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ÞÝMDÝKÝ AKLIM OLSAYDI
Ýyi dostu olanýn aynaya ihtiyacý yoktur.

Mevlana

ÇAÐRI
Tüm dünyada ormanlýk alanlar azalýrken, Türkiye ormanlýk alanlarý artan bir ülke olarak karþýmýza
çýkmakta. Özellikle Eskiþehir ormanlýk alanlarý artan þehirler arasýnda ilk sýraya oturmuþtur.
Eskiþehir'imizde orman adýna yapýlanlar konusunda Çevre Müdürlüðü'ne, Orman Müdürlüðü'ne
ve fidan yetiþtirme konusunda büyük gayretler gösteren Fidanlýk Müdürlüðü ve Sivil Toplum
Kuruluþlarýna teþekkür eder, çalýþmalarýnýn devamýný dileriz.
"Saðlýklý toplum, saðlýklý ve temiz bir çevre ile mümkün olur" düsturundan hareketle 8 Nisan
günü, tüm þehitlerimiz anýsýna oluþturacaðýmýz hatýra ormaný-fidan dikim etkinliðine tüm Eskiþehir
halkýnýn katýlýmlarýný bekliyoruz.

KISA KISA
* Türkiye Ýzcilik Federasyonu Mali Genel
Kurulu 28-29 Nisan 2007 Tarihinde Ankarada
yapýlacak. Kurula ÇEVSAD adýna M.Atýf Çay,
Yücel Yýlmaz ve Erhan Ersöz olmak üzere
üç delege katýlacak.
* Dünya Ormancýlýk Günü 21 Mart Çarþamba
günü çeþitli etkinliklerle
kutlandý. Aðaç ve ormanýnýn
öneminin vurgulandýðý
p r o g r a m
sonunda Eskiþehir halkýna
bu günün anýsýna aðaç
fideleri daðýtýldý. Kutlamaya
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik
Gençlik ve Spor Kulübü
Derneði adýna dernek
baþkaný Emin Can ve bir
gurup çevre gönüllüsü de
katýldý.

BÝR ÝLK : ESKÝÞEHÝR TANITIM
GÜNLERÝ
Eskiþehir Tanýtým Günleri etkinliði 29
Mart- 1 Nisan 2007 tarihleri arasýnda Gar
çok amaçlý salonunda yapýldý. Yapýlan
organizasyon sayesinde Eskiþehirin
saðlýk sektöründe önde gelen üretici ve
hizmet veren firmalarý bir araya
geldiler. Etkinlik saðlýk ve medikal
çerçevesi içinde farklý sektörleri bir
araya getirmesinin yaný sýra
katýlýmcýlarýn ayný zamanda
kurumsal prestijlerini artýrmalarý
yönünde de ortam saðlamýþ oldu.
Rekabet ve çözüm ortaklýðý
oluþturulmasýna katký saðlayan
Eskiþehir Tanýtým Günleri etkinliði
Eskiþehir halký tarafýndan ücretsiz
olarak ziyaret edildi.

DAVETLÝSÝNÝZ
8 Nisan 2007 Pazar günü saat 13.00da Þehitlerimiz
anýsýna oluþturulacak hatýra ormanýnda sizleri de yanýmýzda görmekten büyük mutluluk duyarýz.
Not: Muttalip Bozdað çýkýþýnda oluþturulacak hatýra ormaný için 8 Nisan Pazar günü 12.30da
dernek binasý önünden hareket edilecektir.
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KISSA...
Tedbirini Önceden Al...

SÜNNETE SAÐLIK GÜVENCESÝ

Bir kervan, geceyi geçirmek için yolda
konakladý. Kervandakiler uyuyunca, kervaný
korumakla görevli bekçi de uyudu.
Bu durumu fýrsat bilen pusudaki hýrsýzlar,
kervaný soyup soðana çevirdiler
Sabahleyin uyanan kervan halký, mallarýnýn
yerinde yeller estiðini gördü. Hemen kervaný
korumakla görevlendirdikleri muhafýzý arayýp
buldular.
"Mallarýmýza, develerimize ne oldu? Hesap
ver"
Muhafýz, "Ben ne yapabilirdim ki? Onlar
hem kalabalýk, hem de silahlýydýlar" dedi.
Kervandakiler "Madem onlar çoktu, baþa
çýkamayacaðýný anlayýnca, baðýrýp çaðýrýp
bizi uyandýrsaydýn" dediler. Muhafýz,
"Baðýrmak istedim ama býçak gösterip
acýmadan seni öldürürüz. Korkudan nefes
bile alamadým. Ama istiyorsanýz, þimdi
istediðiniz kadar baðýrabilirim" dedi.
Mesneviden

HÝSSE...
Felaket baþýna gelmeden aðla ki, geldikten
sonra aðlamak iþe yaramaz.

YA V R U K U R T L A R

MÜZEDE

Yavrukurtlar, Eskiþehir Havacýlýk Parký
v e Ta y y a r e M ü z e s i  i n i g e z d i l e r.
Yavrukurtlar müzeyi, liderleri Tarýk Can,
Ahmet Sözbilir ve Anadolu Üniversitesi
Sivil Havacýlýk Bölümü öðrencilerinden
Nadir Can nezaretinde ziyaret ettiler.
Yavrukurtlar, uçaklarý yakýndan tanýmanýn
yaný sýra, uçaklarýn nasýl uçtuðunu
öðrendiler. Uçaklarýn tarihini, günümüzdeki
yararlarýný öðrenen; uçaklarýn parçalarýný,
motorlarýný, radar sistemlerini inceleyen
izciler, uçaklarýn karakutularýnýn turuncu
olduðunu
görünce
çok
þaþýrdýlar. Paraþütleri de tanýyan ve
kokpitlere giren küçük izciler bu geziden
oldukça memnun kaldýlar.

Sünnetin
Saðlýk
Güvencesi
kapsamýna
alýnmasý
konusuna
yeþil ýþýk
yakýldý.
AK Parti
Ýstanbul
Milletvekili Gülseren Topuzun, sünnetin saðlýk
güvencesi kapsamýna alýnmasý yönündeki talebi
uygun bulundu. Topuz yaptýðý açýklamasýnda,
sünnet gibi önemli bir cerrahi operasyonun saðlýk
güvencesi kapsamýna alýnmasý konusunda gerekli
görüþmelerin yapýldýðýný belirtti.
Sünnetin bütçe uygulama talimatlarýna konulmasý
durumunda SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve
Yeþil Kartlýlarýn çocuklarý ücretsiz olarak bu
imkandan yararlanabilecekler.

ÝKÝ TAHTA TEZ KONULARI BELÝRLENDÝ.
Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan 02-07 2006
tarihleri arasýnda Kütahya Muratdaðý Ýzcilik
Tesisinde yapýlan iki tahta (Wood-Badge) Kursu
Pratik Bölümünü baþarýyla tamamlayan 36
liderlerin tez konularýný belirleyerek daðýlýmýný
yaptý.
Çevsad Ýzcilik Þubesi liderlerinden Atýf Çayýn da
aralarýnda bulunduðu liderler 6 ay içinde
belirlenmiþ olan tezlerini tamamlayarak Türkiye
izcilik Federasyonuna teslim edecekler.

RESÝMLERLE ÇANAKKALEYE YOLCULUK
Ahmet Yesevi Oymaðý resim sergisinde buluþtu.
Ahmet Yesevi Oymaðý, Taþbaþý Resim Sergiside
düzenlenen Çanakkale konulu resim sergisini
gezdi. Milli bilinç kapsamýnda yapýlan etkinlige
Erhan Ersöz liderlik yaptý. Konuyla ilgili
açýklamalarda bulunan Ersöz :Kuþkusuz böyle
bir sergi milli bilincin geliþmesine büyük katký
saðlamýþtýr. Bu tip faaliyetlerin sýklýkla yapýlmasý
bütün izcilerimiz için büyük yarar saðlayacaktýr.
Serginin açýlmasýnda katkýsý olan Eskiþehir
Þairler Derneðine yürekten teþekkürlerimi
sunarým dedi.

AYNAYA ÇOK BAKIYORSANIZ DÝKKAT!
Son yýllarda estetik ameliyatlara ilgi hýzla artýyor. Kulaðýný, burnunu, dudaðýný ya da vücudunun
herhangi bir yerini beðenmeyen pek çok kiþi görünümünü deðiþtirmek için býçak altýna yatýyor.
Uzmanlara göre hýzla yayýlan estetik takýntýsýnýn temelinde 'ayna hastalýðý' (dismorfofobi) yatýyor.
Dismorfofobisi olan kiþiler sürekli olarak dýþ görünümlerinden þikayetçi oluyor. Aynaya her
baktýðýnda olumsuz ruh haline bürünen hastalar, estetik ameliyat olsalar bile kusurlarýnýn devam
ettiðini düþünüyor. Gençler arasýnda hýzla yayýlan bu rahatsýzlýktan kurtulmak için psikiyatrik
destek gerekiyor.
Psikiyatri uzmaný Prof. Dr. Hamdi Tutkun, dismorfofobisi olan hastalarýn vücudunun bir bölgesini
ya da tümünü çirkinmiþ gibi gördüðünü vurguluyor. Bu düþüncenin kiþiyi çok rahatsýz ettiðini
anlatarak, "Hastalar, saatler
boyunca ayna karþýsýnda
vücudunu inceliyor, her ayrýntýda
bir kusur bulmaya çalýþýyor." diyor.
Kusur olarak algýladýklarý
görünümlerini deðiþtirmek için
her yolu denediklerini ifade eden
Tutkun, "Bu tip hastalar doktor
doktor gezerek cerrahi estetik
operasyonlar geçiriyor. Ancak
defalarca estetik yaptýrsalar bile
tatmin olmayarak kendilerinde
yeni kusurlar görüyor." açýklamasýný
yapýyor. Bazýlarýnýn biyolojik
özellikleri nedeniyle bu tip
takýntýlara yatkýn olduðunu
belirten Hamdi Tutkun, "Ayrýca,
popüler kültürün etkisiyle gazete
ve televizyonlarda estetik, kozmetik
ve kusursuz güzellik imajýnýn
yoðun þekilde verilmesi de bu
rahatsýzlýðý artýrýyor." þeklinde
konuþuyor. Plastik cerrahi uzmaný
Op. Dr. Teoman Doðan da son
yýllarda pek çok kiþinin ayna
hastalýðý nedeniyle estetik
operasyonlara yöneldiðini aktarýyor.
Doðan, "Genellikle bu tip
hastalarýn çoðu bir ünlüye benzemek istiyor. Angelina Jolie'nin resimleriyle gelen bir hasta
kendisini ona benzetmemizi talep ediyor." örneðini veriyor. Teoman Doðan, isteyen herkese
estetik ameliyat yapýlmamasý gerektiðini vurgulayarak, dismorfofobi belirtisi gösteren hastalarýn
öncelikle psikolog veya psikiyatra gönderilmesi gerektiðini söylüyor. Bu rahatsýzlýðýn genç kýzlar
kadar erkeklerde de yaygýnlaþmaya baþladýðýný hatýrlatan Doðan, "Çocukluðu ve ergenliðinde
çelimsiz ve kýsa boylu olduðu için alaya alýnan ya da basketbol veya futbol gibi oyunlardan
dýþlanan erkeklerde bu rahatsýzlýk ciddi boyutlarda görülüyor." uyarýsýný yapýyor.Kesin bir tedavi
olmasý için profesyonel destek þart. Psikiyatri Uzmaný Prof. Dr. Hamdi Tutkun, dismorfofobisi
bulunan kiþilerin profesyonel destekle tedavi edilmesi gerektiðini belirtiyor. Kendini çirkin gören
kiþiyle biliþsel terapi uygulandýðýný aktaran Tutkun þöyle devam ediyor: "Bunun yanýnda ilaç
tedavisine de baþvuruluyor. Ailelere tavsiyem þu: Çocuðunuz kendini çirkin görüyorsa 'ameliyat
ettirip kurtulayým' diye düþünmeyin. Çünkü bunun sonu yok. Vakit kaybetmeden tedavi ettirin."

KÝTAP
Dünyanýn uzak derdi: Pasifik Notlarý

Aðustosta 30 bin
öðretmen alýnacak

Bir felsefeci gece
yarýsý uyuyan
hanýmýný uyandýrarak
Dünyada insanlarýn
bu kadar derdi
varken sen nasýl
uyursun? diye sorar.
Prof. Dr. Þerif Ali
Tekalanýn, Kaynak
Yayýnlarý arasýnda
çýkan Pasifik Notlarý
adlý kitabýnýn önsözüne aldýðý bu anekdot
doðrusu insaný sarsacak, derinden
etkileyecek bir anekdot.
Bu felsefecinin duyarlýðýna sahip insanlarýmýz,
pasifiklere, adýný çoðu insanýmýzýn duymadýðý
ülkelere insanlarýn derdini paylaþmak, onlarýn
dertlerini azaltmak, geleceðin dünyasýný
örmek için gitmiþler ve gidip gelmeye devam
ediyorlar. Þerif Ali Tekalan bu kitabýnda o
güzel insanlarýn ikliminden bir demet
sunuyor.

Milli Eðitim
Bakanlýðý, aðustos
ayýnda 20 bini
sözleþmeli, 10 bini
kadrolu toplam 30
bin öðretmenin
atamasýný yapacak.
Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, açýlýþ ve temel
atma törenlerine katýlmak üzere geldiði Adana'da
Vali Ýlhan Atýcý'yý ziyaret etti. Bakan Çelik, burada
gazetecilerin sorusu üzerine þubatta 10 bin
öðretmen atamasý yaptýklarýný hatýrlatarak,
"Aðustosta ise 20 bini sözleþmeli, 10 bini kadrolu
toplam 30 bin öðretmen atamasý daha yapacaðýz.
Bunun yaný sýra 2-3 bin de memur ve hizmetli
alacaðýz. Bunlarla ilgili çalýþmalarýmýz sürüyor.
Memur ve hizmetliler birkaç ay içinde göreve
baþlayacaklar." dedi. Çelik, çaðdaþ eðitim-öðretim
için ne gerekiyorsa yapýldýðýný, þu anda ilk ve
ortaöðretimde öðrencilerin yüzde 90'dan fazlasýnýn
ADSL ile internete baðlanabildiðini, teknolojisi
geçmiþ bilgisayarlarýn deðiþtirildiðini dile getirdi.

MUSTAFA OÐUZ

SERTÝFÝKASI OLMAYANLAR EVCÝL HAYVAN
SATAMAYACAK
Eskiþehir Hayvanlarý Koruma Derneði (EHKD)
Baþkaný Ayten Tutkun, sertifikasýz kiþilerin süs
ve ev hayvaný satýþý yapamayacaðýný, bu alanda
iþ yeri açamayacaðýný söyledi. Ayten Tutkun,
Belde Evi'nde Tarým Müdürlüðü, Çevre ve
Orman Müdürlüðü, Tepebaþý ve Odunpazarý
belediyelerinin iþbirliðiyle, kentteki petshop
sahipleri ve bu iþ yerlerinde çalýþanlara yönelik
düzenlenen eðitim toplantýsýna katýldý.
Toplantýnýn ardýndan açýklama yapan Tutkun,
ev ve süs hayvaný satan kiþilerin bu hayvanlarýn
bakýmý ve korunmasýyla ilgili düzenlenen eðitim
programýna katýlýp sertifika almakla yükümlü
olduklarýný belirtti.
Ayten Tutkun, seminerde Ev ve Süs
Hayvanlarýnýn Korunmasýna Dair Avrupa
Sözleþmesi, Hayvanlarý Koruma Kanunu ve
ilgili yönetmelikler, ev ve süs hayvanlarý satýþ,
barýnma ve eðitim yerlerinin kuruluþ, açýlýþ,
ruhsat, çalýþma ve denetleme yönetmelikleri,
hayvan ekolojisi, hayvan davranýþý, bakýmý ve
beslenmesi gibi konularda eðitim verildiðini
ifade etti. Artýk sertifikasýz kiþilerin süs ve ev
hayvaný satýþý yapamayacaðýný vurgulayan
Tutkun, "Sertifikasýz kiþiler, bu alanda iþ yeri
açamayacak. Eðitim programýna katýlarak
sertifika alanlarýn en kýsa sürede yasanýn
gereklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Aksi
durumda yasal iþlem yapýlmasý için þikayetçi
olacaðýz. Ýþ yerine giren, çýkan hayvanlarýn
kayýtlarý yapýlmalý. Ölümleri halinde sebebi
sorumlu veteriner hekimce belgelenmeli ve
kayýt edilmelidir" diye konuþtu. Hayvan
kafeslerinin her
bölmesinde yemlik ve
suluk bulunmasý
gerektiðine de iþaret
eden Tutkun, aþýrý
sýcakta ve soðukta
h a y v a n l a r ý n
býrakýlamayacaðýný da
kaydetti.

MEVLANA...

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
Ýster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine
gel,
Bizim dergahýmýz, umitsizlik dergahý deðildir,
Yüz kere tövbeni bozmuþ olsan da yine gel...
Ben yaþadýkça Kur'an'ýn bendesiyim
Ben Hz.Muhammed'in ayaðýnýn tozuyum
Biri benden bundan baþkasýný naklederse
Ondan da bizarým, o sözden de bizarým,
þikayetçiyim...
Ölümümüzden sonra mezarýmýzý yerde
aramayýnýz
Bizim mezarýmýz ariflerin gönüllerindedir...
Güneþ olmak ve altýn ýþýklar halinde
Ummanlara ve çöllere saçýlmak isterdim
Gece esen ve suçsuzlarýn ahýna karýþan
Yüz rüzgarý olmak isterdim....

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

Engelli Tespit
Projesi
Dernek olarak
Çevsad, faaliyet
çerçevesi içinde
olan, çevre adýna,
izcilik adýna, gençlik
adýna, spor adýna
ve saðlýk adýna her ne yapýlacaksa,
güzel olan her faaliyetin destekçisi
olmuþtur. Kimin yaptýðýna bakmaksýzýn,
her türlü ideolojiyi bir tarafa býrakarak,
insanlýk adýna fayda saðlayacak her
türlü projeye destek vermeye hazýrdýr.
Bu doðrultuda Eskiþehirde bir ilke imza
atan Saðlýk Müdürlüðüne Sayýn
Seracattin Çomun þahsýnda
teþekkürlerimizi bir borç biliyoruz.
Müdürlük olarak ortaya konulan
Engelli Tespit Projesi belki de
zamanla bütün Türkiyede uygulamaya
konulacak büyük bir proje olacaktýr.
Temennimiz bu yönde.
Engelli Tespit Projesi ile ilimizdeki
engelliler yerlerinde tespit edilecek ve
belirli zaman dilimlerinde onlara saðlýk
hizmeti taþýnacak. Bu proje sayesinde
bakýma muhtaç olan ve belki de saðlýk
güvencesi olmayan engellilerimizin
yaralarýna bir nebze de olsa merhem
sürülmüþ olacak.
Bir Sivil Toplum Örgütü olarak biz bu
noktada Ýl Saðlýk Müdürlüðümüzün
yaptýðý bu çalýþmaya takdire þayan
buluyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak
ÇEVSAD üzerine düþeni bütün
imkânlarýný kullanarak yapmaya
hazýrdýr.

Emin CAN

