
Diyarbakır’da genç Nüfusun yoğun olarak bulunduğu Yenişehir İl-
çemizde gençlere yönelik yatırım yapılmaya devam ediliyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatla-
rı ile Fabrika Mahallesi’nde bu kez çocuklar için içerisinde Çocuk Üniversi-
te’sinin de kurulacağı Çocuk Yaşam Parkı inşasına başlanıyor>> 3’de
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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

Göreve geldiği günden 
bu yana ilçemizde bir 
çok farklı projelere 
imza atan Yenişehir 
Kaymakamı ve Beledi-
ye Başkanımız Murat 
Beşikci, bu kez bölgede 

ilk ve tek olma özelliğine sahip 
Teknoloji ve İnovasyon Merke-
zi’nin  Fabrika  Mahallemiz’de 
kurulacağını müjdeledi.

>> 2’de

Yenişehir Belediyemiz tarafından Üçkuyu Mahallemizde ki-
tap okumayı ve şiir yazmayı sevenlere yönelik çok amaçlı 
kültür park inşa ediliyor. >> 9’da

Öte yandan Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, inşaatına başlanacak 
olan Çocuk Yaşam Parkı projesinin tasarımı ve eğlenceli iç mimarisiyle 

geleceğin mühendislerine ve öğretmenlerine layık bir park armağan edecek ol-
manın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.  >> 3’te

Yenişehir Belediyemiz bölgede bir ilke imza 
atarak ilçede  trafiğe kapalı bir caddeyi Çocuk 
Sokağına dönüştürüyor.  >> 6’da

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişe-
hir Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci Dönümlü Mahallemiz’de 
ilk kez yapılan kaldırım ve asfalt-
lama çalışmalarıyla modern gö-
rünümüne kavuşan mahallede 
çalışmaları inceleyerek, mahalle 
sakinlerimiz ile görüştü. >> 4’te

Yenişehir Kaymakamı ve 
Belediye Başkanımız Mu-
rat Beşikci’nin talimatları 
ile hayata geçirilen ‘Yüz-
me Bilmeyen Kalmasın’ 
projesiyle ilçe merkezi-
mizde ve kırsal mahallele-
rimizde oturan  7-15 yaş 
arası tüm çocuklar yüzme 
öğreniyor.  >> 5’te

Yenişehir  Belediyemiz tarafından cadde 
ve sokakların modern ve estetik bir 
görünüme kavuşması için yürütülen, 
kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız 
devam ediyor.  >> 8’de

Yenişehir Belediyemiz 
tarafından 65 yaş 
üstü vatandaşların 
dinlenip, çay, kahve 
eşliğinde  kitap oku-
duğu İkinci Bahar 
Millet Kıraathane-

si’nde sağlık taraması  
ile sağlıklı yaşam ve 
doğru ilaç kullanımı 
hakkında bilgilendirme 
yapıldı.   >>7’de

Her fırsatta ilçe esnaf ve 
vatandaşları ile bir araya 
gelen Yenişehir Kaymaka-
mı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, vatandaş-
ların talep ve sorunlarını 
dinleyerek, ilçede yapılan 
çalışmaları vatandaşlar ile 
değerlendiriyor.    >> 8’de

Yenişehir Belediyemiz Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğü ekip-
lerimiz Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci’nin talima-
tıyla yetiştiricilik, üretim ve 
turizm konularında muhtar-
lara ve işletme sahiplerine 
bilgilendirme ziyaretlerinde 
bulundu.   >> 7’de

Yenişehir Belediyemiz, hava 
sıcaklıklarının artmasıyla 
birlikte ilçemizde  yer altın-
da bulunan çöp konteynerlerinin sayılarını artırmak 
ve mevcut konteynerlerin ise bakım ve onarımlarını 
yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.>> 9’da

Yenişehir İlçemiz’de  vatandaşlarımızı  modern 
ve konforlu yollarla buluşturmak için çalışma-
larını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam 
eden Yenişehir Belediyemiz  Fen İşleri Müdür-
lüğü ekiplerimiz; yeni yerleşim alanlarından 
olan Üçkuyu Mahallemizde çift taraflı kaldırım 
çalışmalarını tamamladı.>> 9’da
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Yenişehir İlçemiz Fabrika Mahellesi’nde ku-
rulacak olan Living Lab  Teknoloji ve İnovas-
yon Merkezi ile ilgili açıklama yapan Belediye 
Başkanımız Murat  Beşikci, girişimci gençle-
rin yeni teknolojik, ürün ve hizmetleri uygu-
lamalı olarak tecrübe edeceğini ve üretim, 
araştırma ve iş geliştirme imkanı bulacakla-
rını belirterek,’’ Bilişim teknolojisine eğilimli 
gençlerimiz ile teknolojik yenilikleri  buluş-
turmak amacıyla her geçen gün farklı proje-
lerimizi  tasarlıyoruz. Teknoloji ve İnovasyon 

Merkezi projemizde bu farklı projelerimizden 
biridir. Bu projemiz aynı zamanda bölgenin 
ilk Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 
olacaktır.

Fabrika Mahallesi’nde kurulacak olan mer-
kez içerisinde kafeteryadan radyo frekansı 
tanımlama (Rfıd) odasına varıncaya kadar bir 
çok alanın yer alacağını da anlatan Başkan 
Beşikci konuşmasını şöyle sürdürdü,’’ Giri-
şimci Toplantı Odaları, Girişimci Sergi Alan-

ları, Bilişim Sınıfı, Kuluçka Merkezi, Bireysel 
Kuluçka Merkezi, Skype Görüşme Odaları,  
Akıllı Ev, Showroom, Game Box, eğitim alan-
ları, sosyal alanlar, Tasarım Atölyeleri, İDF, 
Designer, Pro ve Elektro Laboratuvarlarları 
ve teknik birimler bulunmaktadır. Gençleri-
miz hem teknolojiyle donatılmış sınıflarda 
ders görecek hem de kendi teknolojik tasa-
rımlarını yapabilecekler. “ dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçemizde bir çok fark-
lı projelere imza atan Yenişehir Kaymakamı ve Beledi-
ye Başkanımız Murat Beşikci, bu kez bölgede ilk ve tek 
olma özelliğine sahip Teknoloji ve İnovasyon Merke-
zi’nin  Fabrika  Mahallemiz’de kurulacağını müjdeledi.
Belediyemiz tarafından kurula-
cak olan Living Lab (Teknoloji ve 
İnovasyon Merkezi)’nde fikri olup 
gerçekleştirme imkanı olmayan gi-
rişimcilere ücretsiz olarak üretim, 
araştırma ve iş geliştirme imkanı 

sunulacak. Yenişehir Kaymakamı 
ve  Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, Bölgede bir ilke imza ata-
rak, ilçemize  Living Lab Teknoloji 
ve İnovasyon Merkezi yapılacağını 
kamuoyuna duyurdu.
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Diyarbakır’da genç nüfusun yoğun olarak 
bulunduğu Yenişehir İlçemizde gençlere 
yönelik yatırım yapılmaya devam ediliyor.

Öte yandan Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, inşaatına başlanacak olan Çocuk Yaşam Parkı proje-
sinin tasarımı ve eğlenceli iç mimarisiyle geleceğin mühendislerine ve öğretmenlerine layık bir park 
armağan edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci’nin talimatları ile Fabrika Mahallesi’nde bu kez ço-
cuklar için içerisinde Çocuk Üniversite’sinin de kurulacağı 
Çocuk Yaşam Parkı inşasına başlanıyor. 
Fabrika Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Çocuk 
Üniversitesi ve Çocuk Yaşam Parkı’nın ilçeye yeni bir viz-
yon kazandırması hedeflenen proje ile çocukların hem 
eğitim almaları hem de  eğlenmeleri  sağlanacak.

TÜİK’in 2020 verilerine göre 97.870 genç nü-
fusa sahip olan Yenişehir İlçesinde çocuk ve 
gençlere yatırım yapmayı sürdüren Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, çocuklara özel bir parkın daha inşa 
edileceğinin açıkladı. 
Küçük yaşta alınan nitelikli bir eğitimin ül-

kenin kaderini belirlediğini belirten Beledi-
ye Başkanımız Murat Beşikci, ’’ Bu nedenle 
çocukların iyi eğitim almalarını ve eğlenirken 
öğrenmelerini destekliyoruz. Fabrika Ma-
hallemizde  5.600 metrekare alana Çocuk 
Yaşam Parkı inşa ediyoruz. Parkımızda şeh-
rimizin ilk Çocuk Üniversitesi ile ilk Bebek ve 

Çocuk Kütüphanesi’ni kuracağız. İçerisinde 
macera parkuru, oyun alanları ve yeşil alan-
larıyla çocukların ilgi odağı olacaktır. Fabrika 
Mahallesinde yer alacak bu proje Yenişehir 
Belediyesi’nin minik sakinlerine armağanı-
dır.” dedi
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Yapılan incelemelerin ardından mahalle sakinleri ile görüşen Bele-
diye Başkanımız Murat  Beşikci, mahalle sakinlerinin her zaman en 
iyi hizmete layık olduklarını belirterek çalışmaların hayırlı olmasını 
diledi.
Alt yapısı tamamlanan tüm bölgelerde ivedi bir şekilde çalışmala-
rın sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 

Dönümlü Mahallemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm sokak-
larda çalışmaların tamamlanmasıyla tüm mahallemizde vatandaşla-
rımızın rahatça kullanabileceği yollarımız oluşacaktır.”

Yenişehir ilçesinde hizmetleri vatandaşlar ile hep birlikte, el bir-
liği ve dayanışma içerisinde sürdürdüklerini de belirten Başka-
nımız Murat Beşikci, yapmış olduğumuz  hizmetlerde hepinizin 
katkısı bulunmaktadır. Sizlerin talepleri, sizlerin destekleri  ça-
lışmalarımıza yön ve destek olmaktadır. Başta siz değerli vatan-
daşlarımız olmak üzere çalışmalarımızı yürüten tüm ekipteki 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Dönümlü Mahalle sakinleri de ilk kez  başlatılan çalışmalar ile 
mahalle sakinlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Beledi-
ye Başkanımız Murat  Beşikci’ ye  teşekkür ettiler.

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci Dönümlü Mahallemiz’de ilk kez yapılan kal-
dırım ve asfaltlama çalışmalarıyla modern görünümüne 
kavuşan mahallede çalışmaları inceleyerek, mahalle sa-
kinlerimiz ile görüştü.
Belediyemiz Fen İşleri Müdür-
lüğü’nce alt yapısı tamamlanan 
Dönümlü Mahallesi’nde kaldırım 
çalışmaları ile sıcak asfaltlama 
çalışmaları aralıksız bir şekilde 
devam ediyor. Yürütülen çalış-
maları mahalle sakinleri ile bir-

likte yerinde inceleyen Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci, ilgili başkan 
yardımcıları ile fen işleri ekiple-
rinden çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen ‘Yüzme 
Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle ilçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde oturan  7-15 yaş arası tüm 
çocuklar yüzme öğreniyor. 

İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerde  bu-
lunan tüm çocukların havlu, terlik, yüzme 
gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaç-
ları karşılayan Yenişehir Belediyemiz tüm ço-
cukların yüzme kursundan faydalanması için 
kış aylarında ise kapalı yüzme havuzlarında 
eğitimlere devam edecek. 

Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın projesi ile 
ilgili bilgi veren Belediyemiz Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Meryem Kaya ilçe genelinde 
yüzmeyi bilmeyen çocukların bu proje ile 
yüzme öğreneceklerini söyledi. 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Meryem 
Kaya, “Yenişehir Kaymakamımız ve Beledi-
ye Başkanımız  Murat Beşikci’nin talimatı 
ve destekleriyle ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ 
projesi kapsamında Yenişehir ilçemize bağlı 
tüm mahallelerimizdeki çocuklarımıza yüz-
me öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu çocuklarımızı 
mayosundan havlusuna kadar tüm ihtiyaçla-
rını biz  temin ettik. Çocuklarımızı evlerinden 
alıp tekrar evlerine bırakıyoruz. Merkez ve 
kırsal mahallerimizdeki tüm çocukları kapsa-
yan bir çalışmadır” dedi. 

Yüzme öğrenmeye gelen çocuklardan Zey-
nep Tuncay yüzme öğrenmeye geldiğini Ye-
nişehir Belediyesi tarafından kendilerine 
mayo, terlik, gözlük, bone ve havlu verildiği-
ni aktararak imkanları sağladığı için Yenişehir 
Belediye Başkanına teşekkür etti. 

Çocuklardan Mehmet Canseven ise buraya 
yüzmek için Yenişehir Belediyesi tarafından 
geldiklerini Yenişehir Belediye Başkanına te-
şekkür ettiğini kaydetti. 

Yüzme Antrenörü Filiz Ensari 
ise çok heyecanlı olduklarını 
ve mutluluklarını beraber ya-
şadıklarını belirtti. Ensari “Çok 
heyecanlılar çok mutlular be-
raber aynı sevinci yaşıyoruz , 
onlar da gayet iyiler, keyifleri 
yerinde.  Çeşitli aktivitelerde 
bulunduruyoruz, bir gün önce-
sinden köyde çalışmalar yaptı-
rılıyor daha sonraki gün havuz-
da yüzmeye götürüyoruz. Suya 

atlama çalışmaları yapıyoruz, 
götürüp getiriyoruz. Eğlenceli 
geçiyor ,ilk başta korkuyorlardı 
ama şu an korkularını yendiler, 
ilk 10 dakika falan korku yaşı-
yorlar  sonra eğleniyorlar. Ben 
kendimi gayet iyi hissediyorum 
çocuklarla eğlenmek gayet gü-
zel çünkü onlarla çalışmayı her 
zaman çok sevmişimdir” diye 
konuştu.
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Yenişehir Belediyemiz 
bölgede bir ilke imza 
atarak ilçede  trafiğe 
kapalı bir caddeyi Ço-
cuk Sokağına dönüştü-
rüyor.
Göreve geldiği günden bu yana bir çok farklı 
projeye imza atan Yenişehir Kaymakamı ve Be-
lediye Başkanımız Murat Beşikci, bu kez Çocuk 
Sokağı Projesi ile  ilçede trafiğe kapalı olan cad-
deyi çocuklar için özel tasarlıyor.

Bölgede bir ilk olacak Çocuk Sokağı projesi ile çocukların gelişi-
mine ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olacaklarını be-
lirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşik-
ci, ilçemizdeki çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği sosyal, 
zihinsel ve dil gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlarla psikomo-
tor becerileri gelişen çocukların takım bilinci, empati kurma, iş-
birliği yapma,  koordinasyon sağlama, stratejik ve yaratıcı düşü-
nebilme gibi nitelikleri kazanabilecekleri, çocuklara özel bir park 
inşa ediyoruz.” dedi.

Yenişehir Belediyemizin  ayrıca 
çocuk dostu bir  Belediye olduğu-
nu da anlatan Başkanımız Murat 
Beşikci,” Trafiğe kapalı bir alanda 
bulunacak olan Çocuk Sokağı’mız-
da  mini futbol ve basketbol sa-
hası, kaykay pisti, bisiklet yolu, 
koşu parkurları, meyve bahçeleri, 
çocuk oyun grupları, renkli yu-
muşak zemin, macera park, çizgi 

oyun alanları ve oturma alanla-
rının inşa edilecek. Bölgemizde 
bir ilk olacak olan Çocuk Soka-
ğı’mızda ayrıca  çocuklarımız için 
içerisinde çeşitli sürprizlerimiz de 
olacaktır. Projemizin şimdiden il-
çemize ve biricik çocuklarımıza  
hayırlı olmasını diliyorum.” şek-
linde konuştu.
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Yenişehir Belediyemiz ta-
rafından 65 yaş üstü vatan-
daşların dinlenip, çay, kahve 
eşliğinde  kitap okuduğu 
İkinci Bahar Millet Kıraatha-
nesi’nde sağlık taraması  ile 
sağlıklı yaşam ve doğru ilaç 
kullanımı hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. 

Yenişehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdür-
lüğü ekiplerimiz Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci’nin talimatıyla yetiştiricilik, üretim 
ve turizm konularında muhtarlara ve işletme 
sahiplerine bilgilendirme ziyaretlerinde bu-
lundu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin ta-
limatıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz yeni projeler, ye-
tiştiricilik, üretim ve turizm konularında kırsal mahallelerimize bilgi-
lendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kırsal kalkınma projelerine büyük önem veren Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci,” Kırsala yönelik projelerimizle kadınlarımızın 

istihdama katılımlarını sağlama-
yı, kırsal alanlardaki ekonominin 
geliştirilmesini ve iş imkânları-
nın arttırılmasını, yerel kalkınma 
kapasitesinin güçlendirilmesini, 
yaşam kalitesinin arttırılması-
nı, kırsal çevrenin korunması-
nı ve geliştirilmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bu amaçlarla Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğü ekiple-
rimiz muhtarlarımızla, işletme 
sahiplerimizi ziyaret ederek bil-

gilendirme çalışmaları yaptılar.” 
diye belirtti. 

Bunun yanı sıra Kırsal Hizmet-
ler Müdürlüğü ekiplerimiz Dö-
nümlü, Elidolu, Alpu ve Hantepe 
Mahalle muhtarlarıyla birlikte, 
hayvancılık, arıcılık ve fidancılık 
işletmeleri yöneticileriyle proje-
ler konusunda istişarelerde bu-
lundular.

Yenişehir ilçemizde 65 yaş üzeri vatandaşlar için İkinci Bahar Millet 
Kıraathaneleri’ni oluşturarak yaşlılara karşı vefa örneği gösteren Yeni-
şehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatla-
rı ile yaşlı vatandaşlar hem sağlık taramasından hem de sağlık yaşam 
konusunda bilgilendirildi. 
65 yaş üstü vatandaşlara Doktor Mert Baran Alper tarafından verilen 

seminerde kanser taramaları, sağlıklı beslenme, spor ve egzersiz di-
yabet hastalığı, sigaranın sağlığa  zararları anlatıldı. 
Psikolog Özge Aycan ise sağlıklı beslenme, düzenli yaşam, doğru ilaç 
kullanımı, beslenmenin ruhsal sağlığa etkileri hakkında bilgi verildi. 
Yapılan bilgilendirmenin ardından İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’n-
de bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi.
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Yenişehir  Belediyemiz tarafından cadde ve sokak-
ların modern ve estetik bir görünüme kavuşması 
için yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları 
aralıksız devam ediyor.

Yenişehir ilçemize bağlı tüm cadde, sokak ve  kırsal mahallelerde 2021 yılı 
için belirlenen 250 bin metre kare kilitli parke taşı döşenmesi hedefine yö-
nelik olarak ilçede 135 bin metre kare parke taşı döşenmesi tamamlandı.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatla-
rı ile kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat 
yürüyebilmeleri için kaldırım döşeme çalışmalarını da yürüten Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri  ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Başil ve Çakmak Ma-
halleleri’nde 70 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi. 

İlçemizin  çehresini yenilemek için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam 
ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşik-
ci, “ İlçemizin daha modern ve çevre dostu bir yapılanmaya kavuşabilmesi 
için birimlerimiz aracılığıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiple-
rimiz Başil ve Çakmak Mahalleleri’ndeki yollara 70 bin metrekare kilitli par-
ke taşı ile birlikte 135 bin metrekare parke taşı döşenmiş oldu. Hedefimiz 

yıl sonuna kadar mahallelerimizdeki sokaklara toplamda 250 bin metreka-
re kilitli parke taşı döşeyerek yeni yılda mahallerimizi  yeni görünümüne 
kavuşturmaktır. Ekiplerimizin mahallelerimizde  yapmış oldukları çalışma-
ları  yerinden inceliyor, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu 
buluşmalarımızda vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini de çözüme ka-
vuşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Her fırsatta ilçe esnaf ve vatandaşları ile bir araya gelen Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, vatandaşların 
talep ve sorunlarını dinleyerek, ilçede yapılan çalışmaları vatan-
daşlar ile değerlendiriyor. 
Yenişehir Mahallesinde bir çay evinde  mahalle sakinleri ve  taksici esnafları ile bir 
araya gelen Belediye Başkanımız Murat Beşikci, ‘’İlçemizde yapmış olduğumuz tüm 
hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile birlikte yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın mem-
nuniyeti bizleri daha çok  mutlu ediyor. ‘’dedi. 
Çay evi ziyaretinde vatandaşlar tarafından 
ilgi ile karşılanan Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci,’’ Yenişehir’imizin bütün sokaklarını 
ziyaret etmeye çalışıyorum. Esnafımız ve va-
tandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek so-
runlarımıza  daha hızlı çözüm bulabiliyoruz. 
Belediyemizin hizmetlerine ve projelerine 
sizler yön vermektesiniz. Vatandaşlarımız 
ve esnafımızla  birlikte daha yaşanabilir bir 
Yenişehir için çalışıyoruz. Bizlere katkı sun-
duğunuz için teşekkür ediyorum .” şeklinde 
konuştu. 

Yapılan ziyaretin ken-
dileri için çok değer-
li olduğunu belirten 
Taksici esnafları ve va-
tandaşlar, Kaymakam 
ve Belediye Başkanı-
mızı her yerde görme-
miz mümkün, yapılan 
ve yapılacak  olan ça-
lışmalar hakkında bizleri dinlemesi çok önemli. İl-
çede bulunan vatandaşlara göstermiş olduğu yakın 
ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.” dediler.
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Yenişehir Belediyemiz tarafın-
dan Üçkuyu Mahallemizde kitap 
okumayı ve şiir yazmayı sevenle-
re yönelik çok amaçlı kültür park 
inşa ediliyor.

Yenişehir Belediyemiz, hava sıcaklıkla-
rının artmasıyla birlikte ilçemizde  yer 
altında bulunan çöp konteynerlerinin 
sayılarını artırmak ve mevcut kontey-
nerlerin ise bakım ve onarımlarını yap-
mak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, Yenişehir ilçemizde  bir birinden 
farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bele-
diyemiz bu kez Üçkuyu Mahallemiz’de edebiyat, 
kitap ve şiir severlere yönelik olarak , 5500 met-
rekare alana sahip Edebiyat Parkı inşa edecek.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci Edebiyat Parkı’nın proje aşama-
sının tamamlandığını ve çok yakın bir süre içe-
risinde  parkın inşasına başlanacağı müjdesini 
vererek, “Edebiyat, şiir ve kitap bir ülkenin geç-
mişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kül-

tür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. 
Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni ku-
şakların daha iyiyi ve doğruyu bulmalarını, ayrıca 
estetik düşünceyi öğrenmelerini sağlar. Bu ne-
denle gençlerimiz özelinde şiir, kitap ve edebiyat  
severlere yönelik olarak Üçkuyu Mahallemiz’de 
şairler ve edipler şehrine yakışır bir park inşa 
edeceğiz. Edebiyat Parkı’mızda gençlerimizin ya-
rarlanacağı ve kitap şeklindeki özel tasarımıyla 
inşa edilecek kitap kafe, şiirli oturma bankları, 
ücretsiz hikâye otomatı, üzerinde Diyarbakır’ın 
yetiştirdiği şairler, edebiyatçılar ve edipleri an-

mak adına onların fotoğraflarının yer alacağı ay-
dınlatma direkleri ve objeler, çocuk oyun alanla-
rı, ağaçlandırmalar, kamelyalar, yürüyüş yolları, 
sokak hayvanı besleme noktaları bulunacaktır. 
Çok sevileceğini düşündüğümüz bu parkımız va-
tandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Bunun  yanı sıra Edebiyat Parkı’nda Diyarbakır-
lı şairlerin ve yazarların sözlerini içeren banklar 
yer  alacak.

İlçemizde bulunan mahallelerde  mevcut  kaldı-
rımların onarımı  ve  kaldırımı olmayan mahalle-
lerde ise  çift taraflı kaldırım yapım çalışmalarını 
aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişehir Belediye-
miz ilçemizin  çehresi değiştirmeye devam ediyor.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verin Yenişehir 

Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci, “ Vatandaşlarımızın cadde ve sokaklardaki 
güvenliği için kaldırımlarımızın düzenli bir şekil-
de bakım, onarım ve temizliği yapılmaktadır. Bu 
çalışmalarımızın yanı sıra yeni yerleşim alanla-
rından biri olan ve hiç kaldırımı bulunmayan Üç-

kuyu Mahallemiz  45.sokakta çift taraflı olmak 
üzere kaldırım çalışmamız tamamlandı. Koo-
peratifler, Yenişehir ve Şehitlik Mahalleleri’nde 
bazalt kaldırım onarım çalışmaları ile Dönümlü 
Mahallemiz’de de kaldırım yapım çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.” dedi.

Yenişehir Belediyemiz, artan hava sıcaklıkları ne-
deniyle oluşacak çöp kokularının ve görüntü kir-
liliğinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Yenişehir ilçemizde yer al-
tında bulunan ve 2 bin 200 litre kapasiteli yer altı 
çöp konteynerlerinin sayılarını artırmak ve mev-
cut konteynerlerin  bakım ve onarımlarını tamam-
lamak için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimiz çalışma başlattı.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Mu-

rat Beşikci’nin talimatları ile harekete geçen ekip-
ler ilk olarak mevcut yer altında bulunan tüm çöp 
konteynerlerinin bakım ve onarımını gerçekleşti-
riyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan yer altı çöp 
konteynerlerinin bakım ve onarımı tamamlandı-
ğında ise ilçede yeni belirlenecek noktalara 2 bin 
200 litre kapasiteli yer altı çöp konteynerlerinin 
bırakılacağı belirtildi.
Temizlik konusunda ilçenin her noktasında ekip-
lerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yeni-

şehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, “Klasik çöp konteynerlerimizin yanı sıra  
çevrede yoğunluğun bulunduğu alanlarda görün-
tü kirliliği ve kötü kokuları  gidermek adına oluş-
turulan yer altı çöp konteynerlerimizin sayılarını 
artırmak ve mevcut bulunanların bakım ve ona-
rımlarını tamamlamak adına çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz’’ dedi.
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Kötü niyetli kişiler şifreni, kişi-
sel bilgilerini (adını, soyadını, cep 
veya ev telefonunu, ev adresini, 
okulunun adını, ailenin bilgilerini) 
çalabilir.

Kötü niyetli kişiler şifreni, 
kişisel bilgilerini( adını, soya-
dını, cep veya ev telefonunu, 
ev adresini, okulunun adını, 

ailenin bilgilerini) çalabilir. Üye 
olduğunuz siteleri  tanıyın, 

üyelik esnasında neleri kabul 
ettiğinizi bilin. İnternette hiç-

bir şey bedava değildir.

ÖZEL BİLGİ 
PAYLAŞIMINA 
DİKKAT

ZAMAN 
KONTROLÜ

internette çok uzun süre 

vaktinizi harcamayın. Çok 

geç saatlerde internette 

vakit geçirmeyin.     

GÜVENLİ 
DONANIM

İnternet tarayıcılarınız güncel ol-

sun. Güncel anti virüs programı-

nız olsun. İnternet tarayıcınızda 

güvenlik ayarlarını yapın. Küfür, 

şiddet, hassas medya gibi içerik 

ayarlarını kapatın. Çocuklara özel 

hazırlanmış arama motorlarını 

deneyebilirsiniz; Kiddle ya da 

Kidrex  gibi.

İZİN AL
Anne ve babandan izin al-
madan ya da onlar yanında 
olmadan internet üzerin-
den asla alışveriş yapma.  
İnternete girerken aileniz-
den izin alın ve internette 
neler yaptığınızdan onları 

haberdar edin.

DİLEDİĞİN GİBİ BOYA

GÜVENLİ 
İLETİŞİM

Oynadığınız online oyunlarda, 

mail ve sosyal medya hesapları-

nızda tanımadığınız kişilerle asla 

mesajlaşmayın.  Herhangi bir 

mesaj aldığınızda mutlaka aileniz-

le paylaşın.
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NELER  YAPABİLİRİZ ?NELER  YAPABİLİRİZ ?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİNBAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Pandemi sürecinde evde kalma süresinin de artmasıyla değişen 
yeme-içme alışkanlıklarımız ve bozulan uyku düzenimiz stres ve 
kaygı düzeyimizi olumsuz etkilemektedir. Televizyon, bilgisayar 
ve sosyal medya ile geçirilen zamanın artması ve fiziksel aktivite-
lerin de azalmasıyla sağlığımız için beslenmemize dikkat etmemiz 
ve beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekmekte-
dir.  Bu konuda uzmanların çeşitli önerileri bulunmaktadır.

Sınır, komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirin-
den ayıran çizgi;  bir şeyin nicelik bakımından inebileceği 
veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit ya da bir şeyin 
yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi.  Genel ola-
rak bu şekillerde tanımlansa da  özel olarak sizin ÖZGÜRLÜK 
ALANINIZ. Bazen bu alan sizin sınırlarınızı sürekli taciz eden-
ler yüzünden duvarlarını sıkıca ördüğünüz tedirginlik alanı-
nız hâline gelebilir.

Sürü halinde yaşayan kurtlar, sınırları belirlenmiş bir hâkimi-
yet alanına sahiptirler. Sürü dışından başka bir kurdun alana 
girmemesi için de çeşitli şekillerde işaretlemeler yaparlar. 
Bunlarla yetinmeyip hep birlikte uluyarak alandaki hâkimi-
yetlerini pekiştirirler. Alanı işgal etmeye kalkışan yabancı 
bir kurda da hiçbir yaşam hakkı tanımazlar. Kurtlara benzer 
şekilde belirli sayılarda gruplar halinde yaşayan mirketler, 
hem sınır ihlallerine karşı hem de bebek mirketleri korumak 
adına kazdıkları tünellerin başına bir gözcü yerleştirirler. Ço-
ğumuzun sevdiği kedilerde de durum aynıdır, yaşam alanla-
rına kokularını bırakarak yabancı kedilerin aşmaması gere-
ken sınırlarını belirlerler. 

Biz insanlarda durum hayvanlar âleminden biraz farklıdır! 
Genlerimizden gelen, her şey üzerinde  hâkimiyet kurma  iç-
güdümüz   bizi her türlü sınırları ihlal etmeye zorluyor sanki. 
‘Çimenlerin Üzerine Basmayınız!’  uyarısını tam da çimen-
lerin üzerine basarken okuruz ve yolumuza devam ederiz. 
‘Kapıyı Çalmadan İçeriye Girmeyiniz!’ uyarısını göz hizasının 
yaklaşık olarak 27 cm uzaklığında (ölçtüm) görüp okuma-
mıza rağmen kapıyı açarız. Geriye doğru sayım yapan trafik 
lambasının sıfır olmasını beklemeden gaza yükleniriz. ‘Siga-
ra İçilmez!’ levhasına içtiğimiz sigaranın dumanını üfleriz. 
Samimi olmadığımız bir insana samimiyet sınırlarını aşan 
sorular sorarız. Sadece geçiş üstünlüğüne sahip araçların 
kullanabileceği tali yolu kullanmaktan çekinmeyiz. ‘Bahçe-
ye Girmek Yasaktır!’ uyarısını okuyunca ‘’Bahçede ne var 
acaba?’’  diye bir merak sarar bizi ve bahçeye attığımız ilk 
adımda bekçi köpeğiyle karşılaşırız.  Aslında ihlal ettiğimiz 
sınırların hepsinin kanun koyucular nezdinde bir yaptırımı 
vardır.  Ayrıca geleneksel olarak da yaptırımlarla karşılaşırız 
fakat buna rağmen sınırsız olmaya devam ederiz.

Bazılarımızın sınırsızlığı bazılarımızın kurallarına, sınırlarına 
ve sınırsızlığımız karşısında bize karşı ördüğü duvarlara çar-
par. Ve biz karşımızdakinin sadece soğuk duvarını görürüz, 
daha ileriye gidemeyiz. Bu da insani ilişkilerimizin bozulma-
sına neden olur. Unutmayın! Sizin özgürlüğünüz karşınızda-
kinin özgürlüğünün sınırları kadardır. 

• Öncelikle kaygı ve stresimizi yönetebilmemiz; karantina sürecinin 
geçici bir süreç olduğunu sık sık kendimize hatırlatmamız gerek-
mektedir.

• Güne su içerek başlayın.
• Tüm besin gruplarından tüketmeye çalışın ve tek tip beslenmeyin.
• Yemeğe oturduğunuzda çok fazla yemeden kalkın.
• Çok hızlı yemek yemekten kaçının.
• Küçük ara öğünler yapmaya özen gösterin.
• Gün içerisinde su tüketmeyi ihmal etmeyin.
• Fiziksel aktivite yapın. Örneğin merdiven çıkıp inin, imkanlarınız 

dahilinde kısa yürüyüşler yapın ve en az 15-20’şer dakikalık egzer-
sizler yapın.

• Günde bir tane yumurta tüketmek, günlük protein ihtiyacınızı 
karşılar.

• Maydanoz, nane ve tere gibi yeşillikler C vitamini alımınızı sağ-
layacaktır.

• Dolabınızı renkli sebze ve meyve ile doldurun.
• Yemeklerinize mutlaka baharat ekleyin. Özellikle zencefil, zer-

deçal, karabiber, kimyon ve sumak mutfağınızın bir köşesinde 
bulunsun.

• Sarımsak ve soğan güçlü antibiyotiklerdir. Yemeklerinizde ve 
çorbalarınızda bol bol kullanın.

• Mandalina, portakal, kivi, biber C vitamini kaynaklarıdır.
• Günde ihtiyaca göre 2-2,5 litre su tüketin.
• Yağlı tohumlardan çiğ fındık, çiğ badem, ceviz içini meyvelerle 

tüketmeye özen gösterin.
• Bitki çaylarını limon ile tüketin.
• Son olarak güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotik desteği 

çok önemlidir. Özellikle yoğurt ve kefir tüketin.   
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Gelişen çağ ve teknoloji olarak artık her birimizin en az bir 
sosyal medya platformunda hesabı bulunması zorunlu hale 
geldi. Gerek iş gerekse kendi arzularımıza göre kullandığımız 
sosyal medya mecraları artık hayatımızın en önemli gerekli-
liklerinden birisi haline geldi. Sosyal medya uygulamalarının 
bu kadar etken ve yaygın olmasının asıl sebeplerinden bazıla-
rı insanların hayatını kolaylaştırıyor ve keyif veriyor olmasıdır.  
Günlük yaşantımızda iletişim gücü sağlaması, iş ve özel ha-
yatı kolaylaştırması, pazar dünyasını daha geniş bir alana 
yayması gibi birçok özelliğiyle sosyal medya hem hayatı-
mıza keyif katıyor hem de gündelik gerekliliği olan işlerimi-
zi gerçekleştirmemizde bizlere büyük yardımlar sağlıyor. 
  
İnsanlar artık sosyal medyayı tüketmeye başladı diyebi-
liriz ve her platformun bir ömrü var. Gelişen teknolojiy-
le uyuşmayan insanlarla arasındaki bağlantıyı kaybeden 
platformlar kendini elbette iyi bir yerde bulmuyorlar. İn-
sanların bu tüketimi konusunda bir proje geliştiren sosyal 
medya uzmanları gelecek senelerde kullanılacak uygula-
ma, platformları daha şimdiden belirliyor fakat piyasaya 
sürmüyorlar, bunun asıl nedeni sürekliliği devam ettirmek. 
İphone’un yaptığı gibi diyebiliriz, elinde bütün serilerin 
gelişmiş halleri mevcut fakat hepsini bir anda sürmüyor 
hem maddiyetten kazanıyor hem de potansiyel müşteri 
kalitesini arttırıp müşteri ömrünü uzatıyor. Sosyal med-
ya üzerinde uygulanan pazarlama stratejisi de budur. 
Günümüz için herkes için “sosyal medya kullanıcı değil” ifade-
sini kullanabiliyorken ilerleyen zaman, teknoloji ve çağ gerek-
liliği olarak gelecekte bunu söyleyebileceğimiz bir ihtimal yok. 
 
Peki Sosyal Medya Hayatımızın Hangi Alanlarına Etki Ediyor 
 
Sosyal medyanın hayatımızın her alanında var olduğunu in-
kar edemeyiz. En mutlu olduğumuz anlardan, en hüzünlü, 
en önemli duygularımızı yaşadığımız anlarda bile bizimle bir-
likteliğini sürdüren ve insanı her alanda destekleyen, kulla-
nışlılığı ve imkanlarıyla birlikte hayatımızın her alanına temas 
ediyor. En güzel anlarımızı paylaştığımız sosyal medya mec-
raları sadece dijitalde kalmayıp artık gerçek hayatımıza da 
nüfus etmeye başladı gerçekleşen resmi işlemler, görüşme-
ler, mesajlaşmalar, ticaret imkanlarıyla birlikte sosyal med-
ya artık bizlerin eli ayağı haline gelmiş durumda diyebiliriz. 
Bu kadar çok tutulmasının ve devamlılığını sürdürebil-
mesinin nedenlerinden birisi her platformun farklı bir 
kitleye sahip olması ve  insanlar arasındaki iletişimi en 
üst düzeyde konforlu ve hızlı olmasıdır. Yani sosyal med-
ya mecralarında elbette karakterinizle örtüşen ve ho-
şunuza gidecek içeriğe ve kitleye sahip bir platform var. 
Sosyal medya üzerinde varlığımızı sürdürmemiz ar-
tık zorunlu gibi çünkü birçok insan direkt olarak sizle-
re telefondan ulaşamıyor  veya karşılıklı görüşme fırsa-
tı bulamıyor. Size ulaşmak isteyen birisi sosyal medya 
platformlarından adınızı aratarak sizler hakkında bilgi sahi-
bi olabiliyor ve daha önemlisi tanışmadan önce yada etki-
leşime girmeden önce hakkınızda bir fikir edinebilmesidir. 
Sosyal medya kitlesinin dünya çapında olması ve ticaret dün-
yasıyla birleşmesiyle birlikte ise sosyal medya dünyasında 
farklı bir sayfa açıldı diyebiliriz. Birçok kurum ve kuruluşlar 
sosyal medya platformlarında yerlerini almaya başladı ve bu 
sayede çok büyük işler de başarmaya başladılar. Reklamcı-
lık maliyetinin klasik pazarlamaya göre çok daha uygun ve 
çok daha fazla imkanlarla gerçekleştirilebiliyor olması da 
işletme sağlığı açısından da çok önemli bir etkendir. Kurum 
ve kuruluşlar için veya sürekli insanlarla bir iletişim halinde 
olması zorunlu olan işletmeler için de sosyal medya uygu-
lamaları cansız insan kaynakları hizmeti sunuyor diyebiliriz. 
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen iletişimin kalitesi, 
ticarette sağladığı imkanlar, kitlesi, hizmeti ve çağa uyumlu-
luğuyla hayatımızın her alanında olması bizler için büyük bir 
nimet ve avantaj.

Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan John Ste-
inbeck’in çağımızın toplumsal ve insani meselelerini 
ustalıkla resmettiği eserleri modern dünya edebiyatının 
başyapıtları arasında yer alır. Steinbeck romanlarında ya-
lın ve keskin bir gerçeklik sunarken yine de her seferinde 
çarpıcı bir öykü ile çıkar okurunun karşısına. Tarihin bir 
kesitindeki dramı insani ayrıntıları kaçırmadan sergiler-
ken, “tozpembe olmayan gerçekçi bir umudun” türküsü-
nü dillendirir. Bu nedenle eserleri edebi değerleri kadar 
güncelliklerini de hiç yitirmemiştir.

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mev-
simlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü 
kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un 
öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir 
hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde 
dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Ste-
inbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insa-
nın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında. Kitabın ismine ilham veren 
Robert Burns şiirindeki gibi; “En iyi planları farelerin ve insanların / Sıkça ters gider...

Diyarbakır’ın 20 km. kadar kuzeyinde, 
Dicle’nin kollarından biri olan Devege-
çidi suyu üzerinde Eğil’e giden yoldadır. 
Yöre halkı tarafından Cümek Köyü Köp-
rüsü, eski haritalarda ise Karaköprü ola-
rak da adlandırılmıştır. Bazı yayınlarda bu 
köprü ile, Diyarbakır-Ergani yolunda yine 
aynı su üzerinde bulunan, fakat kitâbesi 
olmadığı gibi mimari bakımdan da dik-
kate değer bir özellik taşımayan ve halk 
arasında Cimikan/Çakmak adlarıyla da 
anılan başka bir köprünün karıştırıldığı 

görülmektedir. Esas Devegeçidi Köprüsü’nün menba tarafındaki ucunda olan üç kitâbesinden sahil 
ayağı ile birinci göz arasında bulunan üç satırlık düz şeritler biçiminde Arapça ilk kitâbede, yapının 
Artukoğulları’ndan Mahmûd b. Muhammed b. Karaarslan tarafından 615 (1218) yılında yaptırıldığı 
ve mimarının Ca‘fer b. Mahmûd el-Halebî olduğu belirtilmektedir. İkinci kitâbe, köprünün ikinci aya-
ğındaki sel yaranın üzerinde Türk kemeri denilen sivri kemerin içinde bir çerçeveye yerleştirilmiştir. 
Bunda da yine Artukoğulları’nın Hısnıkeyfâ kolundan Mahmûd b. Muhammed ile kemerin iki alt 
ucunda mimar Ca‘fer b. Mahmûd’un adları okunur. Beşinci ile altıncı gözler arasındaki üçüncü kitâbe-
de ise mallarını Allah yolunda sarfedenlerin övüldüğü Bakara sûresinin 261. âyeti yer almaktadır. 
 
Evliya Çelebi’nin 1065 (1654-55) yılında Çermik’ten Diyarbakır’a giderken üzerinden geç-
tiği, “musanna‘ ve müzeyyen” diyerek tarif ettiği Karaköprü burası olmalıdır. Aynı bölge-
de IV. Murad tarafından yapımına başlanan ikinci bir Devegeçidi Köprüsü’nden Gülgün Tunç 
bahseder. Diyarbakır ve çevresine dair etraflı çalışmaları olan Basri Konyar da 1936 yılın-
da yayımladığı eserinde bu ikinci köprüyü kısaca tarif etmiştir. Konyar bu köprünün 1291’de 
(1874) Ahmed Tevfik Paşa’nın valiliği sırasında inşasına başlandığını, fakat yeteri kadar sağ-
lam yapılmadığından yıkıldığını ve 1297’de (1880) yeniden inşa edildiğini yazmaktadır. 
 
Devegeçidi Köprüsü, siyah renkte muntazam işlenmiş bir taş kaplamaya sahiptir. Bu kaplama 
yer yer döküldüğünden içteki moloz dolgu meydana çıkmıştır. Çulpan’ın uzunluğunu 95, geniş-
liğini 5 adım olarak gösterdiği köprünün dört büyük kemerden sonra (en büyük kemerin açıklığı 
13,70 m.) uca doğru gittikçe küçülen daha ufak üç gözü vardır. Gözler sivri kemerli olmakla be-
raber köprünün tabliyesi bunların kilit taşı hizasına kadar indirilmiştir. Aslında tabliyenin daha 
yüksekte olması gerekirdi. Bu sebeple köprünün üst kısmının geç tarihlerdeki tamirlerde değiş-
tirilmiş olması ihtimal dahilindedir. Çulpan, köprüyü 13 Temmuz 1970 günü bizzat incelediğini 
bildirdiğine göre verdiği bilgilerin gerçeği aksettirdiğini kabul etmek gerekir. Gözler arasındaki 
sel yaranlar büyük ölçüde harap olmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilk defa 1971 
yılında âcil kısımları onarılan köprünün daha sonraki yıllarda da bazı bölümleri tamir edilmiştir. 
 
Devegeçidi Köprüsü Anadolu’da bu çeşit hayır eserlerinin en eskilerinden biridir. Üzerindeki kitâbe-
ler, Artuklular tarihine ve bilhassa bu beyliğin emîrlerinin unvanlarına ait bilgiler vermesi bakımla-
rından çok önemlidir. Aynı zamanda bu köprü, imar faaliyetlerine büyük değer verdikleri bıraktık-
ları vakıf eserlerle bilinen Artuklular’ın pek tanınmamış bir yapılarını da ortaya koymaktadır. Ayrıca 
bu tarihî ve mimari değere sahip eserin tam ve doğru rölövesiyle restorasyonunun hatasız şekilde 
yapılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz
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