
Yenişehir üretime devam ediyor..! 09 Başkan Beşikci’den anlamlı ziyaret 08

Türkiye’den 551 
belediye katılım sağladı
Türkiye’de 551 Belediyenin katılım sağla-dığı Kentleri ve Belediyeleri sürdürülebi-lir ulaşım tedbirleri almaya teşvik edenAvrupa Hareketlilik Haftasına en aktifkatılımı sağlayarak Avrupa HareketlilikHaftası 2020 Ulusal Ödüllerini kazananbelediyeler belli oldu. 

İlçede yapmış olduğu projeler ile adındansık sık bahsettiren Diyarbakır YenişehirBelediyesi, Türkiye’de 551 Belediyeninkatılım sağladığı Kentleri ve belediyelerisürdürülebilir ulaşım tedbirleri almayateşvik eden Avrupa HareketlilikHaftasında 2020 yılında en hareketlibelediye Ulusal ödülünü kazandı. >>6’da

YENİŞEHİR’E YENİ ÖDÜL 

Yenişehir Kaymakamlığı El Sanatları
Sergi Merkezi’nde Yenişehir’de bulu-

nan Aile Destek Merkezlerinde eğitim
gören Kadınlar ürünlerini satışa sunarak

aile bütçelerine katkıda bulunuyor. El
Sanatları Merkezi sorumlusu Arzu Arslan
ve Sevgi Tolga, “Kursiyerlerin çeyizlik,

tablo, çanta, seccade süs ve çocuk ürün-
leri hazırladıklarını belirterek

‘’Kendileri hem öğreniyorlar hem de
ürünlerini burada satışa sunarak
kazanıyorlar” dedi. >>>5’te

Yenişehirde kadınlar hem 
öğreniyor hem kazanıyorlar

Yeniþehir Belediyesi  Aylýk Hizmet Bülteni
KASIM 2020 / SAYI 10 @yenisehirbld21 0532  778 96 54

YENiÞEHiRYENiÞEHiR

Sosyal sorumluluk
Projeleri ile dikkat çeken
Yenişehir Belediyesi bu
kez,  Kadın Kültür ve
Sanat Merkezi'nde kadın-
lar için ücretsiz
Hanımevi Millet
Kıraathanesi kurdu. >4’te

KADINLARA
ücretsiz kafeterya 

Atatürk’ün Diyarbakır’a
Gelişinin 83.Yıl Dönümü
Törenlerle Kutlandı

Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım
1937 yılında Diyarbakır'a gelen
Mustafa Kemal Atatürk’ün ziya-

retinin 83'üncü yıl dönümü, Yenişehir
Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
törenle kutlandı.  Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili
Murat Beşikci, 7. Kolordu Komutanlığı
Kurmay Başkanı, Diyarbakır Merkez
Komutan Vekili, askeri ve mülki erkan,
gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ile
vatandaşlar katıldı. >>>3’te

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe
Belediyesi, 65 yaş ve üstü yaşlı,
engelli, yardıma muhtaç ailelerin

kapılarını tek tek çalarak onarım, bakım ve
temizlik yapıp ihtiyaçlarını gideriyor. >>7’de

Yenişehir Belediyesi yardıma
muhtaç aileleri unutmadı...

Koronavirüs
salgını ile
mücadele

kapsamında her alanda
çalışmalarını aralıksız
bir şekilde  sürdüren
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçe
genelinde market, bakkal ve şarküterilerde iş
yeri denetimi gerçekleştirdi. >>>7’de

Tasarrufa önem
veren,
kaynakları etkin

ve verimli bir şekilde
kullanarak hizmete
dönüştüren Diyarbakır
Yenişehir Kaymakamlığı
ve Belediyesi,  hem farklı
ebatlarda çöp konteyneri
üretiyor hem de mevcut çöp konteynerlerini
farkındalık yaratmak amacıyla boyayarak dış
görünümlerini revize ediyor. >>>7’de

Yenişehir çöp konteynerlerini
üretip yeniliyor...

Yenişehir’de gıda denetimi 
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Cumhurbaşkanı olarak
15 Kasım 1937 yılında
Diyarbakır'a gelen Mustafa
Kemal Atatürk’ün ziyareti-
nin 83'üncü yıl dönümü,
Yenişehir Kaymakamlığı
tarafından düzenlenen
törenle kutlandı.  

Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, 7. Kolordu
Komutanlığı Kurmay
Başkanı, Diyarbakır Merkez
Komutan Vekili, askeri ve
mülki erkan, gaziler, şehit
yakınları, öğrenciler ile
vatandaşlar katıldı. 

Atatürk'ün Diyarbakır'a
gelişi ve karşılanması temsi-
li olarak canlandırılan
törende, Elazığ yönünden
gelen trende bulunan muha-
rip gaziler, Diyarbakır
Yenişehir Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili
Murat Beşikci’ye Türk

Bayrağı'nı takdim etti.
Başkan Beşikci, teslim aldı-
ğı bayrağı öperek öğrencile-
re emanet etmeden önce,
“Özgürlük ve bağımsızlığı-
mızın simgesi, sonsuza
kadar kıyamette Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ile-
lebet payidar olacağının ve
şehitlerimizin emaneti ola-
rak her birimizin taşıyacağı
en önemli ve değerli varlığı-
mız şanlı bayrağımızı kah-
raman gazilerimizden tes-
lim almanın onurunu yaşı-
yorum. 

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün, Diyarbakır’a
teşrif ettiği bugün onun en
büyük emanetini Türkiye
Cumhuriyetini emanet ettiği
sevgili gençlerimizle bayra-
ğımızı sonsuza kadar yaşat-
mak gönüllerimizde sonsuza
kadar var etmek uğruna tes-
lim ediyorum” diye konuştu.

‘Bayrağımız sonsuza
kadar gönderde
dalgalanacak’

Atatürk'ün temsili can-
landırma etkinliğinin ardın-
dan Tren Garı önünde
öğrenciler tarafından şiirler
okundu ve halk oyunları
gösterisi yapıldı. Törende
bir konuşma yapan
Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, “Bugün Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Diyarbakır’a teşriflerinin
yıldönümündeyiz. Şüphesiz
ki, Cumhuriyetin kuruluşu
ve bugünlere gelişi bütün
bir milletin toplu mücadele-
si devletine ve milletine
sahip çıkması ile olmuştur. 

Uğruna can verilen
değerler vatan, millet, dev-
let, bayrak ve ezan her
zaman hepimizin kutsalı ve
vazgeçilmezi olmuştur. Bu

şuur ve iman oldukça,
inşallah Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payi-
dar olacak. Biraz önce Gazi
Mustafa Kemal’ in
Diyarbakır’ a teşrifi bağla-
mında karşıladığımız bayra-
ğımız sonsuza kadar gön-
derde bugün olduğu gibi
gençlerimizin elindeki gibi
nazlı nazlı dalgalanacak ve
inşallah ebediyen bu toprak-
lar Türk yurdu ve bizim
yurdumuz olacaktır’’ dedi.

Öte yandan Diyarbakır
Tren garındaki töreninin
ardından Anıtpark’ta çelenk
sunma töreni gerçekleşti.
Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat Beşikci
tarafından Kaymakamlık
ve Yenişehir Belediyesi
çelenklerinin Atatürk
Anıtı’na sunulmasıyla başla-
yan tören, Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması
ile son buldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin
83’üncü yıl dönümü, Diyarbakır Tren Garı'nda düzenlenen
törendeki temsili canlandırmayla kutlandı

TORENLERLE KUTLANDI

Atatürk’ün Diyarbakır’a
Gelişinin 83.Yıl Dönümü 
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Sosyal sorumluluk Projeleri ile dikkat çeken Diyarbakır Yenişehir

Belediyesi bu kez,  Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlar

için ücretsiz Hanımevi Millet Kıraathanesi kurdu.

KADINLARA ÜCRETSiZ KAFETERYA 

Diyarbakır Yenişehir
Belediyesi, sosyal hizmet
faaliyetleri kapsamında
ilçenin çeşitli noktalarında
kurmuş olduğu kadın kül-
tür ve sanat merkezlerine
bir yenilik daha getirdi.
Yenişehir Belediyesi,
kadınların hayatta daha
aktif olmalarını ve mesleki
beceri kazanmalarını sağ-
lamak amacıyla oluşturdu-
ğu Rabia - Tül Adeviyye
Kadın Kültür ve Sanat
Merkezini bu kez kadınla-
rın, dinlenme, kitap
okuma, doğum günü, soh-
bet , gün ve toplantılarını
gerçekleştireceği yeni bir
alan yarattı.
HERKES 
YARARLANACAK

Covit 19 Salgını süresin-

ce kadınların kendi arala-
rında evlerde bir araya
gelmelerini engellemek
amacıyla evlerde kutlanan
doğum günü partisi, gün
ve sohbetlerin sosyal
mesafe ve temizliğe dikkat
edilerek kontrol altında
gerçekleşeceğini belirten

Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, herşeyin Ücretsiz
olduğu Hanımevi Millet
Kıraathanesinden tüm
Yenişehirli kadınların
yararlanacağını söyledi.

HERŞEY ÜCRETSİZ
Rabia - Tül Adeviyye

Kadın Kültür ve Sanat
Merkezinin etkinlik,
kurs ve faaliyetleri ile
ilçede  bir çok konuda
hizmet verdiğini de
anlatan Başkan
Beşikci, Kültür
merkezimiz  bun-
dan böyle
Yenişehirli
kadınlarımıza
farklı bir
hizmeti de
sunacak-
tır. Kayıt
yaptırı-
larak

evle-
rinde top-
lanmak yerine burada
doğum günü, sohbet ve
toplantılarını gerçekleşti-
rebilecekler. Aynı zamanda
ücretsiz çay ve kahvelerini
alarak kitap okuyup 
televizyon izleyebilecekler-
dir. Burada etkinlik düzen-
leyecek kadınlarımızdan
hiçbir ücret talep edilme-
yecektir.’’ dedi.
YENİŞEHİRE 15 TESİS

Yenişehir Belediyesi
olarak, sosyal belediyecilik
anlamında  önceliğin,
Hanımlara, engellilere ,
gençlere ve yaşlılara
verildiğini anlatan Başkan
Beşikci, Bu kapsamda dört
farklı konsepte mekanlar

oluşturma çabasına girdik.
Bugünde, Allah’ın izniyle
hanımlarımız için oluştur-
duğumuz
Diyarbakırımızın  ilk
“Hanımevi Millet

Kıraathanemizi’de “
pandemi  kuralları

çerçevesinde faali-
yetlerine başlatmış
bulunmaktayız. 

Pandemi süre-
cinin bitmesiyle
birlikte Aziziye
Mahallemizde

Hanımevi Millet
Kıraathanesi faali-

yetine başlayacaktır.
Gençlerimiz, kadınları-

mız, engellilerimiz ve yaş-
lılarımız için on beş tesis
hazırlayacağız. Bu tesisle-
rin bütün ihtiyaçlarını
buradaki kadınlar ürete-
cekler. Buraya gelen
hanımlarımız para harca-
mayacağı gibi inşallah
parada kazanacaklar.
Hanımlarımızın hazırla-
dıkları ürünleri satın ala-
rak sosyal tesislerimizde
de kullanacağız. 

Kooperatifleşmeyi sağ-
layarak üretimhaneler,
pastaneler açmaları konu-
larında kendilerine hibe
proğramları sağlayacağız.
Zaman içerisinde özel
işletmelerine sahip olabil-
me imkanı vereceğiz.’’ şek-
linde konuştu.
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Yenişehir’de kadınlar hem
öğreniyor hem kazanıyorlar

Diyarbakır’ın Yenişehir
ilçesinde bulunan El
Sanatları Sergi Merkezi
kadınlara ekonomik katkı-
da bulunuyor. Yenişehir
Kaymakamlığı ve
Belediyesi’ne bağlı El
Sanatları Sergi
Merkezinde kurs gören
kadınların ürettikleri
ürünler satışa sunularak
kadınlara ekonomik katkı
sunuluyor. Ev Hanımları,
şiddete maruz kalmış
kadınlar, engelli kadınların
el emeği ile ürettikleri
ürünlerin satışı ise
Yenişehir Kaymakamlığı
El Sanatları Sergi
Merkezinde gerçekleştirili-
yor.
“Hem öğreniyorlar,
hem de ailelerine
katkı sağlıyorlar”

Yenişehir
Kaymakamlığı El Sanatları
Sergi Merkezi sorumlusu

Arzu Arslan, “Hem
Yenişehir Belediyemize,
hem de Yenişehir
Kaymakamlığımıza ait Aile
Destek Merkezi
(ADEM)’lerden ürünleri-
miz geliyor. On bir
ADEM’deki kadınlarımız
ürünleri var şu anda bizde.
Kursiyerlerimiz yapıyor
ürünlerimizi. Çeyiz ürünle-
ri, tablolarımız, deri çanta-
larımız. Hem devletimiz
bayanlarımıza böyle bir
yardımda bulunuyor.
Kendileri hem öğreniyor-

lar, hem hocalarımızla
beraber yapıyorlar, bize
gönderiyorlar. Bizde bura-
da ürünlerini satıyoruz.
Ücretlerini de koordinatör-
leri aracılığıyla kadınlara
ulaştırıyoruz. Ev
Hanımları, eşlerinden
ayrılmış, engelli kardeşle-
rimiz var. Onlar da kursla-
rımıza geliyorlar. Hem
öğreniyorlar, hem de aile-
lerine katkı sağlıyorlar.
Kadınlarımız bu şekilde
kendilerini geliştirmiş olu-
yorlar. Ürünleri satıldıkça

ellerine bayağı güzel
ücretler geçiyor. Buranın
benzeri yok. Diyarbakır’da
tek burada bayanlarımızın
ürünlerini satıyoruz.” diye
konuştu.
“Herkesin destek amaçlı

gelip almasını isteriz”
Yenişehir

Kaymakamlığı El Sanatları
Sergi Merkezi sorumlusu
Sevgi Tolga, “Burası hafta
içi 08.00 ile 17.00 arası
açık. İki kişi olarak burada
çalışıyoruz. Ürünlerimiz
arasında seccadelerimiz

var, çeyizlik ürünlerimiz
var, süs eşyalarımız var,
çocuk ürünlerimiz çoğun-
lukta. Deri çantalarımız
çok. Sergi merkezimizde
bulunan bütün ürünlerin
halkımız tarafından geli-
nip görülmesini ve bura-
daki gelen ürünlerin
kadınlar tarafından yapıl-

dığından dolayı onlara
biraz destek amaçlı gelip
alınmasını isteriz.” dedi.

Öte yandan Yenişehir El
Sanatları Sergi
Merkezinde kentte bulu-
nan ADEM’ler, Diyarbakır
Olgunlaşma Enstitüsü,
Kayapınar Çatom,
Huzurevleri Çatom Beyaz
Ay Derneği, Fatih Aile
Destek Merkezi, Ziya
Gökalp Çatom, Fatih Aile
Destek Merkezi, Mevlana
Halit Çatom, Aziziye Aile
Destek Merkezinde bulu-
nan kadınların ürettikleri
ürünler sergileniyor.

Yenişehir Kaymakamlığı El Sanatları Sergi Merkezi’nde

Yenişehir’de bulunan Aile Destek Merkezlerinde eği-

tim gören Kadınlar ürünlerini satışa sunarak aile büt-

çelerine katkıda bulunuyor. El Sanatları Merkezi sorumlusu

Arzu Arslan ve Sevgi Tolga, “Kursiyerlerin çeyizlik, tablo,

çanta, seccade süs ve çocuk ürünleri hazırladıklarını belir-

terek  ‘’Kendileri hem öğreniyorlar hem de ürünlerini bura-

da satışa sunarak kazanıyorlar” dedi.
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Geçtiğimiz aylarda ORCAraştırma şirketince yapılanGüneydoğu AnadoluBölgesindeki En BaşarılıBüyükşehir İlçe Belediyesiödülünü alan Diyarbakır YenişehirBelediyesi bu kez de AvrupaBirliği Komisyonundan ödül aldı.

Diyarbakır Yenişehir
Belediyesi ilçede yapmış
olduğu 5 milyonluk yatırım
bedeli ile yapmış olduğu
Yeşil kuşak ve Bisiklet yol-
ları projeleri ve 16-22
Eylül Avrupa Hareketlilik
Haftası kapsamında düzen-
lenen etkinlikler ile
Avrupa Birliği
Komisyonunca 2002 yılın-
dan bu yana verilen
Avrupa Hareketlilik 2020
Ulusal Mobility Week Ödü-
lü'ne layık görüldü.

Türkiye’de 551
Belediyenin katılım sağla-
dığı Kentleri ve
Belediyeleri sürdürülebilir
ulaşım tedbirleri almaya
teşvik eden Avrupa
Hareketlilik Haftasına en
aktif katılımı sağlayarak
Avrupa Hareketlilik
Haftası 2020 Ulusal Ödül-
lerini kazanan belediyeler
belli oldu.

İlçede yapmış olduğu
projeler ile adından sık sık
bahsettiren Diyarbakır

Yenişehir Belediyesi,
Türkiye’de 551
Belediyenin katılım sağla-
dığı Kentleri ve belediye-
leri sürdürülebilir ula-
şım tedbirleri almaya
teşvik eden Avrupa
Hareketlilik
Haftasında 2020
yılında en hare-
ketli belediye
Ulusal ödülünü
kazandı.
‘’EN HAREKETLİ
BELEDİYE
ÖDÜLÜ’’

Avrupa Birliği
Komisyonunun girişimi
olarak her yıl 16-22 Eylül
tarihleri arasında kentler-
de hareketliliği artırmak,
güvenli yürüyüş ve bisiklet
yolları oluşturarak erişile-
bilir şehirler oluşturmak
ve belediyelerin kalıcı ted-
birler almasını teşvik
etmek amacıyla düzenle-
nen Avrupa Hareketlilik
Haftasına bu yıl dünyada
en yüksek katılımı göste-

ren ülke 551 belediye ile
Türkiye oldu. Etkinliğin

ulusal

koordi-
nasyon görevini yürüten
Türkiye Belediyeler
Birliği, belediyelerin bu
özverili çalışmalarını des-
teklemek ve diğer beledi-
yeleri de teşvik etmek
amacıyla 2019 yılında
olduğu gibi 2020 yılında da
en hareketli belediyeleri
ödüllendirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Yerel
Yönetim Politikaları
Kurulu Başkan V. Prof. Dr.
Şükrü Karatepe başkanlı-
ğında, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yerel Yönetimler
Genel Müdürü Turan
Konak, Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı
Sektörel Politikalar Daire
Başkanı Burcu Altınordu,
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Altyapı

Yatırımları Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı
Fatih Duman, Avrupa
Birliği Türkiye
Delegasyonu Ulaştırma ve
Altyapı Yatırımları Sektör

Yöneticisi Akif Türkel ve
Türkiye Belediyeler
Birliği Genel Sekreteri
Birol Ekici’nin katılım-
larıyla oluşan Juri, 25
Kasım’da toplanarak
belediyelerin hafta
kapsamındaki çalışma-

larını değerlendirdi.
“9 BELEDİYE ÖDÜLE

LAYIK GÖRÜLDÜ’’
Yapılan değerlendirme-

ler sonucunda “Avrupa
Hareketlilik Haftası
Faaliyetleri”, “Kalıcı
Önlemler” ve “22 Eylül
Arabasız Gün” kıstaslarını
yerine getiren ve hareket-
lilik.tbb.gov.tr adresi üze-
rinden başvuru yapan 51
belediye arasından 3
büyükşehir, nüfusu 100 bin
üstü Diyarbakır Yenişehir
Belediyesi, Ankara

Yenimahalle Belediyesi ile
Uşak Belediyesi  ve nüfusu
100 bin altı olan 3 belediye
olmak üzere toplam 9 bele-
diye ödüle layık görüldü.
‘’YEŞİL KUŞAK VE BİSİK-
LET YOLLARI ÖDÜLE
LAYIK GÖRÜLDÜ ’’

Öte yandan, “Hafta
Faaliyetleri” kategorisi,
“Kalıcı Önlemler” katego-
risi ve 22 Eylül Arabasız
Gün” faaliyetlerinin değer-
lendirilmesinde
Yenişehir’de  5 Milyon
TL'lik yatırım bedeli ile
yapılan Yeşil kuşak,
Bisiklet yolları projelerinin
yanı sıra Minik Pedallar
Projesi ile Avrupa
Hareketlilik Haftasında,
Diyarbakır'ın Yenişehir
İlçe Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili
Murat Beşikci, Belediye
Birim müdürleri ve perso-
nellerle birlikte bisikletle
belediye hizmet binasına
gelerek hareketli yaşamı
desteklemişti.

Yenişehir’e yeni ödül 
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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe
Belediyesi, 65 yaş ve üstü yaşlı,
engelli, yardıma muhtaç ailelerin
kapılarını tek tek çalarak onarım,
bakım ve temizliği yapıp ihtiyaç-
larını gideriyor.
Yenişehir Kaymakamlığı ve bele-
diyesinin ortak çalışmaları ile 65
yaş üstü yaşlı, engelli ve yardıma
muhtaç ailelerin kapıları tek tek
çalınarak evin bakımları, temizli-
ği ve ihtiyaçları gideriliyor.
Ekipler, bir yandan ailelerle ilgi-
lenirken, diğer yandan da evleri-
nin bakımları hızlıca yaparak
vatandaşların yüzlerini güldürme-
ye çalışıyor. Koronavirüs süresin-
ce temizliğe önem gösteren ekibin
son durağı, Yenişehir ilçesi
Aziziye Mahallesinde 2 gözlü evde
yaşayan 85 yaşındaki Hamza
Gündüz'ün evi oldu. Ekipler, evin
çatlaklarını giderdikten sonra
elektrik, su tesisatlarını onarıp
temizliğini yaptı. Gündüz'ün
temel ihtiyaçlarını da gideren
ekip, bir sonraki eve geçti.
Çalışmaların her 15 günde bir
aynı eve tekrar uygulandığını
aktaran Yenişehir İlçe Belediyesi
Aile ve Destek Şube Müdürü Oya
Ekin, projeyi sürdüreceklerini
söyledi. Ekin, "Belediyemiz özel-

likle 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve
mağdurlara, evde temizlik, bakım
gibi birçok hizmet sunmakta.
Yaşlılarımıza düzenli olarak 15
günde bir ya da ne zaman ister-
lerse ekipler göndermekteyiz. Bu
ekipler ev içerisindeki gerekli
bakımları, temizliği yaprak yaşlı-
larımızla ilgilenmekte. Bugünkü
durağımız 85 yaşındaki amcamız
oldu. Bizim bölgede yaşamakta,
eşi yok, gelip evlerini temizliyo-
ruz, aynı zamana ihtiyaçlarını
gidererek düzenli olarak takip
halindeyiz. Bundan sonra hizmet-
lerimizde devam edecek ne
zaman ihtiyaç duyarlarsa bize
başvurdukları taktirde şartlar
tutuyorsa vatandaşlarımıza bu
hizmeti götürüyoruz" dedi.
85 yaşındaki Hamza Gündüz ise
kaymakamlık ve belediye ekiple-
rine çok teşekkür ederek ihtiyaç-
larının giderildiğini söyledi.
Gündüz, "Hanım ölünce tek başı-
ma yaşıyorum, çocuklarım daha
küçüktü büyüttüm, evlendiler
herkes kendi yerine gitti ben yal-
nız kaldım. Yenişehir
Kaymakamlığı geliyor kızlarım
bana yardım ediyor, çok memnu-
num" diye konuştu.

Belediyemiz 65 yaş ve üstü yaşlı, engelli,
yardıma muhtaç ailelerin kapılarını tek tek
çalarak onarım, bakım ve temizlik yapıp

ihtiyaçlarını gideriyor.

Yenişehirde gıda denetimi 
Koronavirüs salgını ile mücade-
le kapsamında her alanda çalış-
malarını aralıksız  bir şekilde
sürdüren Diyarbakır Yenişehir
Belediyesi, ilçe genelinde mar-
ket, bakkal ve şarküterilerde iş
yeri denetimi gerçekleştirdi.
Başta gıda ürünleri olmak
üzere vatandaşların birçok
alanda sağlıklı ve
güvenli bir alışve-
riş yapması
amacıyla
denetimlerin
aralıksız bir
şekilde sür-
dürüleceği-
ni belirten
Diyarbakır
Yenişehir
Kaymakamı
ve Belediye
Başkan Vekili
Murat Beşikci,
vatandaşların sağlıklı,
güvenli ve huzurlu bir ortamda
alış veriş yapmaları için dene-
timlerin artırıldığını söyledi.
Yenişehir Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince sabahın erken saat-
lerinde başlatılan denetimlerde,
İşyeri açma ruhsatı, işyeri
temizliği, gıdaların tazeliği ve
paketli gıdaların son kullanım

tarihleri kontrol edildi.
Yapılan denetimler ile ilgili
açıklama yapan Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat Beşikci,
Koronavirüs salgını ile mücade-
le kapsamında ilçede vatandaş-
ların sağlığını ön planda tutmak
amacıyla denetimlerin yapıldı-

ğını belirterek,
“Vatandaşlarımızın

güvenilir ve sağlıklı
ürünler tüketebil-
mesi için Gıda
denetim ekipleri-
miz tüm ilçede
denetimlerini
gece gündüz
sürdürmektedir-

ler. Ekiplerimiz
tarafından pande-

mi süresince, top-
lam 1.038 denetim

yapılmıştır. Bu denetim-
lerde iş yeri açmak ve çalıştıra-
bilmek için temin edilmesi
gereken resmi belgelerin olup
olmadığı, genel temizliğinden,
ambalajlı ürünlerin son kulla-
nım tarihleri gibi birçok başlık-
ta denetimler yapılarak, sosyal
mesafe, temizlik ve hijyen
konularında ise uyarılarda
bulunulmaktadır” dedi.

Yenişehir Belediyesi yardıma
muhtaç aileleri unutmadı...
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YENÝÞEHÝR BELEDÝYESÝ AYLIK ÜCRETSÝZ YAYIN BÜLTENÝDÝR

Başkan Beşikci’den 
ANLAMLI ZiYARET 

Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü nedeniyle,
Diyarbakır Altınokta
Körler Derneği Diyarbakır
Şubesi ile, Diyarbakır
Bedensel Engelliler
Gençlik Spor Kulübü
Derneğini ziyaret etti.

Dernek ve  Şube
Başkankarı Mehmet Akif
Karakaş ve Ömer
Askan'dan çalışmaları hak-
kında bilgi alan Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci, engellilerin
yaşamlarını kolaylaştırmak
için ellerinden gelen tüm

çalışmayı her zaman yapa-
caklarını söyledi.
‘Sizin mutluluğunuz bizim
mutluluğumuzdur’

Yapılan ziyaretlerde
Başkan Beşikci, Engelli
kardeşlerimizin mutluluğu
bizim de mutluluğumuz-
dur. Sizlere elimizden
gelen bütün desteği verme-
ye hazırız. İmkanlarımız
dahilinde engelli kardeşle-
rimizin yaşamlarını daha
da kolaylaştırmaya devam
edeceklerini belirtti. 

‘Engelsiz yaşam merkez-
leri ile çözümler üretme-
ye devam edeceğiz’

Engelli vatandaşlarımı-
zın ve ailelerinin geleceğe
daha güvenle bakabilmele-
ri için bugüne kadar önle-
rindeki her türlü sosyal ve
fiziki engelleri kaldırarak
daha rahat ve engelsiz bir
yaşam sürebilmeleri için
çözümler ürettiklerini ve
üretmeye de devam ede-
ceklerini de söyleyen
Başkan Beşikci, "Engelli
kardeşlerimizin sosyal

aktivitelere katılımını sağ-
lamak, mesleki becerileri-
ni geliştirmeye yar-
dımcı olmak, engelli
ailelerinin gündelik
yaşamlarını kolay-
laştırmak amacıyla
Engelsiz Yaşam
Merkezimizi hizme-
te açtık ve bu tür
merkezlerimi-
zinde sayılarını
artıracağız.
"dedi. Altınokta
Körler Derneği
Başkanı M. Akif

Karakaş ile  Diyarbakır
Bedensel Engelliler
Gençlik Spor Kulübü
Derneği Başkanı Ömer
Askan ise Başkan
Beşikci'nin ziyaretinden
duydukları memnuniyeti
dile getirdiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Diyarbakır
Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi ile, Diyarbakır
Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğini ziyaret
eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı
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Yenişehir üretime devam ediyor

Diyarbakır Yenişehir
Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat
Beşikci’nin talimatları ile
daha önce ihtiyaç sahipleri
için ev yapımı konserve
üreten Yenişehir Aile

Destek Merkezilerinde
(ADEM) gönüllü 20 kadın
bu kez ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmak üzere el yapımı
nar eşkisi, makarna ve
turşu hazırladı.

Maddi manevi destek
ADEM’lerde yürütülen

kurs programlarını pande-
mi sürecinde farklı bir
bakış açısına dönüştüren
Yenişehir Kaymakamı ve
Belediye Başkan Vekili
Murat Beşikci, “Yenişehir
Belediyemiz Kadın ve Aile
Hizmetleri
Müdürlüğümüz, gerekse
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfımız bün-
yesinde bu programın
koordinatörlüğünü yapan
ekibimiz sayesinde kadın-
larımıza, maddi ve manevi
olarak katkı sağlayabile-
cek; ekonomik değerler
elde edebilecekleri bir
konsepte büründürmeye
çalıştık” dedi. 

Üretimler devam edecek
Kadın kooperatiflerine

yönelik çok ciddi hibe
programları başlatacakla-
rını da anlatan Başkan
Beşikci, “Yenişehir
Belediyemiz ortaklığında
üretimini devam ettiren
kadınlarımızla birlikte
inşallah bir kooperatif
kurarak Ticaret
Bakanlığımızın da hibe
programlarından faydala-
nıp bu işi daha sürdürüle-

bilir, yerel ekonomisine
çok ciddi manada katkı
sağlayabilecek tamamen
kadınlarımızın ekonomik
bir değer elde edebilecek-
leri, sürdürülebilir bir
konsepte inşallah üretimle-
rimize devam ettireceğiz”
diye konuştu.  Ademlerde
gönüllü 20 kadın tarafın-
dan hazırlanan nareşkisi,
makarna ve turşular ilçede
ihtiyaç sahibi ailelere zabı-
ta ekiplerince dağıtılmaya
başlandı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gön-
derilen Koronavirüs konulu ek genelge kapsa-

mında ilçe genelindeki kontrollerine devam ediyor. 
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Her alanda
olduğu gibi
temizlik ve hijyen
konularında da far-
kındalık oluşturmaya
devam ettiklerini
belirten Diyarbakır
Yenişehir Kaymakamı
ve Belediyesi Başkan
Vekili Murat Beşikci,
"Yenileme çalışmaları
kapsamında bakımla-
rını yaptığımız çöp

kon-
teynerlerini hem
vatandaşlarımızın hiz-
metine sunuyor hem
de çöp konteynerleri-
mizi güzelleştiriyo-
ruz.” dedi.

BELEDİYE
BÜTÇESİNE

KATKI 
SAĞLANIYOR
Yenişehir

Belediyesi Makine
İkmal Bakım ve
Onarım Müdürlüğü
Şantiyesinde yer altı
ve yer üstü çöp kon-
teynerlerinin imalatı-
nın da yapıldığını
anlatan Başkan

Beşikci, Böylece
Belediye bütçesine
katkı sağlandığını söy-
ledi.  Makine İkmal
Bakım ve Onarım
Müdürlüğünde yapı-
lan çalışmaları yerin-
de inceleyen
Yenişehir Kaymakamı
ve Belediye Başkan
Vekili Murat Beşikci,
“Hidrolik sistemle
çalışan ve bu sistemle

atıkların yukarı itil-
mesiyle boşaltımı
kolaylıkla yapılan yer
altı çöp konteynerle-
rin üretimini Makine
İkmal Bakım ve
Onarım
Müdürlüğümüzde
yapmaya devam edi-
yoruz. Piyasa şartları-
na göre daha uygun
imalat yapılmakta.
Atölyelerimizde seri
bir şekilde üretimi
devam eden çöp kon-
teynerleri ihtiyaca
göre yapılıp yıpran-
mış konteynerlerle
değiştirilmektedir. 

Pandemi süreciyle
birlikte temizlik konu-

su daha çok ön plana
çıktı. Bizler de vatan-
daşlarımız için kulla-
nımı daha kolay çöp
konteynerlerinin
bakımlarını yapmaya
devam ediyor, çöp
konteynerlerinin gör-
sel açıdan dikkat çek-
mesini sağlayıp hijyen
konusunda insanları-
mızda hassasiyet oluş-
turmayı amaçlıyoruz.
İlçemizin temizlik açı-
sından da modern bir
yapıya sahip olması
için başlattığımız bu
uygulamayı aralıksız
bir şekilde sürdürece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

Tasarrufa önem veren, kaynakları etkinve verimli bir şekilde kullanarak
hizmete dönüştüren Diyarbakır

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi,hem farklı ebatlarda çöp konteyneri üretiyorhem de mevcut çöp konteynerlerini
farkındalık yaratmak amacıyla boyayarakdış görünümlerini revize ediyor

Yenişehir çöp konteynerlerini
üretip yeniliyor

Sigara denetimi başladı
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine

gönderdiği ek genelge ile harekete
geçen Yenişehir Belediyesi ekipleri
vatandaşların yoğun olarak bulunduğu
cadde, sokak ve  toplu taşıma gibi araç
duraklarında sigara denetimi başlattı.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili Murat Beşikci, Solunum
yoluyla kolayca bulaşabilen
koronavirüs salgınının önlenmesine
yönelik “sigara içtiği” için maskeyi
çene altına indiren ve yanlış
kullananlar için denetimlerin aralıksız
bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.
Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi
Ekiplerince Kentin en işlek cad-
delerinden olan ofis ekinciler caddesi
ve sanat sokağının giriş ve
çıkışlarında sürdürülen  denetimlerde
maske kontrolü yapılarak sigara
içilmesinin yasaklandığı uyarısında
bulundular. 

DENETİMELER SIKLAŞTI
Sosyal mesafe, temizlik ve maske

kontrollerin sürekli olarak devam
ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Murat
Beşikci, İçişleri Bakanlığımızın bu
gün itibariyle hayata geçirdiği ek
genelge ile birlikte solunum yoluyla
kolayca bulaşabilen korona virüs
salgınının önlenmesi için sigara içtiği
için maskeyi çene altına indiren ve
yanlış kullananlar için ekiplerimiz
denetimlerini sıklaştırmış
bulunmaktadır. 
MASKE KONTROLÜNDE 
SİGARA YASAĞI UYARISI

Ekiplerimiz  solunum yoluyla
kolayca bulaşabilen korona virüs
salgınının yayılımının önlenmesi için
sürdürdükleri denetimlerde özellikle
vatandaşlarımızın yoğun olarak
bulunduğu cadde ve sokaklar, trafiğe
kapalı alanlar  ve toplu taşıma araç
durakları gibi alanlarda sigara içme
yasağının  getirildiği uyarısında da
bulunmaktadırlar.” şeklinde konuştu.
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