
5 BiN 300 OGRENCiYE
KIRTASiYE YARDIMI..!

Başkan Beşikci’den okullara ziyaret 03 Koronavirüse karşı detaylı temizlik çalışması 05

“Eğitim hizmet anlayışımızın merkez noktasında...” 
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, sık sık okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerle
sohbet eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan Başkan Beşikci, “Sosyal belediyecilik anlayı-
şımız gereği eğitime, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yardımı
belediye hizmet anlayışımızın merkez noktasında oluşturduk”
dedi.  Bu kapsamda 5 Bin 300 öğrenciye kırtasiye desteği ver-
diklerinin altını çizen Başkan Beşikci, “Çocuklarımızın büyük
bir özlem duydukları okullarında en kısa zamanda yüz yüze eği-
time başlamalarını temenni ediyoruz” diye konuştu. >>>3’te

Başkan Beşikci koronavirüs denetimlerine katıldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm
yurt genelinde eş zamanlı yürütülen dene-

timler devam ederken, Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye

Başkan Vekili Murat
Beşikci, ilçe genelinde
yapılan koronavirüs dene-
timlerine katıldı. Esnaf ve
vatandaşlarla sohbet eden
Başkan Beşikci, maske,

mesafe ve temizlik uyarı-
sında bulundu. >>>4’te
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EYLÜL 2020 / SAYI 8 @yenisehirbld21 0532  778 96 54

YENiÞEHiRYENiÞEHiR

Yenişehir Belediyesi maske
kontrollerini arttırdı..!

Başkan Beşikci esnafla
biraraya geldi

Yenişehir
Belediyesi tara-
fından korona
virüsle mücadele
kapsamında ilçe
genelinde sıkı
maske kontrolleri
yapıldı. >>>8’de

Yenişehir Kaymakamı
ve Belediye Başkan
Vekili Murat Beşikci,
Yenişehir Ofis
Semti’ni ziyaret ede-
rek çarşı esnafıyla bir
araya geldi. 
>>>5’te

Yapılan 
yatırımlarla
Yenişehir 
gelişiyor

Yenişehir Belediyesi’nin 2020 yılı
içerisinde ilçeye yaptığı 83 milyon-
luk yatırım, vatandaşlara hizmet
olarak geri dönüyor. Yapılan en
kapsamlı yatırımlardan olan kilitli
parke - bordür döşeme, sıcak asfalt
ve kaldırım çalışmaları tamamla-
narak, birer birer vatandaşların
hizmetine sunuluyor.   >>>2’de

Yenişehir’de
“Yeşil  
Kuşak” 
projesi 

Yenişehir Belediyesi, kent
hayatıyla yeşili ve doğayı
bir araya getirecek önemli
bir projeye imza attı.Kentin
çehresini değiştirerek, kent
hayatına renk katacak olan
“Yeşil Kuşak” projesinin
ihalesi tamamlandı.
>>>11’de

Yenişehir’in“Minik Pedallar”
etkinliği büyük ilgi gördü

Yenişehir Belediyesi, tüm Avrupa’da kut-
lanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-
mında, “Minik Pedallar” adlı projesiyle

bir hafta süren birçok etkinlik düzenledi. >6’da

Koronavirüsle
mücadele
kapsamında

il ve ilçelerde oluş-
turulan “Filyasyon Çalışmaları Takip
Kurulları” toplantıları sürdürülüyor.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili Murat Beşikci, yapılan çalışmalar
hakkında bilgi almak ve denetimleri değer-
lendirmek üzere ilçe filyasyon ekibiyle
yeniden bir araya geldi. >>>9’da

Yenişehir’de filyasyon
toplantıları sürüyor

Daha temiz ve daha yeşil bir
Yenişehir için çalışıyorlar

Yenişehir
Belediyesi Park
Bahçeler

Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, daha temiz ve
daha yeşil bir Yenişehir
için ilçe genelinde çalış-
ma yürütüyor. >>>8’de
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Yenişehir Belediyesi’nin ilçeyi daha
modern, yaşanabilir ve
Yenişehirlilere yakışır kılmak için
başlattığı sıcak asfalt, kilitli parke,
kaldırım ve kaldırım ağaçlandırma
çalışmaları hızla devam ederken,
ilçenin birçok mahallesinde yapılan
çalışmalar tamamlandı. 
Yenişehir Belediyesi, ilçeyi daha
modern bir görünüme kavuşturmak
ve vatandaşların daha rahat ulaşım
yapmalarını sağlamak için sıcak
asfalt, kilitli parke, kaldırım yenile-
me ve bakım onarım çalışma-
ları başlattı.  İçinde bulun-
duğumuz yıl içerisinde
30 milyon lira yatırım
bedeliyle sıcak asfalt,
13 milyon lira yatı-
rım bedeliyle kilitli
parke ve bordür
döşeme projelerine
imza atan Yenişehir
Belediyesi, tamamla-
dığı çalışmaları vatan-
daşların hizmetine sun-
maya devam ediyor.

Yenişehir
Belediyesi’nin 2020

yılı içerisinde ilçeye yap-
tığı 83 milyonluk yatırım,

vatandaşlara hizmet olarak geri
dönüyor. Yapılan en kapsamlı

yatırımlardan olan kilitli parke -
bordür döşeme, sıcak asfalt ve
kaldırım çalışmaları tamamla-
narak, birer birer vatandaş-

ların hizmetine sunulu-
yor.    

Yenişehir Belediyesi tara-
fından, Al Mahallesi genelinde
başlatılan kilitli parke çalışma-
ları tamamlanarak, vatandaşla-
rın hizmetine sunuldu.

Yenişehir Belediyesi’nin bu
yıl, ilk olarak Şehitlik, Yolaltı,
Gürdoğan ve Al
Mahalleleri’nde başlattığı
önemli yatırımlardan biri olan
150 bin metrekare kilitli parke
taşı, bordür döşeme ve iyileş-
tirme çalışmaları hız kesme-
den devam ederken, Al
Mahallesi’nde yürütülen kilitli

parke çalışmaları tamamlandı.
Yenişehirlileri daha konfor-

lu yollarla buluşturma gayre-
tinde olduklarını belirten
Yenişehir Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, “Al Mahallemizde
yürüttüğümüz kilitli parke
çalışmamızı tamamlayarak
vatandaşlarımızın hizmetine
sunduk. Diğer mahallelerimiz-
de de çalışmalarımız yakın
zamanda tamamlanacak.
Yenişehirlilere hayırlı ve uğur-
lu olmasını diliyorum” dedi.

Yenişehir İlçesi’ne bağlı Al Mahallesi’nde yürü-
tülen kilitli parke çalışmaları tamamlandı.

Yapılan yatırımlarla Yenişehir gelişiyor

Fabrika Mahallesi 13
metrelik yol asfaltı
hizmete sunuldu

Fabrika Mahallesi’nde başlatılan
asfalt çalışmaları devam ederken,
uzun zamandır ulaşım sıkıntı bulu-

nan 13 Metrelik Yol’un asfalt ve kaldırım
çalışması Yenişehir Belediyesi Fen İşleri
ekipleri tarafından tamamlandı. 13 metre-
lik yol boyunca yapılması planlanan ağaç-
landırma çalışmalarına da başlandı.

İlçede, 30 milyon lira yatırım

bedeliyle, 80 bin ton sıcak

asfalt serme çalışması başla-

tan Yenişehir Belediyesi,

Fabrika Mahallesi’nde başlat-

tığı asfalt çalışmasını tamam-

layarak vatandaşların kullanı-

mına sundu.

3 kilometrelik yol 800
metreye düşürüldü
Yenişehir İlçesi’ne bağlı Dökmetaş
Mahallesi’nde yürütülen yeni yol
çalışmasıyla 3 kilometrelik güzer-
gah, 800 metreye düşürüldü.

Vatandaşların
şehir merkezi-
ne daha rahat
ulaşım sağla-
maları amacıy-
la, Yenişehir
Belediyesi,
Dökmetaş Mahallesi’nde bulunan 3 kilomet-
relik yolu, 800 metreye düşürdü. Yenişehir
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
tarafından kısa sürede tamamlanan yol,
Yenişehirlilerin hizmetine sunuldu.

Yol yapım ve zemin iyileştirme
çalışmaları sürüyor

Yenişehir Belediyesi asfaltlan-
mamış yol bırakmamak için
başlattığı çalışmalara İlbaş,
Hantepe, Gürdoğan ve Bozek
Mahalleleri’nde yürütülen yol
yapım ve zemin iyileştirme
çalışmalarıyla devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yapım
ve var olan yolların kalitesinin arttırılması
için yürütülen zemin iyileştirme çalışmaları
İlbaş, Hantepe, Gürdoğan ve Bozek
Mahalleleri’nde ara vermeden sürdürülüyor.   

Al Mahallesi’nin kilitli parke
çalışmaları tamamlandı

Yenişehirlilerin ulaşım sıkıntısı

çekmemeleri için ilçenin birçok

noktasında başlatılan asfalt çalış-

malarının aralıksız devam ettiğini

belirten Beşikci, “Yaptığımız tüm

yatırımlar, vatandaşlarımızın refa-

hı için. Yenişehirli hemşehrilerimi-

ze daha iyi ve kaliteli hizmet vere-

bilmek için belediye olarak elimiz-

den geleni yapıyoruz ve yapmaya

devam edeceğiz. Fabrika

Mahallemiz sakinlerinin de yeni

yolları hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Fabrika Mahallesi 817. sokak
asfalt çalışması tamamlandı

Fabrika Mahallesi
817. Sokak’ta baş-
latılan sıcak asfalt
ve kaldırım çalış-

maları tamamlana-
rak mahalle sakin-

lerinin yıllardır
süren yol sorunu
çözüme kavuştu-

rulmuş oldu.
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5 bin 300 öğrenciye kırtasiye 

Yüz yüze eğitimin başla-
masının ardından, sık sık okul
ziyaretleri gerçekleştirerek
öğrencilerle sohbet eden
Yenişehir Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, öğrencilere kırtasiye
yardımında bulundu.
“Öğrencilerimizin 
mutluluğunu 
paylaşmak istedik”

Başkan Beşikci, basın men-
suplarına yaptığı açıklamada
“Sosyal belediyecilik anlayışı-
mız gereği eğitime, eğitim
kurumlarına ve öğrencilere
yardımı belediye hizmet anla-
yışımızın merkez noktasında
oluşturduk. Bu kapsamda bir-
çok eğitim kurumumuzun
bakım onarımlarını üstlendik.

Pandemi sürecinde de çok
buruk bir dönem yaşıyoruz
açıkçası. Çocuklarımız uzun
zamandır okullarından uzak
kaldı. Ortaokula kayıt yaptırıp
başlayan yaklaşık 5 bin 300
öğrencimiz var. Bizler de böy-
lesi buruk geçen bir dönemde,
bu öğrencilerimizin eğitim
heyecanını bir noktada canlı
tutabilmek adına gerek kayıt
yaptırmak için okula geldikle-
rinde gerekse kitaplarını
almaya geldiklerinde öğrenci-
lerimize, Yenişehir Belediyesi
olarak hazırladığımız çanta ve
eğitim setlerinden oluşan kır-
tasiye yardımlarımızı ileterek
onların heyecanını, mutlulu-
ğunu paylaşmak ve ayakta
tutmak istedik” dedi.

“Uzaktan eğitim alan 
öğrencilerimiz için dijital
kütüphaneler oluşturduk”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın
EBA programı kapsamında
uzaktan eğitim modülünün
devam ettiğini belirten Başkan
Beşikci: “Biz de bu kapsamda
Yenişehir Belediyesi olarak beş
farklı noktada, dijital kütüpha-
neler oluşturarak çocuklarımı-
zın internete, bilgisayara ve 
televizyona ulaşabileceği aynı
zamanda da ücretsiz imkanlar-
dan faydalanabileceği dijital
kütüphaneler, EBA destek nok-
taları oluşturduk. Buralarda da
çocuklarımız hijyen ve sosyal
mesafe kurallarına uyarak,
uzaktan eğitimlerini devam etti-
rebiliyorlar aynı zamanda.
Çocuklarımızın büyük bir özlem
duydukları okullarında en kısa
zamanda yüz yüze eğitime baş-
lamalarını temenni ediyoruz”
şeklinde konuştu. 

Başkan Beşikci, yeni eğitim öğretim yılının
başlamasıyla okulları ziyaret ederek öğrencile-
re kırtasiye yardımında bulundu.

Başkan Beşikci’den
okullara ziyaret
Yenişehir İlçesi’ne bağlı Mehmetçik
İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan
Beşikci, yeni eğitim öğretim yılının
başlamasıyla, öğrencileri okullarında
ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. 

Pandemi nedeniyle ülke genelinde eğitime
verilen uzun aranın ardından, bu sene okul
öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için yüzyü-
ze eğitime start verildi.  Yenişehir’de yapılan
hazırlık çalışmaları, verilen maske ve sosyal
mesafe eğitimleriyle birlikte okullar yeni eği-
tim öğretim yılına başladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan
Vekili Murat Beşikci, okulların açılmasıyla
birlikte, Yenişehir Mehmetçik İlkokulu’nu
ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. 

“Pandemi nedeniyle, uzun süre ara verilen
eğitim öğretim yılı, bu sene okul öncesi ve 1.
sınıf çocuklarımız için başladı. Mehmetçik
İlkokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimi-
zin okula başlama heyecanlarına ortak olduk.
Yenişehir Belediyesi olarak, yeni eğitim öğre-
tim dönemi öncesi hazırlık çalışmalarımızı
tamamlayarak okullarımızda, öğrencilerimi-
zin güvenle eğitim almaları için tüm önlemle-
ri aldık.Yeni eğitim öğretim yılımızın tüm
çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Pandemininde en kısa sürede sonlanmasını
ve yakın zamanda normal hayata dönmeyi
temenni ediyoruz.” dedi.
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Başkan Beşikci koronavirüs
denetimlerine katıldı...

İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan 81 İl Valiliğine Covid-
19 Tedbirleri Denetimi
konulu genelge gönderildi.
Genelgede, koronavirüs
salgınıyla mücadele kapsa-
mında içerisinde bulunu-
lan kontrollü sosyal hayat
döneminde temizlik, maske
ve mesafe kurallarının
yanı sıra tüm iş kolları ve

yaşam alanları için belirle-
nen tedbirlere uyulmasının
salgınla mücadelede büyük
önem taşıdığı ifade edildi
ve yurt genelinde eş
zamanlı kontrollerin yapı-
lacağını bildirildi. 
İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan yurt genelinde eş
zamanlı yürütülen korona-
virüs denetimleri kap-

samında sahaya inerek
denetimlere katılan
Başkan Beşikci, esnaf ve
vatandaşlarla sohbet etti,
maske, mesafe ve temizlik
uyarısında bulundu. 
Katıldığı denetimle ilgili
basın mensuplarına açıkla-
ma yapan Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci: “Sağlık için hepi-
miz için noktasında tüm il
ve ilçelerimizde eş güdüm-
lü olarak denetim faaliyet-
lerimizi yürütüyoruz.
Vatandaşlarımızın kalaba-
lık oluşturma ihtimalleri
daha yüksek olan restoran
gibi alışveriş merkezleri
gibi noktalarda sosyal
mesafe, hijyenle ilgili
denetimler gerçekleştiriyo-
ruz. Ayrıca şehir içi ve
şehirlerarası ulaşımlarda
da bildiğiniz gibi HES
kodu uygulaması başladı.

Bu noktada da HES kodu
uygulamasına uyulup uyul-
madığını denetliyoruz”
dedi.
“Birincil gayemiz 
vatandaşlarımıza 
rehber olabilmek”
Birincil gayelerinin vatan-
daşlara rehber olup onları
bilinçlendirmek olduğunu

belirten

Beşikci,“Kurallara uyul-
maması noktasında ısrarlı
bir tutum gördüğümüzde
de üzülerek de olsa kural-
lar gereği cezai işlemleri-
mizi yapmak zorunda kalı-
yoruz. Sağolsunlar gerek
vatandaşlarımızın gerek
esnafımızın, ellerinden
geldiğince kurallara
uyduklarını gördük. 
Hem vatandaşlarımızın
özverisi hem de bizlerin
sıkı denetimleriyle, aşağı
doğru devam eden pozitif
trendin en hızlı bir şekilde
devam etmesini sağlamayı
amaçlıyoruz” şeklinde
konuştu. 

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm yurt genelinde eş
zamanlı yürütülen denetimler devam ederken, Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe gene-
linde yapılan korona virüs denetimlerine katıldı.
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Gerçekleştirdiği esnaf
ziyaretleriyle vatandaşların
takdirini kazanan Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, Yenişehir Ofis
Semti’ni ziyaret ederek
çarşı esnafıyla bir araya
geldi. 

Ofis’te esnaf ve kıraatha-
neleri ziyaret eden Beşikci,
esnafla sohbet ederek,
hayırlı işler diledi. 

Göreve başladığı günden
itibaren sık sık esnaf ziya-
retleri gerçekleştiren
Yenişehir Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili
Murat Beşikci, esnaf ziya-
retlerini Ofis Yeraltı Çarşı-
sı’nda sürdürdü.

Oto Center Sitesi’nide
ziyaret ederek esnafla soh-
bet eden Başkan Beşikci,
çarşı esnafının ihtiyaç ve
taleplerini dinledi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Ofis
Semti’ni ziyaret ederek çarşı esnafıyla bir araya geldi.

esnafla biraraya geldi
BAŞKAN BEŞiKCi 

Yenişehir
Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürlüğü, ilçe
genelinde cadde
ve sokaklardaki
temizlik çalış-
malarını,  koro-
na virüs salgını
sonrası yoğunlaş-
tırdı. Ekipler tara-
fından cadde ve sokak-
larda temizliğin yanı sıra,
tazyikli suyla yıkama işlemleri

de gerçekleştiriliyor.   
Ekipler, vatandaş-

ların sağlığı için
ortak kullanım alan-
larında yaptığı
dezenfekte ve
temizlik çalışmala-
rına yoğunluk verdi. 

Yenişehirlilerin,
ibadetlerini sıhhi bir

ortamda yerine getire-
bilmeleri için ibadethane-

lerin temizliği de titizlikle ger-
çekleştiriyor. 

Koronavirüs salgına karşı temizlik çalışmalarına aralık-
sız devam eden Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda temizliğin yanı sıra,
tazyikli suyla yıkama işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Korona virüse karşı detaylı temizlik 
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Yenişehir’in “minik pedallar”
etkinliği büyük ilgi gördü

Yenişehir Belediyesi, tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında,
“Minik Pedallar” adlı projesiyle bir hafta süren birçok etkinlik düzenledi.

Avrupa Komisyonu’nun bir
girişimi olan ve tüm
Avrupa’da her yıl 16-22 Eylül
tarihleri arasında farklı etkin-
liklerle kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası bu yıl
“Herkes İçin Sıfır Emisyonlu
Hareketlilik” temasıyla haya-
ta geçirildi. 

Yenişehir Belediyesi de
tüm Avrupa’da kutlanan
Avrupa Hareketlilik Haftası

kapsamında, “Minik
Pedallar” adlı projesiyle, bir
hafta süren birçok etkinlik
düzenledi. 
Öğrenciler 
bisiklet eğitimi aldı

İlk gün, Yenişehir
Belediyesi Hizmet Binası
önünde, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü adına İrfan
Koçyiğit, Üniversal Çevre

Teknolojileri, Ali İhsan
Arslan Görme Engelliler
Okulu, İstiklal Ortaokulu,
Kızılay, Yeşilay, Pedaldaşlar
Bisiklet Klübü, Fortıus
Sportif Clup ve Fotono 21’in
katılımlarıyla, spor kulüpleri-
nin bisiklet biniş ve kickbox
gösterisi ve ardından, öğren-
cilerin eğitmenler eşliğinde
aldığı bisiklet eğitimiyle
tamamlandı. 

Etkinliğin bir
diğer gününde,
Bisikletli Sıfır

Atık ve Çevre
Temizlik programı
yapıldı.Öğrenciler,
sıfır atık etkinliğinde,
bisikletleriyle amba-
laj atıklarını topladı.
Yenişehir Belediyesi
hizmet binasında
sabah saatlerinde bir
araya gelen bir grup
öğrenci, belediye
binası ve çevresinde
sepetli bisikletleriyle
çevre temizliği ger-
çekleştirdi.

Bisikletli çevre temizliği

Yenişehir’den bisiklet
turu ve doğa yürüyüşü

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-

mında, Yenişehir Belediyesi tarafından

yapılan “Minik Pedallar” etkinliğinin

beşinci gününde, Dağkapı Meydanı Hz.

Süleyman Cami’den On Gözlü Köprü’ye

bisiklet turu ve eş zamanlı olarak

HevselBahçeleri’nde doğa yürüyüşü

düzenlendi.  
Dağkapı Meydanı Hz. Süleyman

Cami’den erken saatlerde start alan

bisiklet turu, Dicle Nehri üzerinde bulu-

nan tarihi On Gözlü Köprü’de son

buldu. Bisiklet turuna eş zamanlı olarak

bir başka grup da 2015 yılında UNESCO

tarafından dünya mirası ilan edilen ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en

büyük kuş cenneti olan Hevsel

Bahçeleri’nde doğa yürüyüşü gerçekleş-

tirdi.
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Avrupa Hareketlilik
Haftası’nın Herkes İçin
Sıfır Emisyonlu
Hareketlilik temasıyla
hayata geçirdiği etkinliğe
“Minik Pedallar” adıyla
dahil olan Yenişehir
Belediyesi’nin son gün
etkinliğinde Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, belediye hizmet
binasına bisikletle geldi. 

Sabah erken saatlerde
evinin önünden bisikletiyle
hareket eden Başkan
Beşikci, belediye hizmet

binasına kadar sıfır emis-
yonlu hareketlilik projesi-
ne destek vermek için
pedal çevirdi.

Etkinlikle ilgili açıkla-
ma yapan Beşikci, “16-22
Eylül tarihleri arasında
Avrupa Hareketlilik
Haftası etkinlikleri kapsa-
mında Yenişehir İlçe
Belediyesi olarak bir dizi
program düzenledik.
Avrupa otomobilsiz yaşam
günü ve bir hafta boyunca
devam eden etkinlikleri-
miz kapsamında sıfır emis-
yon sloganıyla çevreci ula-

şım modellerini halkımız
nezdinde duyarlılık oluştu-
rarak teşvik etmeye çalış-
tık. Bugün de bizler, yöne-
tici ve belediyede çalışan
ekip arkadaşlarımızla
beraber işyerimize bisik-
letlerimizle gelerek, çevre-
ci bir hassasiyetin ve
duyarlılığın oluşması nok-
tasında katkı sağlama gay-
reti içerisinde olduk” dedi.
“Araç parkımızı elek-

trikli araçlarla donattık”
Beşikci sözlerine,

“Bizler bu çalışmaları
Yenişehir Belediyesi ola-

rak aslında çok daha önce-
den başlattık. Araç parkı-
mızı elektrikli araçlarla
donattık. Belediyemiz bün-
yesinde vatandaşlarımızın
da ücretsiz bir şekilde
yararlanabileceği elektrikli
şarj istasyonu inşa ettik.
Diyarbakırlı hemşehrileri-
mizi daha çevreci ve sür-
dürülebilir enerji kaynak-
larıyla beslenen araçları
kullanmaya özendirmeye
çalıştık” şeklinde devam
etti. 65 yaş üzeri, engelli,
kronik rahatsızlığı olan ve
şiddet mağduru vatandaş-
ların, devlet kurumları,
kamu hastaneleri ve özel
hastanelere ulaşımı, elek-
trikli sosyal taksilerle,
ücretsiz sağlanıyor.. Daha
önce örneği görülmeyen ve
ilk kez Yenişehir
Belediyesi tarafından
hayata geçirilen

bu uygulamayla, ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza
ulaşım kolaylığı sağlanıyor.

Başkan Beşikci’ye bele-
diyenin önemli hizmetle-
rinden biri olan ve ücretsiz
ulaşım imkanı sağlayan
elektrikli araçlar ve gin-
gerlı ekiplerin eşlik ettiği
program belediye binasın-
da son buldu.    

Çocukların okullarda
trafik eğitimiyle birlikte
bisiklet kullanmayı öğren-
melerini, erken çocukluk
dönemlerinden başlayarak
çocukları, ailelerini ve tüm
toplum bireylerini hareket-
li yaşama özendirmeyi,
çocukların spor, tarih, doğa
fotoğrafçılığı gibi branşla-
ra yönlendirilmelerini
amaçlayan etkinlikler, 16
Eylül tarihinde başlayıp 22
Eylül’de bitti. 

Başkan Beşikci belediye
binasına bisikletle geldi

“Minik Pedallar”ın son gün etkinliği olan
otomobilsiz yaşam gününde, Başkan
Beşikci, hareketli ve sağlıklı yaşam için
belediye binasına bisikletle geldi. 

Pedallar hareketli yaşam için çevrildi “Minik pedallar” fotoğraf sergisinde
“Minik Pedallar”etkinli-
ği kapsamında, Avrupa
Hareketlilik Haftası
temasına uygun olarak,
hareketli yaşama destek
vermek amacıyla bisik-
let turu düzenlendi.
Sabah saatlerinde,
Yenişehir Belediyesi
Üçkuyular semt paza-
rından başlayan tur,
Sancar Mahallesi civa-
rında bulunan tarihi
Karaköprü’de son
buldu.

Etkinliğin altıncı günü,
fotoğraf sergisiyle devam
etti. Yenişehir Belediyesi
tarafından yürütülen tüm
bu etkinliklerin yer aldığı
fotoğraflar, Sanat
Sokağı’nda sergilendi.
Hareketli yaşama destek
vermek için, Diyarbakır’ın
tarihi yapılarına bisiklet-
lerle yapılan yolculuklar,
objektiflere kare kare yan-
sıdı. Tüm bu fotoğrafların
yer aldığı kareler, Sanat
Sokağı’nda sergilendi. 
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Yeniþehir Belediye Baþkanlýðý 
Adýna Sahibi

Murat BEÞÝKCÝ
Yeniþehir Kaymakamý/Belediye Baþkan V.

Sayý: 8 Yýl: 2020
Ýletiþim: 0412 228 96 54

Whatsapp Destek Hatt: 0532 778 96 54

http://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr/
Sosyal Medya: @yenisehirbld21

YENÝÞEHÝR
Aylýk Hizmet Bülteni

YENÝÞEHÝR BELEDÝYESÝ AYLIK ÜCRETSÝZ YAYIN BÜLTENÝDÝR

Yenişehir belediyesi maske
kontrollerini arttırdı

İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yayınlanan
korona virüsle
mücadele genel-
gesi kapsamında
yurt genelinde uygulan-
maya başlanan maske denetim-
leri aralıksız sürdürülürken,
Yenişehir Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri de kontrolle-
rine ara vermeden devam ediyor.

Ülke genelinde korona virüs
vakalarında görülen artışın ardın-
dan İçişleri Bakanlığı tüm alan-
larda maske kullanımını zorunlu
hale getirdi. Bununla birlikte il ve
ilçelerde sıkı maske kontrolleri
yapılmaya başlandı. Yenişehir
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, saha çalışmalarına hız

vererek ilçe
genelinde

maske kontrolle-
ri gerçekleştirdi.

Taksiler, toplu
taşıma araçları,

güzellik salonları, kua-
förler, semt pazarları, mar-

ketler, restoranlar gibi halkın
yoğun olarak bulunduğu yerlerde
denetim yapan ekipler esnaf ve
vatandaşlara maske kullanmaları
konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, maske kontrollerinin
yanı sıra işletmelerde uygulanma-
sı gereken covid-19 tedbirlerin
denetimi de sürdürüyor. Restoran
ve kafelerde hijyen ve sosyal
mesafe kuralları aranırken, vatan-
daşların yoğun olarak kullandığı
toplu taşıma araçları zabıta ekiple-
ri tarafından sürekli denetleniyor.      

Yenişehir
Belediyesi tara-
fından korona

virüsle mücadele
kapsamında ilçe
genelinde sıkı

maske kontrolle-
ri yapıldı. 

Daha temiz ve daha yeşil
bir Yenişehir için çalışıyorlar

Yenişehir Belediyesi
Park Bahçeler
Müdürlüğü’ne bağlı

ekipler, daha temiz ve daha
yeşil bir Yenişehir için, ilçe
genelindeki parklarda
bakım, onarım, temizlik
çalışmaları, ağaç budama,
çim biçme, sulama faaliyet-
lerini sürdürüyor. Ekipler,
park ve bahçelerdeki sula-
ma çalışmalarına gece gün-
düz devam ediyor.   
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Filyasyon toplantıları sürüyor

Korona virüsle mücade-
le kapsamında il ve ilçeler-
de oluşturulan “Filyasyon
Çalışmaları Takip
Kurulları” toplantıları sür-
dürülüyor. Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye

Başkan Vekili Murat
Beşikci, yapılan çalışmalar
hakkında bilgi almak ve
denetimleri değerlendir-
mek üzere ilçe filyasyon
ekibiyle yeniden bir araya
geldi. 

Beşikci başkanlığında
oluşturulan kurulda, ilçede
bulunan hasta, ağır hasta,
yatan hasta ve izolasyon-
daki kişilere uygulanan
takip çalışmaları değerlen-
dirilirken, koronavirüs

hastalarının sayısındaki
değişimler ve filyasyon
ekiplerinin çalışmaları
masaya yatırıldı. 
“Vatandaşlarımızın 
desteğiyle virüs yayılımının
önüne geçeceğiz”

Virüs yayılımının önüne
geçmek için ilçede gerekli
çalışmaların hassasiyetle
yürütüldüğünü ve gerekli
tüm önlemlerin alındığını
söyleyen Başkan Beşikci, “
Belirli aralıklarla bir araya

geldiğimiz filyasyon takip
kurulu üyelerimizle ilçe-
mizdeki hasta vatandaşla-
rımızı ve temas halinde
oldukları kişileri yakından
takip ediyoruz. 

Vatandaşlarımızın da
desteğiyle ilçemizde virüs
yayılımını en aza indirme-
yi hedefliyoruz. Bunun
için, temizlik ve sosyal
mesafe kurallarına hep
birlikte uymalı, maske kul-
lanımına özen göstermeli-
yiz” dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Murat Beşikci, yapılan çalışmalar hakkında bilgi
almak ve denetimleri değerlendirmek üzere ilçe

filyasyon ekibiyle yeniden bir araya geldi. 

Başkan Beşikci muhtarlarla buluştu
Belirli aralıklarla muhtarları makamında

ağırlayan Başkan Beşikci, ilçeye bağlı mahalle
muhtarlarıyla toplantı düzenledi, muhtarların
görüş, talep ve önerilerini dinledi, belediyenin
çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Belediye Başkan Yardımcılarının da bulun-
duğu toplantıda, Başkan Beşikci, mahalle
sakinlerinin talep, görüş ve önerilerini muhtar-
lardan dinledi. 

“Vatandaşlarımızın taleplerini muhtarları-
mız aracılığıyla dinledik, hemşehrilerimizin
sorun ve taleplerini imkanlarımız ölçüsünde
hızlı ve kalıcı çözüme ulaştırmak için belediye-
miz tüm birimleriyle el birliğiyle hizmet ver-
meye devam ediyor” diyen Başkan Beşikci,
“Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın talepleri
yanında bize, memnuniyet ve takdirlerini de
iletti. Yenişehirimize yapmış olduğumuz hiz-
metlerin, vatandaşlarımızın memnuniyetiyle
sonuçlanması bizim en büyük temennimiz”ifa-
desini kullandı. 

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
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Yenişehir Belediyesi
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KENT VE DOĞA HAYATI iÇ iÇE
Yenişehir’in “Yeşil Kuşak” projesiyleYenişehir’in “Yeşil Kuşak” projesiyle

Yenişehir Belediyesi, bu büyük
projeyle, vatandaşlara şehrin
göbeğinde emniyetli bir şekilde
bisiklete binebileceği, spor yapa-
bileceği, sakince dinlenebileceği
cadde ve sokak konseptleri geliş-
tirdi. Hem modern
hayatın hızına ayak
uyduran hem de
şehrin karma-
şasını ortadan
kaldıran Yeşil
Kuşak
Projesi, yakın
zamanda
Fabrika ve
Yenişehir
Mahalleleri’nde
hizmetine sunula-
cak.

Yenişehir Belediyesi’nin
şehir hayatını daha yaşanılır kıl-
mak için projelendirdiği “Yeşil
Kuşak” ile vatandaşlar kent haya-
tının ortasında, yeşil alanla iç içe
rahatça spor ve yürüyüş yapıp,
bisiklete binebilecek. 

“Daha modern bir 
Yenişehir için çalışıyoruz” 

Yenişehir Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, “Projelendirdiğimiz çalış-
malar, Yenişehirli vatandaşlarımı-

zın ilçemizde daha rahat ve
konforlu bir yaşam sür-

melerini hedefliyor.
İlçemizin hemen
hemen tüm mahalle-
lerinde gerçekleştir-
diğimiz yeni projele-
rimizle, yediden yet-
mişe tüm
Yenişehirlilere hizmet

vermekten mutluluk
duyuyoruz. Fabrika ve

Yenişehir Mahalleleri’nde
hayata geçireceğimiz, toplam

maliyeti 5 milyon lira olan Yeşil
Kuşak Projemizde, vatandaşları-
mız şehrin ortasında emniyetli bir
şekilde dinlenip, bisiklete binip,
spor ve yürüyüş yapabilecek.
Daha modern bir Yenişehir için
çalışıyoruz” dedi. 

Yenişehir Belediyesi, kent hayatıyla yeşili ve doğayı bir
araya getirecek önemli bir projeye imza attı.Kentin çeh-
resini değiştirerek, kent hayatına renk katacak olan
“Yeşil Kuşak” projesinin ihalesi tamamlandı. 
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Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı tara-
fından Diyarbakır’ın
Yenişehir İlçesi’nde 54
bin 155 metrekare alanda
yapılacak Millet Bahçesi
için genişletilme kararı
alındı. Yenişehir İlçesi
eski stadyum alanı için
projelendirilen Millet
Bahçesi’nin ihalesi geçti-
ğimiz şubat ayında
tamamlanarak çalışmala-
ra başlandı. İnşaatı
devam eden Millet
Bahçesi projesi için
genişletilme kararı alına-
rak,  Karayolları Bölge
Müdürlüğü’nün bulundu-
ğu 45 bin metrekarelik
alan Millet Bahçesi’ne
eklendi. 

Böylelikle, Sümer
Park’tan, inşaatı devam
eden Merkez Cami’ye
kadar Karayolları Bölge
Müdürlüğü’nün de içinde

bulunduğu alan, Millet
Bahçesi olacak.

Bitki ve peyzajı ile
Diyarbakır’a da yeni bir
soluk getirecek millet

bahçesi projesi, yeşiliyle,
Millet Kıraathanesi’yle,
yürüyüş parkurlarıyla,
dinlenme ve piknik alan-
larıyla doğa ile iç içe
yepyeni bir sosyal yaşam
alanı olacak.Çocuklar
için oyun alanlarının,
bisiklet ve koşu yolları-
nın tasarlandığı millet
bahçesi projesinde her

yaştan kullanıcı için kül-
türfizik alanları da tasar-
landı.Millet Bahçesi pro-
jesi ile şehrin merkezin-
de tematik bahçeler,
ağaçlar ile yeşil alan
oluşturulacak. Daha çok
yeşille buluşacak vatan-
daşlar huzur içinde vakit
geçirebilecek.

Yenişehir İlçesi’nde yapımı devam eden Millet
Bahçesi’ne 45 bin metrekare alana sahip olan
Karayolları Bölge Müdürlüğü dahil edildi.

Yenişehir’e yapılan Yenişehir’e yapılan 
Millet Bahçesi genişletiliyor


