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KERMESE YOÐUN ÝLGÝ
Çevsad derneðimiz geleneksel kermesin dördüncüsünü 30 Nisan-14 Mayýs tarihleri
arasýnda, Ýki Eylül caddesi No:32de gerçekleþtirdi. Kermesin geliri yardýma muhtaç ve ihtiyaç
sahibi öðrenci ve aileler yararýna yakacak, gýda ve giyim olarak ulaþtýrýldý.
Kermesimize göstermiþ olduðunuz yoðun ilgi ve alakanýzdan dolayý teþekkürlerimizi
sunarýz.

HAYDÝ YAZ KAMPINA
Çevsad yaz kampý 25-30 Haziran tarihleri arasýnda Yukarý Kalabak köyünde
gerçekleþtirilecek. Kayýtlar 8 Haziran Pazar günü son bulacak.
Katýlýmcýlarýn acilen aþaðýdaki belgelerle Çevsad dernek binasýna baþvurmalarý
önemle duyurulur.
123456-

Ýstenen Belgeler
3 adet fotoðraf
Nüfus cüzdan fotokopisi
Form 40 (kayýt esnasýnda doldurulacak)
1 adet þeffaf telli dosya
5 adet naylon poþet dosya
20 ytl katýlým ücreti
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ATIF ÇAY SLOVENYADA
Türkiye Ýzcilik Federasyonu Slovenya'da gerçekleþtirilen 19. Avrupa izci hareketi
konferansý, 12. Avrupa kýz izci konferansý ve 12. Avrupa izci konferansý'na aralarýnda
derneðimiz liderlerinden Y.Doç.Dr. M. Atýf Çayýn da bulunduðu 8 kiþilik kafile ile katýldý
Ülkeler gecesinde Türkiye
standý büyük ilgi gördü. Türk lokumu
çeþitleri, badem ezmesi, cevizli sucuk,
Ýzmit piþmaniyesi, Kayýsý kurusu ve
Türk kahvesi ikram edilen Türkiye
Standýnda ziyaretçilerin ilgisi neredeyse
izdihama yol açýyordu.
Pazar günü Türkiyenin 15
dakikalýk bir sunum gerçekleþtirdi.
Sunumda 2010 yýlýnda Avrupa
konferansýnýn Türkiye'de yapýlmasý için
hazýrlanan profesyonel sunum ilgiyle
karþýlandý. Birçok doküman, arma ve
cdnin daðýtýldýðý konferansta
delegelerimiz her alanda yurdumuzu
baþarý ile temsil ettiler.

YAVRUKURTLAR UÇURTMA
ÞENLÝÐÝNDE
Anadolu Üniversitesi Beden Eðitimi ve
Spor Yüksekokulu tarafýndan bu yýl dördüncüsü
düzenlenen geleneksel uçurtma þenliði Eskiþehir
Büyükþehir Belediyesinin katkýlarýyla Ýki Eylül
kampüsünde gerçekleþtirildi. Þenlikte belediye
tarafýndan ücretsiz olarak uçurtma, þapka ve
tiþört daðýtýldý. Çevsadýn küçük izcileri bu þenlikte
liderleri Abdülkerim Kerpiç nezaretinde uçurtma
uçurarak gönüllerince eðlendiler.

ÇEVSAD BÝSÝKLET KULÜBÜ KURULDU
Çevsad yönetimi dernek bünyesinde bisiklet branþýnýn açýlmasýna karar verdi.17 Mayýs
2007 tarihinde Çevsad bisiklet kulübü açýlma iþlemleri resmi olarak tamamlandý. Kulüp
lisanslarý da çýkartýlmaya baþlandý. Çevsad bünyesinde kurulan bu kulüple sporculara bisiklet
hakkýnda her türlü eðitimin verilmesi, geziler, etkinlikler düzenlenmesi, daha ilerisini düþünenler
için antremanlar düzenlenmesi, yarýþlara katýlmak isteyenlere her türlü yardýmýn yapýlmasý,
s p o n s o r b u l u n m a s ý v. b . k o n u l a r d a ç a l ý þ m a l a r y a p ý l m a s ý n a b a þ l a n d ý .

BÝSÝKLETÇÝLERÝMÝZ GEZÝLERÝNE BAÞLADI

Çevsad derneðimiz bisiklet
branþýnýn açýlmasýyla birlikte bu alanda
da faliyetlerine baþladý. Derneðimizin
lisanslý bisikletçileri 6 Mayýsta
Sarýcakayaya gittiler. Toplam 100 km
yol alan bisikletçilerimiz ýlýman iklimiyle
farklý bir doðaya sahip olan bu yörede
eðlenceli bir gezi gerçekleþtirdiler.

Bisikletçilerimiz bu ayki 2.
gezilerini 13 Mayýs tarihinde
Musaözüne giderek gerçekleþtirdiler.
Bisiklet kulübümüzün bu gezisine
katýlým yüksek oldu. 28 kiþinin
iþtirakiyle yapýlan gezi þenlik
havasýnda geçti.

LÝDERLER KAMPI YAPILDI
5-7 Mayýs tarihleri arasýnda derneðimizin Sultandere izcilik tesislerinde Tahir Keskin
liderin kamp müdürlüðünü yaptýðý Lider Eðitim Kampý 14 liderin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Kamp süresince yeni Liderlik Temel Kursu (LTK) almýþ liderlerin ve diðer liderlerin izcilik
bilgileri tazelendi. Liderler izcilerin
eðitimine yönelik yapýlabilecekler
hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular.

Kamptan sonra açýklama yapan
kamp müdürü Tahir Keskin kampýn çok
verimli geçtiðini ve izci liderlerinin
bilgilerini tazelediðini belirtti. Bundan
sonra bu tür kamplarýn belirli
zamanlarda tekrarlanabileceðini
söyledi.

ÇEVSAD ÝZCÝLERÝ 19 MAYIS
YÜRÜYÜÞÜNDE
19 Mayýs Gençlik ve Spor bayramý
kapsamýnda Gençlik ve Spor Eskiþehir il
müdürlüðü tarafýndan düzenlenen tören her
sene olduðu gibi bu senede coþkuyla kutlandý.
Tören kapsamýnda yapýlan yürüyüþe
derneðimiz 12 izcisiyle katýlmýþtýr. Çevsad
izcileri liderleri Celal Öztürk, Zeki Öztürk,
Abdülkerim Kerpiç, Tarýk Can, Ünal Kovancý,
Yücel Yýlmaz nezaretinde törenin çoþkusunu
hep birlikte yaþadýlar.

ÇEVSAD SHÇEKTE
ÇALIÞMALARINA DEVAM EDÝYOR
Çevsad Ýzcilik Kulübü Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme kurumundan sonra 80. Yýl Halis
Toprak Çocuk Yuvasý ve Erkek Yetiþtirme
Yurdunda da çalýþmalarýna baþladý. Bu
çerçevede bu kurumlarda kalan izcilerin ahlaki,
kiþisel, ruhsal, sosyal açýdan çalýþmalar
yapýlarak topluma kazandýrýlmasý
amaçlanmaktadýr. Bu çalýþmalara katýlan
oymak baþý Celal Öztürk ve lider yardýmcýsý
Abdülkerim Kerpiç buradaki izcilerle aralarýnda
çok sýký bir baðýn oluþtuðunu, ilerleyen
zamanlarda bu çalýþmalarýn etkisinin
görüleceðini söyledi.

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

ÝSTANBULUN
FETHÝ VE

1453ten gelen bir
kimlikti belki bizi
ayakta tutan.
Deðerlerimiz vardý,
inançlarýmýz; Osmanlý vardý hani; 3
kýtaya yayýlmýþ, 600 yýllýk bir devlet
olarak sayfalarda kalan. Yitirilmemiþ
umutlarýmýz olmalýydý. Ama bizi biz
yapan deðerler içinde. Ve onlar
olmasaydý diye baþlayan cümleler
Sahi, hiç düþündük mü acaba; tam
anlamýyla, ya onlar olmasaydý?
554 yýl geçti fethin üzerinden.
Uðruna þiirler yazýlan, hayatlar verilen,
savaþlar yapýlan Ýstanbul; bizim
olmuþtu. Umutlarýmýzý verdik bizde,
hayaller yükledik o ulvi þehre. Herkesin
gözü Ýstanbuldaydý hala da öyle. Ama
o bizimdi ve bizim olarak yaþayacak
bizi biz yapan o kimliðimizi
yitirmediðimiz sürece.
Biz de Çevsad olarak ;
varolduðumuz sürece o kimliðin
bilincinde bireyler yetiþtireceðimize
inanýyoruz. Fethin bir kez daha yeniden
düþünülmesini temenni ediyoruz.
21 yaþýnda Ýstanbulu fetheden
Fatih Sultan Mehmet Han kadar genç
olabilmek dileðiyle
Unutma dost!
Fatihin Ýstanbulu fethettiði
yaþtasýn!!!
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