Kirliliğin farkındayız, çevrenin yanındayız.

Eskişehir’in Çevre Sorunlarını Biliyor musunuz?
Eskişehir’in çevre sorunları masaya yatırılıyor.
ES TV Televizyonunda canlı olarak yayınlanacak olan panel 5 Haziran Cuma günü saat 14:00’da
başlayacak. Eskişehir’in çevre sorunları ve alınacak önlemler üzerine görüşlerin ortaya konulacağı panele,
Çevre Platformu Dönem Başkanı Biyolog Emin CAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Engin KINACI, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Tuncay DÖĞEROĞLU, Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ, Dr.Aysun ÖZKAN konuk olarak katılacaklar.

STK Festivali Başlıyor
Sivil Toplum Kuruluşları’nın katılımıyla her yıl düzenlenen kısa adıyla STK Festivali 29-30 Mayıs 2009
tarihleri arasında yapılacak. ÇEVSAD ailesi olarak iki gün boyunca devam edecek olan festivalde siz
Eskişehir halkını standımızda görmekten gurur duyarız.
Standımızda faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilir, faaliyetlerimize destek olabilir, yapılabilecekler
konusunda görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
6 Haziran 2009 Cumartesi günü Sağlık İl Müdürlüğü’nün önünde açılacak olan çevre konulu standımıza
bekliyoruz.

Bu Dünya Bize Miras Değil,
EMANETTİR

SAĞLIĞIN YOLU, BİSİKLET YOLU
İnsanoğlu, yaşadığı çevreyle sürekli iletişim halinde olmuştur.Yaşadığı çevreyi düzenleyen, değiştiren
ve ihtiyaçları çerçevesinde ondan faydalanan insanoğlu, her geçen gün ona biraz daha fazla zarar vermiştir
ve vermeye devam etmektedir. Her geçen gün yaşadığımız çevreye biraz daha zarar veriyoruz.
İnsanoğlu hayatını sürdürürken suyu, havayı, yeri ve bitki örtüsünü adeta öğütüyor. Daha rahat
yaşamak, daha fazla tüketmek için çevremizi yitirdiğimizin farkında mıyız acaba? En basitinden kullandığımız
araçlarımız, özellikle büyük araçlarımız. Bozuk egzoslarımız, karbondioksit ve yüzlerce zehirli gaz üretimi...
Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayalım mı? dediğinizi duyar gibiyim.
Faydalanmaktan kastınız aynı mahallede oturan ve her
gün aynı işyerine giden 5 kişinin hepsinin tek başlarına kendi
araçlarıyla işe giderek hem trafiği çekilmez hale getirmesi, hemde
çevreyi katletmesiyle faydalanmayın diyebilirim. Hem cebinize,
hem çevrenize yazık ettiğinizin farkında değilsiniz demektir. Oysa
hergün farklı birinizin aracıyla hep birlikte işe gitseniz çevreye beş
katı fazla zarar vermezdiniz. Bu sadece küçük bir örnek, aslında bu
yeni yaşam tarzının bize getirdiği o kadar çok olumsuz etki varki.
Özelliklede çevremize ve çevremizdekilere.
Günümüzde şikayet ettiğimiz olumsuzluklarından birisi de
kendimize pek vakit bulamayışımızdır. Öylesine yoğunuz öylesine
bir koşturmaca ve hengamenin içerisindeyiz ki bir çoğumuz mutsuz
olduğumuzu düşünüyoruz. Televizyon ve bilgisayar teknolojilerinin
bizleri esir almasıyla birlikte asosyal ve bol kilolu yaşamımızda
başlamış oldu. Mesela siz günde kaç dakikanızı spor yapmaya
ayırıyorsunuz? Evet vaktiniz olmuyor değil mi? Şimdi tüm bu farklı
görünen konuları bir noktada birleştiren, ama yine teknolojinin nimeti
olan gayet basit bir araçla tanıştıracağım sizleri, bisikletle...
Şehrimiz bisiklete binebilmek açısından Türkiye'nin hatta belkide dünyanın sayılı şehirlerinden birisi.
Evden bir ihtiyaç için çıktığımızda, hatta işe gelip giderken bile bisiklete binebiliriz. Böylece hem çevremize
zarar vermeyen bir birey olmuş, hemde spor yapmış oluruz. Derneğimizin başlattığı bir proje var. "Sağlığın
yolu, bisiklet yolu". Tüm yetkililerden güzel Eskişehirimiz için bisiklet yolları yapılması konusunda destek
bekliyoruz. Ya bu trafikte biz arabalarımıza yer bulamıyoruz, ne bisikleti diyenlerden misiniz? Mademki
Eskişehir Avrupa kentleri içerisinde önemli bir şehir olmakta aday, bizlerde duyarlı çevreciler ve amatör
sporcular olarak trafikte bizde varız diyoruz.
Sizde hem sağlıklı yaşamak, hem de çevre dostu olmak istiyorsanız siz de bisiklete binmelisiniz. En
azından haftada bir gün de olsa bir ihtiyacınızı gidermek için veya sırf spor olsun diye bisiklete binin.
Sağlıklı bir yaşama adım atarak, çevre dostu bir insan olun. Sizleri de kampanyamıza destek vermeye
davet ediyoruz.
Sağlığın yolu, bisiklet yoludur unutmayın! Sağlıklı ve bisikletli günler dileğiyle...
Bahadır AKTAŞ.

Çevre sorunlarının çözümünde bize düşen görevler;
• Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız.
• Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır.
• Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız.
• Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız.
• Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız.
• Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.

Garip Ama Gerçek
• Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türünden, yalnız ülkemizde yetişen 3000 türün endemik
(Ülkemize has) olduğunu,
• Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasında yasayan hayvan türlerinin 1.5 katı
olduğunu,
• Sulak alanların, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri olduğunu ve ülkemizde
uluslararası öneme sahip 56 adet sulak alan bulunduğunu,
• Ülkemizdeki toprakların üçte ikisinin su veya rüzgar erozyonun etkisi altında olduğunu ve her yıl 1
cm. kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızın erozyonla yok olduğunu,
• Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacağını,
• Ülkemizde yaklaşık yılda 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapıldığını,
• Doğaya atılan atıkların % 60’nın boya ve boya ürünleri olduğunu,
• Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcandığını,
• Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, çikletin 5 yıl, bira kutusunun 10-100 yıl, sigara
filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını,
• Büyük bir kayın ağacının, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını,
• Dünyadaki mevcut suların ancak % 1’nin kullanılabilir su olduğunu,
• Son 3-4 ay içerisinde 24 milyon hektar alanın çölleştiğini,
• Dünya yüzeyinin % 6’sının çölleşmiş, % 29’unun da çölleşme yolunda olduğunu,
• Dünya nüfusuna her gün 230 bin, her yıl 93 milyon kişinin katıldığını,
• Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25.000 kişinin ölmekte olduğunu,
• Bu çevre sorunlarının oluşmasında ve çözümünde insanın doğrudan etkili olduğunu, biliyor
musunuz?

KÜÇÜKLERDEN BÜYÜK SÖZLER

GÖZÜN VE GÖNLÜN İSTEDİĞİ

Çevre nedir?
- Doğadır, aydır, bahardır, çiçektir, yazdır, bizim
bahçedir.
- İçinde yaşadığımız yerdir.
- Kirlettiğimiz yerdir.

İnsanoğlu yaratılış itibariyle güzeli sever ve
ister. Güzele gözde katlanır, gönül de. Ancak
güzel olması gereken kavramları bozmakta ve
çirkinleştirmekte üstüne yoktur. Güzel olması zaruret
arz eden kavramların içinde hayati derecede önemli
olanları fazlaca ihmal ettiğimiz sağlık ve çevredir.
Sadece hasta olduğumuz veya hasta olacağımızı
anladığımız zaman sağlığımızın önemini anlarız,
keyfimiz yerindeyken ona pek dikkat etmeyiz.

Çevre kirliği nedir?
- Yerlere çöp atmak.
- Peçete atmak.
- Tükürmek.
Hava kirliği nedir?
- İçimize çektiğimiz havanın pis olmasıdır.
- Babalarımızın arabayı fazla kullanmasıdır.
Çevre ve hava kirliğini nasıl önleriz?
-

Maalesef çevremizi de aynı şekilde sağlığımız
gibi koruyoruz. Yok olmaya yakın ya da yok olunca mı
önemini ve değerini anlayacağız bilmiyorum. İçinde
yaşamaya mecbur olduğumuz çevreyi bir o kadar
da korumakla yükümlü olduğumuzu hiçbir zaman
unutmamalıyız. Onu güzelleştirmek, yaşanılır hale
getirmek hepimizin mesuliyetidir. Fakat bu konuda
engellerimiz de vardır.

Yerlere çöp atmamalıyız.
Havayı kirletmemeliyiz.
Kirletenleri uyarmalıyız.
Araba yerine bisiklet kullanmalıyız.

Her türlü güzelliğe ve iyiliğe layık olan çevremizi
kirleten, onu çirkinleştiren öyle büyük bir kitle var ki ,
ne yazık ki çevreyi korumayı amaç edinmiş bu amaç
doğrultusunda canla başla çalışan çok sayıda çevre
derneği olduğu halde çok fazla etkili olunamıyor.
Elektrik ve su tasarrufu nasıl yapılır?
Temel olarak, çevre koruma güzelleştirme bilincini
topluma yerleştirmeyi hedef almamız gerekiyor.
- Dişlerimiz fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Yalnız iş sadece vatandaşta başlayıp onda bitmiyor.
- Kullanmadığımız zaman ışığı söndürmeliyiz, Özel, kamu, kurum ve kuruluşları da bu konuda
hassas davranmalıdır ki toplum da çevre bilincini
fişleri çekmeliyiz.
uygulamaya çevirebilsin. Böyle bir millet ve devlet
- Damlayan musluğu kapatmalıyız.
işbirliğini oluşturabilirsek çok daha etkili bir biçimde
çevre ve görüntü kirliliğiyle mücadele edeceğimize
Yeşil denince küçük izcilerin aklına gelenler,
inanıyorum.
- Yaprak, ağaç, çimen, orman, çağla, erik,
Sağlığımız ve çevremizin önemini şimdiden
karpuz...
anlayıp onları iyileştirip güzelleştirebilirsek hem
biz yarınlarımıza umutla bakarız hem de bizden
sonra gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre
bırakabiliriz.
Gözün ve gönlün istediği çevreyi yakalamak
umuduyla…
ALİ KURT

