Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında Mera Islah
ve Amenajman Projesi, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP UTAEM) arasında ise tarımsal iş birliği protokolü imzaladı.>> 2’de
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Belediyemiz ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde I. Dünya Savaşı
esnasında 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılmış, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mekânı olan Gazi
Köşkü’nde restorasyon çalışmalarına başladı.>> 3’te

Belediyemiz tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için
yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz, yeni yaşam alanlarının arttığı kırsal mahallelerdeki yollara 82.500 metrekare kilitli parke taşı ile 32.850 metre
bordür döşeyecek.>>5’te

Belediyemiz Diyarbakır’da kadın kooperatifçilik bilincinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kadın kooperatiflerinin kent ekonomisinde aktif kuruluşlar hâline gelmesi amacıyla başlatmış olduğu ‘’Üretimin
Gücü Birleşiyor’’ Projesi kapsamında kadın kooperatiflerine yönelik olarak ‘’Kooperatif Girişimciliği/Girişimci Kooperatif Eğitimi’’ düzenledi.>> 4’te

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve gençlere yönelik olarak ücretsiz
Teknoloji Akademisi Eğitimleri veriliyor.>> 6’da

Belediyemiz Spor Kulübü sporcularından
Emir Hüseyin Kalkan Macaristan’ın başkenti Budapeşte şehrinde düzenlenen Kick
Boks Dünya Kupası Şampiyonasında 91 kiloda Dünya 2.’si oldu.>>9’da

>> Eklerimiz Son Sayfalarda
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Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
arasında Mera Islah ve Amenajman Projesi, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP UTAEM) arasında ise tarımsal iş birliği protokolü imzaladı.
Diyarbakır Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü toplantı salonunda
düzenlenen iş birlikleri imza törenine, Yenişehir Kaymakamı ve
Yenişehir Belediye Başkanımız

Murat Beşikci, Diyarbakır Tarım ve
Orman İl Müdürü Mustafa Ertan
Atalar, GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP
UTAEM) Müdürü Mehdi Sümer-

li, Yenişehir Ziraat Odası Başka- Ateş, Yenişehir Belediyesi Kırsal
nı Süleyman İskenderoğlu, Çayır Hizmetler Müdürü Özgür Polat ve
Mera ve Yem Bitkileri Şube Mü- çok sayıda üretici katıldı.
dürü Oral Özgen, Yenişehir İlçe
Tarım ve Orman Müdürü Abbas

Protokol imza törenleri öncesi konuşan Başkanımız Murat Beşikci,
bugün imzalayacağımız iki protokolümüzün tarım ve hayvancılık
sektöründe hayırlara vesile olmasını dileyerek, ’’Yaklaşık bir yıl
önce kurduğumuz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde emekleme

dönemimizi geride bıraktık. Dört
mevsimin ve tarımsal verimliliğin
yaşandığı bu topraklarda sektöre
yeni girmiş bir belediye olarak
birçok projeyi hayata geçirdik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz
ile imzaladığımız iş birliği protokolümüz kapsamında ilçemize

hayvancılık, toprak ve doğal kaynakların korunması, yem üretim
ve ihtiyaç dengesinin sağlanması konularında ciddi katkılarımız
olacaktır. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğümüz ile imzaladığımız
iş birliği protokolümüz kapsamın-

da ise proje, altyapı, analiz desteği, personel, eğitim, AR-GE, ürün
deseninin çeşitlendirilmesi ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesine
yönelik çalışmalarımız olacaktır.
Protokollerimizin hayırlara vesile
olmasını diliyorum.” dedi.
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Belediyemiz ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde
I. Dünya Savaşı esnasında 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılmış, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mekânı olan Gazi
Köşkü’nde restorasyon çalışmalarına başladı.
Başkanımız Murat Beşikci, Köşkler mahallesinde Atatürk Köşkü
olarak da bilinen tarihi Gazi Köşkü’nde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüteceklerini söyledi.

Diyarbakır Gazi Köşkü diğer adıyla da Atatürk Köşkünde çevre düzenleme çalışmaları ile köşkün iç
ve dış restorasyon çalışmalarına
başlandığını belirten Başkanımız
Murat Beşikci, ‘’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ikamet ettiği
tarihi köşkümüzde öncelikle Park

Bunun yanı sıra köşkün tarihi yapısının
tahribata uğramadan ayakta kalabilmesi adına çalışmaların sürdürüleceğini anlatan Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Atatürk Köşkümüzde köşkümüzün
tarihi yapısını korumak adına, mimari
öğelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeler ile değiştirilmesi,
iç ve dış duvarlarının temizlenerek aynı
renklere boyanması; ahşap kaplamaların onarılması ve verniklenmesi; pen-

ve Bahçeler Müdürlüğümüzün
20 kişilik bir ekibiyle çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık.
Bu kapsamda açık otoparkımız ve
yürüyüş yollarımızı yeniden düzenledik; iç ve dış mekânlarımızı
boyadık; dinlenme alanlarındaki oturma gruplarında ve lava-

bolarında tadilat çalışmalarını
gerçekleştirdik; mevsime uygun
bitki türlerinin ekimi, bakımı, çim
biçme çalışmalarını yaptık. Ayrıca
28.000 metre karelik alanda organik ürünlerin satılacağı büfeler
de inşa edeceğiz.’’ dedi.

cere, balkon ve yapıdaki bütün demir
ferforjelerin paslanmaya karşı boya yapılması; su yalıtımının sağlanması; hasarlı apliklerin yapıya uygun apliklerle
değiştirilmesi gibi restorasyon çalışmalarını yapmaya başladık. Köşkümüzün
mimarisine uygun olarak yapacağımız
yenilenme çalışmalarımızın ardından
Gazi Köşkümüzü vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız.’’ diye konuştu.

Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ilçemizde 06 yaş ve üzeri çocuk, genç, kadın, yaşlı ve özel
gereksinimli vatandaşlar ile Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesi (DOSB) çalışanlarına yönelik olarak ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.
Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemiz Hizmet Binası, İkinci Bahar
Millet Kıraathanesi ve Engelsiz
Yaşam Merkezi’nde 06 yaş ve
üzeri çocuk, genç, kadın, yaşlı ve
özel gereksinimli vatandaşlar ve
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSB) Tekstil Atölyeleri çalışanlarıyla birlikte şimdiye
kadar yaklaşık 7.000 vatandaşa
hem psikolojik danışmanlık hizmeti verdi hem de seminerler

düzenledi.
Başkanımız Murat Beşikci’nin
talimatları ile hizmete başlayan
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Özge
Aycan bu konuyla ilgili yaptığı
konuşmada, ‘’Yenişehir Belediyesi olarak bireylerimizin iyi bir
ruh hâlinde olmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle böyle bir hizmeti vermeye başladık. Bu hizmeti
vermekteki amacımız çocuk, ergen ve yetişkin bireylerin günlük

yaşamda karşılaştıkları durum
ve uyum sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olabilmek ve yaşadıkları psikolojik sorunların
üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır. Bir birey için psikolojik
danışmanlık hizmeti almak hayatı doğru bir şekilde anlaması ve
bu doğrultuda karar verip adım
atması için oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda da bizlere ulaşan 06 yaş ve üzeri çocuk,
genç, kadın, yaşlı ve özel gerek-

sinimli vatandaşlarımızla belediyemizin Hizmet Binası’nda, İkinci Bahar Millet Kıraathanemizde
ve Engelsiz Yaşam Merkezimizde
bire bir görüşmeler yaptık. Ayrıca Diyarbakır Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki (DOSB) Tekstil Atölyelerindeki çalışanlar da dâhil
olmak üzere şimdiye kadar yaklaşık 7.000 vatandaşımıza hem
psikolojik danışmanlık hizmeti
verdik hem de seminerler düzenledik.’’diye belirtti.
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Belediyemiz Diyarbakır’da kadın kooperatifçilik bilincinin arttırılması, yaygınlaştırılması
ve kadın kooperatiflerinin kent ekonomisinde aktif kuruluşlar hâline gelmesi amacıyla
başlatmış olduğu ‘’Üretimin Gücü Birleşiyor’’ Projesi kapsamında kadın kooperatiflerine yönelik olarak ‘’Kooperatif Girişimciliği/Girişimci Kooperatif Eğitimi’’ düzenledi.
Belediyemiz tarafından Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan ve GAP İdaresi tarafından da
desteklenen “Üretimin Gücü Birleşiyor” projesinin kadın kooperatiflerine yönelik olarak düzenlediği ‘’Kooperatif Girişimciliği/
Girişimci Kooperatif Eğitimi’’ Belediyemiz Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Çok sayıda kadın kooperatifinin
katıldığı ‘’Kooperatif Girişimciliği/Girişimci Kooperatif Eğitimi’’
sunumunu gerçekleştiren Kooperatifçilik ve Kalkınma Uzmanı
Alper Akbulut, ‘’Kooperatif ortak
ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve isteklere sahip insanların

gönüllü olarak bir araya gelerek,
ortak sahip olacakları ve demokratik olarak yönetecekleri bir
işletme amacıyla birlikte oluşturdukları özerk teşkilatlardır.
Ticaret Bakanlığı’na göre kooperatifler bir şirket türüdür. Sosyal
yönü olan bir şirkettir. Kooperatifleri kalkınmak ve gelişmek için
kurarız. Bunun için de sürekli
değişmek ve öğrenmek gerekmektedir. Bir kooperatifçinin yardımlaşma, dayanışma, öz sorumluluk, dürüstlük, eşitlik, adalet
ve demokrasi gibi evrensel değerlere sahip olması gerekiyor.
Bu değerlere inanmayan kişilerin
kooperatif kurmaması gerekir.

Ayrıca emek üzerine yürüyen kooperatiflerde herkes eşit hisseye sahiptir. Bu bilgilerle birlikte
burada bulunan kadın girişimcilerimize kadın kooperatiflerinin
geliştirilmesi, analiz edilmesi,
stratejik plan ve iş planları üzerinde eğitimler verip; Kooperatifler İçin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Atölye çalışmalarımızı
da gerçekleştireceğiz.’’ dedi.
Aynı eğitimde sunum yapan diğer Kooperatifçilik ve Kalkınma
Uzmanı Murat Kurt ise, ‘’Kooperatifler ortak ihtiyaçlar için ortak
emek verecek insanların yeridir. Ve bu emek sonucunda da

ortak fayda sağlanmış olur. Bir
nevi bizim topraklarımızın imece
kültürünün yapısal olarak kurgulanmış hâlidir. Kooperatifler ile
tek kaldığımızda çözemediğimiz
sorunları çok olunca çözebiliriz.
Birlik olmak, daha güçlü olmak
ve daha ileri gitmek için önemli
bir faktördür. Bir kişinin ürettiği
ürünle ulusal-uluslararası pazara çıkması mümkün değildir ama
100 kişinin üretim yaptığı bir kooperatif için bu ihtimal mümkündür. Özellikle kadınlar üretimden
gelen güçlerini bir araya gelerek
arttırmalıdırlar.’’ diye konuştu.

Belediyemiz Zabıta ekipleri tarafından ilçemizde yapılan
denetimlerde merdiven altı sağlıksız koşullarda üretilen
süt ve süt ürünlerine el konularak imha edilirken iş yerleri
de mühürlendi.
Yenişehir Belediyemiz, Yenişehir İlçe
Emniyet Müdürlüğümüz ve Yenişehir
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ekipleri ilçede gelen ihbarları değerlendirerek merdiven altı süt ve süt
ürünleri imalatı yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekip-

Yapılan denetimler hakkında bilgi
veren Belediyemiz Zabıta Müdürü Bedih Ay, merdiven altı üretimle mücadele etmek için ilçe
genelinde sıkı bir denetim gerçekleştirdiklerini belirterek,’’Son
zamanlarda
müdürlüğümüze
gelen ihbarları değerlendirerek

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ve kendi
ekiplerimiz ile birlikte merdiven
altı üretim yapan gıda işletmelerine yönelik olarak ortak denetimler gerçekleştirdik. Denetimlerimiz kapsamında süt ve

lerince ilçede başlatılan sıkı denetimlere Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de
katıldı. Yapılan denetimlerde sağlıksız
koşullarda süt ve süt ürünlerinden
imalatı yapılan peynir, yoğurt, tereyağlarına el konularak imha edildi.

süt ürünlerinden yapılan peynir,
yoğurt, tereyağı imalatı yapan işletmelerde yaptığımız incelemelerde imal edilen ürünlerin hijyenik olmayan ortamda ve sağlığı
tehdit edecek şekilde üretildiğini
tespit ettik. Bunun üzerine imal
edilen ürünlere ekiplerimizce el

konularak imha edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Bu
kapsamda denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.’’ dedi.
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Belediyemiz tarafından cadde ve sokakların
modern ve estetik bir görünüme kavuşması
için yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz, yeni yaşam alanlarının arttığı kırsal mahallelerdeki
yollara 82.500 metrekare kilitli parke taşı ile
32.850 metre bordür döşeyecek.
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz, Yenişehir ilçemizde şehir
içi ulaşım ağını kolaylaştırmak
ve ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturabilmek amacıyla
kırsal mahallelerde kilitli parke
ve bordür döşeme çalışmalarına
başladığını belirten Başkanımız
Murat Beşikci, Yenişehir ilçesinde artan nüfus ve göç ile beraber

modern yerleşim yerlerinin oluştuğunu söyledi.
Başkanımız Murat Beşikci, ’’Baharın gelmesiyle birlikte ilçemiz genelindeki yeni yerleşim
alanlarında hasarlı yollarımızı
onarmaya, alt yapı çalışmalarını
sürdürmeye ve kaldırımlarımızı
düzenleme çalışmalarına başladık. İhtiyaç duyulan özellikle kır-

sal mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz
Çimenler mahallesinden başlamak üzere ilçemizdeki kırsal mahallerimizde bulunan yollarda alt
yapı çalışmalarını tamamladıktan
sonra kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını sürdürecektir.
Bu amaçla kırsal mahalleleri-
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mizde ve bu mahallerimize bağlı
köylerimizdeki yollarımızda toplamda 82.500 metrekare kilitli
parke taşı ile 32.850 metre bordür taşı döşeyeceğiz. Kilitli parke
taşı ve bordür döşenmemiş yol
kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla müdürlüğe
bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan çok sayıda özel gereksinimli bireyler ve eğitmenleri
ile Van’a kültür gezisine çıktı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 10-16 Mayıs
Dünya Engelliler haftası münasebetiyle Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel gereksinimli bireyler ve eğitmenleri ile birlikte

Belediyemiz tarafından Diyarbakır’da ilk kez hayata geçirilen
13 maddelik Yanıbaşınızdayız
Sosyal Destek Projesi devam
ediyor. Üniversite Öğrencilerine
Gıda, Lise Öğrencilerine Ulaşım,
Öğrencilere Kırtasiye, Sınavlara
Hazırlık Soru Bankası, İhtiyaç Sahiplerine Gıda, Yeni Doğan Bezi
desteklerinin yanı sıra Sosyal

Van’ın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün özel gereksinimli bireyler ile gittiği ve 2 gün süren Van
gezisi Van kahvaltısıyla başladı.
Daha sonra Van Kalesi, Muradi-

Market, Öksüz ve Yetimlere Giyim, Engelli Bakım Hizmeti, Yaşlı
Bakım Hizmeti, Yeni Evli Çiftlere
Mobilya Desteği ve Sosyal Taksi
desteğinin de bulunduğu Yanıbaşınızdayız Projesi kapsamında bu
kez yetim ve öksüz 320 çocuğun
bayram ihtiyacı karşılandı.

ye Şelalesi, Akdamar Kalesi, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni gezen
özel gereksinimli bireyler her gittikleri mekânda ‘’Sevgi, Saygı ve
Hoşgörü ile Aşılamayacak Engel
Yoktur.’’ Pankartını açtılar. Veysel
Karani Hazretleri’nin türbesini

de gezen özel gereksinimli bireyler, geziden duydukları mutluluklarını ve Başkan Beşikci’nin
kendilerine göstermiş olduğu ilgi
ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Belediyemiz tarafından Diyarbakır’da ilk kez
hayata geçirilen 13 maddelik Yanıbaşındayız
Sosyal Destek Projesi kapsamında ilçede ikamet
eden yetim ve öksüz 320 çocuğa bayram kıyafeti
hediye etti.

geçirilen Yanıbaşındayız Sosyal
Destek Projesi kapsamında Yenişehir ilçesinde ikamet eden yetim ve öksüz çocukların bayram
sevincine ortak olabilmek adına
çocuklara bayramlık kıyafet hediye ettiklerini belirten Başkanımız
Murat Beşikci,”Yenişehir ilçemizde yetim ve öksüz çocukları se2022 yılının ilk haftası hayata vindirmek için harekete geçen

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
çalışanlarımız 320 çocuğumuz ile
birlikte bayram alışverişine çıktılar. Seçimlerini çocuklarımızın
yaptığı bayramlık ayakkabı ve kıyafetlerini alarak bayram sevinçlerini onlara şimdiden yaşatmış
olduk.” dedi.
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Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve
Sanat Merkezi’nde (ADEM-1) Çölyak Farkındalık
Günü dolayısıyla seminer düzenledi.
Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından
Çölyak Farkındalık Günü dolayısıyla belediyenin ADEM-1’ de açmış olduğu Yenişehir Belediyesi
Sanat ve Mesleki Eğitim KurslarınYenişehir Belediyesi Sanat ve
Mesleki Eğitim Kurslarından
(YESMEK) Aşçılık Kursu’nda glütensiz yiyecek ürünlerini üretip,
ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi
çölyak hastalarına ulaştırdıklarını
belirten Başkanımız Murat Beşikci, ‘’İlçemiz genelinde yapmış
olduğumuz araştırmalar doğrultusunda ilçemizde 200’e yakın
ihtiyaç sahibi çölyak hastamızın
olduğunu tespit ettik. Bu hastalarımızın glütensiz gıda ürünlerine
ulaşmalarına yardımcı olabilmek
adına başlatmış olduğumuz YES-

MEK kurslarımız kapsamında Aşçı
Yardımcısı Kursumuzda gutensiz mantı, ekmek, kek, makarna,
tatlı ve tuzlu kurabiye gibi gıda
ürünlerini üretip, Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğümüz çalışanları aracılığıyla hastalarımızın
evlerine ulaştırıyoruz. Bu amaçla
çölyak hastalarımız için güvenli
glütensiz yiyeceğin nasıl üretileceği ve üretilirken de nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında
hem Aşçı Yardımcısı Kursumuzda eğitim veren eğitimcilerimize
hem de kursiyerlerimize yönelik

dan (YESMEK) Aşçı Yardımcısı Kursu’nda eğitim alan kursiyerlere ve
eğitmenlere yönelik olarak düzenlediği seminerde çölyak hastalığı
hakkında önemli bilgiler verildi.

olarak Diyetisyenimiz tarafından hastalar buz dağının görünmebu tür eğitimleri düzenlemeye yen kısmıdır. Tanı aldıktan sonra
devam edeceğiz.’’ diye konuştu. ise hastalığın tedavi edilmesi ve
uygulanan diyete dikkat edilmesi
Yenişehir Rabia-Tül Adeviyye Ka- gerekmektedir. Diyet konusunda
dın Kültür ve Sanat Merkezi’n- glütensiz gıda ürünleri tüketilmede (ADEM-1) Çölyak Farkındalık lidir. Bu kapsamda da BaşkanımıGünü seminerini veren Diyetis- zın böyle önemli bir projeyi hayat
yen Sabri Ateşman ise, ‘’Çölyak geçirmesi bu tür hastalarımız için
hastalığı besin emilimini engel- oldukça faydalı olmaktadır. Kenleyen, alerjik bir sindirim sistemi disine hem bir diyetisyen olarak
hastalığıdır. Bu hastalığa buğday, hem de glüten hastaları adına
arpa gibi tahıllarda bulunan glü- çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.
ten isimli bir protein neden olmaktadır. Toplumda tanı almamış

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve gençlere yönelik olarak ücretsiz Teknoloji Akademisi
Eğitimleri veriliyor.
Müdürlüğümüz tarafından verilen bilişim, teknoloji, girişimcilik, tasarım ve mekatronik teknolojileri alanlarında Teknoloji
Akademisi Eğitimlerimizden yararlanmak isteyenler için başvurularımız devam ediyor.
Teknolojinin ve zamanın gerekliliklerine uyum sağlayabilmek
adına hem belediye çalışanlarına hem de çeşitli kesimlerdeki vatandaşlara yönelik olarak
eğitimler düzenleyeceklerini
belirten Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Günümüz teknolojileri
hızla gelişmekte ve bu teknolojileri takip etmek bizler için
önem arz etmektedir. Çocuk
ve gençlerimizin okullarda al-

mış olduğu eğitimler çeşitli
nedenlerden ötürü bazen bu
teknolojileri takip etmelerinde
yetersiz kalabilmektedir. Eğitime Dost Belediyecilik anlayışımızla nitelikli eğitime ulaşmakta güçlük yaşayan çocuk, genç
ve yetişkin vatandaşlarımıza
yönelik olarak çeşitli bilimsel
ve teknolojik eğitimler düzenleyeceğiz.’’ dedi.
Eğitimlerin teknoloji ile bilim

severlerin çok ilgisini çekeceğini ve kişisel gelişimlerine katkı
sağlayacağını belirten Başkanımız Murat Beşikci, ‘’ Teknoloji
Akademisi eğitmenlerimiz aracılığıyla Python ve Yapay Zekâ
Eğitimi, Siber Güvenlik Eğitimi, Blockchain Eğitimi, Sosyal Girişimcilik Eğitimi, Adobe
Photoshop Eğitimi ve Temel
Algoritma Eğitimi gibi teknoloji temelli eğitimler vereceğiz.

Eğitimlerimize başvuruları Yenişehir Belediyesi web sitemiz
üzerinden alıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğimiz
eğitimlerimiz hem yüz yüze
hem de çevrim içi olarak düzenlenecektir. Eğitimlerimiz
sonunda da katılım belgelerini
alacak olan gençlerimizin kariyerlerinde ilerleme sağlayabilmelerine yardımcı olmuş olacağız. ‘’diye konuştu.
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Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz, çalışanlarına yönelik olarak son zamanlarda artan kalp
damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kalp Sağlığı semineri düzenledi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü- vakalarından dolayı özellikle hastalığı öyküsünün olması
müz, Belediye personellerimi- gençlerimizin koruyucu tedbir- sayılabilir. Eğer ani gelişen şidzin kalp damar hastalıkları ko- leri öğrenmelerini sağlamak. detli bir göğüs ağrınız oluşur ve
nusunda bilinçlenmeleri adına Kronik kalp hastalıklarının en bu ağrı da giderek artarsa aksi
düzenlediği Kalp Sağlığı semi- büyük nedenleri arasında tü- ispat edilinceye kadar kalp krizi
nerini belediyemiz Meclis Salo- tün kullanımı, madde bağım- geçiriyor gibi davranılmalıdır.
nu’nda gerçekleştirdi.
lılığı, yaşam tarzı değişikliği, Veya sadece midede ısrarcı ve
Kalp Sağlığı seminerinde su- uygulanan diyetin bozulması, giderek artan bir yanma varsa
numu gerçekleştiren Doç. Dr. alkol kullanımı, diyabet, hi- bir sağlık kuruluşuna başvurulSerkan Akdağ, ‘’Amacımız son pertansiyon, stres faktörleri, malıdır.’’ dedi.
zamanlarda artan kalp krizi obezite hastalığı ve ailede kalp
Sunumuna
devam zi vakaları artmıştır. günde en az yarım saat konusunda bilinçleneden Doç. Dr. Serkan Bunu önlemek adına yürüyüş yapması, den- meleri gerekmektedir.
Akdağ, ‘’ Son zaman- gençlerimizle birlikte geli beslenmesi, stres Son olarak kalp sağlılarda gençlerimiz ara- tüm vatandaşlarımı- faktörlerinden
uzak ğınızı ihmal etmeyin!’’
sında akut kalp kri- zın haftanın dört günü durması ve kalp sağlığı diye konuştu.

Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz, çalışanlarımıza yönelik olarak karşılaşılabilecek acil
durumlara karşı Temel İlk Yardım
Eğitimi semineri düzenledi.
İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz
Belediye personellerimizin herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda nasıl
davranması gerektiği konusunda
bilinçlenmeleri adına düzenlediği Temel İlk Yardım Eğitimi seminerine çok sayıda belediye çalışanlarımız katıldı.
Temel İlk Yardım Eğitimi semi-

nerinde sunumu gerçekleştiren
Belediyenin İş Güvenliği Uzmanı
Dilay Üstü, ‘’ Herhangi bir acil
durumda sağlık görevlilerinin
yardımı sağlanıncaya kadar ve
yaralının durumunun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla
hepimizin Temel İlk Yardım bilgisine sahip olmamız gerekmekte. Çünkü ilk yardım bilgisi ve ilk

müdahale dünya genelinde çok
fazla insanın hayatını kurtarmıştır. Belediye Başkanımız Murat
Beşikci’nin talimatlarıyla düzenlediğimiz seminerimizde belediyemiz çalışanlarına öncelikle
ilk yardımdaki koruma, bildirme
ve kurtarma gibi temel uygulamalarının bilgisini verdik. Daha
sonra yaralının kan basıncının,

solunumunun ve nabzının nasıl
ölçülmesi gerekildiği; olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları;
kanamalar, şok durumu, yanık,
boğulma ve yaralı taşıma, kalp
masajı, hava yolu tıkanıklığı, bilinç bozuklukları gibi konularda
genel bilgiler aktardık. ‘’ diye konuştu.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyemizce ilçemizde bulunan şehit ailelerinin
onuruna Diyarbakır Büyükşehir Öğretmen Evi’nde iftar
programı düzenledi.
Öğretmen Evinde düzenlenen
iftar programına Başkanımız Murat Beşikci, şehit aileleri ve yakınları katıldı.
Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duâ ile
başlayan iftar programında konuşan Başkanımız Murat Beşikci,
bu mübarek Ramazan ayında şehit aileleri ile bir arada olmaktan
büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Vatan sevgisi ve fedakârlığın
sembolü olan kahraman gazileri-

miz ve şehitlerimizin yakınlarının
her zaman yanında olduklarını
belirten Başkanımız Murat Beşikci ‘’Aziz Şehitlerimizin Değerli Yakınları, sizleri bu mübarek
akşamda ağırlamaktan büyük
onur duyuyoruz. Allah yolunda
ve vatan savunmasında canlarını çekinmeden feda eden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet
diliyor, gazilerimize şükranlarımı
sunuyorum. Türk milleti asırlardan beridir vatanı, milleti, bay-

rağı ve inancı için gözünü kırpmadan mücadele etmiş, şehit
düşmüş, gazi olmuş, bizlere vatanı ve ailelerini emanet etmiştir. Bu cennet vatanımızın birliği,
milletimizin huzur ve güvenliğini
için üstün cesaret gösteren aziz
şehitlerimizin siz değerli yakınlarını, eşlerini, çocuklarını yalnız
bırakmayacağız, yaşam şartlarınızın iyileştirilmesi, ihtiyaçlarınızın karşılanması ve sorunlarınızın
çözülmesi devletimizin öncelikli

ve en önemli görevlerindendir.
Her konuda sizlere kapımız sonuna kadar açıktır. Ebediyete intikal
eden tüm şehitlerimizi rahmet,
minnet ve saygıyla anıyorum.
Sizlere de aynı sofrada iftarımızı
açtığımız, bu cennet vatan için
gözünü kırpmadan feda edecek
evlatlar yetiştirdiğiniz için şükranlarımı sunar; mutlu, huzurlu,
sağlıklı günler diliyor, saygılarımı
sunuyorum.” diye konuştu.
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Yenişehir Belediyemiz Spor Kulübü sporcularımız Yeşilay Cemiyeti’nin her yıl düzenlemiş olduğu 10. Yeşilay Bisiklet Turu’na katıldı.
ti’nin düzenlemiş olduğu 10. Yeşilay Bisiklet
Turu’na çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşunun bisiklet kulüpleri ile Yenişehir Belediyemiz Spor Kulübü bisiklet sporcuları da
katılım gösterdi.
Yeşilay Diyarbakır Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen 10. Yeşilay Bisiklet Turu’na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Kayapınar Belediyesi, Yenişehir
Belediyemiz, Sur Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kayapınar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Doğa
Sporları Kulübü (DİDOSK), Bisiklet ve Doğa
Sporları Kulübü Derneği (PEDALDAŞLAR),
Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü, Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü katıldı.
Park 75’te startı verilen 10. Yeşilay Bisiklet
Bağımlılıkla mücadelede farkındalık yarat- Turu’nda açılış konuşmasını yapan Yeşilay
mak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıy- Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, ’’Sağla her yıl geleneksel olarak Yeşilay Cemiye- lıklı yaşam ve bağımlılıklar konusunda çalış-

malarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızla
bağımlıklardan uzak bir yaşam konusunda
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bu tür spor etkinliklerini düzenlemeye
büyük önem veriyor ve bugüne kadar yaklaşık 150.000 kişinin katılım sağladığı, artık
geleneksel hâle gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile
her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu faydalı amaç için büyük
bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte
sizlerle bir araya gelmiş olmak bizler için çok
değerli. Biz sizlerin desteğiyle çok daha güçlüyüz. Bu desteklerini bizden esirgemeyen
tüm kurumlara ve kulüplere teşekkür ediyoruz.’’ diye konuştu.
Bunun yanın sıra 10. Yeşilay Bisiklet Turu çok
sayıda bisikletlinin katılımıyla Park 75’te başlayıp, tarihi Hz. Süleyman Camii’nin önünde
son buldu.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Yenişehir ilçemizde bir hafta
süren etkinlikler kapsamında
ilçemizde, atletizm yarışmaları, satranç turnuvaları, folklor
gösterileri, karete, ve jimnastik gösterileri düzenledi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında Belediyemiz tarafından Seyrantepe Spor Tesisleri’nde atletizm
yarışmaları ve satranç turnuvaları düzenlenirken, Forum
AVM’de ise karete, folklor ve
jimnastik gösterileri gerçekleştirildi.
İlçemizde düzenlenen etkinlikler ile ilgili Başkanımız Murat
Beşikci, ‘’19 Mayıs 1919, Türk
milletinin tam bağımsızlığı için

Milli Mücadele’nin başlatıldığı gündür. Bizler de bu mücadeleyi kutlamak adına ilçemiz
genelinde çeşitli etkinlikler
düzenledik. Bu etkinliklerimiz
kapsamında Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla 18 Mayıs 2022 tarihinde Seyrantepe Atletizm Spor
Tesisleri’nde 7’den 77’ye Halk
Koşusu ve Yıldızlar Kategorisi
Kros Yarışması; 19 Mayıs 2022
tarihinde Diyarbakır Forum
AVM’de karete, folklor ve jimnastik gösterileri ile Seyrantepe Spor Salonu’nda da 21-22
Mayıs 2022 tarihlerinde 11
hakemin görev aldığı ve 3 kategoride Satranç Turnuvası
düzenledik. Satranç Turnuva-

sı’nda 8 yaş ve altı kategorisine 24 sporcu; 14 yaş ve altı
kategorisine 26 sporcu ve açık
kategorisine 22 sporcu katıldı.
5 tur oynanan turnuvada 8 yaş
ve altı kategorisinde ilk üçe
Mesut Çınar Biçen, Selim Çınar
Ballı ve Ahmet Assur Ateş girdi. 14 yaş ve altı kategorisinde
ilk üçe Muhammed Doruk Öztepeli, Hasan Aras Kızıl ve Yusuf Demiroluk girdi. Açık kategorisinde ise ilk üçe Ada Biçen,
Dılşad Seyrek ve Mert Demirel
girdi. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
Ayrıca bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere Milli Mücadele’nin tüm

kahramanlarını saygıyla ve
minnetle anıyorum.’’ diye konuştu.
Düzenlenen yarışmaları ve
satranç turnuvalarını kazananlara Başkan Yardımcımız Mustafa Temel, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürü Nüammer
Uslu, Diyarbakır Gençlik Spor
Şube Müdürü Baki Karabulut
ve Yenişehir Belediyesi Spor
Koordinatörü İbrahim Ertaş
sporculara madalyalarını taktim ederken, atletizm yarışmasında kazanan gençlere ise
akıllı saat ve mp3 hediye etti.

9
M AY IS 2 02 2 | SAYI 28

/yenisehirbld21

0532 778 96 54

AYLIK HİZMET BÜLTENİ

Belediyemiz Spor Kulübü Erkekler Futbol Takımı, Karayolları Yol Spor ile yaptığı maçı 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör (BAL)’ligine yükseldi.

Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri’nde
Karayolları Yol Spor karşı karşıya gelen Yenişehir Belediyesi Spor Kulübümüz Erkekler
Futbol Takımı Süper Amatör Liginde play-off
finalinde rakibi Karayolları Yolspor’u 1-0 yenerek kupayı almaya hak kazandı.
Maçı tribünlerden izleyen ve karşılaşmanın
ardından da desteklerini sunmak için sahada
sporcuların sevincine ortak olan Başkanımız
Murat Beşikci,”Yenişehir Belediyesi Spor Ku-

lübü Erkekler Futbol Takımı sporcularımıza ve
antrenörlerimize bizlere bu eşsiz sevinci yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Emeği
geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum.
Sezonun başından beri üstün bir performans
gösteren Erkekler Futbol Takımımızın sporcuları BAL Ligi’ne yükselmeyi hak ettiler. Bize
1.Lige yükselen Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımımızdan sonra
ikinci büyük sevinci yaşattılar. Bundan ötürü

azimli gençlerimizi tebrik ediyorum. Böyle
başarılı gençleri gördükçe spora ve sporcuya
yaptığımız desteklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bundan
sonra da sporcularımıza ve antrenörlerimize
desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz.”
dedi.

Belediyemiz Spor Kulübü sporcularından Emir Hüseyin Kalkan Macaristan’ın başkenti Budapeşte
şehrinde düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasında 91 kiloda Dünya 2.’si oldu.
Macaristan’ın başkenti Buda- lenen Kick Boks Dünya Kupası rışan Yenişehir Belediyemiz Dünya 2.’si olmayı başardı.
peşte şehrinde 02-06 Haziran Şampiyonası Gençler Katego- Spor Kulübü sporcularından
2022 tarihleri arasında düzen- risi’nde Milli Takım adına ya- Emir Hüseyin Kalkan 91 kiloda

Emir Hüseyin Kalkan’ın Yaklaşık 3 yıldır Yenişehir Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde
spor faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başkanımız Murat Beşikci, ’’Spor kulübümüz
sporcularından Emir Hüseyin
Kalkan’ı Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası’nda 91 kilo-

da Dünya 2.’si olarak göstermiş
olduğu üstün başarıdan ötürü
hem kendisini hem de antrenörlerimizi tebrik ediyorum.
Kulübümüz bünyesinde antrenörlerimizin eğitimleri ve kendi azmiyle birlikte yaklaşık 3
yıldır birçok başarıya imza attı.
Kick Boks Dünya Kupası Şam-

piyonası’nda Milli Takımı temsilen
2020 yılında Avrupa 2.’si, 12-15 Mayıs 2022’de
düzenlenen şampiyonada da
yine Dünya 2.’si olan Emir Hüseyin Kalkan bu başarılarıyla
bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 20-27 Haziran’da

düzenlenecek olan milli takım
seçmelerine de katılacak olan
sporcumuza
desteklerimizi
sürdürmeye devam edeceğiz.
Ayrıca Başkanımız Murat Beşikci, sporcuyla telefon ile görüşerek başarısı için tebrik etti.
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Stop Motion, durağan 3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon türüdür.

Kuklalar, oyun hamurları, kâğıttan figürler, oyuncaklar, çizimler ya da çeşitli materyallerin bir
senaryo içerisinde oynatılarak her hareketlerinin kamera ile tek tek çekilmesi ve daha sonra

montajlanarak hareket elde edilmesi mantığına dayanır. Stop Motion animasyon tekniği ile kendi

animasyon çizgi filmlerini çekmek çocukların hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının, görsel hafızalarının
ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamış olur.

Hayal gücünüz ölçüsünde bir senaryo.
Çekimleri yapabilmek için bir kamera.
Kamerayı sabit tutabilmek adına bir Tripod (Ya da kamerayı sabitleyebileceğiniz bir yer).
Senaryo planınıza uygun bir zemin, arka plan ve platform.
Hareketlendireceğiniz materyaller (oyuncak, çizim, oyun hamurları, kuklalar gibi).
Gün ışığı (yetersiz ise yapay ışık).
Çekimlerin montajını yapabilmek için video düzenleme programı.
Stop Motion animasyon tekniği ile çektiğiniz kendi filminiz ile Tavuklar Firarda, Shaun the Sheep Movie

(Kuzular Firarda), Corpse Bride (Ölü Gelin) ve Coraline gibi filmler listesine bir senarist, bir yönetmen
ve bir montajcı olarak eklenebilirsiniz artık.
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Yenişehir Belediyesi olarak hem kendi kurumumuzda çalışan iş arkadaşlarımızın
kişisel gelişimlerine katkı sunmak hem de Yenişehir ilçemizde ikamet eden ve nitelikli eğitime ulaşmakta güçlük yaşayan çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın çeşitli konularda bilimsel, nitelikli ve güncel bilgilerle donatılmış eğitimleri alabilmelerini sağlamak amacıyla Yenişehir Teknoloji Akademisi’ni kurduk.
Akademimiz bünyesinde toplamda 24 eğitim ve etkinliğimiz yer almaktadır. Konusunda uzman eğitmenlerimiz aracılığıyla 07 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için 9 Mayıs 2022 tarihinde başlatmış olduğumuz bilişim, teknoloji,
girişimcilik ve mekatronik teknolojileri alanlarındaki ücretsiz eğitimlerimize, hem çevrim içi hem de yüz yüze olarak devam etmekteyiz.
Eğitimlerimize şimdiye kadar il içinden ve il dışından yaklaşık 1.000’e yakın vatandaşımız başvuru yapmıştır. Eğitimlerimiz sonunda sertifikalarını da alacak olan vatandaşlarımız kariyerlerinde yeni bir sayfa daha açmış olacaklardır. Teknoloji Akademimiz kapsamında düzenlediğimiz
ve düzenlemeyi planladığımız eğitimlerimiz ise şunlardır:

Bilişim ve
Teknoloji
Etkinlikleri

Girişimciliği
Destekleyici
Etkinlikler

Python ve Yapay Zeka Eğitimi
(33 Saat)
Cisco Networking Academy
SQL Server Eğitim
Siber Güvenlik Eğitimi
Blockchain Eğitimi

Girişimcilik Yol Haritası
Teşvik ve Hibe Eğitimi
Zaman Yönetimi ve Ekip Çalışması Eğitimi
Kariyer Gelişimi ve Süreçleri Yol Haritası
Fikir Kampları

Girişimciliği
Destekleyici
Etkinlikler

Sosyal Girişimcilik Eğitimi (Yüz yüze)
Kadın Girişimcilik Eğitimi (Yüz yüze)

Tasarım
Etkinlikleri

Adobe Illustrator Eğitimi
Adobe Photoshop Eğitimi
Tinkercad 3D Modelleme Eğitimi
3 Boyutlu Modelleme ve Baskı Alma Eğitimi
Vlog Video Çekim ve Kurgu Teknikleri

Mekatronik
Teknolojileri
Etkinlikleri

Temel Algoritma Eğitimi
Kodu Game Lab İle Oyun Programlama
Devre Tasarlama ve Kodlama Eğitimi
Oyunlaştırılmış Matematik Eğitimi ve İnteraktif Öğrenme Araçları Tasarım Kampı
Bilim Atölyesi Etkinlikleri
Tasarım Atölyesi Etkinlikleri
Mühendislik Atölyesi Etkinlikleri
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Yenişehir Belediyesi Spor Kulübümüzde bu ay;
Futbol Spor Kulübü takımımız Play-Off maçlarında oynadığı 6 maçtan, 4 beraberlik ve 2 galibiyetle BAL Ligi’ne
( Bölgesel Amatör Ligi) çıktı.
Kulübümüzün voleybol alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Kadın futbol takımı ve kadın voleybol takımlarımızı kurduk.
Ayrıca Futbol Spor Kulübümüzün yaz spor okulu 18 Haziran’da açılacak.

sezon
Sporcumuz bu
gol attı
toplamda 21
ptı.
ve 34 asist ya
brik
Sporcumuzu te
larının
ediyor, başarı
oruz.
devamını diliy

