25 SÝVÝL TOPLUM
KURULUÞU ÝLE BÝLGÝ
ALIÞ-VERÝÞÝ YAPILDI.
Dernek faaliyetlerine kýsa süre önce baþlayan, Gýda
Bankacýlýðý, Van ve Hakkari Ýllerine Yardým, Damacana
Kapaklarýnýz Fidana Dönüþüyor gibi bir çok
kampanyamýza destek veren 25 Sivil Toplum Örgütü
derneðimizin davetlisi olarak ÇEVSADta bir araya geldi.
16 Þubat 2008 Cumartesi günü Odunpazarý Belediyesi
yemekhanesinde verilen akþam yemeði ile baþlayan
program dernek binasýndaki bilgilendirme toplantýsýyla
devam etti. Dernek faaliyetlerimiz konusunda bilgiler
veren dernek baþkanýmýz Emin Can, katýlýmcýlardan
gelen sorular üzerine 5253 sayýlý dernekler yasasýna
göre dernek faaliyetleri ve tutulmasý gerekli defterler ve
bu defterlerin tutulma þekilleri konusunda da bilgiler
verdi. Bilgi alýþveriþinin ardýndan Sivil Toplum
Kuruluþlarýnýn toplumdaki yeri ne olmalýdýr? STK þu an
toplumda nasýl algýlanýyor? gibi sorulara da cevaplar
arandý.
Emin Can konuþmasýnda Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn
hiçbir zaman siyasetin gölgesinde kalmamasý ve Sivil
Toplum Örgütlerinin kendilerinde olan gücü hissetmeleri
gerektiðine vurgular yapan Can, Eskiþehirimiz, Sivil
Toplum Kuruluþlarýnýn önemini bilen ve destek veren
þehirlerden birisidir. Bu konuda çok þanslýyýz. þeklinde
konuþtu.
Dernek projelerimiz konusundaki yardým çaðrýlarýmýza
verdikleri desteklerden dolayý da çok mutlu olduðunu
belirten Can, kampanyalarýn sürekli olarak devam
edeceðini kaydetti. Bu toplantýdan ayrýlýrken , yaptýðýmýz
iþlerin arkasýnda olacaðýnýzý görmek bize güç veriyor.
Hepinize katkýlarýnýz ve katýlýmýnýz için teþekkür ediyoruz.
dedi.

ÇEVSADA TEÞEKKÜR
Eskiþehir Çevre Koruma ve Geliþtirme Derneði
Baþkaný Prof. Dr. Güner Sümer, Ülker Turan,
Burhan Ülkücü ve Yüksel Dönmezoðlu ile birlikte
derneðimizi ziyaret etti. Görüþmede dernek
baþkanýmýz Emin Can, derneðin çalýþma sistemi
ve teþkilatý konusunda bilgiler verdi. Yapýlan
çevre faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler alan Sümer
kýsa zamanda önemli bir büyüme
kaydedilmesinde çalýþma sisteminin önemli bir
rolü olduðunu düþündüklerini belirterek
baþarýnýn devamýný dilediklerini sözlerine ekledi.
Eskiþehire verilen katkýlarýndan dolayý dernek
baþkanýmýz þahsýnda Çevsada bir teþekkür
belgesi de verildi. Yapýlan görüþmede Çevre
Koruma ve Geliþtirme Derneði olarak yeþil,
çaðdaþ, yaþanabilir bir Eskiþehir için yapýlan
çalýþma ve katkýlarýndan dolayý tüm heyetimize
teþekkür edilirken çevreye olan bu duyarlýlýðýn
sürekliliði konusundaki temenniler de dile
getirildi. Görüþmeler dernek birimlerinin
gezilerek tanýtýlmasýyla son buldu.

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

PAROLA: YAVRUKURT ÇOK ÇALIÞIR
Her hafta deðiþik bir etkinlikte olan yavrukurtlarýmýz bu hafta
da Çaðdaþ Cam Ýþleri Müzesini ziyaret ettiler. Liderleri Tarýk Can
ve Tamer Bayram ile yapýlan müze ziyaretinde sergilenen eserleri
hayranlýkla izlediler. Eserler önünde fotoðraf çekilme fýrsatýný da
bulan yavrukurtlar, müzeden büyük mutluluk ile ayrýldýlar.
Bu tür gezi ve faaliyetlerin izcilerinin çok hoþuna gittiðini söyleyen
Tarýk Can fýrsat bulduklarý her hafta bu tür gezilerin devam edeceðini
sözlerine ekledi.

LÝDERLERÝMÝZ MURAT
DAÐINDA
Türkiye Ýzcilik Federasyonunun
düzenlemiþ olduðu kýþ kampçýlýðý
kursu 3-8 Þubat 2008 tarihleri
arasýnda Kütahyanýn Gediz ilçesinde
bulunan Murat Daðýnda yapýldý.
Türkiye genelinde izcilik
federasyonuna baðlý birçok kulübün
katýldýðý kursa Çevsad da liderlerini
gönderdi. Kamp boyunca temel izcilik
bilgilerinin yaný sýra, daðcýlýk eðitimi
de alan kursiyerlere kardan barýnak
yapýmý (iglo), ilkyardým, yaralý taþýma
teknikleri, kýþ þartlarýnda hayatý idame
ettirme gibi çeþitli konularda da eðitim
verildi.

SHÇEK ÝZCÝLERÝMÝZÝN GEZÝ
KEYFÝ
SHÇEK izcilerimiz Seyitgazi,
Yazýlýkaya ve Ýnönüyü gezdiler.

75. Yýl Sosyal Esirgeme Çocuk Yuvasý
Ýzcileri Seyitgazi, Yazýlýkaya ve Ýnönüyü gezdiler. Liderimiz Tarýk
Canýn da katýldýðý turlarda izciler hem eðlendiler hem de çeþitli
konularda bilgiler aldýlar.
31 Ocak 2008 Perþembe günü sabah saat 9.00da Eskiþehirin
Seyitgazi Ýlçesine hareket eden izciler bölgenin tarihi zenginlerini
gezdiler. Yapýlan gezi çerçevesinde Seyit Battalgazi türbesi ziyaret
edildi. Hazýrlanan kumanyalar yenildi. Seyitgazi Belediye
Baþkanlýðýna giden minikler belediye baþkanýný ile tanýþma fýrsatýný
da buldular. Seyitgaziden sonra Yazýlýkayaya geçildi.
Tarihi anýtlar gezildi ve tarihi bilgiler alýndý. Bölgede
izci liderleri Tarýk Can ve Mehmet Kadir Aktaþ eþliðinde
kýsa bir gezi de yapýldý.
07 Þubat 2008 Perþembe günü ise Ýnönüye hareket
edildi. Ýsmet Ýnönü müzesinde yapýlan ziyaret sonrasý
Türk Kuþu Tesislerine geçildi. Ýzciler tesisin oyun
parkýnda gönüllerince eðlendiler. Tüm yurt öðrenci
ve izcilerinin katýldýðý gezi akþam saatlerine kadar
devam etti. Gezi süresince kendilerine eþlik eden
Liderimiz Tarýk Can bu tür aktivitelerin çok yararlý
olduðunu ve bulunduklarý ortamdan ayrýlmanýn
çocuklara mutluluk verdiðini söyledi. Can, ayný
zamanda bu tür gezilerin devam edeceðini de sözlerine
ekledi.
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15 TATÝL KAMP TATÝLÝ OLDU
Okullarýn tatile
girmesiyle birlikte yapýlan
kamplar izcilerimizin
yüzünü güldürdü.
Ýzcilerimizin bir kýsmý iki
hafta üst üste
Eskiþehirde kamp
yaparken, bir kýsmý da
Murat Daðýndaydý.
Þubat 2008 ve 9-10
Þubat 2008 tarihlerinde olmak üzere iki ayrý kamp organize
edildi. Çevsad izcilik tesislerinde gerçekleþtirilen kamplara
34 izci 6 lider ve 6 izci gönüllüsü katýldý.

1.Hafta Sonu Obalar Kýþ Kampý
Çevsad 1.Hafta Sonu Obalar 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.
Liderlerimizden Yücel Yýlmaz, Celal Öztürk, Tarýk Can ve
Yasin Yücelin katýldýðý kýþ kampý ayný zamanda izcilerin
kendi yemeklerini kendilerinin piþirdiði bir kamp oldu.

71 EVLER ÝLKÖÐRETÝM OKULUNDA
KAPAK YARIÞI
TOPLADIKLARI KAPAKLARLA OKULLAR
ARASINDA EN ÇOK KAPAK TOPLAYAN
ÜNVANINI ALDILAR.
71 Evler Ýlköðretim Okulu Çevre Kulübü
öðrencileri Damacana Kapaklarý Fidana
Dönüþüyor kampanyamýz kapsamýndaki
çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor.
Kampanyamýz 71 Evler Ýlköðretim Okuluna
Görsel Sanatlar Öðretmeni Ebru Kankaya
Kavlak tarafýndan taþýndý. Bir duvar afiþi
sayesinde kampanyamýzdan haberdar olduðunu
belirten Kavlak, projemizi okullarýndaki Çevre
Kulübüne duyurdu. Kýsa zamanda yapýlan
toplama çalýþmalarýndan sonra biriktirilen 50 kg
kadar kapak Çevsad çevre komisyon yetkililerine
teslim edildi.
Konuyla ilgili görüþ bildiren Kavlak, böyle bir

2. Hafta Sonu Obalar Kýþ Kampý
9 Þubat saat 09.00 da baþlayan ve 10 þubat Pazar
günü saat 15de sona eren kampta Çanakkale konusu
iþlendi.
22 izci, 3 lider ve 6 izci gönüllüsünün katýldýðý kamp
Sultanderede, Çevsad Ýzcilik Tesislerinde yapýldý.
9-10 Þubat 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþen kampta
temel izcilik bilgileri verildi. Ýki gün süren kampta izlenen
Çanakkale konulu filmin ardýndan oyunlar oynayan minikler
kamptan memnun ayrýldýlar.

Obalar Kýþ Kampý Kütahya-Gediz

projenin öðrencileri üzerinde büyük etkisi
olduðunu belirtirken çevre konusunda yapýlacak
her türlü projeye destek vermeye hazýr
olduklarýný da sözlerine ekledi. Kapaklarý
öðrencilerinin evlerinde topladýlar. Ýþ, sýnýflar
arasýnda yarýþa döndü. Öyle ki bazý öðrenciler
kapý kapý dolaþýp damacana kapaðý topladýlar.
Sýnýflarda biriktirilen kapaklarýn baþýna kendi
aralarýnda nöbetler dahi yazdýlar. þeklinde
konuþtu.

Türkiye Ýzcilik Federasyonunun programýnda yer verdiði
kampa Sadullah Þeremet liderliðinde 15 izcimiz katýldý.
3-8 Þubat 2008 tarihlerinde
Öðrencilerinin çevre konusundaki bu
yapýlan kampta eðitim alan
duyarlýlýðýnýn kendilerini memnun ettiðini
izcilerimiz bir yandan karda
eðlenirlerken diðer yandan
söyleyen Kavlak, Çevsadtan çevre konusunda
da kaplýcanýn keyfini
bir seminer taleplerinin olduðunu da belirtti.
çýkardýlar. Kütahya Murat
Daðýný çok beðendiklerini
71 Evler Ýlköðretim Okulu Çevre Kulübü
ifade eden izcilerimiz ayný
öðrencileri önümüzdeki haftalarda atýk
yerde yapýlacak bir baþka
maddelerden portreler ve benzer çalýþmalar
kampý da iple çektiklerini
yapacaklar.
belirttiler.
BADEMLÝÐE OTEL YAPILACAK
Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Bademlikte yapýlmak üzere Turistik Termal ve Hidroterapi Tesisi Projesi için
ihale açtý. Eskiþehiri en iyi gören bir tepede bulunan ve yýllardýr kaderine terk edilen Bademlik yeniden doðuyor. Eskiþehir
Büyükþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen Bademlikte yapýlacak tesisin ihaleye çýkarýldýðýný açýkladý.
Ýki yýlda tamamlanacak olan termal tesisin Eskiþehire turist akýnýný saðlamasý bekleniyor. Konu hakkýnda bilgi
veren Büyükerþen, Termal tesis projesini Anadolu Üniversitesi Rektörü iken siyasi engellemeler nedeniyle yapamadým.
23 yýllýk hayalimi gerçekleþtiriyorum dedi.

OKULLAR ÇEVSAD ÝLE YEÞERÝYOR

ZAMANIMIZI DEÐERLENDÝRME

Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ile
Tekin Çetinin baþkanlýðýný yaptýðý ÇEVSAD
(Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü
Derneði) Çevre Komisyonu arasýnda Damacana
Kapaklarý Fidana Dönüþüyor kampanyasýnýn
okullar sathýna yayýlmasý hususunda bir protokol
imzalandý. Bu minvalde, kampanyaya ilköðretim
okullarý ve liselerin de iþtirak edebilmeleri için
uygun zemin hazýrlanmýþ oldu. Çevre Komisyonu
Baþkaný Tekin Çetinin ifadesine göre, bu
okullarýn sayýsý halen artmakla beraber 24e
kadar ulaþtý. Ýsmi geçen okullardan bazýlarý þöyle
sýralanýyor: Þehit Ali Gaffar Okkan Ý.Ö.O, Þeker
Ý.Ö.O, Sami Sipahi Ý.Ö.O, Edebali Ý.Ö.O,
Dr.Mustafa Çamkoru Ý.Ö.O, Aziz Bolel Ý.Ö.O, Eti
Maden Ýþletmeleri Ý.Ö.O, Yunus Emre Lisesi vb.

Çoðumuz,
boþ
zamanlarýmýzý ne ile
deðerlendireceðimizin ve eli
boþluðun vermiþ olduðu
sýkýntýlarýmýzý aþmanýn hesabýný
yaparýz. Pek hoþlanmadýðýmýz,
bizi tatmin etmeyen vakit
öldürmelere saparýz. Hele
gençlikte ve emeklilikte boþ
vaktimiz daha da fazladýr.
Gelin hep beraber ne yapabiliriz, düþünelim!
Kahvehaneye gidelim.. Olmaz. Akþama kadar
sigara dumanýnýn içerisinde saðlýðýmýza zarar
veren ve nice olumsuzluklarý beraberinde getiren
kahvehanelerin ve kafeteryalarýn zararlarýný
saymakla bitiremeyiz.
Ýnternet salonlarýna gidelim. Gidelim de
ne yapalým? Her birimiz kendi dünyamýzda,
çevremizden kopuk, insaný olumsuz yönde
etkileyen o ýþýk karmaþasýnda ne kadar vakit
geçirebiliriz? Bizi ne kadar rahatlatýr, ruhumuzu
ne kadar dinlendirebilir ve ne kadar gýdalandýrabilir
ki? Eve ne kadar huzur ve huþû içerisinde
gelebiliriz ki? Huzur ve huþûlu olmak þöyle dursun,
evlerimize ne kadar gergin ve asabi döndüðümüz
hepimizce âþikârdýr. Bu ve benzeri olumsuzlarý
hepimiz yaþayarak deneyimlerimizle bilmekteyiz.
Öyleyse gelin; hep beraber insanýn ruhunun
derinliklerinde yatan, yaptýðýmýzda, yaþadýðýmýzda
gerçek mutluluk ve huzuru yakalayacaðýmýz
eylemlere yönelelim. Ýnsan içtimaî bir varlýktýr.
Etrafýndaki insanlarýn mutluluðu ile mutluluk,
acýlarýyla acý duyar. Tek baþýna mutlu olamaz. Ve
aramak nafiledir. Hem boþ vakitlerimizi
deðerlendirelim, hem eðlenelim, hem spor
yapalým Peki ama nasýl? Her biri ayrý ayrý hizmet
sahasýna sahip, sivil toplum örgütlerine uðrayarak
bu faaliyetleri gerçekleþtirebiliriz.
Düþüncelerini paylaþýp, sýkýntýlarýný
anlatabileceðin bir arkadaþ arýyorsan, insanlara
yararlý düþüncelerin varsa ve bunlarý paylaþmak
istiyorsan Çevrendeki geliþmelere müdahil
olmak istiyorsan, sesini duyuracak bir yer
arýyorsan
Kimsesiz çocuklara ana-baba,
arkadaþ, fakirin sofrasýnda aþ Spor yapmak,
üretime katýlmak vs. istiyorsan
Bunlarý
bulabileceðin adres, topluma faydalý faaliyetler
gösteren sivil toplum kuruluþlarýdýr. Bunlardan biri
de Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik Spor
Kulübü (ÇEVSAD)dýr.
Aradýðýmýz ve ihtiyacýmýz olan tüm
güzellikleri bulacaðýmýz adres

Çevre Komisyonu Baþkaný Tekin Çetin, çevrekoruma amacýyla yürütülen kampanyalarda,
halkýmýzýn sivil toplum kuruluþlarýna güveninin
diðer hareketlere saðlanandan çok daha fazla
olduðunu kaydetti. Söz konusu çevreyi
korumak, doðaya oksijen desteðinde bulunmak,
devlet ekonomisine katký saðlamak olunca,
halkýmýz bu konuda sancaktarlýk yapmayý cânu gönülden arzuluyor, katkýda bulunuyor ve
diðer insanlarý da teþvik ediyor. açýklamasýnda
bulunan Çetin, sözlerine þöyle devam etti,
Þuanda okullarýn seminer taleplerini
karþýlamakta zorluk çekiyoruz. Bu çok sevindirici
bir durum bizim için. Ki bu doðrultuda hemen
harekete geçip bir heyet oluþturduk ve
arkadaþlarýmýz daha iyi nasýl anlatabiliriz
kendimizi düþüncesinden hareket ederek uðraþ
veriyorlar. Okullarýn seminer istek ve
kampanyaya katýlým taleplerinin yoðunluðunu,
insanlarýmýzdaki çevre bilincinin yerindeliðine
baðlayan Çetin konuþmasýnda, Bir teorisyene
göre, dünyanýn bir ucundaki kelebeðin kanat
çýrpmasý, diðer ucundaki bir kasýrganýn
müsebbibi olabilir. Sadece 71 Evler Ýlköðretim
Okulundan tek seferde 1.100 damacana kapaðý
elde ettik. Ýnanýyoruz ki, bu kampanya denize
düþen bir damla misali yayýldýkça yayýlacak ve
el ele verip bu ülkeyi yeþerteceðiz. Ýfadelerine
yer verdi.
Okullarda verilecek olan seminerlerin hazýrlýk
aþamasýnda ÇEVSAD Ýzci Kulubü ve Çevre
Komisyonu ortak hareket ediyorlar.

