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RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
ÇEVSAD KALKINMA AJANSI KURUL ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ.
Bakanlar Kurulu onayıyla ÇEVSAD, Eskişehir Bursa ve Bilecik illerinin oluşturduğu Düzey 2 Bölge
Kalkınma Ajansı Kurul Üyeliğine Seçildi. Bugüne kadar Eskişehir ve bölge illerde faaliyetlerini sürdüren
ÇEVSAD, bundan sonrada üyelerinin ve gönüllülerinin desteğiyle şehrimizin kalkınmasını ve tanıtımını
sağlayacak faaliyetlerini tüm hızıyla devam ettirecektir.
Eskişehir, Bursa ve Bilecik illerinin oluşturduğu Bölgesel Kalkınma Ajansı Kurulu üyeleri kamu kurum
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte 100 üyeden oluşuyor. Bakanlar kurulu onayı
ve 25 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kurul üyeleriyle birlikte önümüzdeki günlerde yapılacak
toplantılarla Kalkınma Ajansı çalışmalarına başlayacak. İlk aşamada Kalkınma Ajansı Kurulu başkanlığı
Bursa Valisi Şehabettin Harput tarafından yürütülecektir.
Kalkınma Kurulunun kuruluş amacı; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları ile kamu kesimi arasındaki işbirliğini geliştirmek ve iller arasında gelişmişlik farklarını azaltmak
olarak tanımlanmaktadır.

Yerel ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan Kalkınma Ajansı Kurulunun gelirlerinin başında genel bütçeden
aktarılan binde 5 kaynak gelmekte. Bunun yanı sıra AB ve diğer fonlardan gelebilecek kaynaklarda hatırı
sayılır düzeyde bulunmaktadır. AB fonlarından da uygun projelerin yapılması durumunda önemli kaynakların
aktarılması mümkün olmaktadır. Bu gelirlerin yanı sıra bir önceki yılki bütçe gelirleri ile il özel idareleri ve
belediyelerin bütçelerinin yüzde 1’i de pay olarak bu kurula aktarılmaktadır.
Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe)
mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin
dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak
faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Kalkınma Ajanslarının Sağlayacağı Faydalar
Bölgesel gelişme uygulamaları, bölge planlarının etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin
ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum
ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını
sağlayacaktır.
Yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı
idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına
katılımını teşvik edecektir
Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje
üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek;
bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecektir
Yerel
potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri,
kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete
geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik,
sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecektir.
Sonuç olarak, hem ulusal, hem de bölgeselyerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere
ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine,
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının
azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının
artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu
katkılar sağlayacaktır.

Tüm halkımızı proje ve fikirleriyle kalkınma hamlesine destek vermeye
çağırıyoruz…

ÇEVRE PLATFORMU BERGAMA’DA BULUŞUYOR.
29-30 Ekim 2009 tarihlerinde Eskişehir
Çevre Platformu (ESÇEP) üyeleri Bergama Altın
İşletmeleri’ne gidecek. Platform ve ESYO üyelerinin
kontenjan dahilinde katılabilecektir. Eskişehir Çevre
Platformu Başkanı Emin Can; “Bergama Altın
İşletmeleri’nin çalışma durumunu ve çevreyle olan
ilişkisini incelemek üzere Bergama Altın İşletmeleri’ni
ziyarete gidiyoruz. Bu geziye katılmak isteyen çevre
gönüllülerini ESYO aracılığıyla Çevre Platformu’na
başvurularını bekliyoruz.” diye konuştu.

ÇEVSAD’tan SHCEK’e Destek…

2009 yılında bir çok sosyal aktiviteye imza atan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK)
düzenlemiş olduğu Hasırca Gençlik Kampı 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü Kızılay Hasırca’daki Gençlik
Merkezi’nde başladı.
80.Yıl Halis Toprak Çocuk Yuvası, 75.Yıl Yunusemre Çocuk Yuvası,100.Yıl Kız Yetiştirme Yurdu ve
Bozüyük Saffet Şeker Kız Yetiştirme Yurdu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kamp iki dönem olarak
organize edildi.
10-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan kampa derneğimiz izci lider ve gönüllüleri tarafından destek
verildi. ÇEVSAD Kulüp Önderi Yücel Yılmaz kampın birinci bölümü sonunda yapılan veda konuşmasında
SHÇEK öğrencileriyle yaptıkları çalışmalardan çok memnun kaldıklarını belirterek yapılacak olan diğer
sosyal aktivitelerde de destek vereceklerini söyledi.
Çeşitli oyun ve etkinliklerin yer aldığı kampta öğrenciler temiz havanın ve havuzun tadını çıkardılar.
Kızılay Hasırca Gençlik Merkezi’nde 15 Ağustos’ta başlayan ikinci etap kamp 20 Ağustos Çarşamba
günü sona erdi.

ESKIŞEHIR VALiLiĞi "FRiG VADiLERi" ADLI KiTABI YAYIMLADI.
Vali Mehmet Kılıçlar'ın talimatıyla Eskişehir Valiliği
tarafından Taciser Tüfekçi Sivas ve Hakan Sivas'ın yazdığı
Frig Vadileri adlı kitap yayımlandı. Kitapta Frig dönemi
eserleri fotoğrafları ile birlikte yer alıyor. Frig Vadileri'nin
ormanları, doğal anıt niteliğindeki peri bacaları, zengin
faunası ve florasını yansıtan kitapta günümüze kalan eşsiz
kültür mirası tanıtılıyor.
Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın bir bölümünü
kapsayan Frig Vadileri; kale duvarları, yerleşim merkezleri,
kaya anıtları, kabartmaları, su sarnıçları, sunaklar, karlıklar,
nişler, kaya mezarları, basamaklı anıtlar ve antik yolları ile
binlerce yılın doğal şartlarını aşarak günümüze ulaşıyor.
Helenistik, Roma, Bizans ve Türk dönemlerine ait çok önemli
eserlerin bulunduğu Frig Vadileri’nde yenileme çalışmaları
devam ediyor. Ulaşım imkânlarının genişletildiği bölgede yollar, yer ve yön levhaları da yenileniyor. Frig
Vadileri’nde bulunan mirasın korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması, tanıtılması ve turizme
kazandırılmasına ilişkin ilgili üç il valiliği ortak çalışmalar yapıyor.

KRONİK DEVAM EDEN
ÖKSÜRÜKLER
Kronik öksürük, öksürüğün en az üç hafta,
genellikle de altı haftadan uzun sürdüğü bir durumdur.
7-15 yaş arasındaki çocuklarda %7-10 sıklıkla
görülmektedir.
İki grupta toplanmaktadırlar.Birinci grup ,kronik
izole hışıltı, hırıltının eşlik etmediği sağlıklı görünen
çocuklardır. Tekrar eden viral bronşitler enfeksiyon
sonrası öksürük, boğmaca benzeri hastalık, astım,
postnazal akıntı sendromu, psikojenik öksürük ve
gastroözefageal reflü bu gruba girmektedir.

ERMENİ TEHCİRİ
Ermeniler
1821’den
itibaren
başlayan Rum İsyanları sonrasında
devlet kademelerinde daha fazla
yer almaya başlamışlardır. Tanzimat
fermanı ile başlayan süreçte başarı
ve sadakatle hizmet gördüklerinden
“tabaa-ı sadıka” (sâdık vatandaş)
olarak adlandırılmışlardır. Ancak Fransız İhtilalinin
yaymış olduğu milliyetçilik fikri, yurtdışında eğitim
görmüş Ermeniler arasında da yayılmıştır.

“Doğu Anadolu Islahatı” projesiyle devletin dış
baskılara uğramasına sebep olan mesele görünüşte
Diğer ikinci bir grup olarak alttan ciddi bir akciğer Ermenilerin İnsan Haklarından yararlandırılmasını
hastalığının yattığı kronik öksürüklü çocuklardır. Kritik sağlamak ve çoğunluk oldukları iddia edilen yerlerde
fihrozis, bağışıklık yetmezliği sendromları, akciğer bağımsız idare kurmalarını sağlamaktı.
aspirasyonları, yabancı cisim aspinasyum, kronik
I. Dünya Savaşında Ermeniler Doğu Anadolu’da
bronşit, hava yolları yapısal bozukluklar bu gruba
Müslümanlara
saldırmaya
başladılar.
Türk
girmektedir.
köylerini yakıp 1915 Şubatında Süleymanlı’yı işgal
Öksürüğün gece veya gündüz olması, karakteri, etmişlerdir.
kuru veya balgamlı olması da önemlidir. Çocuk
İç güvenliği ve cephelerde çarpışan Türk
yattığı zaman öksürük artıyorsa sinüzit, gastoösefgal
askerlerinin
güvenliğini sağlamak için 27 Mayıs 1915
reflü, pornazal akıntı yada astım düşünülmelidir.
Boğaz temizleme varsa portnazal burun arkasından tarihli “Geçici Kanun” çıkarılmıştır. Urfa, Musul ve
akıntıya işaret eder. Egzersiz ya da soğuk hava ile Deyrizor’a göç ettirilmesi istenen Ermeniler 30 Mayıs
artan öksürük astımı düşündürür. Hastanın yaşadığı 1915 tarihinde can ve mal güvenliği korunmasıyla
ortam da çok önemlidir. Evde sigara içilmesi, kimyasal birlikte tehcir edilmiştir.
etkenlere maruz kalması, çamaşır suyu, tuz ruhu,
703 bin’e yakın insan göç ettirilmiştir. Batılıların
parfümler, boya yapılması gibi. Ateş, kilo kaybı, gece
iddialarına
göre bu sayı 1,5 milyondur. Halbuki bu
terlemeleri varsa enfeksiyon hastalıkları veya kanser
yıllarda Ermeni nüfusu 1.280 bin’dir. Bu göç sırasında
hastalıklarını akla getirebilir.
askeri, ekonomik olumsuzluklar iklim ve taşıma
Kronik öksürüğü olan çocuğun tedavisi için şartları ve hastalıklar nedeniyle sıkıntı yaşanmıştır.
mutlaka altta yatan sebebe göre tedavisi yapılmalıdır.
Ermenilerin ‘soykırım’ iddiadıyla dünyayı
Sağlıklı görünen ve kuru öksürüğü olan çocuğu
izlemek önemlidir, çünkü bu öksürük 4-8 haftada kandırdığını belirten eski Türk Tarih Kurumu Başkanı
geçecektir. Aile evde sigara içilmemesi konusunda Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 27 Nisan 2009 tarihli
titiz olmalıdır. Öksürük kesici ilaçlar çok faydalı gazete yazısında katledilen 532 bin Müslümanın
olmamaktadır. Astımlı hastalar buna yönelik ilaçlarını ise görmezden gelindiğini söylüyor. Birçok devlet
almalıdırlar. Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik arşivinde çalışma yaptığını kaydeden Halaçoğlu,
tedavisi, anatomik bozukluk için düzeltme tedavileri Tehcirde 47 bin Ermeninin hayatını kaybettiği bilgisini
gastroösefageal reflü için antireflü ilaçları verilir. veriyor.
Mukolitik ilaçların kronik öksürük tedavisinde rolü
Turgay KARAAĞAÇ
yoktur.
Dr. Mehmet Yaşar AKARCA

