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TEÞEKKÜRLER ESKÝÞEHÝR
Çevsadýn Nisan 2007de baþlattýðý Damacana kapaklarý fidana dönüþüyor kampanyasýna her geçen gün destek artýyor.
TUNALI ÇEVRE GÖNÜLLÜLERÝNE TEÞEKKÜRLER

Projemize bu kez de Tunalý Çevre Gönüllüleri Derneðinden
destek geldi. Tunalý Çevre Gönüllüleri Derneði Baþkaný Muhittin Þen
derneðimizi ziyaret ederek kampanyamýza destek verdiklerini açýkladý.
Þen kampanyanýn ilgilerini çektiðini, bu tür kampanyalara
vatandaþ olarak her bireyin katký saðlamasý gerektiðini söyledi. Çevre
konusunda her türlü projeye destek vereceklerini belirten Þen:
Damacanakampanyanýzýduyduðumuzgündenberiderneküyelerimiz
ve komþularý artýk kapaklarý çöpe atmak yerine biriktiriyorlar. Çöpe
atmadýðýmýz her kapak ile oluþturduðunuz hatýra ormanlarýnda bizim
de bir katkýmýzýn olmasý çok sevindirici. Bu projenin yürütülmesine
katký saðlayan bütün arkadaþlarý tebrik ediyorum dedi.

PROJE OKULLARA DA TAÞINIYOR
ESKÝÞEHÝR MÝLLÝ
Damacana kapaklarý
fidanadönüþüyorkampanyasý
kapsamýnda yaptýrýlan
damacanakumbaralarýokullara
daðýtýlýyor. Bu yolla hem geri
dönüþüm saðlanacak, hem de
öðrencilerin çevre konusunda
bilinçlendirilmesine katký
saðlanmýþolacak.Kampanyaile
ilgili açýklamalar yapan dernek
baþkanýmýz Emin Can:
Hedefimizbukampanyayýöncelikle
tüm Eskiþehire yaymak. Ben
Eskiþehir halkýný bu konuda duyarlý
olmaya çaðýrýyorum. Aðacýn ve
ormanýn önemini hepimiz biliyoruz.
Bu noktada yapýlacak þey çok basit.
Damacana kapaklarýný evimizde,
apartmanýmýzda, okulumuzda,
mahallemizde biriktirmek ve
d e r n e ð i m i z i b u ko n u d a
bilgilendirmek.dedi.

EÐÝTÝM
MÜDÜRLÜÐÜNDEN
YEÞÝL IÞIK

Eskiþehir Milli Eðitim Müdürlüðü,
kampanya kapsamýnda yürütülen
faaliyetlerimize kapýlarýný açtý.

Bir kapak bir yaprak
Proje için öncelikle okullardan
destek isteyen Can, Ýlköðretim ve lise
öðrencilerinin çevre konusunda
bilinçlendirilmesinin çok önemli
olduðunu söyledi. Bu konuda okullarla
iþbirliðine girmek istediklerini
vurgulayarak, çeþitli okullardan
derneðimizi bu konuda ziyaret eden
gençlerin olmasý çok sevindirici. Gelin
bir kapak ile de olsa kampanyamýza
destek verin dedi

Çevsadýn Damacana Kapaklarý
Fidana Dönüþüyor kampanyasý
çerçevesinde yürütülen destek
arayýþlarýna bir cevap da Milli Eðitim
Müdürlüðünden geldi. Dernek
kanalýndan gönderilen yazýya cevap
verenEskiþehirMilliEðitimMüdürlüðü
kendisine baðlý okullarda Geri
Dönüþüm Ormaný oluþturulmasý
amacýyla konuyla ilgili afiþ asýlmasýna
ve damacana kumbaralarýnýn
konulmasýna müsaade etti.
Çevsad , Mi lli Eðitime
Müdürlüðüneverdiðidestektendolayý
teþekkür eder.

Tüm çevre gönüllülerini Fidan Dikimi kampanyamýza destek vermeye çaðýrýyoruz.
www.cevsad.org (0222) 233 20 89

OSMANGAZÝÜNÝVERSÝTESÝKAMPANYAMIZA
DESTEK VERDÝ

Çevsadýn çevre konusundaki
çalýþmalarýna her geçen gün destek artýyor.
Damacana kapaklarýnýn geri dönüþüme
kazandýrýlmasýna katký saðlamak amacýyla
baþlatýlan projeye Osmangazi Üniversitesi
Rektörlüðünden de destek geldi.

ÇEVÝKKUVVETÇEVREDOSTU
Eskiþehir Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü çalýþanlarý
Damacana Kapaklarý Fidana Dönüþüyor kampanyamýza destek
verdi.Topladýklarý6500adet(65kg)damacanakapaðýnýderneðimize
teslim eden Muzaffer Karagöz damacana kapaðý projemize
desteklerini devam ettireceðini söyledi. Kampanyamýzý internet
sitesinden öðrendiðini söyleyen Karagöz: Topladýðýmýz kapaklarý
çalýþan arkadaþlar evlerinden getirdiler. Ayný zamanda çalýþanlarýn
çocuklarýsayesindeokullaradaulaþtýk.Okullardanaldýðýmýzdestek
sayesinde iki ay gibi bir sürede topladýðýmýz kapaklarý derneðinize
teslimettik.Biztoplamayadevamediyoruz.Kampanyanýzsayesinde
çevreninaðaçlandýrýlmasýnabizimdeÇevikKuvvetolarakbirkatkýmýz
olacak.Aynýzamandaçevrekirliliðininönlenmesikonusundaküçük
de olsa katký saðlamak bizi mutlu ediyor. dedi.
ÇevsadailesiolarakMuzafferKaragözþahsýndaEskiþehirÇevik
Kuvvet Þube Müdürlüðüne teþekkürler

Rektörlük kanalýndan derneðimize
gönderilen yazýda: Damacana kapaklarýnýn
geri dönüþüme kazandýrýlmasý ve elde edilen
gelirle geri dönüþüm ormaný oluþturulmasý ve
çevre bilinci kazandýrmak için seminerler ve
toplantýlar düzenlenmesi için, kampanya afiþi
ve damacana kapaðý kumbarasý konulmasý
üniversitemizce uygun görülmüþtür.denildi.
Osmangazi Üniversitesinin bu desteði ile çeþitli
noktalara yerleþtirilecek kumbaralar sayesinde
geri dönüþüm konusunda önemli bir adým daha
atýlmýþ olacak.

ESKÝÞEHÝRE YENÝ YATIRIMLAR

ACIBADEM HASTANESÝ: Türkiyede özel saðlýk
sektörünün öncü kuruluþu. Çevre yolu kenarýnda
Tepebaþýna giden üstgeçidin yanýndaki arazide ilk
kazmayý vurdu ve 50 milyon dolarlýk yatýrýma
baþladý.

ÝLCÝ GRUP: Firma Seyitgazide patlayýcý silahlar fabrikasý
kuracak. Bu yatýrýmla 500 kiþi istihdam edilecek.

METRO GROSSMARKET: Alýþveriþ sektöründe
dünya devi olan grup Eskiþehire de yatýrým kararý
aldý. Firma çevre yolu kenarýnda 35 bin
metrekarelik yer arýyor.

MNG KARGO: Eskiþehirde bir uçak dönüþüm fabrikasý
kurmayý amaçlýyor. Yatýrým 1000 kiþiye istihdam
saðlayacak.

HÝLTON OTEL: Turizmde dünya devi Hilton
Eskiþehirde büyük bir yatýrým yapacak. Batýkentte
yapýlmasý planlanan 5 yýldýzlý otel için yakýn
zamanda ilk kazma vurulacak.

ETÝ MADEN ÝÞLETMELERÝ: Kýrkayý yatýrým üssü olarak
seçen firma Bor madenlerine 150 milyon dolarlýk daha
yatýrým kararý aldý. Bu yatýrýmýn 500-1000 arasýnda kiþiye
istihdam saðlayacaðý bekleniyor.
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ESKÝÞEHÝRDEN VANA

Çevsad düzenlediði yardým kampanyasý çerçevesinde Van ve Hakkari illerine yardým elini uz
Proje kapsamýnda 189 koli adreslerine teslim edilmek
üzere yola çýktý. Van ve Hakkari illerinde yardýma muhtaç
kiþilere daðýtýlmak üzere giyim, kýrtasiye, kitap, battaniye,
ayakkabýgibimalzemeleradreslerineulaþtýrýlacak.Çevsadýn
Van Dost Kapýsý Derneði ve Hakkari Eðitim ve Sosyal
Yardýmlaþma Derneði ile ortaklaþa yürüttüðü proje
çerçevesindeki yardýmlar, bu iki dernek kanalý ile sahiplerine
teslimedilecek.Kampanyaileilgiliaçýklamalaryapandernek
baþkaný Emin Can:  Yapýlan bu yardýmlar devam edecek.

Van ve Hakkari illerindeki iki dernek aracýlýðý ile
yürüttüðümüz bu kampanya kýsa sürede meyvelerini verdi.
189kolidenoluþanmalzemeningönderilmesindebizedestek
verenÇevsadgönüllülerineveEskiþehirlileresonsuzteþekkür
ediyoruz. Bu kampanyamýz devam edecek. Tüm
vatandaþlarýmýzý bu tür faaliyetlere destek vermeye
çaðýrýyoruz. dedi.

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ?
· Eskiþehirdegünlük60.000damacanakalabaksuyudolumuyapýldýðýný,diðermarkalardaeklenirseyaklaþýk
100.000 damacana suyun tüketildiðini biliyor muydunuz?
· 100000damacanakapaðýnýn1tonyaptýðýnývetamamýnayakýnbirkýsmýnýnçöpegittiðinibiliyormuydunuz?
· Peki bu kapaklarýn geri dönüþüme kazandýrýlmak suretiyle elde edilen gelirle günde ortalama 250 aðaç
dikilmesine katkýda bulunabileceðinizi biliyor muydunuz?
· ÇEVSADýn damacana kapaklarý fidana dönüþüyor kampanyasýna katký saðlayabileceðinizi biliyor
muydunuz?

GIDA BANKACILIÐINA DESTEK VERÝN
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði (ÇEVSAD), yaptýðý
gýda bankacýlýðý ile birçok aileye yardým ediyor.
Yaptýðý gýda bankacýlýðý ile yardým severler ile ihtiyaç sahibi aileler arasýnda köprü görevini
gören Çevsad yardýmlarýnýzý doðru adreslere ulaþtýrmak için hazýr. Çevsad gönüllüleri ve izcileri
sayesinde Eskiþehirin çeþitli mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Hayýrsever
vatandaþlarýn yaný sýra her yýl düzenlediði kermeslerden elde ettiði gelirler ile fakirleri
sevindiriyor.Dernek müdürüErhanErsözyaptýðýaçýklamasýndayardýmlarýaynivenakdiolarak
alabildiklerini belirtti. Eðer yardým etmek istiyorum diyorsanýz ve ihtiyaç sahiplerine nasýl
ulaþacaðýnýzý bilmiyorsanýz, derneðimiz bu konuda size yardýmcý olacaktýr. dedi.

TÜMSÝADDAN ÞÝRKETLERE ÖZEL EÐÝTÝM DEVAM
EDÝYOR
Toplum bizden çok þey bekliyor diyerek þirketlere
yönelik eðitim seminerleri düzenleyen TÜMSÝAD
seminerlerinin ikincisi olan Kalite Yönetim Sistemleri
(Marka Patent) ve Ýþletmelerde Eðitimin Önemi adlý
seminerini Ticaret Odasýnda gerçekleþtirdi. Açýlýþ
konuþmasýný yapan TÜMSÝAD baþkaný Ali Engiz;  Eðer bir
firma müþterinin güvenini kazanýrsa Marka olmuþ demektir.
Ayrýca þirket içi eðitimler de firmanýzýn büyümesine katkýda
bulunmakla kalmayacak zamanla iþini iyi yapan eðitimli
çalýþanlarýnýz sayesinde de müþterinin güvenini, beðenisini
kazanmýþ olacaksýnýz. Bu eðitimler için de sivil toplum
kuruluþlarýna çok büyük görevler düþüyor. Biz de bu
görevimizin farkýnda olarak size iþletmeniz ve kendi
geliþiminize yönelik eðitimler vermeye devam edeceðiz. Bu
anlamda da düzenlediðimiz bu ikinci seminerimizin arkasý
gelecektir. diye konuþtu.
Katýlýmýn çok iyi olduðu seminer de Üniversal
Yönetim Kurul Baþkaný Suat Kaçmaz  Marka ve markalaþma
süreci  hakkýnda bilgiler verirken, BEM Bilgisayar Yönetim
Kurul baþkaný Cevdet Gündüz ise Þirket içi eðitim
konusunda seminere katýlanlarý bilgilendirdi. Eðitim sonunda
katýlýmcýlara ayrýca Katýlým sertifikasý verildi.TÜMSÝAD üyeleri
için kurulan standa da Türkiye Katýlým Bankasý iþ birliði ile
TÜMSÝAD logolu sadece TÜMSÝAD üyelerine özel GOLD
Kredi kartý avantajlarýndan faydalanmak isteyenlere de bilgi
verildi.

NÜFUSUMUZ 724 BÝN
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Adrese
Dayalý Nüfus Kayýt Sisteminin sonuçlarýný açýkladý.
Buna göre Türkiyenin nüfusu 70 milyon 586 bin
olarak belirlendi. En kalabalýk il olan Ýstanbulun
nüfusu 12 milyon 583 bin. Ýstanbulu sýrasýyla Ankara,
Ýzmir, Bursa ve Adana izliyor.

Eskiþehirin toplam nüfusu ise 724 bin olarak
açýklandý. Daha önce 483 bin olan Eskiþehir kent
merkezi nüfusu 595 bine yükseldi. Kent merkezindeki
yüksek nüfus artýþýna karþýlýk ilçe, belde ve köy
nüfuslarý önemli ölçüde azaldý. Bu tablo Eskiþehirin
ilçe, belde ve köylerinden kent merkezine olan göçün
artarak devam ettiðini gösteriyor.
ÇEVSADDA YENÝ GÖREVLENDÝRMELER YAPILDI.
Yeniden Yapýlandýrma ve Ýyileþtirme
kapsamýnda yapýlan yeni düzenlemeye göre, Çevre
Komisyonu Baþkanlýðýna Tekin Çetin, Tesis
Yöneticiliðine Ýsmail Çevlik, Lojistik Birim Baþkanlýðýna
Ramazan ÝLHAN, Sultandere Ýzcilik Tesis Müdürlüðüne
Yücel YILMAZ ve Basýn Yayýn Müdürlüðüne de Celal
ÖZTÜRK getirildi.

12 Belde Köye dönüþecek
Eskiþehirde bulunan 12 belde nüfusu 2 binin
altýna düþmesi nedeniyle köye dönüþecek. Bu
kapsamda bu beldelerin belediyeleri kapatýlacak ve
bu yerler muhtarlýkla yönetilecek. Eskiþehirde
Yunusemre, Dinek, Osmaniye, Gündüzler,
Gümüþkonak, Kayakent, Laçin, Alpagut, Kaymaz,
Doðançayýr, Nasrettin Hoca ve Dümrek beldelerinin
belediyeleri kapatýlarak köy statüsüne geçecek.
Böylece bu beldelerin ödenekleri de kesilmiþ olacak
.

KENDÝN PÝÞÝR KENDÝN YE

Çevsad Kýþ Kampý 12 izci ve 4 liderin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sultandere izcilik tesislerinde yapýlan kýþ
kampýnda izcilik bilgilerinin yaný sýra kýþ þartlarýnda barýnak yapma, soðuktan korunma, kardan ev (iglo) yapýmý
konusunda da bilgiler verildi. Hafta sonu kampý niteliðinde yapýlan Çevsad kýþ kampý 2 Þubat Cumartesi günü
sabah 9.30da baþladý ve Pazar günü 16.00da son buldu. Bu kýsa süre içerisinde eðitim alan izciler karda ve
ormanda yürüyüþ yaptýlar. Akþam saatlerinde de film izleme olanaðýný buldular. Kamp Müdürlüðünü Yücel
YILMAZýn yaptýðý kýþ kampý ayný zamanda izcilerin kendi yemeklerini kendilerinin yaptýðý bir kamp oldu.

