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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

Yenişehir ilçemizde ilçe kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz ve muhtarlarımızla bir 
araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, aşılanma oran-
larına bakıldığında il olarak aşı oranının yüzde 62 olduğunu belirterek, tedbirleri elden 
bırakmayıp bu oranı yüzde  90’lara çıkarmalıyız, dedi. >> 2’de

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu, Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
İlçemizde geleceğimizin teminatı gençlerimiz için 
hazırlamış olduğumuz  “Nev Mekan” kütüphanesin-
de ders çalışan gençlerimizi ziyaret ettiler. >> 4’te

Diyarbakır’da bir birinden farklı projeleri 
hayata geçiren  Yenişehir  Belediyemiz  ilkle-
re imza atmaya devam ediyor. Bir çok farklı 
projeler  ile ismini duyuran Yenişehir Bele-
diyemiz bu kez  ilimizde Yeşil Kuşak Projesi 
içerisinde yer alacak Akıllı Bisiklet Sistemi’ni 
hayata geçirdi.

Aliya İzzet Begoviç Kültür ve Gençlik Merkezi-
mizi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, ferah-modern dekorasyonu ve çalışma 
ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı su-
nulduğunu belirterek yapılan  başarılı çalışma-
lardan dolayı Belediye Başkanımız Murat Beşik-
ci’yi tebrik etti.>> 6’da >> 5’te

Çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık yaratmak 
amacıyla Geri Dönüşüm Parkı’nın inşa edileceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye 
Başkanımız  Murat Beşikci, Geri Dönüşüm Parkı’nın bölgede örnek olacağını söyledi.

>> 3’te
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Belediyemiz Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen toplantıda ilçemizde korona 
virüsle mücadele kapsamında yapılan ça-
lışmalar ve gelinen son durumu değerlen-
diren Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
vatandaşlara aşılama konusunda gerek-
li doğru bilgilendirmelerin yapılması ve 
tüm vatandaşların aşı olmalarının önem 
arz ettiğini söyledi.
Salgının başından beri Yenişehir Kayma-

kamlığı ve Yenişehir  Belediyesi  olarak 
kapı kapı dolaşarak korona virüs hasta-
lığı ve aşının faydaları konusunda bilgi-
lendirme çalışmalarının  yürütüldüğünü 
belirten Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci,” Amacımız bu hastalık dünyadan 
silinene kadar mücadelemizi sürdürmek. 
Hastalıkla baş edebilmek için de elimiz-
deki en güçlü silah aşıdır. Aşılanma oran-
larına baktığımızda il olarak aşı oranımız 

%62’dir. Tedbirleri elden bırakmayarak 
aşı oranımızı %90’lara çıkarmalıyız. Va-
tandaşlarımızı aşının faydaları konusun-
da ikna etmeliyiz. Çünkü biz kişisel me-
suliyetimizin yanında toplumumuzun ve 
ülkemizin genelinden sorumluyuz. Bu 
nedenle en başta kendimiz aşı olarak ör-
nek olmalıyız. Sizleri ve vatandaşlarımızı 
aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet 
ediyorum.” diye sözlerine ekledi.

Yenişehir ilçemizde ilçe kurum müdürlerimiz, STK temsil-
cilerimiz ve muhtarlarımızla bir araya gelen Yenişehir Kay-
makamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, aşılanma 
oranlarına bakıldığında il olarak aşı oranının yüzde 62 oldu-
ğunu belirterek, tedbirleri elden bırakmayıp bu oranı yüzde  
90’lara çıkarmalıyız, dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, İlçe Sağlık Müdürümüz  Dr.Semih Erdal Tekay, 
İlçe Müftümüz Dr. Mehmet Şafi Bilik, ilçe muhtarları-
mız ve cami imamlarımız ile bir araya gelerek ilçemiz-
de aşılama oranını %90’lara çıkarabilmek için toplantı 
düzenledi.
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Çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların 
tasarruflu kullanılması konularında farkında-
lık yaratmak amacıyla Geri Dönüşüm Parkı’nın 
inşa edileceğini belirten Yenişehir Kaymakamı 
ve Yenişehir Belediye Başkanımız  Murat Be-
şikci, Geri Dönüşüm Parkı’nın bölgede örnek 
olacağını söyledi.

Yenişehir Belediyemiz çevre bilinci, atık dö-
nüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanıl-
ması konularında farkındalık yaratmak ama-
cıyla ilçemize Geri Dönüşüm Parkı yapmaya 
hazırlanıyor.
Fabrika Mahallemizde  7.200 metrekare alan 

üzerine inşa edilecek Geri Dönüşüm Parkı ile 
vatandaşlarımızın çevresel sürdürebilirliğe 
katkı sağlaması  ve çevre bilincini aşılanması 
amaçlanıyor.
Çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakla-
rın tasarruflu kullanılması konularında far-

kındalık yaratmak amacıyla Geri Dönüşüm 
Parkı’nın inşa edileceğini belirten Yenişehir 
Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanı-
mız  Murat Beşikci, Geri Dönüşüm Parkı’nın 
bölgede örnek olacağını söyledi.

Antik çağlarda kullanılan alet ve ekipman-
ların dönüştürülerek yeniden kullanılma-
sı ile geri dönüşümün tarihinin başladığını 
hatırlatan Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci,’’İnsanoğlu ürettiği ve tükettiği bütün 
kaynaklardan oluşan atıkların yeniden de-
ğerlendirilebilmesi için çeşitli çareler aran-
mıştır. Bizler de çevre bilinci, atık dönüşümü 
ve kaynakların tasarruflu kullanılması konu-
larında farkındalık yaratmak; vatandaşları-
mızın da geri dönüşüm sürecini gözlemeleri 

ve gerektiğinde dahil olabilmeleri için 7.200 
metrekare alanda Geri Dönüşüm Parkı inşa 
edeceğiz. 

Fabrika Mahalle’mizde inşa edeceğimiz par-
kımızın içerisinde; geri dönüşüm malzemele-
rinden yapılmış çocuk oyun alanları ve park 
mobilyaları, geri dönüşüm toplama birimle-
ri, koku adasını oluşturacak kokulu ağaçlar, 
iklime uygun bitkiler, geri dönüşüm istas-
yonları, sokak hayvanı besleme noktaları ve 

kamelyaların bulunacağı parkımızın bölge-
mizde örnek olacağına inanıyorum. Çevre bi-
lincini artırabilirsek sağlıklı ve bilinçli bir nesil 
yetiştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Başkanımız Murat Beşikci ayrıca, Geri Dö-
nüşüm Parkı ile ekosistemin sağlıklı işleye-
bilmesi için ambalaj atıklarının, bitkisel atık-
ların, atık pillerin ve diğer tüm atıkların geri 
dönüşüm ile nasıl faydalı metalara dönüştü-
rüleceğinin öğretileceğinin bilgisini verdi.
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Bu hizmetlerden bir tanesinin de vakfın kitap kafeleri olduğunu 
ifade eden İl Valimiz Münir Karaloğlu:”Kitabevi çok merkezi bir 
yerde, ana cadde üzerinde bulunuyor. Gençlerimizin gelip ki-
tapla hemhal olabileceği hem ihtiyaçlarını giderebileceği hem 
de oturup sohbet edebileceği çok güzel bir mekan olmuş. Ço-
cuklar düşünülmüş, çocuklar köşesi oluşturulmuş, mütalaa sı-
nıflar oluşturulmuş. Güzel bir mekan olmuş. Emeği geçenlerden 

Allah razı olsun. İnşallah Diyarbakır’mıza, Diyarbakır’da yaşayan 
vatandaşlarımıza özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. “
Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr.Ali Erbaş 
ise “İslam medeniyetinin temelinin okumaya, yazmaya, öğren-
meye, öğretmeye, ilime, irfana, bilgiye ve hikmete dayandığını 
belirterek, “Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. “ dedi.

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyar-
bakır Valimiz Münir Karaloğlu, Yenişehir Kaymaka-
mı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, İlçemizde 
geleceğimizin teminatı gençlerimiz için hazırlamış 
olduğumuz  “Nev Mekan” kütüphanesinde ders ça-
lışan gençlerimizi ziyaret ettiler.

Bir dizi program ve açılışları gerçekleştirmek amacıyla Diyarbakır’da 
bulunan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Vali-
miz Karaloğlu ,İl Müftümüz Yavuz Selim Karabayır, İl Milli Eğitim Mü-
dürümüz Yüksel Arslan ve beraberindeki heyet Yenişehir Kaymakamı 
ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci tarafından karşılandı.
İlçemizde gençlerimizin kendi gelişimleri için çalışmalar yaptığı ve ki-
tapla buluştuğu Nev Mekan’ı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanımız 
Prof. Dr. Ali Erbaş , Diyarbakır Valimiz Karaloğlu ,burada çalışmalar yü-
rüten gençlerle bir araya gelerek uzun süre gençlerimizi dinlediler.

Nev Mekan ziyaretinin ardından Diyanet İşleri Başkanımız 
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu, Yenişe-
hir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci ve bera-
berindeki heyet daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kita-
bevi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemlerde hizmet alanını 
genişlettiğini, çocuklardan yaşlılara kadar her seviyede insanın 
dini ve milli ihtiyaçlarını gidermek için farklı hizmetlerinin ol-
duğunu söyledi.
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Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, “Bugün bizler de 2020 Avrupa 
Ulusal Hareketlilik Haftasında ulusal ödülü almaya layık görülmüş 
Yeşil Kuşak başlangıç noktasında Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştiri-
yoruz. 9 bisikletten oluşan vatandaşlarımızın çok uygun ücretlerle 
kullanabileceği Diyarbakır’ın ilk akıllı bisiklet noktasını oluşturduk. 
Bu noktada hem Yenişehir Belediyemizin hizmete koyduğu bisiklet 
yolları hem de Büyükşehir Belediyemizin şehri baştan aşağı kuşa-
tan yapımına da devam eden yeni bisiklet yollarında vatandaşlarımız 

akıllı bisikletlerimizi hem sportif hem de eğlence faaliyeti noktasın-
da ve farklı noktalara inşa edeceğimiz yine akıllı bisiklet noktalarında 
ulaşım amaçlı da çevreci ve ekonomik koşullarda kullanım imkanına 
sahip olacak. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak bir ilki gerçekleş-
tirerek bu hizmeti vatandaşlara sunmanın haklı gururunu ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu hizmetimizden ekono-
mik olarak çok uygun fiyatlarla yararlanabilecektir” dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız  Murat Beşikci, aşı olmamış va-
tandaşların ilk doz aşılarında ücretsiz 1 
ay bisiklet kullanma hakkı verecekleri 
müjdesini ileterek vatandaşları aşıya 
teşvik etti. 
Başkanımız Murat Beşici, “Bugün bu gü-
zel hizmeti faaliyete geçirmekle birlikte 
Diyarbakırlı vatandaşlarımıza bir müj-
deyi paylaşmak istiyoruz. Şu ana kadar 
aşısını olmamış vatandaşlarımızın ilk doz 
aşısını yaptıranlara bir ay boyunca belirli 
saatlerde ücretsiz bisikletlerimizi kullan-

mak üzere kartlarına yükleme yaparak 
ücretsiz bir şekilde onların kullanımına 
açacağız inşallah” diye konuştu.

Ücretsiz bir ay bisiklet turu alan Recep 
Bozkurt, bisiklet alacak paraları olma-
dığını, ücretsiz 1 ay bisiklet kartı hedi-
ye edildiğini kaydetti. Bozkurt, “2 TL ile 
bisiklet sürüyoruz, Allah razı olsun baş-
kanımızdan. Bize bir ay ücretsiz bisiklet 
kullanma hakkı verdi. Bisikletler çok gü-
zeldi, başkanımızla sürdük mükemmel-
di” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da bir birinden farklı projeleri hayata 
geçiren  Yenişehir  Belediyemiz  ilklere imza atma-
ya devam ediyor. Bir çok farklı projeler  ile ismi-
ni duyuran Yenişehir Belediyemiz bu kez  ilimizde 
Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alacak Akıllı Bi-
siklet Sistemi’ni hayata geçirdi.

Fabrika Mahallemizde oluşturduğumuz Yeşil Kuşak Projesi içerisin-
de yer alan Akıllı Bisiklet Sistemimiz Yenişehir Kaymakamı ve Bele-
diye Başkanımız  Murat Beşikci ve ilçe sakinleri tarafın hayata geçti.

Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alan Akıllı Bisiklet Sistemi Projesi-
nin ilk sürücüsü olan çocuklara Belediye Başkanımız Murat Beşikçi, 
1 aylık ücretsiz kulanım kartı verirken, aşıya davet edilmesi için ilk 
dozunu yapan vatandaşlara da 1 aylık ücretsiz bisiklet kartı verile-
ceğini açıkladı. 
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başka-
nımız Murat Beşikci tarafından karşılanan 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
burada eğitim gören çocuklarımızla bir 
araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
Aliya İzzet Begoviç Kültür ve Gençlik Mer-
kezimiz ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş’a bilgi veren Yenişehir Kay-

makamı ve Belediye Başkanı Murat Beşik-
ci dört kattan oluşan Gençlik Merkezi’nin 
son iki katının kütüphane, dinlenme ve 
eğlenme alanı olarak tasarlandığını belir-
terek,’’ Kültür ve Gençlik  Merkezimiz 4 
kattan oluşup son iki katı kütüphane ve 
dinlenme, eğlenme alanı olarak tasarlan-
mıştır. 110 kişilik kütüphanemizde öğren-
cilerimizin sınavlara hazırlanabileceği 600 

farklı kaynak kitabımız bulunmaktadır. 
Ayrıca Gençlik Merkezimizin teras katın-
da ise gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan 
uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlama-
ya yönelik her türlü aktivite yapmaları için 
playstation, masa tenisi, kitap okuma kö-
şesi ve yazlık teras balkonu da bulunmak-
tadır.’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezimizi çok beğendiğini belirterek, ferah-modern de-
korasyonu ve çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.
Erbaş daha sonra burada bulunan gençler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Aliya İzzet Begoviç Kültür ve Gençlik Merkezimizi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş, ferah-modern dekorasyonu ve çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik 
ortamı sunulduğunu belirterek yapılan  başarılı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci’yi tebrik etti.
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Yenişehir Belediyesi olarak 
yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) salgınında uygulanan 
kısıtlamalardan olumsuz et-
kilenen 65 yaş ve üstü vatan-
daşların moral ve motivas-
yonlarını artırmak amacıyla 
65 yaş üstü vatandaşlarımıza 
ikinci baharlarını yaşatıyoruz.

Yenişehir Kaymakamlı-
ğı ve Yenişehir Beledi-
yemiz organik tarıma 
vatandaşlarımızı  teş-
vik etmek ve  Belediye 
olarak üretimde öncü 
olmak amacıyla 30.000 
metrekare alana meyve 
ve sebze bahçeleri ya-
pıyor.

Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü ekiplerimiz kültürel geziler kapsamında 
ilçemizde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraat-
hanemizdeki  65 yaş üstü vatandaşları Mar-
din’e gezi programı düzenleyerek tarihi me-
kanları gezdirdi.

Yenişehir Kaymakamlığımızın ve Yenişehir 
Belediyemizin  65 yaş üstü vatandaşların 
yalnız olmadıklarını kendilerine his ettirmek 
amacıyla bir çok faaliyetinin bulunduğunu 
belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir 

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, “İkinci 
Bahar Millet Kıraathanemizle yaşlı bireyleri-
miz için bir ev ortamı oluşturulmuştur. Bura-
da 65 yaş üstü vatandaşlarımıza psiko - sosyal 
destek sağlanırken, gündelik ilaçları, şeker 
ve tansiyon takiplerinin yapılması için imkân 
sağlanmıştır. Covid-19 salgınında uygulanan 
kısıtlamalardan olumsuz etkilenen bu vatan-
daşlarımızın moral ve motivasyonlarını artır-
mak ve sosyalleşmelerini sağlamak için 65 
yaş üstü vatandaşlarımıza ekiplerimiz tara-
fından Mardin turu düzenlenmiştir. Mardin 

ilimizin tarihi ve kültürel dokusu ile kendile-
rini buluşturarak, Eski Mardin, Sultan Şeyh-
mus Türbesi ve Kayseriye Çarşısı gibi tarihi ve 
dini öneme sahip yerleri gezip, görmüşlerdir. 
Burada amacımız yaşlılarımızın yalnız olma-
dıklarını kendilerine göstermek, hayata daha 
farklı bakmalarını sağlamayı amaçlamaktır. 
Çünkü yaşlı sayımızın azalması kültürümü-
zün ve tarihimizin de bir nebze kaybolması-
na neden oluyor. Bu nedenle onları her daim 
gözetip, bizler için değerli olduklarını unut-
mamalıyız.” şeklinde konuştu.

Organik ürünlerin  üretilip, satışının yapılabi-
leceği Nev Bahçe projemizin Üçkuyu Mahal-
lesi’nde hayata geçirecek olan belediyemiz 
aynı zamanda  sosyal belediyeciliğin ve kent 
dayanışmasının en güzel örneklerinden biri-
ni de sergilemiş olacak.
Nev Bahçe projemizde doğal tarım ilkele-
ri uygulanarak, ata tohumlarından üretilen 
fidelerle organik sebze ve meyve yetiştirile-
ceğini belirten  Yenişehir Kaymakamı ve Be-
lediye Başkanımız Murat Beşikci, üretimin 
yanında aynı zamanda organik ürün tüketi-

minin insan sağlığı açısından olumlu etkileri 
olduğunu söyledi.
Belediye Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Sağlık-
lı beslenmenin insan psikolojisi ve fizyoloji-
si üzerinde olumlu etkileri araştırmalarla da 
desteklenmişken, bizler de vatandaşlarımı-
zın organik üretiminin her aşamasında yer 
almasını ve elde edilen ürünlerin de satışının 
yapılması amacıyla Üçkuyu Mahallemizde 
30.000 metrekare alanda Nev Bahçe Parkı 
projemizi hayata geçireceğiz. 
Parkımızda tarım hobi bahçesi, yöresel ye-

mek mutfağı, kesme çiçek üretim serası, üre-
tim tesisi, meyve ve sebze bahçeleri, piknik 
alanları, Kadın Kooperatifleri satış büfeleri 
yer alacaktır. İlçeye yeni bir soluk getireceğiz 
ve köye özlem duyan vatandaşlarımızın öz-
lemlerini gidermiş olacağız.” dedi.
 
Ayrıca  Yenişehir Belediyemiz tarafından ku-
rulacak olan  Nev Bahçe projesinde kendi 
elektriğini üretebilen, yeşil çatılı, çevre dostu 
ve teknolojik altyapıya sahip Ekolojik Bina da 
inşa edilecek.
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Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 mil-
yon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, 
Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden 
geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitimin baş-
lamasıyla Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci, ilçemizde bulunan okulları ziyaret 
ederek yüz yüze eğitimin ilk dersini başlattı.

Başkanımız Murat Beşikci, başta sağlığımız olmak 
üzere eğitim ve öğrenimimiz için  alınan tedbirlere 
herkesin uyması gerekmektedir. Okul içerisinde, 
ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki 
maske atık kutularının günlük boşaltılması sağla-
nacak. Okullarımızın rutin temizliği sıklaştırılacak, 
çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve diğer okul 
çalışanlarımızın el hijyeni için, su ve sabun ile el 

yıkama olanakları aksamayacak. Okul bahçesinde 
ve çevresinde öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve 
çalışanlarımızın kalabalık gruplar oluşturmaması, 
sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor.’’ dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Güzel Sanatlar Lise-
si öğrencileri hazırladıkları yağlı boya tablo çalış-
masını Başkanımız Murat Beşikci’ye hediye ettiler.

Zabıta ekiplerimizin  sağlığımız, asayişimiz ve 
huzurumuz için aralıksız olarak denetimlerini 
sürdürdüklerini belirten Yenişehir Kaymakamı 
ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci,’’Düzenin 
sağlanmasına katkı sağlayan zabıta ekiplerimizi 
1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutlamaktayız. Zabıta 
ekiplerimiz aracılığıyla, vatandaşlarımızın mem-

nuniyeti için zabıta hizmetlerini adaletli, verimli 
ve etkili sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaçla gü-
nün 24 saati yılın 365 günü tüm gücümüzle çalış-
mak temel ilkemiz hâline gelmiştir. Tekrardan za-
bıta ekiplerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye belirtti.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerimiz sabahın erken saat-
lerinde, gıda mühendisi perso-
nelleriyle birlikte ilçemizde  ticari 
alanda faaliyet yürüten ekmek fı-
rınlarını sıkı bir şekilde denetledi.
Yenişehir Kaymakamı ve Beledi-
ye Başkanımız Murat Beşikci’nin 
talimatları ile vatandaşların daha 
sağlıklı ve standartlara uygun ek-
mek tüketmeleri için yapılan de-
netimlerde ekmek fırınları, gra-

maj, fiyat tarifesi, hijyen ve iş yeri 
açma ruhsatları kontrol edildi. 
İlçede yapılan denetimlerde za-
bıta ekiplerimiz, fırınlardan iste-
nilen şartlara uyulup uyulmadığı 
hususunda kontroller yaparak 
eksiklik tespit edilen işletmelerin 
sahiplerine var olan bu eksiklikle-
rini gidermeleri konusunda uyarı-
larda bulunurken kurallara uyan 
işletmelere teşekkür ettiler.
Yenişehir Kaymakamı ve Bele-

diye Başkanımız Murat Beşikci, 
ilçemizde yapılan denetimlerin 
periyodik olarak yürütüldüğünü  
belirterek , içerisinde bulundu-
ğumuz pandemi sürecinde  va-
tandaşlarımızın sağlığını korumak 
ve üretim yapan işletmelerimizin 
bu doğrultuda  gerekli tedbirleri 
alarak üretim yapmalarını aralık-
sız bir şekilde kontrol ettiklerini 
söyledi.

Yenişehir İlçemizde esnaf ve vatandaşlar ile de  
bir araya gelen Başkanımız Murat Beşikci, Ko- 

vid-19 süreciyle bir çok zorluğun yaşandığını, alınan önlemler ile sosyal ve ticari hayatta canlanma 
olduğunu söyledi. Bu arada 7 yaşında olan Davut’un da bisiklet isteğini dinleyen Başkanımız,Minik 
Davut’a bisiklet alma sözü verdi.

1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Mu-
rat Beşikci, zabıta ekiplerimizi ziyaret ederek, ilçemize bağlı mahalleleri ziyaret etti. 

Yenişehir Belediyemiz vatandaşlarımızın daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tü-
ketmesi amacıyla fırın ve ekmek bayilerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan de-
netimlerde ekmeklerin gramajları ve genel temizlikler kontrol edildi.

Sabahın erken saatlerinde öğrenciler ile birlikte okullara ziyaret eden Ye-
nişehir Kaymakamı ve Yenişehir  Belediye Başkanımız Murat Beşikci, yüz 
yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçemizde bulunan tüm okullarımızda 
Kovid-19 tedbirlerimizi alarak yeni eğitim öğretim yılımızı başlatmış bu-
lunmaktayız.’’ dedi.

Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Başkanımız 
Murat Beşikci, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini 
söyledi.
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Yenişehir Belediyemiz aşılanma oranı yüzde 62 ile düşük 
kentler arasında yer alan ilimiz Diyarbakır’da, aşının öne-
mine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeye 
devam ediyor. 
Yenişehir Belediyemizin  koordinesin-
de, Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği 
üyeleri ilçemizde farkındalık oluştur-
mak için ‘Diyarbakır aşı ol’ sloganla-
rıyla pedal çevirdiler.
Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir 
Belediyemizin koordinesinde, düzen-
lenen farkındalık etkinliğinde Bisiklet 
ve Doğa Sporları Derneği’nin Pedal-

daş Bisiklet Grubu ve Yeşil Yıldız Der-
neği üyeleri, ‘Sağlığınız için aşıya pe-
dal çevirin’ dediler. 
15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan baş-
layarak Ofis Semti Sanat Sokağı’nda 
kurulan aşı çadırına kadar ‘Diyarbakır 
aşı ol’ sloganları atarak pedal çevrilen 
etkinlikte aşı olmayan vatandaşlara 
aşıları yapıldı.

Pedaldaş Bisiklet Grubu Başkan Yardımcısı Cüneyt Zengin ise  aşının 
önemin dikkat çekmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini 
belirterek “Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz. Aşı insanları hasta-
lıklardan hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için 

sağlıklı ve risk altındakilere uygulanır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş 
bireyin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez. Biz 
kulüp olarak aşının önemi ve aşı yapması konusunda herkesi aşı yap-
maya davet ediyoruz” dedi.

Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öğer de, “Üzülerek söylemek gere-
kiyor ki Diyarbakır’da istediğimiz performansı yakalayamadık. Daha 
geçen haftaya kadar kırmızı kategorideyken şuan turuncu kategori-
deyiz. O yüzden istenilen, her iki doz aşının da mavi kategoride ol-

masıdır. Diyarbakır’da farkındalık oluşturmak ve milletimizi kulaktan 
dolma bilgilerden ziyade aşının koruyuculuğunu, aşının halk sağlığını 
koruma noktasında önemini vurgulamak ve milletimizin aşısını yap-
ması amacındayız” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren  Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci, Diyarbakır da yapılan çağrıların ve düzenlenen etkin-
liklerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, pan-
demi kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu açıklamalar ve 
sosyal medya üzerindeki çağrıların olumlu etkilerini gördük. Salgın ile müca-
delede en güçlü silah olan aşılamanın artırılmasına yönelik kampanyalarımızı 
sürdüreceğiz. Bilim insanlarının söylediği gibi aşı koronavirüse karşı tek etkili 
çözüm. Lütfen hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşımızı olalım. Başka yolu 
yok, aşıyla aşacağız. Her gün bir yakınımızı salgın dolayısıyla kaybediyoruz. 
Bunun şakası yok.’ ’dedi.



10
AYLIK HİZMET BÜLTENİE Y LÜ L  2021  |  SAYI  20 /yenisehirbld21 0532 778 96 54

Bu logo ise üzerinde bulunduğu 
ürünün geri dönüştürülebilir alü-
minyumdan yapıldığını bilmenizi 
sağlar. Geri dönüşüm sembolleri 
arasında pek fazla bilinmeyen 
logolardan biridir.

ALÜMİNYUM

ORGANİK ATIKLAR CAM ATIKLAR PLASTİK ATIKLAR KAĞIT ATIKLAR METAL ATIKLAR GERİ DÖNÜŞMEYEN
ATIKLAR

GERİ DÖNÜŞÜM GELECEKTİR!

Biz Çöp
Degiliz!-

Bu sembol, ürünün geri dönüş-
türülebileceğini gösterir. Fakat 
malzemenin yerel geri dönüşüm 
merkezi veya toplayıcı firma tara-
fından kabul edileceğini garanti 
etmemektedir.Ayrıca ürünün geri 
dönüştürülmüş malzemelerden 
yapıldığını da göstermez.

MOBİUS DÖNGÜSÜ

Yeşil Nokta’nın anlamı genellikle Mo-
bius Döngüsü ile karıştırılmaktadır. 
Bu nokta, ambalajın geri dönüştürül-
düğü veya geri dönüştürülebileceği 
anlamına gelmez. Üreticinin amba-
lajın geri kazanımına ve geri dönüşü-
müne mali olarak katkıda bulunduğu-
nu göstermektedir.

YEŞİL NOKTA

Döngülerin içindeki sayıların ama-
cı ürün için kullanılan plastik tipini 
tanımlamaktır. Tüm plastikler geri 
dönüştürülebilir veya tekrar kulla-
nılabilir değildir. Parçalanamayan 
ve geri dönüştürülemeyen çok sa-
yıda plastik tabanlı ürün var.

PLASTİKLER

Bu logo, ürünün EN 13432/14955 
Avrupa standardına göre “endüst-
riyel olarak kompostlanabilir” oldu-
ğunu onaylıyor.

KOMPOSTLANABİLİR

Camın çoğunluğu geri dönüştü-
rülebilir. Cam şişenizi veya kava-
nozlarınızı cam geri dönüşümüne 
gönderiyorsanız eğer camı renkli 
olarak ayırmayı deneyin. Ayrıca 
şişe kapakları gibi cam olmayan 
bileşenleri çıkarmayı unutmayın.

CAM ATIK ELEKTRONİKLER

Üzerinde bu logo bulunan ev alet-
leri, cep telefonları ve daha birçok 
elektronik ürünün elektrikli parça-
ları geri dönüştürülebilir.

KAĞIT

Geri dönüşüm sembolleri arasında 
Ulusal Kağıt Tüccarları Birliği’nin 
patentini aldığı bir damgadır. Ürü-
nün asgari olarak % 50 oranında 
orijinal atık kağıt veya karton elyaf-
tan yapıldığını belgelemektedir.
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KONSERVE YAPIMI

Konserve yemeklerin uzun ömürlü olacak şekilde muhafaza edilme-
sidir. Buzdolabının icadından önce yemekler fümeleme ya da kurut-
ma yöntemi ile saklanmaktaydı.  Konserve yönteminin icadı ile birlikte 
besinlerin sahip olduğu besin değeri de koruma altına alınmış oldu. 
Konservenin ilk kullanım şekli askerlere ve uzun yolculuklara çıkan-
lara yemekleri uzun süre yanlarında taşımalarıyla olmuştur. Zamanla 
konservelerde saklanan yiyeceklerin sayısı artmıştır. Artık bakliyat, et, 
sebze hatta meyve bile bu şekilde saklanmaktadır.

Konservede Bulunan Yiyecekleri Tüketirken Dikkat Edilmesi 
Gereken Önemli Noktalar Şunlardır:

Ruhen acı çeken insanların sessizlikleri, onların iç ses-
lerini duyan (onlarla empati kurabilen) insanlar için çok 
gürültülüdür! Bu sessizliklerinin kaynağı ise maruz kal-
dıkları şiddet sonucunda yaşadıkları acziyet duygusu-
dur. Yaşadıkları çevreden gereken desteği alabilirlerse 
acizliklerini yenebilir, belki de kendi hayatlarını olumlu 
anlamda dönüştürebilirler.

Şiddet kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre tanımı şöy-
ledir; bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik 
yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuç-
lanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna 
yönelik tehdit ve baskıyı içeren fiziksel, cinsel, psikolo-
jik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. 
Daha çok dezavantajlı çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bi-
reylerin maruz kaldığı; yumruk atmak, tokat atmak, ba-
ğırmak, korkutucu şekilde bakmak, eşya kırmak, sağlık 
sorunları olduğu halde doktora gitmesine izin verme-
mek vb. davranışlar fiziksel üstünlük kullanılarak uygu-
lanan fiziksel şiddet biçimleri;  istediklerini yaptırmak 
için cezalandırıcı tutum sergilemek, duygu sömürüsü 
yapmak, kıskançlık göstermek, becerilerini küçümse-
mek, yalnızlaştırmak, hakaret etmek, onun adına ka-
rar almak, çocukları şiddet aracı olarak kullanmak vb. 
davranışlar psikolojik şiddet biçimleri; çalışmaya engel 
olmak, gelirine el koymak, eğitimini engellemek, borç-
landırmak vb. davranışlar ekonomik şiddet biçimleri; 
ısrarla aramak, sürekli mesaj göndermek, akıllı telefon 
uygulamalarıyla takip etmek, sosyal medya hesaplarını 
karıştırmak, iletişim bilgilerini izinsiz başkalarına ver-
mek vb. davranışlar dijital şiddet biçimleridir. 

Şiddetin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik olarak; 
Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 
Ceza Mahkemesi Kanunu, İş Kanunu 6284 sayılı Aile-
nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, 5395 sayılı Ço-
cuk Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Adli 
Kolluk Yönetmeliği gibi Ulusal Yasal Düzenlemelerin 
yanında sivil toplum kuruluşları, vakıf, sendika, dernek 
gibi toplulukların çalışmaları bulunmaktadır. Bu gibi 
yasal düzenleme ve çalışmaların yanında şiddetin ön-
lenmesindeki en önemli etken, şiddet mağduru birey-
lere devlet desteğinin yanında en yakın çevresinin de 
destek vermesidir. Mağdur yakınlarının mağdurlarla 
empati kurarak sessizliklerinin arkasındaki gürültüyü 
anlayıp, gerekli yardım ve yönlendirmeleri yapmaları 
gerekmektedir.                                        

• Çürük olmayan, orta olgunluktaki sebzeler seçilerek hazırlıklara başlanılır. 
• Sebzeler yıkanır ve sap kısımları ayrılır. İstenilen büyüklükte doğranır. 
• Doğranan sebzeler bir tencere içinde hafif ateşte döndürülür. Kavanoz-

lara üst kısımlarında 2 cm kadar boşluk bırakılarak malzemeler eklenip, 
kavanoz kapakları sıkıca kapatılır. (Pişirme aşamasında en az 10 dakika 
besinlerin pişirilmesi gerekmektedir.)

• Kavanozları ters çevirip, geniş bir tencereye aralarında boşluk bırakılarak 
dizilir. Tencereye kavanozların yarısına gelecek şekilde su doldurulur ve 
kaynatılır.

• Yeterince kaynadıktan sonra kavanozlar ters çevrilerek tezgâhın üzerine 
dizilip, soğuması için bekletilir.

• Konserveler serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.
• Konserveler konserve açacağı ya da bir bıçak yardımıyla havası alınarak 

açılabilir.

• Konserve ürünleri satın almadan önce son kullanma tarihi kontrol edil-
melidir.

• Konserve açıldıktan sonra ekşi bir koku alınıyorsa ve renkte bozulma 
meydana gelmişse tüketilmemelidir.

• Delik, çatlak ya da ezilmiş konserveler satın alınmamalıdır.
• Ev yapımı konserve ürünleri tüketmeden önce, kapağın tam olarak ka-

palı olmasına ve kapağın düz bir şekilde kalmasına dikkat edilmelidir. 
Kapağı hafif bombe olan konserveler hava almıştır. Kesinlikle tüketilme-
melidir.

• Konserve kapağı açıldığında su fışkırıyorsa içeride bakteriler olduğuna 
işarettir. Tüketilmemesi gerekmektedir
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Hepimizin bildiği gibi temiz su kaynaklarımı-
zın tükenmek üzere olması büyük bir sorun. 
TÜİK verileri, Türkiye’de kişi başına düşen 
yıllık kullanılabilir su miktarının 1.400 m³ 
civarında olduğunu gösteriyor. Ancak kişi 
başına düşen su miktarı 1000 m³’ün altında 
olan ülkeler su fakiri, 1000-3000 m³ arasın-
da olan ülkeler ise su stresi çeken (su azlığı 
yaşayan) ülkeler olarak tanımlanıyor. Yani 
ülkemiz su azlığı yaşayan ülkeler arasında 
yer alıyor ve nüfusun artmasıyla beraber 
bu sorunun artabileceği düşünülüyor. Bu-
nun önüne geçmek için de hepimize çeşitli 
görevler düşüyor. En başta ise su tasarrufu 
yapmak ve kaynakları korumak yer alıyor. 
Peki, su kaynaklarımızı özenli bir şekilde kul-
lanıyor muyuz? Tükenen su kaynaklarımızı 
korumak için neler yapabiliriz?

- Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. 
- Bulaşık makinesi tam dolmadan çalıştırmayın. 
- Sebze ve meyveleri su dolu bir kap içinde 
   yıkamaya özen gösterin. 
- Mutfağınızda su tasarruflu musluk başlığı 
   kullanın.
- Sifon kullanımına dikkat edin. 
- Tuvalet kâğıtlarını klozete atmayın. Bu iki 
   kere sifon kullanmanıza sebebiyet verebilir. 
- Tasarruflu çift basmalı (az ve çok su) sifon 
   sistemi kullanın. Böylece gereken durum-
   larda az ya da çok su kullanabilirsiniz. 
- Duş sürenizi kısa tutmaya özen gösterin. 
- Dişlerinizi fırçalarken ya da ellerinizi yıkar-
   ken musluğu uzun süre açık bırakmayın. 
- Sabunlanırken ya da şampuanlanırken 
   suyu kapalı tutun. 
- Musluklarınızın damlatmadığından emin 
   olun. 
- Çamaşır makinesi tam dolmadan çalıştır-
   mayın.

‘Her sağlıklı insan bir engelli ada-
yıdır’ diyerek inşa ettiğimiz En-
gelsiz Yaşam Merkezimizde dü-
zenlediğimiz aktivitelerimiz ve 
eğitimlerimizle; özel gereksinimli 
vatandaşlarımızın topluma ka-
zandırılmaları, mesleki beceriler 
edinmeleri, boş zamanlarını ni-
telikli geçirebilmeleri, yalnız ol-
madıklarını hissedebilmeleri ve 
eğitimler sonucunda verdiğimiz 

belgelerle çıraklık eğitimi alabil-
melerini amaçladık. Eğitimini ver-
diğimiz erbane, ahşap, el sanatla-
rı, takı tasarımı, müzik ve satranç 
kurslarımız; sürpriz doğum günü 
etkinliklerimiz, kültürel şehir dışı 
gezilerimizin yanında haftanın 
dört günü Özel Eğitim Öğretmen-
lerimiz aracılığıyla özel gereksi-
nimli bireylerimize yönelik olarak 
psiko-sosyal destek vermekteyiz.


