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Kusur bulmak iþe yarar, ama teþvik etmek daha fazlasýný yapar. (Goethe)

HAYDÝ ÝZCÝLER KAMPA
Çevsad her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdiði yaz kamplarýna bu yýlda devam ediyor.
Geleneksel Çevsad 5. Yaz Kampý 19-25 Temmuz 2009 tarihleri arasýnda Sarýcakaya Havuzlar
Mevkiinde gerçekleþtirilecektir. Kamp esnasýnda yapýlacak çeþitli istasyon çalýþmalarý ve eðlenceli
etkinliklerle güzel bir kamp izcilerimizi bekliyor. Kontenjanýmýz sýnýrlý olup, kayýt olmak için derneðimize
baþvurabilirsiniz.
Haydi Ýzciler Kampa...

3. STK FESTÝVALÝ
Eskiþehir Sivil Yerel Oluþumu (ESYO)' nun düzenlediði 3. STK Festivali gerçekleþtirildi. Etkinlik
28 Mayýs 2009 günü saat: 11.00de Vilayet Meydanýnda saygý duruþunun ardýndan, Ýstiklal Marþýnýn
okunmasý ile baþladý.
28-29 Mayýs tarihleri arasýnda vilayet meydanýnda düzenlenen Festivale yaklaþýk 77 Sivil Toplum
Kuruluþu katýldý. Eskiþehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý bu festivalde kendilerini tanýtma
fýrsatýný buldular.
Derneðimizin (ÇEVSAD'ýn) de yerini aldýðý festival ile ilgili bilgiler veren Erhan Ersöz, bu festival
sayesinde ÇEVSAD'ýn tanýtýmýnýn yapýldýðýný belirterek, açýlan stantta dernek faaliyetleri hakkýnda
Eskiþehir halkýna bilgiler verildiðini söyledi. Ersöz : "Bu yýl üçüncüsü düzenlenen festilvale her yýl
düzenli olarak katýlýyoruz. Bu festivalde de dernek üyeliðine katýlanlarýn olmasý mutluluk verici." dedi.
Ersöz, çevreye önem veren kiþilerin çevre gönüllüsü olarak ÇEVSAD ailesine katýldýðýnýn müjdesini
de vererek, ÇEVSAD'ýn bu festival ile daha fazla gönüllüye ulaþtýðýný da sözlerine ekledi.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
5 Haziran Dünya Çevre Günü
çerçevesinde Eskiþehir Valilik meydanýnda tören
yapýldý. Ýl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet
Karakaya'nýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý törene
çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra, sivil
toplum örgütleri de katýldý.
Törenin ardýndan valilik binasýnda devam
eden görüþmelerde sivil toplum kuruluþlarý çevre
konusundaki görüþlerini bildirdiler. ESÇEP
(Eskiþehir Çevre Platformu ) adýna görüþ bildiren
Emin CAN, Çevre konusunda büyük geliþmelerin
yaþandýðý günümüzde, Eskiþehir'de çevre
platformunun kurulmasýný çok anlamlý bulduðunu
belirterek çalýþmalarýnýn hýzla devam edeceði
müjdesini verdi.
Eskiþehir'in çevre sorunlarý üzerinde sýkýntýlarýný dile getiren Eskiþehir Çevre Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Güner SÜMER ise, Eskiþehir'de trafik sorununun halledilmeyi beklediðini bu konuda
gerekenlerin bir an önce yapýlmasý gerektiðini söyledi. Sümer, "Þebeke suyunun temizlenmesi
konusunda Eskiþehir üzerine düþeni yapmýþtýr. Ancak olayýn kaynaðý Kütahya sanayisidir. Kütahya'da
ilgili kuruluþlarýn bir an önce Porsuk'a karýþan sanayi artýðýnýn önüne geçmek için önlemler almasý
gerekir" dedi.
5 HAZÝRAN'A DAÝR
1972 yýlýnda Ýsveçin Stockholm kentinde yapýlan Birleþmiþ Milletler Çevre Konferansýnda alýnan
bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.
Sanayileþme ve kentlerdeki nüfus yoðunluklarý, çevre sorunlarýnýn artmasýna sebep olmuþtur.
Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan saðlýðýný tehdit eden
boyutlara ulaþmýþtýr. Ölümlere sebep olan solunum yolu hastalýklarýnýn çoðu hava kirliliði sonucunda
oluþmaktadýr. Balýklar, çevre kirlenmesinden en çok zarar gören canlýlarýn baþýnda gelir.
Sanayi artýklarý, spreyler, yakýtlarla ortaya çýkan gazlar, dumanlar, petrol ve ilaç atýklarý, plastik
ürünler, suni gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etmenlerdir
Çevre kirlenmesini, insanýn doðaya verdiði
zarar olarak da tanýmlayabiliriz. Doðanýn
korunmasý ve tahribatýnýn engellenmesi
zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre
býrakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeþil
alanlarý ve hayvanlarý koruyup çoðaltmak gerekir.
Bilinçsizce saða sola attýðýmýz plastik
ürünlerin doðada 400 yýl kadar çürümeden
kalabildiðini söylersek, karþý karþýya kaldýðýmýz
tehlikenin boyutlarýný biraz olsun anlayabiliriz.
Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize
düþen görevleri mutlaka yapmalýyýz
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ÇEVRE GÖNÜLLÜLERÝ STANT AÇTI
Çevsad Çevre Birimi, Saðlýk Ýl Müdürlüðünün önünde stant açtý. 6 Haziran 2009'da Dünya
Çevre Günü münasebetiyle gerçekleþtirilen stant; Saðlýk Ýl Müdürlüðünün önünde gerçekleþtirildi.
Stant süresince Çevsad Çevre Gönüllüleri, ilgili vatandaþlarýmýzýn çevre ile ilgili istek ve görüþlerini
dinleyip karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundular. Ayrýca stant esnasýnda açýlan Çevre Temalý fotoðraf
sergisi büyük ilgi gördü. Çevre'nin bugünkü durumu, Eskiþehir'in Çevre Sorunlarý, küresel ýsýnmanýný
etkileri gibi konularda deðerli bilgi alýþveriþleri yapýldý. Ayrýca stant boyunca ÇEVSADHaber Bülteni
ve çevre ile ilgili bilgilendirici broþürlerin daðýtýmý yapýldý.
Çevsad Çevre Birimi Baþkaný Tekin ÇETÝN, Çevre Sorunlarýnýn vatandaþlarla el birliði ile
çözülebilecek bir mesele olduðunu ve bu ortamlarý da bu tarz faaliyetler sayesinde saðladýklarýný dile
getirdi.

BAÞ AÐRILARI

Baþ aðrýlarý her yaþ gurubunda en sýk dile getirilen nörolojik yakýnmadýr. Eriþkinlerin %91-96sý,
çocuklarýn yaþla sýklýðý artmak üzere %20-54ünde yýlda en az bir kez baþ aðrýsý tanýmlanmaktadýr.
Seyrek olarak önemli, organik bir sebep saptanabilir. Ancak ciddi hastalýklarýnda belirtisi olabilir. Hangi
baþ aðrýsýnýn hangi noktaya kadar önemseneceðini belirlemek güçtür. Bunun için;
- 6 yaþýndan küçük ve 6 aydan beri devam eden baþ aðrýlarýnda hekime gidilmelidir.
- 7 yaþýndan büyüklerde;
- Baþ aðrýsýnýn sýklýðýnda, süresinde ve þiddetinde artma,
- Aðrýnýn aneljeziklerle geçmemesi,
- Kiþilik ve davranýþ deðiþikliði geliþmesi, zihinsel ve beceri geliþimlerinde gerileme,
- Büyümede gecikme veya baþ çevresinde büyüme ve baþka belirti ve bulgularýn ortaya çýkmasý
durumunda; teþhis için görüntüleme, EE6 tetkikleri yapýlmalýdýr.
- Hastanýn yaþý ve baþ aðrýsý süresi ne olursa olsun, bir kimsede;
- Ani baþlayan veya çok þiddetli baþ aðrýsý varsa,
- Giderek ilerleyen ve artan baþ aðrýsýnda,
- Enfeksiyonla açýklanamayan ateþ, bulantý ve kusmanýn eþlik ettiði baþ aðrýlarýnda,
- Bilinç deðiþikliði, ense sertliði, görme bozukluðu gibi belirtilerde,
- Baþ aðrýsýnýn açýk bir sebebi bulunamasý durumlarýnda, görüntüleme teknikleri ve ileri tetkikler
yaptýrýlmalýdýr.
Ani olarak baþ aðrýsý baþlayan ateþli hastalarda; Sinüzit, Kulak iltihabý, menenjit, ensalalit (boyun dolgusu
iltihabý), sistemik enfeksiyonlar, beyin içi kanamalarý göz boþluðu, orbital enfeksiyonlar akla gelmelidir.
Ani baþlayan ateþsiz hastalarda; Hipertansiyon, kronik sinüzit, epilepsi, kafa içi kitleler, travmalar,
zehirlenmeler, hipoglisemi, beyin damarlarýnda kanama, týkanma gibi durumlar düþünülür.
Sürekli tekrarlayan baþ aðrýlarýnda ise; migren psikopjenik, somatizasyon, epilepsi, görme kusurlarý,
gizli þaþýlýk, travma sonrasý, ekserzistle ilgili omurilik ve kafa anormalleri akla gelmelidir.
Oldukça sýk aðrý kesici, analjezik kullananlarda; analjezik rebound fenomide baþ aðrýlarýna yol
açabilir. Hasta aðrýsý arttýkça daha fazla analjezik olur. Böylece kýsýr bir döngü oluþur. Kronik baþ
aðrýlarýnda hafif karbon monoksit duman zehirlenmeleri de akla gelmelidir.
Dr. Mehmet Yaþar AKARCA

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ
SUSUZ YAZ
Küresel ýsýnmanýn etkileri kuþkuya yer býrakmayacak þekilde açýkça görülüyor. Kýþ uykusuna
yatmasý gereken vahþi hayvanlarýn uykusu kaçmýþ. Homurdanýp duruyorlar. Arýlar oðul vermiyor. Onlar
da, baharýn geldiðini sanarak, erkenden bal toplamaya çýktýklarýndan; önceki yýllardan çok daha
uzaklara uçarak çiçek aradýklarý için, bir çoðu kovanlarýna dönemeyerek telef olmuþ. ABDde arý
ölümlerini araþtýrmak için, bilimsel kurullar oluþturulmuþ. Bizde de araþtýrýlýyor mu ?
Nisan ayýnda Haziran sýcaklarýný yaþadýktan sonra, Mayýs ve Haziran ayýndaki yaðmurlarýn
topraðý yeterince sulayamadýðý, Batý ve Orta Anadoludaki barajlarýn yeterince dolmadýðý görülüyor.
Barajlarýn istenildiði oranda dolmasý ise Küresel Isýnmanýn etkilerinin kalmadýðý su tasarrufuna dikkat
etmemek gerektiði anlamýna gelmiyor.
Kuraklýða karþý bazý yerel yönetimler; SU NÝMETTÝR, SUYU ÝDARELÝ KULLANALIM tarzýndaki
afiþlerini toplu ulaþým araçlarýna asarak, halkýmýzý uyarýyor. Ýyi de, yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluðu afiþ bastýrmakla bitiyor mu? Tamam, bizler bozuk musluklarýmýzý, su kaçýran tesisatýmýzý
hemen onartalým. Týraþ olurken veya diþimizi fýrçalarken, suyun boþa akmasýna engel olalým. Patlak
bahçe hortumlarýný derhal yenileyelim. Sokakta oto yýkama iþine hemen son verelim.
Acaba, bütün bunlar kuraklýðý göðüslemek için yeterli olacak mý?
Teoman ÖPÖZ
ESYO GENEL KURULU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
Eskiþehir Sivil Yerel Oluþum (ESYO) Kolaylaþtýrýcýlar Kurulu 3. Olaðan Genel Kurulu dün
Alaaddin Park Salonunda gerçekleþtirildi. Her Sivil Toplum Kuruluþu (STK) ndan 1 temsilcinin oy
kullanma hakkýnýn olduðu seçimlerle, oluþumun etkinliklerini düzenleyecek kurul üyeleri belirlendi.Eskiþehir
Sivil Yerel Oluþumu (ESYO)nun seçim gündemi ile toplandýðý Genel Kurul, 127 Sivil Toplum Kuruluþu
temsilcisinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Adaylarýn belirlenmesinin ardýndan ESYO faaliyetleri hakkýnda sunum gerçekleþtirildi. Toplam
15 STK temsilcisinin aday olduðu seçimde 7 asil 7 yedek Kolaylaþtýrýcýlar Kurulu üyesi seçildi.
Kolaylaþtýrýcýlar Kurulu asil üyeliðine, Karadenizliler Derneðinden Ali Akyüz, Oðuz Kayý Boyu
Halk Bilim ve Araþtýrma Derneðinden Basri Köseler, Arslanbeyli Köyü Sücaattin Veli Turizm ve
Tanýtma Derneðinden Sevim Þahin, Sevgi Vakfýndan Necmettin Baþkut, Kiþisel Geliþim ve Giriþim
Derneðinden Süreyya Ballýdað, Ensar Vakfýndan Cengiz Kesimli, Eskiþehir Çevre Koruma ve
Geliþtirme Derneðinden Güner Sümer seçildi.
Kolaylaþtýrýcýlar Kurulu Yedek Üyeleri ise þu þekilde seçildi; Buðday Tanesi Zihinsel Yetersizliði
Olanlarý Topluma Kazandýrma Derneðinden Gülhayat Öcal, Deneyimsel Eðitim Merkezinden Safa
Karataþ, Eskiþehir Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneðinden Gülþah Þatýr, Giriþimci Gençlik ve
Eðitim Derneðinden Osman Sarý, Güneþ Eðitim ve Kültür Derneðinden Mustafa Özesen, Adýmlar
Paylaþým ve Eðitim Derneðinden Fatih Aktan, Halk Müziði Sevenler Derneðinden Döne Aksoy.
ESYO Kolaylaþtýrýcýlar Kurulunda seçim sonucunda seçilen görev alacak STK temsilcilerinin
yaný sýra stratejik ortaklarýn temsilcileri olarak, Odunpazarý Belediyesinden Baþkan Yardýmcýsý Saffet
Çelen ve STGM Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Banger kuruldaki görevlerine devam edecek.

