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MÝLLÝ AÐAÇLANDIRMA SEFERBERLÝÐÝ
Türkiye topoðrafik yapýsý, iklimi, uygulanan
yanlýþ tarým yöntemleri, aþýrý mera ve orman
tahribatý nedeniyle yüksek düzeyde erezyona
maruz kalan ülkeler arasýndadýr.

Aðaçlandýrma Seferberliði Planýyla yurt
çapýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile toplumun
bütün kesimlerinin koordineli bir þekilde
çalýþmalarý öngörülüyor.

Bu nedenle ülkemizin kaynaklarýný seferber Bu planla tüm Türkiyede 2008-2012 yýllarý
ederek çalýþmalara hýz verilmesi mecburiyeti arasýnda 2 milyon 300 bin hektar alanda
b u l u n m a k t a d ý r. B u k a p s a m d a  M i l l i aðaçlandýrma ve rehabilitasyon yapýlacak.

SEFERBERLÝK ESKÝÞEHÝRDE DE
BAÞLADI
Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce ilimizde 2007
yýlýnda 1700 hektar sahada aðaçlandýrma ve rehabilitasyon
çalýþmasý yapýlarak 2.2 milyon adet fidan dikildi. Ýl Çevre ve
Orman Müdürü Mehmet Karakaya tüm Eskiþehirlileri Milli
Aðaçlandýrma Seferberliði kampanyasýna davet ederek Sivil Toplum
Kuruluþlarý duyarlý olmalý, Eskiþehirlilerin bizi mahçup etmeyeceklerini umuyorum.
Kentimiz fidan yetiþtiriciliði konusunda önemli bir yere sahip olacak dedi. Fidanlýk
Þube Müdiresi Belkýs Dinçin de yoðun çabalarýyla ivme kazanan bu kampanya gelecek nesiller
için yeþil bir umut vaat ediyor.

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

DAMACANA KAPAKLARI FÝDANA DÖNÜÞSÜN
Damacana kapaklarý Eskiþehir ili içerinde çok yoðun kullanýlan, toplanmasý
kolay olan evsel bir atýktýr. Bu sayede bu plastiðin tekrar kullanýlarak çevreye
kazandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýca Damacana Kapaðýný bir sembol olarak
kullanmak suretiyle geri dönüþüm bilincinin oluþturulmasý hedeflenmektedir. Bu
kampanya ile damacana kapaklarý çöpe atýlmayacaðýndan çevre kirliliðinin bir
parçasý olmaktan çýkacak. Kampanya ile toplanan kapaklar geri dönüþüm sayesinde
ü l k e
ekonomisine gelir saðlanacak. Kampanya ile toplanan kapaklardan elde edilen gelir
ile binlerce fidan dikilecek ve Eskiþehirimiz daha yeþil bir þehir olacak. Yapmanýz gereken tek þey
evinizde, apartmanýnýzda, iþyerinizde çevrenizde damacana kapaklarýný toplamak, biriktirmek ve size
en yakýn toplama noktasýna ulaþtýrmak, bir kaç damacana kapaðý ile ne olacak demeyin.
Sizde ÇEVSADýn çevre gönüllüsü olarak bu kampanyada yerinizi alýn.

DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ KUTLANDI
Dünya Orman Günü dolayýsýyla Vilayet Meydaný'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ýl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Karakaya, törende yaptýðý konuþmada, dünyanýn, çölleþme,
erozyon, sel, çýð, kuraklýk ve susuzluk ile sýklýkla karþýlaþtýðýný belirterek, söz konusu doðal afetler
sonucu
bir
çok
canlýnýn
yaþamýný
yitirdiðini
kaydetti.
Ýnsanlarýn tabiatý bilinçsizce tahrip ettiðini ifade eden Karakaya, þöyle konuþtu:
''Dünyada ve ülkemizde hýzla yeni ormanlar oluþturulmazsa doðal felaketlerin önüne geçilemeyecek.
Bozulan doðal dengeyi yeniden tesis ederek yaþanabilir bir çevre oluþturmanýn küresel ýsýnma
ve iklim deðiþikliðinin durdurulmasý ve çölleþmenin en aza indirilmesinin tek çaresi orman
oluþturmaktýr.
Orman Bölge Müdürü Sýtký Küçüköz de, insanlarýn doðal çevreyi bozarak kaçýnýlmaz sonu
hazýrladýðýný belirterek, gerekli önlemler alýnmazsa insanlýðýn nefes alacak oksijen hesaplarý
yapacaðýný öne sürdü.
Dünya her yýl 13 milyon hektar ormanýn yok olduðunu
anlatan Küçüköz, þöyle devam etti:
''Her gün 200 kilometrekarelik orman yok oluyor.
Türkiye, dünyada orman varlýðýný artýran 22 ülkeden
biridir. Türkiye, dünyada en fazla fidan diken üçüncü
ülke. Türkiye'de 2007 yýlýnda 150 milyon fidan dikildi.
Aðaçlandýrma ve Erozyon Seferberliði ile 2008'de de
fidan dikiminde rekor kýrmak istiyoruz.''
Törene, Vali Yardýmcýsý Nurettin Yücel, DSÝ 3. Bölge
Müdür Vekili Tuncer Berkli, Meteoroloji Ýl Müdürü Ali
Aslan, ÇEVSAD ve
vatandaþlar katýldý.
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ÇEVSAD ÇEVRE SEMÝNERLERÝ BAÞLADI

ÇEVSAD Çevre Komisyonu tarafýndan hazýrlanan çevre
eðitimlerinin
ilki 71 Evler Ýlköðretim Okulunda verildi.
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
sonuçlarý geçtiðimiz günlerde
71 Evler Ýlköðretim Okulu seminer salonunda verilen eðitim
açýklandý. Eskiþehir in toplam çevre konulu video gösterimi ile baþladý. ÇEVSAD izci ve
nüfusunda az bir artýþ olmasýna liderleri tarafýndan hazýrlanýp sunulan programýn ikinci bölümünde
raðmen kent merkezi nüfusu 100 bin ise geri dönüþüm konulu bir tiyatro oyunu sergilendi.
civarýnda arttý. Tüm ilçelerde,
Ýzci ve liderleri tarafýndan oynanan oyunun ardýndan ise
beldelerde, köylerde önemli ölçüde
izcilik hakkýnda çok kýsa bilgiler verildi.
nüfus azalmasý yaþandý. Kýrdan
Çevre Komisyonu Baþkaný Tekin Çetin bu eðitimlerin devam
kente göç giderek artýyor.
edeceðini, ilk etapta 25 okulu programlarýna aldýklarýný söyledi.
Toplam nüfusun %80i kent 71 Evler Ýlköðretim Okulunda verilen eðitimin çok verimli
merkezinde yaþýyor. Bu durum geçtiðini belirten Çetin, Bu eðitim ile mesaj yerine ulaþmýþ
Türkiyede sadece Eskiþehire has oldu. Öðrenciler çevre konusunda bilgilendirildiler. Amacýmýz
bir özellik. Mesela ülkemizde birçok öðrencilerimizin çevre konusunda duyarlý olmalarýný saðlamak.
þehir 30 bin, 50 bin, 100 bin nüfuslu þeklinde konuþtu.
ilçelere sahip. Eskiþehirin ilçelerinin
ortalama nüfuslarý ise 3 bin 5 bin
civarýnda geziyor. En büyük ilçemiz
Çiftelerin merkez nüfusu sadece 11
bin. Köylerimiz, Beldelerimiz bu
derece boþalmýþken merkez nüfusun
bu kadar artmasý çok sakýncalý
sonuçlar doðuruyor.
Çarpýk kentleþme, trafik sorunu,
altyapý sorunu sürekli artýyor. Ayrýca
kýrsaldan gelenler kentte iþ talep
ettiði için kentteki mevcut iþsiz ordu
suna her geçen gün yenileri ekleni
yor.
Eskiþehirde ki 17 beldenin 15
tanesi nüfusu 2 bini bile bulamadýðý
için belediyeleri kapatýlarak köye
dönüþtürülüyor. Köylerde, beldelerde
neredeyse sadece yaþlý insanlar
kaldý. Eskiþehire özgü bu durum
nereye kadar devam edecek, yakýn
gelecekte kýrsal kesimde topraðý
iþleyecek, tarým ve hayvancýlýk ya
pacak kiþiler kalacak mý merak edi
yorum.

Garip Ama Gerçek

kullanýlabilir su olduðunu,
· Son 3-4 ay içerisinde 24 milyon hektar alanýn
· Yurdumuzda doðal olarak bulunan 9000 bitki çölleþtiðini,
· Dünya yüzeyinin % 6'sýnýn çölleþmiþ, % 29'unun
türünden, yalnýz ülkemizde yetiþen 3000 türün
da çölleþme yolunda olduðunu,
endemik (Ülkemize has) olduðunu,
· Ülkemizde yaþayan hayvan türü sayýsýnýn tüm · Dünya nüfusuna her gün 230 bin, her yýl 93
Avrupa kýtasýnda yasayan hayvan türlerinin 1.5 milyon kiþinin katýldýðýný,
· Dünyada her gün saðlýksýz sulardan 25.000
katý olduðunu,
· Ülkemizde doðal olarak 120 memeli hayvan, kiþinin ölmekte olduðunu,
440 kuþ, 13 sürüngen, 350 balýk türünün yaþadýðým · Bu çevre sorunlarýnýn oluþmasýnda ve
ve 15 memeli, 46 kuþ, 18 sürüngen türünün yok çözümünde insanýn doðrudan etkili olduðunu,
biliyor musunuz?
olma tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu,
· Dünyanýn büyük kuþ göç yollarýndan ikisinin
Anadolu'dan geçtiðini,
ATIK TOPLAMA YARIÞI
· Sulak alanlarýn, biyolojik çeþitlilik açýsýndan
dünyanýn en verimli bölgeleri olduðunu ve
ülkemizde uluslararasý öneme sahip 56 adet sulak
alan bulunduðunu,
· Ülkemizdeki topraklarýn üçte ikisinin su veya
rüzgar erozyonun etkisi altýnda olduðunu ve her
yýl 1 cm. kalýnlýðýnda ve Kýbrýs Adasý büyüklüðünde
topraðýmýzýn erozyonla yok olduðunu,
· Bir ton kullanýlmýþ beyaz kaðýt, geri
kazanýldýðýnda 16 adet çam aðacýnýn, bir
ton kullanýlmýþ gazete kâðýdý geri kazanýldýðýnda
ise 8 adet çam aðacýnýn kesilmesinin önlenmiþ
olacaðýný,
ÜLKÜ ÝLKÖÐRETÝM BÝRÝNCÝLÝÐE ADAY
· Geri dönen her bir ton cam için yaklaþýk 100
litre petrol tasarruf edilmiþ olacaðýný,
Damacana kapaklarý fidana dönüþüyor
· Ülkemizde yaklaþýk yýlda 1 milyon ton kaðýtla
kampanyamýza verilen destek her geçen
gereksiz yazýþma yapýldýðýný,
gün artýyor. Özellikle okullarýn çevre kulüpleri
· Ýnsanlarýn birbirlerine gönderdiði mektuplarýn
tarafýndan organize olan öðrenciler kapak
%44'nün okunmadýðýný,
toplamayý sýnýflar arasýnda yarýþa dönüþtürmüþ
· Yalnýzca 100.000 aile gereksiz yazýþmayý
durumda.
durdurursa, her yýl 150.000 aðacýn kesilmekten
kurtarýlacaðýný,
Gelinen son noktada ise yarýþ sýnýflar
· Bir insan ömrünün 8 ayýný, gereksiz yazýþma
arasýndan çok okullar arasý yarýþa dönüþeceðe
zarflarýný açarak geçirdiðini,
· Doðaya atýlan atýklarýn % 60'nýn boya ve boya benziyor. Kampanya kapsamýnda derneðimizi
ürünleri olduðunu,
ziyaret eden Ülkü Ýlköðretim Okulu
· Otomobilinizi hortumla yýkadýðýnýzda yaklaþýk
öðretmenlerinden Hüseyin Çaðdavul ile 100.
550 litre su harcandýðýný,
Yýl Ýlköðretim Okulu adýna kampanyamýza
· 3,7 litre benzinin yaklaþýk 3 milyon litre içme
destek veren Canan Çaðdavul, öðrencilerin
suyunu kirletebileceðini,
damacana kapaðý toplama konusunda yarýþ
· Bir cam þiþenin doðada 4000 yýl, plastiðin 1000
yýl, çikletin 5 yýl, bira kutusunun 10-100 yýl, sigara içinde olduklarýný belirttiler.
filtresinin 2 yýl süreyle yok olmadýðýný,
· Bir büro elemanýn yýlda, 81 kilo yüksek vasýflý
kaðýdý çöpe attýðýný,
· Bir topak tereyað üretmek için 400 litre suya
ihtiyaç olduðunu,
· Büyük bir kayýn aðacýnýn, 72 kiþinin 1 günlük
oksijen ihtiyacýný karþýladýðýný,
· Dünyadaki mevcut sularýn ancak % 1'nin

Ülkü Ýlköðretim Okulunda toplanan
kapaklarý ÇEVSAD Çevre Komisyonuna teslim
eden Hüseyin Çaðdavul ise 71 Evler
ilköðretim Okulunun kapak konusunda birinci
olduðunu duyduk. Hedefimiz onlarýn rekorlarýný
ellerinden almak þeklinde konuþtu.

