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Büyük insanlarýn hedefleri, sýradan insanlarýn ise hevesleri vardýr. (W. Irving)

ÇEVSAD ESYO STK FESTÝVALÝNDEYDÝ
Çevsad Eskiþehir Sivil Yerel Oluþumu (ESYO)nun düzenlemiþ olduðu Sivil Toplum
Kuruluþlarý (STK) festivalinde gün boyunca süren etkinliklerle yapmýþ olduðu faaliyetlerini tüm
Eskiþehir halkýna tanýttý.
15-16 Haziran 2007 tarihlerinde Hamamyolu saat alanýndaki "STK'ýný Bul& Gönüllünü
Bul" temalý STK festivalinde dernek faaliyetleri hakkýnda tüm vatandaþlara bilgiler verdi. Ýki gün
boyunca süren etkinliklerde Çevsad Standýna ilgi yoðun olarak gerçekleþti. Özellikle Stand süresince
tanýtýmý yapýlan "Damacana Kapaklarýnýz Fidana Dönüþüyor" Sloganlý Çevsad Damacana Kapak
Projesi halkýn büyük dikkatini çekti. Çevsad tarafýndan hazýrlanan Damacana Kapak Aðacý çok
büyük ilgi gördü.
Stand'da çevre kampanyalarýnýn dýþýnda izcilik faaliyetleri, bisiklet kulübü faaliyetleri ile
ilgili bilgilendirmelerde yapýldý. Çevsad tarafýndan her ay düzenli olarak çýkartýlan basýn bültenleri,
dernek broþürleri ve çevsad takvimi standýmýza ilgi gösteren vatandaþlarýmýza daðýtýldý.
Stand süresince STK Festivaline katýlan diðer derneklerle de görüþmeler yapýlarak katýlan
tüm dernekler ve vakýflarla tanýþma fýrsatýda saðlanmýþ oldu.
Çevsad olarak ESYO'nun düzenlediði bu güzel faaliyetten ötürü teþekkür eder, bu tarzdaki
faaliyetlerin devam etmesini dileriz.
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EMÝN CANA TEÞEKKÜR PLAKETÝ
3-10 Haziran Çevre Haftasý kapsamýnda
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan
düzenlenen "Ýlimizde Sanayi Kuruluþlarýnýn
Çevresel Faaliyetleri" konulu seminerde çevre
konusunda faaliyetlere destek veren kiþi, kurum
ve kuruluþlara teþekkür plaketleri daðýtýldý.
Vali Yardýmcýsý Metin Çýnar da katýldýðý törende
Ýl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Sakarya,
dünyada daha saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir
yaþam için herkesin çevreyi koruma konusunda
duyarlý olmaya çaðýrdý.
Bu kapsamda ÇEVSAD baþkaný Emin
CANada çevre konusunda gerçekleþtirdiði
faaliyetler nedeniyle Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüðü tarafýndan bir teþekkür plaketi
verildi.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ DERNEÐÝMÝZÝNDE KATILDIÐI TÖRENLE KUTLANDI

5 Haziran Dünya Çevre Günü vilayet
meydanýndaki törenle kutlandý. Bu kapsamda
derneðimiz törene izcileriyle katýldý ve vilayet
meydanýna çelenk koydu.
Ýl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet
KARAKAYA törende yaptýðý konuþmada Son
yýllarda teknoloji ve sanayinin hýzla geliþmesi, çevre
sorunlarýnýn da artmasýna neden olmuþtur. Plansýz
endüstrileþme ve saðlýksýz kentleþme, bölgesel
savaþlar, tarýmda kimyasal maddelerin bilinçsizce
kullanýmý, gerekli çevre koruma önlemleri alýnmadan
yoðun üretime geçen sanayi tesisleri çevre kirliliðini
tehlikeli boyutlara çýkarmýþtýr. Bu gerekçelerle karþý
karþýya kaldýðýmýz dünyamýzda daha saðlýklý, mutlu
ve huzurlu bir yaþam ancak çevre koruma konusunda
tüm tedbirlerin alýndýðý, halkýn azami derecede
bilinçlendiði ve her bireyin çevreci olarak üzerine
düþen görevi yaptýðý oranda yakalanabilir. Bu
düþünceler ýþýðýnda tüm vatandaþlarýmýzýn Çevre
Gününü kutluyor, güzel ve güçlü bir Türkiyenin
oluþturulmasý yönünde herkesi iþbirliðine davet
ediyorum dedi

ULUSLARARASI PUL YARIÞMASI
Türkiye Ýzcilik Federasyonu katkýsý ile PTT tarafýndan çýkarýlan 'Ýzciliðin 100. Yýlý Aný Pulu', uluslararasý
yarýþmada Türkiye'yi temsil edicektir. Oylamaya katýlarak yarýþmaya katký saðlayabilir ve pulumuzu
zirveye çýkarabilirsiniz.
www.posteurop.org sitesine girerek gerekli boþluklarý doldurduktan sonra Türkiye'ye ait pulu seçip
vote butonuna týklamanýz yeterli olacaktýr.

YAVRUKURTLAR ZOOLOJÝ MÜZESÝNDE

Çevsadýn 14 küçük izcisi
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesindeki Zooloji
Müzesini ziyaret etti. Oymakbaþý Tarýk
Can ve lider yardýmcýsý Abdülkerim
Kerpiç nezaretinde Fen-Edebiyat
F a k ü l t e s i D e k a n Ya r d ý m c ý s ý
Y r d . D o ç . D r. H a k a n Ç a l ý þ k a n  ý n
tanýtýmýyla müzeyi gezen yavrukurtlar
yurdumuzdaki fosillere büyük ilgi
gösterdi.

ÝZCÝLER BÜYÜKELÇÝYÝ KARÞILADILAR
ESYO (Eskiþehir Sivil Yerel Oluþumu) tarafýndan düzenlenen organizasyonla Eskiþehir'e gelen
ve bazý görüþmelerde de bulunan Macaristan Büyükelçisi Szabo'yu Çevsad Ýzcileri diðer misafirlerle
birlikte karþýladýlar. Ýzcilerle birlikte Oymakbaþý Tarýk CAN ve Lider Yardýmcýsý Abdülkerim KERPÝÇte
karþýlama töreninde hazýr bulundu. Karþýlamaya katýlan izciler, karþýlarýnda baþka bir ülkenin büyükelçisini
görmenin heyecanlý olduðunu söylediler.
Büyükelçi Szabo daha sonra Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý ile bir buluþma
gerçekleþtirdi. ESYO bünyesindeki sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etmek amacýyla kente gelen
Büyükelçi Szabo, iki ülkede bulunan sivil toplum kuruluþlarýnýn iþbirliði yapabileceðini söyledi.

DAMACANA KAPAKLARINIZ FÝDANA DÖNÜÞSÜN
ÇEVSAD geri dönüþüm konusunda çok önemli bir kampanyaya imza attý. Bundan sonra
evde, iþyerinde kullandýðýmýz damacana sularýn kapaklarý çöpe gitmeyecek. Geri dönüþümü yapýlarak
kapaklarýn toplanmasýyla elde edilen gelirle ÇEVSAD Hatýra Ormaný oluþturulacak.
Kampanyamýza katýlmanýz için üç önemli nedenimiz var.
1. Bu kampanya ile damacana kapaklarý çöatýlmayacaðýndan çevre kirliliðinin bir parçasý olmaktan
çýkacak.
2. Toplanan damacana kapaklarý ile geri dönüþüm yapýlarak ülke ekonomisne katký saðlanacak.
3. Kapaklardan elde edile gelirle binlerce fidan dikilerek Eskiþehirimiz daha yeþil bir görünüme
sahip olacak.
Yapmanýz gereken evinizde, apartmanýnýzda, iþyerinizde, çevrenizden damacana kapaklarýný
toplayarak derneðimize ulaþtýrmak.
Dernek Baþkaný Emin CAN yapýlan kampanya ile ilgili þöyle konuþtu; Damacana kapaklarýnýn
fidana dönüþtürülmesi üniversite öðrencileri tarafýndan projelendirildi. Projeyi kabul ettik. Projeyle
damacana kapaklarýný çevre kirliliðinin bir parçasý olmaktan çýkarttýk. Kampanyayla toplanan
kapaklarýn geri dönüþümü ülke ekonomisine gelir saðlýyor. Ýlköðretim çaðýndaki çocuklarýn evden
veya çevrelerinden topladýklarý kapaklarý derneðe getiriyorlar. Ayrýca kampanyaya ev kadýnlarý da
yoðun ilgi gösterdiler. Kampanyanýn geniþlemesiyle kentte damacana kapaklarýnýn geri dönüþümü
bilincinin daha iyi yerleþeceðini inanýyorum. Satýn aldýðýmýz fidanlarý Orman Bölge Müdürlüðü'nün
gösterdiði alanlara dikiyoruz diye konuþtu.

BASINDA ÇEVSAD

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!!!
MUSAB KESKÝN

