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>> Eklerimiz Son Sayfalarda

Yenişehir Belediyemiz İle Dicle Üniversitesi iş birliğinde, Belediyemiz çalışanlarına yönelik olarak “Resmi 
Yazışma Kuralları” ve ‘’Günlük Yazışma Kuralları’’ konularında seminer düzenledi.>> 8’de

Yenişehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, ilçemizde park ve bahçelerde devam 
eden bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. 2 ay boyunca aralıksız bir şekilde sürdürülecek bakım 
ve onarım çalışmaları  ilçemizde  bulunan tüm park ve bahçelerde sürdürülecek.>>7’de

Yenişehir Belediyemiz, kırsal alanda sebzeciliğin geliştirilmesi ve mandacılığın daha verimli hâle getirilebilmesi amacıyla GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ‘’Yerelde Kadın Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi’’ ile ‘’Manda Sütü Market’’ 
projeleri için iş birliği protokolü imzaladı. >> 3’ te

Yenişehir Belediyemiz tarafından bölgemizde  ilk kez uygulanan 
13 maddelik ‘Yanıbaşınızdayız’ sosyal destek projesi ilçemizde dar 
gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.
 >> 2’de

Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Birimimiz, Yaşlı Destek (YADES) projesi kapsamında 65 yaş 
ve üzeri vatandaşları 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde düzenlenen ‘’Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’ne 
götürdü. >> 6’da

Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi, 
Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projesi, Çölyak (Glütensiz Ürünler) 
Yardım projesi, Sosyal Taksi projesi, Aile Danışmanlığı Hizmeti ve Tekstil Atölyelerinde Seminerler 
ile Yenişehir ilçemizde ailelere ve çalışanlarımıza yönelik hizmetleri devam ediyor. >> 5’te
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Yenişehir ilçemizde ikamet eden 
dar gelirli ve yoksul vatandaşları-
mız Yanıbaşınızdayız Projesi kap-
samında Yenişehir Belediyemiz 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Yenişe-
hir Şubesi iş birliğinde ilçemizde 
açtığımız Sosyal Market’ten ihti-
yaçları olan çocuk giyim, kırtasi-

ye ve gıda ürünlerini ücretsiz ola-
rak temin ediyorlar.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 
Yenişehir ilçemizde ikamet eden 
ihtiyaç sahibi vatandaşların za-
ruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
adına Yanıbaşınızdayız Projesi 

kapsamında Sosyal Market Proje-
si’ni hayata geçirdiklerini belirten 
Yenişehir Kaymakamı ve Yeni-
şehir Belediye Başkanımız Mu-
rat Beşikci, “Bizler uzun yıllardır 
başta Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın önderliğinde, Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde, İçişleri 

Bakanımız, Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız, ilgili Bakanlarımız ve 
Milletvekillerimizin desteğiyle 
Diyarbakır’ımızı  Türkiye ortala-
masına yakışır bir hâle getirdiği-
mize inanıyorum. En azından bu 
yolda çok ciddi gayretler ve mü-
cadeleler sarf ettik’’ dedi.

Diyarbakır’ın Türkiye’nin en gü-
zel kentlerinden biri olması adına 
canla başla çalıştıklarını anlatan 
Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci,’’Halkımızın bize emaneti 
olan kaynakları büyük bir özveri 
ile Cenabı Allah’ın emaneti bile-

rek çalıştık, çabaladık, eksiğimiz-
le kusurumuzla güzel noktalara 
gelmek adına büyük gayretler 
sarf ettik. 2022 yılından itibaren 
Yenişehir Belediyesi olarak Yeni-
şehir ilçemizde Temel Belediye-
cilik hizmetleri ve Sosyal Beledi-

yecilik alanında önemli aşamalar 
kaydettik. İlçemizde Yanıbaşınız-
dayız mottosuyla ve Sosyal Bele-
diyecilik anlayışımızla 13 kalem-
de sosyal desteklerimiz oldu. Bu 
kapsamda da Sosyal Marketimizi 
açarak hemşehrilerimize temel 

insani değerlere uygun bir şekil-
de hizmet vermeye devam ediyo-
ruz. Zamanla bu market sayımızı 
da 3’e çıkaracağız’’ diye konuştu.

Sosyal Market’ten ücretsiz alışveriş 
yapabileceklerini belirten Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci, “Sosyal 
Market’ten ücretsiz alışveriş yapa-
bilmeleri için ihtiyaç sahibi hemşeh-
rilerimizin adına tanımlanmış Sosyal 
Kartlarımızı teslim ettik. Kart sahiple-
ri her ay belli bir krediye sahip kart-
ları ile çocuk giyim, kırtasiye ve gıda 
ürünlerinden dilediklerini ücretsiz 
alabilecekler. Marketteki ürünlerimiz 
azaldıkça Lojistik Destek Merkezimiz-
den temin edilerek, yeri doldurula-

caktır. Sosyal Marketimizde yaptığı-
mız desteklerimize zamanla yenilerini 
ekleyeceğiz. Bu vesileyle Sosyal Mar-
ketimizin Diyarbakır’ımıza, Yenişe-
hir’imize ve vatandaşlarımıza hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Bizleri bu süreçte hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, Bakanlarımıza, siyasi partilerin 
kıymetli temsilcilerine, vekillerimize 
ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşal-
lah’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz tarafından bölgemizde  ilk kez uygulanan 13 maddelik ‘Yanıbaşınızdayız’ sos-
yal destek projesi ilçemizde dar gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

SOSYAL MARKETİMİZİ AÇTIK
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Yenişehir Kaymakamlığımız top-
lantı salonunda GAP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı ve Yeni-

şehir Kaymakamlığımız arasında 
imzalanan ‘’Yerelde Kadın Eliyle 
Organik Sebze Üretimi ve İşlen-

mesi’’ ve ‘’Manda Sütü Market’’ 
iş birliği protokolleri ile ilçede 
sebzeciliğin geliştirilmesi ve man-

dacılığın daha verimli hâle getiri-
le bilinmesi amaçlanıyor. 

Kırsal Kalkınma da Yenişehir ilçe-
miz ve bölgemiz için önemli iki 
projeyi daha hayata geçirdiklerini 
belirten Yenişehir Kaymakamı ve 
Yenişehir Belediyesi Başkanımız  
Murat Beşikci, ‘’ Yerelde Kadın 
Eliyle Organik Sebze Üretimi ve 

İşlenmesi projemiz ile 130 kadın 
üreticimiz İlçemiz sınırlarında 
bulunan 100 dekar alanımızda 
sebze yetiştirecek ve bu ürün-
leri de kuracağımız atölyemizde 
işleyecekler. Bu faaliyetlerimizi 
ilçemiz sınırları içerisinde inşa 

edeceğimiz 30.000 alana sahip 
olacak olan Nev Bahçe parkımız-
da yürüteceğiz. Parkımızın içeri-
sinde meyve ve sebze bahçeleri, 
yöresel yemek mutfağı, organik 
üretim serası ve tesisi, oturma 
alanları, çocuk oyun alanları, pik-

nik alanları, anne-çocuk bakım 
odası ve süs havuzları inşa ediyo-
ruz. Parkımızdaki 500 metrekare-
lik kapalı alanı sebze işleme atöl-
yesine dönüştüreceğiz. Üretici 
kadınlarımızda bu alanda üretim 
yapacaklar’’ diye konuştu. 

Manda Sütü Marketi projesi ile 
de manda yetiştiricilerinin üret-
tikleri çiğ manda sütü bir merkez-
de toplayacaklarını belirten Bele-
diye  Başkanımız Murat Beşikci, 

‘’Manda yetiştiricilerimizin üret-
tikleri çiğ manda sütünü topla-
yarak Kaymakamlığımızın sorum-
luluğunda Belediyemiz aracılığı 
ile kuracağımız atölyede hijyenik 

koşullarda işleyerek yoğurt, tere-
yağı ve kaymak oluşturacak; mar-
kalaştırılması ve sosyo-ekonomik 
açıdan kalkınmalarını sağlayacak; 
hane halkına düzenli olarak gelir 

sağlanmasına vesile olacağız. Ha-
yata geçirdiğimiz bu projelerimiz 
ilçemize ve üreticilerimize hayır-
lara vesile olur inşallah’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz, kırsal alanda sebzeciliğin geliştirilmesi 
ve mandacılığın daha verimli hâle getirilebilmesi amacıyla 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ‘’Yerelde Kadın 
Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi’’ ile ‘’Manda Sütü 
Market’’ projeleri için iş birliği protokolü imzaladı. 
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Vatandaşların sporu bir hayat 
biçimi hâline getirebilmeleri 
amacıyla yaz döneminde spor 

kurslarını başlattıklarını belir-
ten Yenişehir Kaymakamı ve 
Belediye Başkanımız Murat 

Beşikci, ücretsiz olarak başlat-
tıkları kurslardaki eğitimlerde 
başarılı ve yetenekli olan va-

tandaşları ayrıca destekleye-
ceklerini de söyledi.

Her yaş gurubundan tüm va-
tandaşları spor kurslarına da-
vet eden Yenişehir Kaymakamı 
ve Belediye Başkanımız  Murat 
Beşikci, ‘’ Vatandaşlarımızın 
yaz aylarını daha nitelikli ve eğ-

lenceli geçirebilmeleri için Yaz 
Spor Okulları kurslarımızı ha-
yata geçirdik. Kurslarımızdan 
7’den 70’e tüm vatandaşları-
mız ücretsiz yararlanabilecek-
lerdir. Yaz Spor Okulu Kursları-

mız kapsamında Voleybol’dan 
Yakın Savunma’ya, Halk Oyun-
ları’ndan Dağcılığa kadar 15 
branşta ücretsiz kurslarımızla 
ilçemizin havasını değiştirece-
ğiz. Yenişehir Kaymakamlığı ve 

Belediyesi olarak vatandaşları-
mızın bu tür sportif faaliyetler-
de yanlarında olmaya devam 
edeceğiz.”

Yaz Spor Okulları’ndaki eği-
timler sonucunda başarılı ve 
yetenekli vatandaşların, ye-
tenekli oldukları branşlarda 
yarışmalara ve olimpiyatlara 
hazırlanmaları konusunda da  

destekleyeceklerini anlatan 
Belediye  Başkanımız Murat 
Beşikci,’’Gençlik Spor İl Müdür-
lüğümüz ile ortaklaşa yürüte-
ceğimiz çalışmalarımızda spor 
branşlarında başarılı olan, ye-

tenekli sporcularımızın lisans-
larını da çıkartıp, Askeri Polis 
Okulları, Spor Liseleri ve Beden 
Eğitimi Bölümleri sınavlarına 
da hazırlayacağız. Bu kapsam-
da geçen kış düzenlemiş oldu-

ğumuz Kış Spor Okullarımızda 
da bir çok lisanslı sporcu yetiş-
tirmiştik.’ ’şeklinde konuştu.

Yenişehir Kaymakamlığımız ve Yenişehir Bele-
diyemiz tarafından ilçemizde sağlıklı bireyle-
rin yetişmesi amacıyla 15 branşta ücretsiz yaz 
spor okulları kursları başlatıldı.
Yenişehir ilçemizde bulunan, El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Komplek-
si, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonu’nda Voleybol, 
Yüzme, Halk Oyunları, Futbol, Satranç, Basketbol, Jimnastik, Pla-
tes, Step Aerobik, Atletizm, Yakın Savunma, Dart, Kickboks, Dağcılık 
(Spor Tırmanış), Taekwondo olmak üzere 15 branşta kurslar açıldı.
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Yaşlı Destek Programı (YADES) 
projesi, Yenişehir Belediyesi 
Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs-
ları (YESMEK) projesi, Çölyak 
(Glütensiz Ürünler) Yardım 
projesi, Sosyal Taksi projesi, 
Aile Danışmanlığı Hizmeti ve 
Tekstil Atölyelerinde Seminer-
ler ile Yenişehir Belediyesi Ka-
dın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğümüz şimdiye kadar ilçemiz 
genelinde  30.000 vatandaşa 
hizmet verdi.
2023 vizyonuyla hayata geçiri-
len projeler sayesinde vatan-
daşların kalplerine dokunmayı 
başardıklarını belirten Yeni-
şehir Kaymakamı ve Yenişehir 

Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, ‘’Kalbe Yürüyen Bele-
diyecilik ilkemizle ilçemiz ge-
nelinde çocuk, genç, kadın, 
özel gereksinimli ve yaşlı hem-
şehrilerimizin sosyo-kültürel, 
ekonomik, sportif, teknolojik, 
sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek nitelikli proje-
ler hayata geçiriyoruz. Bu kap-
samda Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğümüz bünyesinde is-
tihdamın arttırılması amacıyla 
‘’Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını 
Aralayalım’’ sloganıyla hayata 
geçirilen Yenişehir Belediyesi 
Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs-
ları (YESMEK) 1.000 kursiye-

riyle eğitimlerini sürdürüyor. 
Yaşlı Destek Programı (YADES) 
Projesi ile 65 yaş ve üstü evde 
yalnız yaşayan hemşehrilerimi-
zin evde kişisel temizliklerine 
ve ev temizliklerine yardımcı 
olunuyor, görevli hemşiremiz 
aracılığıyla da şeker, tansiyon 
ve ateş ölçümlerini yapıyoruz. 
İlçemizde ikamet eden çölyak 
hastalarımıza Çölyak (Glüten-
siz Ürünler) Yardım projemiz 
ile glütensiz gıda ürünlerini 
Aşçılık kursumuzda üretip, 
ulaştırırken; Sosyal Taksimiz 
ile de hasta ve yaşlı vatandaş-
larımızın hastanelere ulaşımı-
nı sağlıyoruz. Ayrıca Hizmet 

Binamız, İkinci Bahar Millet 
Kıraathanemiz ve Engelsiz Ya-
şam Merkezimizde 06 yaş ve 
üzeri çocuk, genç, kadın, yaşlı 
ve özel gereksinimli vatandaş-
larımız ve Diyarbakır Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSB) 
Tekstil Atölyeleri çalışanlarıyla 
birlikte şimdiye kadar yaklaşık 
10.000 çalışana hem psikolo-
jik danışmanlık hizmeti verdik 
hem de seminerler düzenledik. 
Belediye olarak tüm alanlarda 
vatandaşlarımıza en kaliteli ve 
en nitelikli hizmetler sunma-
nın gururunu yaşıyoruz.’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşlı Destek Programı (YADES) 
projesi, Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projesi, Çölyak (Glü-
tensiz Ürünler) Yardım projesi, Sosyal Taksi projesi, Aile Danışmanlığı Hizmeti ve Tekstil Atöl-
yelerinde Seminerler ile Yenişehir ilçemizde ailelere ve çalışanlarımıza yönelik hizmetleri de-
vam ediyor.
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste-
si’ndeki 3 bin yıllık  Zerzevan Kale-
si’nde 9 Haziran’da başlayan ‘’Zer-
zevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’ne 
katılarak, teleskoplardan gökyüzü-
nü izleyen 65 Yaş üstü vatandaşlar, 
‘’ Tarihin ve bilimin yıldızlarla buluş-
tuğu Zerzevan Kalesi’nde gökyüzü-
nün gizemini bir nebze de olsa keş-
fettiklerini ve çok mutlu olduklarını 
söylediler. 
‘’Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkin-

liği’’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın himayesin-
de, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir 
Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma 
Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek 
ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordi-
nasyonunda 9 Haziran ile 12 Hazi-
ran tarihlerinde Diyarbakır’da ger-
çekleştirildi

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek 
amacıyla Yenişehir Belediye-
miz Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğümüz tarafından hazır-
lanan proje ile 42 mahallede 
“Mahallede Spor ve Sinema 
Etkinliği”nde sportif aktiviteler 

ve sinema gösterimleri yapıla-
cak.

İlçemize bağlı 42 mahallede 
düzenlenecek olan “Mahal-
lede Spor ve Sinema Etkinli-
ği”nde profesyonel eğitmenler 

eşliğinde geleneksel okçuluk, 
dart, yer satrancı, masa teni-
si, golf, langırt, basketbol, ve 
çocuk oyunları turnuvaları dü-
zenlenecek. Turnuvalarda ba-
şarılı olan çocuklara şapka ve 
tişört gibi hediyeler verilecek. 

Etkinlik kapsamında düzenle-
necek açık hava sinema göste-
rimlerinde ise vizyondaki film-
ler mahallelerdeki çocuklarla 
buluşturulacak.

Yenişehir Belediyemız tarafından Yenişehir ilçemizde bulunan tüm kırsal ve merkez mahalle-
lerde 3 ay sürecek olan “Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği” başlatıldı. 

Yenişehir Belediyemize ait İkin-
ci Bahar Millet Kıraathanesi’de 
bulunan 65 yaş ve üzeri vatan-
daşlar, Çınar ilçesinde bulunan 
UNESCO Dünya Mirası Geçici 

Listesi’ndeki 3 bin yıllık Zer-
zevan Kalesi’ndeki ‘’Zerzevan 
Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’te-
lesfoplar ile gökyüzünü izledi. 

Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetle-
ri Birimimiz, Yaşlı Destek (YADES) projesi kap-
samında 65 yaş ve üzeri vatandaşları 3 bin yıl-
lık Zerzevan Kalesi’nde düzenlenen ‘’Zerzevan 
Gökyüzü Gözlem Etkinliği’’ne götürdü. 
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Yenişehir ilçesine yeni üç par-
kın daha yapılacağının müjde-
sini veren Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, ‘’İlçemizin çeh-
resini daha da güzelleştirebil-

mek adına ilçemizde üç yeni 
park daha inşa edeceğiz. Bu 
parklarımızdan Çocuk Yaşam 
Parkımız ile Nev Parkımız he-
nüz ihale aşamasındalar. Do-

kuzçeltik mahallemizde inşa 
edeceğimiz Lavanta Parkımızın 
yapımına ise bayramdan sonra 
başlayacağız. Şimdiden parkla-
rımızın ilçemize ve özellikle de 

çocuklarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum’’ diye konuştu.

Vatandaşların yaz aylarında 
daha konforlu vakit geçirebil-
melerini sağlamak amacıyla 
park ve bahçelerde bakım ve 
onarım çalışmalarına hız ver-
diklerini belirten Yenişehir 
Kaymakamı ve Yenişehir Bele-
diye Başkanımız Murat Beşikci, 
’’Yenişehir ilçemizde merkez 

ve kırsal toplam 42 mahal-
lemiz bulunmaktadır. Bu 
mahallelerimizdeki park-
larımızın içerisinde çocuk-
larımızın diledikleri kadar 
eğlenebilecekleri güvenli oyun 
grupları, spor yapmak isteyen 
vatandaşlarımız için Fitness 
aletleri, yürüyüş ve bisiklet 

yolları ile mevsimimize uygun 
bitki ve ağaçlarımız bulunmak-
tadır. Park ve Bahçeler Müdür-
lüğümüz tarafından düzenli 
olarak bu parklarımızda bakım, 

onarım, sulama, boyama, yu-
muşak zemin ve ağaçlandırma 
çalışmaları yapılmaktadır. Yaz 
aylarının başlamasıyla da bu 
çalışmalara hız verildi’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğümüz, ilçemizde park ve bahçelerde devam eden 
bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. 2 ay boyun-
ca aralıksız bir şekilde sürdürülecek bakım ve ona-
rım çalışmaları  ilçemizde  bulunan tüm park ve 
bahçelerde sürdürülecek.
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Belediyemiz İnsan Kaynakları 
Müdürlüğümüz tarafından, Be-
lediyemiz çalışanlarına yönelik 
olarak düzenlenen seminerde 
Dicle Üniversitesi Atama ve Yazış-
ma Şube Müdürü Mehmet Fatih 
Pullu ile Dicle Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Yeni Türk Edebiyatı ABD Dr. 
Öğretim Üyesi Elif Duran Oto, 
kurum içi ve kurum dışı “Resmi 

Yazışma Kuralları” ve ‘’Günlük 
Yazışma Kuralları’’ konularında 
Belediyemiz Konferans ve Evlen-
dirme Dairesi Salonlarında  eği-
tim semineri gerçekleştirdi.

Eğitim seminerinde vatandaşla-
ra ve topluma daha etkin bir hiz-
met sunabilmek için Resmi Yazış-
ma Kurallarının önem arz ettiğini 
belirten Dicle Üniversitesi Ata-

ma ve Yazışma Şube Müdürü 
Mehmet Fatih Pullu, ‘’Bilgi Çağı 
olarak adlandırılan günümüz-
de kamu ve kuruluşlar için en 
önemli ihtiyaçlardan biri de bilgi 
ve belgeye kolaylıkla ulaşılabilen, 
şeffaf, verimli, etkin bir kurumsal 
yapının oluşturulmasıdır. Vatan-
daş odaklı çalışma kapsamında 
bürokrasinin azaltılması, iş ve iş-
lemlerin ve hizmetlerin daha hız-

lı ve etkin olabilmesi için yazışma 
oldukça önemlidir. Bu nedenle 
vatandaşlara ve topluma daha 
etkin bir hizmet sunabilmek için 
Resmi Yazışma Kuralları önem 
arz etmektedir. Bu vesileyle bu 
eğitimi düzenlememize vesile 
olan Yenişehir Kaymakamı ve Ye-
nişehir Belediyesi Başkan Vekili 
Murat Beşikci’ye çok teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

‘’Günlük Yazışma Kuralları’’ ko-
nulu seminer’de ise Günümüzde 
karşılıklı ve  anlamlı iletişim kura-
bilmenin  en önemli unsurunun  
Günlük Yazışma Kuralları bilgisi-
ne sahip olmak olduğunu belir-
ten Dr. Öğretim Üyesi Elif Duran 
Oto ise , ‘’Günümüzde karşılıklı 
anlamlı iletişim kurabilmek için 

en önemli unsur Günlük Yazışma 
Kuralları bilgisine sahip olmaktır. 
Yenişehir Belediyesi tarafından 
hizmet içi eğitim kapsamında 
böyle bir konuda seminer dü-
zenlenmesinden dolayı mutluluk 
duydum. Eğitim sırasında beledi-
ye personelinin katılımı öğrenim 
sürecinin her yaşta ve her adım-

da sürdüğünün bir hatırlatıcısı 
oldu benim için. Üniversite sıra-
larından belki de çok önce kalk-
mış olan bir kitleyle bu vesile ile 
buluşmak oldukça heyecan verici 
bir deneyimdi. Katılım gösterdik-
leri ve ilgiyle dinledikleri için tüm 
Yenişehir Belediyesi personeline 
teşekkür eder, Başkanımız Murat 

Beşikci’ye ve Dicle Üniversitesi 
yönetimimize teşekkür ederim’’ 
dedi.
Öte yandan Belediyemiz İnsan 
Kaynakları Müdürlüğümüz ta-
rafından çalışanlarımıza yönelik 
Hizmet İçi Eğitimlerin önümüz-
deki günlerde de  devam edile-
ceği belirtildi.

Yenişehir Belediyemiz İle Dicle Üniversitesi iş birliğinde, Belediyemiz çalışanlarına yöne-
lik olarak “Resmi Yazışma Kuralları” ve ‘’Günlük Yazışma Kuralları’’ konularında seminer 
düzenledi.
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Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci ayrıca  ‘’T.C. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı bünyesin-
de başlatmış olduğumuz Yaş-

lı Destek Programımız (YADES) 
Projemiz ile 65 yaş ve üzeri va-
tandaşlarımızın Banka, Hastane 
ve Kamu Kurum ve Kuruluşlara 

ulaşımlarını sosyal Taksilerimizle 
ücretsiz sağlıyoruz. Kültürümü-
zün taşıyıcıları olan büyüklerimi-
zin ihtiyaçları ölçüsünde projeler 

geliştirmeye devam edeceğiz.’’ 
şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediyemiz Teknoloji Akademisi Eğitimleri kapsamında 
kadın girişimcilere yönelik düzenlediği 3 günlük “Kadın Girişimcilik” 
Eğitimi   Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Girişimcilik Mer-
kezi’nde kadın girişimcilerin yoğun ilgisini gördü.şeklinde konuştu.

Finansal Yönetim Danışmanı 
Bikem İnce İnanç’ın sunumuyla 
başlayan Girişimcilik eğitimin-
de, Girişimciliğin toplumun 
gelişmesinde ve ekonominin 
makroekonomik olarak büyü-
mesindeki en önemli alanlar-
dan biri olduğu anlatıldı.

Kadın girişimcilere sunumun-
da girişimcilerin gelişmesi 

toplumun ve ülkenin gelişme-
si anlamına geldiğini anlatan 
Finansal Yönetim Danışmanı 
Bikem İnce İnanç, ’’Günümüz-
de her ne kadar girişimcilik 
kelimesi sıkça kullanılsa da bir 
girişimcinin karşılaşabileceği 
zorlukluklar, dikkat etmesi ge-
reken noktalar, girişim yolculu-
ğunun gereklilikleri pek bilin-
memekte maalesef. Hazırlıksız 

şekilde yola çıkan girişimciler 
için bu yolculuk zorlu bir hâl 
almaktadır. Bu sebeple beledi-
yenizin düzenlemiş olduğu bu 
eğitimin girişimciler ve girişim-
ci adayları için bu eşsiz yolcu-
luğa ışık tutacağına inanıyoruz. 
Kadın girişimcilik ise bir kadın 
girişimci olarak en önem verdi-
ğim alanlardan biri. Kadınları-
mızın iş hayatına katılması, on-

ların gereken inancı içlerinde 
bulup harekete geçmesi için 
bu eğitim ile kadınlarımıza kat-
kı da bulunduğunuz yadsına-
maz bir gerçek. Hem girişimci 
ruhlu herkesi kutluyor hem de 
sizlere bu muhteşem etkinlik 
için teşekkür ediyoruz. Başarılı 
girişimlerin haberlerini almak 
ve en kısa zamanda görüşmek 
dileği ile “diye konuştu.

Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsa-
mında, Yenişehir Belediyemiz  Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğümüz ekipleri ilçede 65 
yaş ve üzeri vatandaşlara Evde Bakım Hizme-
ti veriyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız  Murat Beşikci’nin talimatları ile 
yürütülen YADES Projesinden ilçede bulunan 
tüm 65 yaş ve üzeri 100 vatandaş faydalanı-
yor.

Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kap-
samında evde bakım hizmetine gereksinim 
duyan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Evde Ba-

kım Hizmeti verdiklerini belirten Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci,”Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’na kayıtlı 65 yaş ve üstü evde yalnız 
yaşayan, evde kişisel temizliklerine yardım-
cı olabilecek başka bir yakını bulunmayan 
ve hem ev temizliği hem de kişisel bakımları 
için yeterli kazanca sahip olmayan yaşlıları-
mız için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğümüze bağlı YADES Projemiz kapsamında 
Evde Bakım Birimimizi kurmuştuk. Evde Ba-
kım Birimimizde görevli 5 personelimizden 
biri olan Hemşiremiz yaşlılarımızın şeker, 

tansiyon ve ateş ölçümlerini düzenli olarak 
yaparak, gerek gördüğünde hastaneye sevki-
ni yaptığı için yaşlılarımızın bazı hastalıklarda 
erken tanı almasına vesile olmuştur. Ekibin 
içerisinde yer alan Kuaförümüz yaşlılarımı-
zın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenerek 
kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamış-
tır. Ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız 
ise evi temizleyerek yaşlılarımızın daha hijye-
nik bir ortamda yaşamaları için çabalamak-
tadırlar. Ayrıca Sosyal Hizmet Uzmanımız ile 
Psikoloğumuz büyüklerimize gerekli sosyal 
ve psikolojik desteği sağlamaktadır.’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz ilçemizde  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı 65 yaş ve 
üzeri 100 vatandaşa Evde Bakım Hizmeti vermeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğümüz tarafından Teknoloji Akade-
misi Eğitimleri kapsamında Kadın Girişimcile-
re yönelik olarak “Kadın Girişimcilik” eğitimi 
başladı. 
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Motivasyon bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile 

davranmaları sürecidir. Bu davranımlar bazen içsel motivasyonla bazen de dışsal motivasyonla 

gerçekleşebilmektedir. İçsel motivasyon, başarı isteği yüksek olan bireyin kendi yeteneklerinin farkına 

vararak, belirli bir hedefe ulaşmak için bir ödül beklentisi veya zorlama olmaksızın kendi kendine 

harekete geçmesidir. Dışsal motivasyon ise bireyin ya da amaca yönelik hareketlerin çeşitli ödüller 

veya takdir edilme davranışı gibi dışarıdan gelen uyaranlar sebebiyle gerçekleşmesidir. 

Yaz aylarında 
can dostlarımıza 
bir kap su 
bırakmayı ihmal 
etmeyelim! 

Bir hedefiniz olmalı.

Yeteneklerinizin farkında olmalısınız.

İyimser olmalısınız.

Kararlı olmalısınız.

İnisiyatif almalısınız.

Konfor alanınızın dışına çıkmalısınız.

Uyum yeteneğinizi güçlendirmelisiniz.

Yapabileceklerinize odaklanmalısınız.

Çeşitli alanlarla ilgili kitap okumalısınız.

Hatalarınızdan ders çıkarmalısınız.

Tekrar denemekten vazgeçmemelisiniz.
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Hattat, müderris, divan şairi, dîvân kâtibi olan Hâmî’in asıl adı Ahmet’tir. Mahlası Hâmi’dir. 1679 yılında 
Diyarbekir’de doğdu. 17. yüzyılın son çeyreği ile 18. yüzyılın ilk yarısında Diyarbekir’de yetişen hattat ve şairle-
rin en büyüklerindendir. Üstad Âgâh-i Semerkandî-i Âmidî’den ve İbrâhîm Hâşim’den İslâmî ilimler ve hat 
dersleri aldı. 

Otuz yaşlarında İstambul’a gitti, burada sadâret kethüdası Muhsin-zâde Abdullah Paşa’ya divan kâtipliği 
yaptı. 1717 yılında Diyarbekir beylerbeyliğine atanan Köprülü-zâde Hacı Abdullah Paşa’nın divan kâtibi ola-
rak Diyarbekir’e geri döndü. Ertesi yıl Abdullah Paşa ile beraber aynı görevle önce Van’a, ardından Erzurum’a 
gitti. 

1725’te Tebriz’in fethi sırasında göstermiş olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı kendisine “Hâcegânlık” rütbesi 
verildi. 1726’da Abdullah Paşa’nın görevinden ayrılması üzerine kendisi de Tebriz’de Dîvân Kâtipliği görevin-
den ayrılıp Diyarbekir’e geri döndü. Gazi Köşkü’nün yukarı kısmında bir köşk, şehir merkezinde Hoca Ahmet 
mahallesinde bir konak yaptırdı. 1728 yılında bu iki yapının inşaası tamamlandı. Köşkün şadırvanlı sofasının 
sağ ve sol taraflarına şair Lebîb ile birlikte ikişer kıta şiir yazdılar.

Hâmî Köşkü adı verilen köşkü, Dicle’ye hakim bir tepede Kuşdili köşkünden sonra konumlanmıştır. Günümüz-
de özel bir şirketin mülkiyetinde ve bakımındadır. Bir bodrum üzerine dikdörtgen planlı olarak yapılan havuzlu 
bu yapı iki katlıdır. Geniş bir bahçe ile çevrili olan yapının bodrum katı önceleri ahır olarak kullanılmıştır. Yapı-
nın zemin katında selsebilli eyvan, hamam ve bir seyir platformu bulunmaktadır. Yığma tekniğinde yapılan bu 
köşkün ana yapı malzemesi bazalt taştır. Mekânlar nişler ve kemerli pencerelerle zenginleştirilmiştir. Yapının 
üst örtü sistemi ahşap kirişli düz dam örtülüdür. Günümüze birçok bölümü yıkılmış olarak ulaşmış olan bu köşk, 
şu anda gerektiğinde özel eğlence alanı olarak ta kullanılmaktadır. Hevsel bahçelerine ve Dicle nehrine hâkim 
bir tepe üzerinde yer alan köşk, iki katlı, havuzlu, dikdörtgen planlı olarak bazalt taştan inşa edilmiştir.

Şair Hâmî misafirlerini memnun etme konusunda da meşhurdu. Konağında her zaman hizmetkârları bulu-
nurdu. Âlimler, edipler ve şairlerle meclislerde sohbet etmeyi pek severdi. Kış mevsiminde şehirdeki konağı, yaz 
mevsiminde de Dicle nehri kenarındaki köşkü bir Encümen-i Dâniş haline gelirdi. 

Şair Hâmî’in, 375 beyitlik “üzre” redifli kasidesi, 121 beyitlik “lâmiyye”si, Giritli Tayyibî Efendi’ye hitaben 
kaleme alınan 264 beyit uzunluğundaki mektubu, kasideleri, gazelleri, tarih manzumesi, murabbaı, lugazları 
oldukça ünlüdür. 1937 beyitten oluşan Divanı basılmıştır. Bazıları onu Nâbî derecesinde üstad sayarlar. 

Hâmî’nin padişahların cülûsları, bina, kasır, bahçe ve çeşme gibi yapıların tarihleri, divan kâtipliği yaptığı Köp-
rülü-zâde Abdullah Paşa’nın Nebi Camiinde bulunan eşi ve kızının vefat tarihleri, dönemindeki önemli devlet 
adamlarının vefatları gibi çeşitli olaylar için yazdığı değişik tarih kıt‘ası bulunmaktadır. 

Açık hava müzesi olan Diyarbakır, aynı zamanda gizli bir hazinedir. Şair Hâmî gibi bağrında binlerce ilim 
kültür adamı yetişmiştir.   
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Milli sporcumuz 2022 

sezonunda Dünya 

3.’sü oldu. Sporcumuz 

ayrıca bu sezon 4 

gol 9 asist yaptı. 

Sporcumuzu tebrik 

ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz. 

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübümüzde Bu Ay;
Kadın Futbol Spor Kulübü Takımımız 30 Lisanslı Sporcumuz ile Antrenmanlarına Devam Ediyor.

Erkek Futbol Spor Kulübü Takımımızda Yeni Sezon İçin İç ve Dış Transferler Devam Ediyor.

Erkek Voleybol Spor Kulübü Takımımızda Yeni Sezon İçin İç ve Dış Transferler Devam Ediyor.


