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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, Diyarbakır Tekstil İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapan firma-
ları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi 
aldı.>> 3’te

Yenişehir Belediyemiz, Sosyal Belediyeciliğin yanı sıra 
gelişen, büyüyen ve yeni yaşam alanlarının arttığı ilçe-
mizde alt yapısı tamamlanan bölgelerimizde duble yol-
ları aratmayan yeni  imar yolları açmaya devam ediyor. 

Yenişehir İlçemizde bir birinden farklı bir 
o kadar da önemli projelere imza atan Be-
lediyemiz, bu kez Üçkuyu Mahallemizde  
içerisinde Gençlik Kütüphanesi’nden Bilgi 
Evi’ne kadar bir çok alanın bulunduğu Nev 
Park’ı inşa ediyor.>> 5’te

Çeşitli temas ve ince-
lemelerde bulunmak 
üzere İlimize gelen İç 
İşleri Bakanımız Sü-
leyman Soylu, temas-
ları çerçevesinde Ye-
nişehir İlçemiz Sanat 
Sokağı’nda sevgi seli 
arasından esnafları-
mızı ziyaret etti,  Mil-
let Kıraathanemizde ise gençlerimizle bir araya geldi.>> 9’da>> 4’te

Yenişehir Belediyemiz  tarafından nitelikli iş gücünü artırmak ve firmaların personel ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla ‘Yeni iş, Kariyer İstihdam Merkezi’ projesi hayata geçirildi.>> 2’de
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‘Yeni’İş, Kariyer İstihdam Merkezi’ projesi protokol imza töreninde 
konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız  Murat Beşik-
çi, “İnşallah protokolümüzün imzalanmasıyla birlikte her sene binler-
ce Diyarbakırlı kardeşimizin İstihdam Merkezimiz aracılığıyla eğitim 
almasını ve donanım kazanmasını sağlayacağız “dedi.  

Belediyemiz Konferans  Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza  
törenine Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşik-
çi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, DESOB Başkanı Alican Ebedi-
noğlu, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, MEKSA Başkanı Sertaç Işık 
ile çok sayıda kişi katıldı.

İmza töreninde  açıklamalarda bulunan Bele-
diye Başkanımız  Murat Beşikçi, Diyarbakır’ın 
bir istihdam merkezi, bir sanayi merkezi, 
bir turizm merkezi hâline gelmesiyle birlik-
te hem istihdam noktasında hem de işsizlik 
noktasında önemli ilerlemeler kaydedeceğini 
söyledi.
Diyarbakır’da aynı zamanda çok ciddi istih-
dam olanaklarının da  olduğunu belirten 
Başkanımız Murat Beşikci, “Gerek Organize 
Sanayi Bölgemizde gerek Tekstil İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgemizde gerekli kurulum çalış-
maları devam eden lojistik merkezimizde her 
gün yeşeren, filizlenen, yeni ticarethaneleri-
mizde Diyarbakır’da çok ciddi istihdam ola-
nakları ortaya çıkıyor. Bu istihdam olanakları 

ortaya çıkarken bir yandan da sanayicimizin, 
işverenimizin ihtiyaç duyduğu vasıflı eleman 
noktasında da bir açığın olduğunu görüyo-
ruz. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak bu 
sektörde çok önemli pozisyonları olan, gerek 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odalar Birliğimizde, 
gerek İş Adamları Derneğimizde, gerek MEK-
SA Vakfımızda Yenişehir Belediyesi olarak ini-
siyatif alarak iş birliği içerisinde Diyarbakırlı 
kardeşlerimize sektörün ihtiyaç duyduğu vas-
fı, donanımı kazandırarak, bu noktada Diyar-
bakır’daki olanaklarına katkı sunmak istiyo-
ruz. İnşallah MEKSA Vakfımızın yerleşkesinde 
bize tahsis edilen bir alanda belediyemizin 
Kariyer ve İstihdam Merkezi’ni inşa edeceğiz. 
Burada istihdam edeceğimiz, çalıştıracağı-

mız yetkin, etkin kariyer noktasında yönetim 
planlaması, istihdam planlaması noktasın-
da donanımlı personellerle sürekli bir saha 
çalışması, sektörün temsil iş birliği içerisin-
de bir analiz yaparak ihtiyaç duyduğu vasıflı 
elemanların yetiştirilmesine MEKSA Vakfı-
mız çatısı altında iş birliği içerisinde inşallah 
gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizim geldiğimiz 
günden bu yana hayalimizdi. Altyapı çalışma-
larını tamamladık. İnşallah protokolümüzün 
imzalanmasıyla birlikte her sene binlerce Di-
yarbakırlı kardeşimizin İstihdam Merkezimiz 
aracılığıyla eğitim almasını ve donanım ka-
zanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Yenişehir Belediyemiz  tarafından nitelikli iş 
gücünü artırmak ve firmaların personel ihti-
yacını karşılamak amacıyla ‘Yeni iş, Kariyer 
İstihdam Merkezi’ projesi hayata geçirildi.

Nitelikli iş gücünü artırmak ve firmaların personel 
ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
proje Yenişehir Belediyemiz, Diyarbakır Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB), Doğu Güneydo-
ğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu 
(DOGÜNSİFED), Diyarbakır Mesleki Eğitim ve Küçük 
Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğümüz arasında Kariyer Merkezi işbirliği 
protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamanın ardından imza töreni 
gerçekleştirildi. İstihdam projesinden, 35 yılı 
aşkın bir süredir 150 binin üzerinde çocuk, 
genç, yetişkin, özel ilgi grupları dâhil bir çok 
kesime mesleki eğitim hizmeti sunan MEK-
SA, Merkezde 26 Meslek Kuruluşu, ilçelerde 
16 Meslek Kuruluşu olmak üzere 42 Meslek 
Odasıyla kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere yak-
laşık 60 binin üzerinde Esnaf ve Sanatkara 

hizmet veren DESOB, 11 üye Dernek, bin 246 
üye Firma ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nin 
çatı kuruluşu DOGÜNSİFED ve Yenişehir İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, MEKSA Vakfı tarafın-
dan kullanılan Mesleki Eğitim Kampüsü’nde 
mesleki eğitim programlarını yürüterek, iş 
dünyası için gerekli olan beşeri sermayenin 
sağlanmasının hedeflendiği öğrenildi.
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yatırım yapan firmaları ziyaret ederek çalış-
maları hakkında bilgi aldı.
Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Üretim Yapan SCM Tekstil 
Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Güneydoğu Tekstil Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran ile bir 
araya gelen Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, Tekstil İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nin önemli bir üs haline geleceğini söyledi.

Yatırım yapan tüm yatırımcılara her zaman destek olacaklarını belirten Yeni-
şehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, “Diyarbakır’ın geç-
mişine bakıldığında kentimiz tekstil ile  anılmaktadır. Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölgemiz tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde Diyarbakır İlimiz yeni-
den tekstil, giyim ve hazır giyim sanayisinde önemli bir üs haline gelecektir. 
Çünkü Diyarbakır ilimiz Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu genç nüfus açı-
sından çok cazip bir İl’dir. Bizler de Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi ola-
rak bu konuda tüm yatırımcılarımızı destekliyor ve her zaman onlarla birlikte 
olacağımızı belirtmek istiyorum.’’ dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren SCM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Güneydoğu 
Tekstil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran ise hedeflerinin Diyarbakır’da fason üretimi 
yapmaktan ziyade bir marka kent yaratmak olduğunu belirterek “Bizler de Tekstil İhtisas OSB’de fabrika kuran ve kuracak 
olan firmalarımızı ziyaret ederek, her firmanın kendi markasını yaratmasını istiyoruz. Yerelden ulusala ve dünya piyasası-
na gireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
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Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin Üçkuyu Mahallesi’nde 
22 metre genişlik ve 800 metre 
uzunlukta yapmış olduğu yeni 
imar yolu çalışmalarını yerinde 
inceleyen Başkanımız Murat Be-

şikci, yeni yerleşim alanlarımızın 
gerekli alt yapı çalışmalarını ta-
mamladıktan sonra, vatandaşları-
mızdan gelen talepler ve yapılan 
planlamalar çerçevesinde yeni 
imar yollarımızı da açıyoruz.

Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Yenişe-
hir İlçemizin bazı mahallelerinde yapılaşma hızla 
artış gösteriyor. Belediye olarak yeni imar yollarını 
açarak gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdür-
lüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kap-
samında birçok cadde ve sokakta hizmetler ger-

çekleştiriliyor. Yeni imar yollarının yanı sıra daha 
önce yerleşim olmasına rağmen hiç yolu olmayan 
bölgelerimizde de  yeni yollarımızı açıyoruz. Yapı-
lan tüm bu çalışmalarımızı en iyi ve en  kısa sürede 
tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunu-
yoruz” dedi.

İşitme Engelliler Okulu’nda eğitim alan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek yakından ilgilenen Baş-
kanımız Murat Beşikci, okul idarecileri ile birlikte işitme engelli öğrencilerin eğitimlerini kolaylaştırmak 
amacıyla yapılan çalışmaları inceledi.

İşitme engelli öğrenciler ile uzun süre ilgilenen Belediye Başkanımız Murat Beşikci, bir insanın engelli ol-
ması onun diğer insanlar gibi yaşamasına, çalışmasına ve başarılı olmasına engel teşkil etmediğini belir-
terek, “Sosyal  Belediyecilik anlayışımızla toplumun her kesimine hizmet götürmek amacıyla çalışmaları-
mız devam etmektedir. Sadece İşitme Engelli değil tüm engelli öğrencilerimizi sahip oldukları yetenekler 
doğrultusunda üretken, kendi hayatını idame ettirebilen bireyler haline getirmek en temel vazifemizdir. 
Burada bulunan çocuklarımızın eğitimi için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaktayız.’’ şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediyemiz, Sosyal Belediyeciliğin yanı 
sıra gelişen, büyüyen ve yeni yaşam alanlarının art-
tığı ilçemizde alt yapısı tamamlanan bölgelerimizde 
duble yolları aratmayan yeni  imar yolları açmaya 
devam ediyor. 

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci,” Engelli öğrencilerin sahip oldukları yetenek-
ler doğrultusunda üretken, kendi hayatını idame ettirebilen 
bireyler haline getirmek en temel vazifemiz olmalıdır.” dedi.

Belediyemiz yeni imar yollarının yapımı ile ilçemizde şehir içi ulaşım 
ağını rahatlatarak gelecekte alt yapı, üst yapı ve ulaşımdan kaynaklı 
sorunlar ile karşılaşmamak amacıyla modern yapılaşmanın devam et-
tiği bölgelerimizde duble yolları aratmayan yeni imar yollarını açıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye  Başkanımız Murat Beşikci, Yenişe-
hir ilçemizde artan nüfusla orantılı olarak yeni  ve modern yerleşim 
yerlerinin oluştuğunu belirterek,’’ Bu yeni yerleşim yerlerimizde ileriki 
süreçlerde her hangi bir sorunla karşılaşmamak için alt yapı ve üst 
yapı çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.’’ dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Yeni-
şehir ilçemizde bulunan Surkent İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta-
okulu’nu ziyaret ederek, okul idarecileri ve  eğitim gören öğrenci-
lerle bir araya geldi.
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Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiya-
tı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye 
bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki 
fiyatına bakılırken, rastgele seçilen  ürünler ise  
kasaya götürülerek fiyat karşılaştırılması yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde ilçede yapılan dene-
timlerle ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymaka-
mı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, ekiple-
rimiz etiketlerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile  
etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir 

fark var mıdır yok mudur  bunun tespitini yap-
maktadır. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı du-
rumun olması durumunda işletmelere idari yap-
tırım uygulamaktadırlar.

Yenişehir ilçemiz Üçkuyu Mahallemizde 20.000 metrekare alanda kurulacak olan Nev Park içerisinde bisiklet ve yürüyüş 
yolları, çocuk parkı, satış büfesi, yağmur suyu toplama alanları, Wi-Fi noktası, anne-çocuk bakım odası, Gençlik Kütüpha-
nesi ve Bilgi Evi yer alacak.

Yenişehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden beri vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına uygun projeler geliştir-
diklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci,” Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 
hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz.’’ dedi.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, “ Üçkuyu Mahallemizde inşa edeceğimiz Nev Park’ımızın içerisine bisiklet ve yürüyüş 
yollarından tutun çocuk parkı, satış büfesi, yağmur suyu toplama alanları, Wi-Fi noktası, anne-çocuk bakım odası, Gençlik 
Kütüphanesi ve Bilgi Evimizi ekleyeceğiz. Özel peyzajıyla Üçkuyu Mahallemizin çehresini değiştirecek olan Nev Parkımızın 
şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.’’ şeklinde konuştu.

Yenişehir İlçesi’nde rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdık-
larını belirten Belediye Başkanımız Murat Beşikci,’’ Denetimlerimiz aralıksız 
bir şekilde sürecektir. Asla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, fırsatçılara 
ve fahiş fiyat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan 
böylesi bir durum ile karşılaşmaları durumunda hiç vakit kaybetmeden, Ye-
nişehir Belediyesi WhatsApp Destek Hattımız olan  0532 778 96 54 numara-
mıza durumu bildirmelerini istiyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci, piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsa-
mında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin ilçede hız 
kesmeden devam ettiğini belirterek, fahiş fiyat uygulayan 
işletmelere göz açtırmayacaklarını söyledi.

Yenişehir İlçemizde bir birinden farklı bir o kadar da 
önemli projelere imza atan Belediyemiz, bu kez Üç-
kuyu Mahallemizde  içerisinde Gençlik Kütüphane-
si’nden Bilgi Evi’ne kadar bir çok alanın bulunduğu 
Nev Park’ı inşa ediyor.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde temel 
gıda maddeleri satan işyerleri ve market zincirlerine yönelik sıkı bir dene-
timden geçirdi.
Başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı 
ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu değerlendiren ekiplerimiz, yumur-
ta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile 
temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. 
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Yenişehir’in minik sahiplerine güvenilir bir ortam sunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci Çocuk Sokağı’nın aynı zamanda Sokak Oyunları konusunda bir Eğitim Merkezi olarak da 
hizmet verdiğini söyledi. 

Türkiye’nin önemli pamuk üretim bölgelerinden biri olan Diyarbakır’da beyaz altın olarak bilinen pamuk 
hasadına Yenişehir İlçemizde  başladı.

Yenişehir Belediyemiz trafiğe kapalı alanda 
oluşturduğu Çocuk Sokağı ile güvenli bir alan-
da çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği, 
hayata daha özgür ve kendine güvenen birey-
ler olarak yetişeceği bir ortam hazırladı.

Koperatifler Mahallesi’nde Belediyemiz tara-
fından kurulan Çocuk Sokağı’nı ziyaret eden 
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, sokakta oyun oynayan çocuk-
larla birlikte oyun oynadı. 
Çocuk Sokağı’na gelen aileler ile de sokak 

hakkında görüşen Belediye Başkanımız Murat  
Beşikci, bölgede bir ilke imza atarak trafiğe 
kapalı bir caddeyi Çocuk Sokağı’na dönüştür-
düklerini belirterek, “Çocuk Sokağı Projemiz 
ile ilçemizde trafiğe kapalı olan caddemizi 
çocuklarımız için özel tasarladık. Bölgemizde 
bir ilk olan Çocuk Sokağı projemiz ile çocukla-
rımızın gelişimine ve hayallerini gerçekleştir-
melerine destek olmaktayız.  Çocuklarımızın 
düşlerini gerçekleştirdikleri sokağımızda sos-
yal, zihinsel ve dil gelişimlerine katkı sağlayan 
oyunlarla  becerilerini geliştirip takım bilinci, 

empati kurma, işbirliği yapma, koordinasyon 
sağlama, stratejik düşünebilme gibi nitelikle-
ri de kazanabilmektedirler.” dedi.

Çocukları için böylesi bir alan oluşturan Ye-
nişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci’ye teşekkür eden vatandaşlar 
ise ‘’Oluşturulan çok güvenli Çocuk Sokağı’n-
da çocuklarımız hareket ederek enerjilerini 
boşaltıyor ve deşarj oluyor. Böylesi bir alanı 
oluşturan Kaymakam ve Belediye Başkanımı-
za teşekkür ediyoruz.” dediler.

Yenişehir İlçemiz Güzel Mahallemizde  Yenişe-
hir Ziraat Odası Başkanlığı koordinasyonunda, 
Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye-
si Başkanımız  Murat Beşikci, Yenişehir Ziraat 
Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ile ilçe-
de bulunan kurum ve kuruluşların müdürleri-
nin katılımıyla Pamuk Hasadı Tarla Günü Etkin-
liği düzenlendi. 

Güzel Mahallemizde  gerçekleştirilen pamuk 
hasadı etkinliğinde pamuk hasadını gerçekleş-
tiren, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Bele-

diye Başkanımız  Murat Beşikci, tekstil merkezi 
olma yolunda ilerleyen Diyarbakır’da pamu-
ğun önemine değindi.

Yenişehir ilçemizin yüzde 70’nin sulanabilir 
bir alana sahip olduğunu belirten Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci, “İlçemizde bu ala-
nın 35.000 dekarı pamuk ekim alanıdır. Bu 
alanlarımızdan elde edilen pamuk ham mad-
de olarak Tekstil Sanayide, çiğit Yağ Sanayide, 
küspesi ise Yem Sanayimiz için önemli bir yere 
sahiptir. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi 

olarak pamuğu ve pamuğa dayalı bütün üre-
tim alanlarında çiftçilerimizin bilinçlenmesini, 
verim ve üretimde kalitenin artırılmasını ve 
kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak için 
sahada aktif şekilde yer alan Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü’müzü oluşturduk. Ve siz değerli 
üreticilerimize hizmet vermeye başladık. Her 
zaman çiftçi ve üreticilerimize destek olmaya 
devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni sezonun 
tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu bereketli ol-
masını diliyorum.’’ dedi.
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Yenişehir Belediyemiz ile Trabzon’un 
Ortahisar Belediyesi tarafından ’Biriz, 
beraberiz, kardeşiz’ etkinlikleri kapsa-
mında sergi, konser ve her iki ilin yöresel halk oyunları ekibi 
tarafından Diyarbakır Forum AVM’de gösteriler sergilendi.

ORTAHİSAR ve YENİŞEHİR KARDEŞ BELEDİYE 
OLMANIN RESMİ ADIMINI DA ATACAĞIZ 

TRABZON FOTOĞRAFLARINI BUGÜN DİYARBAKIR’DA SERGİLİYOR

İçişleri Bakanlığımızın 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında, Yenişehir Belediyemiz ve 
Yenişehir Kaymakamlığımız   AFAD arasında Afet Farkındalık Protokolü imzalanarak, olabile-
cek acil durumlara karşı çalışanlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Türkiye’nin zenginlikleri, tarihi değerlerini bir 
arada yaşayabilmek ve yaşatabilmek adına dü-
zenlenen etkinliğe Yenişehir Kaymakamı ve Ye-
nişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Sur 
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah 
Çiftçi, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet 
Metin Genç, Trabzon Ortahisar Belediye Başkan 
Yardımcısı Coşkun Şahin, Türkiye Muhtarlar Kon-
federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Hizmet İş Sen-
dikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan 
ile davetliler katıldı. ‘Biriz, beraberiz kardeşiz’ 
projesi kapsamında sergi, konser ve her iki ilin 
yöresel halk oyunları ekibi tarafından Diyarbakır 

Forum AVM’de gösteriler sergilendi. 
“Bu milletin bileği bükülmez” 
Coşkuyla açılışı gerçekleşen etkinlikte 
horon oynanırken türküler söylendi. 
Açılış konuşmasını yapan Yenişehir Kay-
makamı ve Yenişehir Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci, icra edilen etkinlik 
ile kültürün, sanatın, sporun iyileştirici 
ve kaynaştırıcı özelliği çok önemli ol-

duğunu belirtti. Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci, “Pandemi 
döneminde de 
gördük ki in-
sanlar yaklaşık 
iki yıldır kabuk-
larına çekilmek 
zorunda kaldı. 
Bu dönemde 
belki bir araya 
gelmeye, stat-

larda aynı maçı izlemeye, konserlerde beraber 
alkış tutmaya hasret kaldık. Kültür, sanat, spor, 
pandemi gibi zor bir dönemde bizleri birleştiren 
en önemli özellikler oldu. O yüzden bugün bu-
rada büyük bir keyif aldığım, büyük bir mutluluk 
duyduğum hatta biraz önce horon ile halayın bir 
araya geldiğinde bu milletin bileği bükülmez de-
diğim bir anı yaşatan değerli Ortahisar Belediye 
Başkanımıza, kıymetli misafirlere, siz değerli katı-
lımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her iki beledi-
yenin kardeş belediye olma yolunda resmi adımlar atacağını aktardı. 
Genç, “Bu kadim topraklarda gözü olan emperyal güçlerin bu birlikteliği 
bozmak uğruna yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Maalesef burada insanla-
rımız çok sıkıntılar çekti, acılar çekti. Bu birlik beraberliği bozarak em-
peryal güçlerini burada, bu topraklarda icra etmeye çalışanlara benim 
Diyarbakırlı kardeşim, vatandaşım imkan vermedi, fırsat vermedi, fırsat 
da vermeyecek Allah’ın izniyle. O oyunları hep beraberce bozduk, boz-
maya da devam edeceğiz. İnşallah bu kardeşlik iklimini de değerli kay-
makamımızla beraber resmileştirerek Ortahisar ve Yenişehir Belediye-
lerimizi de Kardeş Belediye olmanın resmi adımını da atacağız inşallah” 
diye konuştu.

Diyarbakır Fotoğrafçılar Derneği (Fotono21) Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ise 2019 
yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak Trabzon’daki 
fotoğraf çalıştayına katıldıklarını söyledi. Orada 100 fotoğraftan oluşan Diyar-
bakır fotoğrafları sergisi açtıklarını, karşılıklı fotoğraf sergileri düzenlediklerini 
vurgulayan Kılıçoğlu, “Daha sonra Trabzon’un fotoğraf sahası Metin Öztürk’ün 
fotoğraflarını Diyarbakır’da sergiledik. Pandemi döneminde tabii ki bu şeyler ya-
vaşladı. Sanat da bundan nasibini aldı. Şimdi ortam yavaş yavaş düzeldi. Pande-
minin etkilerinden yavaş yavaş kurtuluyoruz. Tabi tedbirli olmaya devam ederek 
süreci götürüyoruz. Bu süreçte de yine Trabzon’da Zerzevan Kalesinin tanıtımıyla 
ilgili Ortahisar Belediyesinin ev sahipliğinde çok büyük bir fotoğraf sergisi yap-
tık. Yenişehir Belediyesi’nin katkılarıyla akabinde de Yenişehir Belediyesine ev 
sahipliğinde, Ortahisar Belediyesine ve Trabzonlu fotoğraf sanatçılarının atmış 
bir fotoğraftan oluşan Trabzon fotoğraflarını bugün Diyarbakır’da sergiliyoruz” 
şeklinde konuştu.

Belediye personellerimizin deprem, yangın, sel, sabotaj, arama kurtarma, tahliye ve yangın söndürme gibi 
olası acil durumlara karşı hazır hale getirmek için düzenlenen eğitim programı Yenişehir Belediyemiz Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Düzenlenen eğitim programına katılan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
deprem, heyelan,yangın ve sel gibi afetlerde can kayıplarının yaşandığını belirterek, bu can kayıplarının en aza 
indirilmesi için bilinçlenmeyle olacağını söyledi.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Abdülbaki Arcanlı ise “Tedbirsizlik, eğitimsizlik ve çürük yapılar nedeniyle 
can kayıpları yaşanmaktadır. Henüz depremi önceden haber verecek bir sistem geliştirilemedi. Bu nedenle 
tedbirli yaşamayı ve bilinçli olmayı öğrenmeliyiz. Depremden önce evlerimizde tehlike avına çıkmalıyız ve 
eşyalarımızı duvara sabitlemeliyiz. Deprem anında balkona, merdivene ve asansöre yönelme-

meliyiz. Mutlaka adrese dayalı olan toplanma alanlarınızı önceden gidip, görmelisiniz. Bütün acil durumlar için ise 112 numarası aranmalıdır.’’ şeklinde 
konuştu. Yapılan konuşmaların  ardından Belediye personeline deprem, yangın, sel, sabotaj gibi olası acil durumlara karşı alınması ve yapılması gereken-
ler konularında bir çok başlıkta eğitim verildi.

kapsamında bizler de personellerimize çeşitli konularda eğitimler vermekteyiz. Bu kapsamda bizler de 2021
yılı’nın Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi münasebetiyle de AFAD ile Afet Farkındalık Protokolü imzalandık.  Bu iş birliği protokolü kapsamında personelimize Afet Far-
kındalık Eğitimi verilmektedir. Doğal afetleri belki tamamen önleyemeyiz fakat bilinçlenerek bir nebze de olsa afetler dolayısıyla meydana gelen can kayıplarının 
önüne geçebiliriz. Çünkü Diyarbakırımızın kuzeyi 1.derece deprem riski, güneyi ve merkezi ilçeleri ise 2.derece deprem riski altındadır. “ diye konuştu.

Belediye Başkanımız Murat  Beşikci,’’ İçişleri Baş-
kanlığımızın başlatmış olduğu Eğitim Seferberliği 
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci ilçemize bağlı Kır-
sal Mahallelerde bulunan okulları ziyaret ederek, okul idarecilerinden öğrenci-
lerin eğitim koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yenişehir Belediyemiz israfın önlenmesi, atıkların geri kazanılarak ekonomiye 
katkı sağlaması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, 
doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konularda Belediye Personellerimi-

Yenişehir Kaymakamlığımıza bağlı Aile Destek 
Merkezi (ADEM)’lerde pandemi nedeniyle ders-
ler açık havada işleniyor.
Başta okuma yazma olmak üzere yetişkin kadın-

ların çeşitli eğitimler alarak, istihdama katılma-
larına sağlamak amacıyla kurulan Aile Destek 
Merkezleri’nin her köşesinin birer eğitim alanı ol-
duğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişe-

hir Belediye Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Eğitimin 
sadece dört duvar arasında alınır, düşüncesinde 
olmadıklarını’’ söyledi.

Yenişehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından 
düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi’ne, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye 
Başkanımız  Murat Beşikci, Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve 
personellerimiz katıldı.

Sıfır Atık  Eğitim programı açılışında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişe-
hir Belediye Başkanımız Murat Beşikci gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir 
doğa bırakmak amacıyla Sıfır Atık Eğitimi’nin önemine değindi.
Belediye Başkanımız Murat Beşikci,” Yaşadığımız çevrenin korunması ve ge-
lecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılabilmesi adına çalışmaları-
mızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü’müz Enerjini Boşa Harcama sloganıyla israfın önlenmesi, atık ayrıştırma 
bilincinin geliştirilmesi, tasarruf, su tüketimi, yenilenebilir enerji kaynakları 
konularında bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmektedirler. İsrafın önlenme-

sini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, 
atık oluşum sebepleri-
nin gözden geçirilerek 
atık oluşumunun engel-
lenmesi veya minimize 
edilmesi, atığın oluşma-
sı durumunda ise kay-
nağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık 
Projesi’ne hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz 
Birkan Abiş Sıfır Atık konulu bir sunum gerçekleştirerek eğitime başladı.

Aile Destek Merkezleri’nde eğitimler ve-
rilirken katılımcı kursiyerlerin her türlü 
ihtiyaçlarını ve sağlığını da düşündükle-
rini anlatan Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci,’’ Bu amaçla ‘Her Yerde Eğitim’ 
sloganımızla Gever Nesibe Sultan Aile 

Destek Merkezimizin bahçesini açık hava 
dersliği olarak düzenledik. Böylece oku-
ma yazma kursiyerlerimizin açık havada 
ders görerek eğitimden uzaklaşmamala-
rını da sağlamış olduk.” şeklinde konuştu. 

Adem-7 Okuma Yazma kursu öğretmeni Sultan Ay “Der-
simizi yaz boyunca bahçede işledik,  bu sayede derslere 
kursiyerlerimizin katılımını arttırdık. Öğrenmenin, bilginin 

var olduğu her yer okuldur. Öğrenmenin ışığı sardığında 
umutlar çiçek açar. Biz de kursiyerlerimizin umut çiçekle-
rini açmalarına vesile oluyoruz.” dedi.

Yenişehir Kaymakamlığımız tara-
fından başlatılan Her  Yerde Eği-
tim Projesi ile yetişkin bireyler 
için Aile Destek Merkezleri’nin 
bahçelerinde sınıflar oluşturulup 
eğitimler  veriliyor.

Kalbe Yürüyen Belediyecilik sloganıyla ilçemizde 
hizmetlerini aralıksız sürdüren Diyarbakır Yeni-
şehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte il-
çede eğitim gören öğrencileri bir an olsun yalnız 
bırakmıyor.

İlçede eğitim gören öğrencilerin eğitim araç ge-
reçlerinden tüm ihtiyaçlarına varıncaya kadar ko-
şan Belediye Başkanımız Murat Beşikci, İlçemize 
bağlı Hantepe Mahallesi’nde bulunan Hantepe 
ilkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya 
geldi. Öğrenciler ile birlikte derse katılan Başka-
nımız Murat Beşikci, “Eğitim öğretim konusunda 

Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi 
olarak geleceğimizin teminatı siz çocuklarımızın 
her zaman için yanında olacağız. Eğitiminiz so-
runsuz ve eksiksiz tamamlamanız için elimizden 
gelen her türlü desteği sizlere sunacağız.’’ şeklin-
de konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci daha sonra Hantepe 
İlkokulu idarecileri ile bir araya gelip, okulun ge-
nel durumu hakkında bilgi alarak okulun bahçe 
düzenlemesinin bir an evvel  düzenlenmesi için  
talimat verdi.



9
AYLIK HİZMET BÜLTENİEK İM  2021  |  S AYI  21 /yenisehirbld21 0532 778 96 54

Yenişehir Belediyemiz , sosyal so-
rumluluk projeleri kapsamında evle-
rinden çıkamayan ve tarihi kültürel 
alanları göremeyen bedensel engelli 
vatandaşları  tarihi, turistik ve doğal 
güzelliklerin olduğu Gaziantep’i gez-
direrek unutamayacakları bir gün 
yaşattı.

Çeşitli temas ve incelemelerde 
bulunmak üzere İlimize gelen İç 
İşleri Bakanımız Süleyman Soylu, 
temasları çerçevesinde Yenişehir 
İlçemiz Sanat Sokağı’nda sevgi seli 
arasından esnaflarımızı ziyaret 
etti,  Millet Kıraathanemizde ise 
gençlerimizle bir araya geldi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Mu-
rat Beşikci’nin talimatı ile Belediyemiz Kültür ve 
Sosyal İşleri Müdürlüğü 20 bedensel engelli vatan-
daş ile ailelerine tarihi ve kültürel alanları gezdirdi.

Belediyemiz Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıtlı bu-
lunan engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen 
proje ile pandemi süreci boyunca evlerinden çı-
kamayan engelli vatandaşların sosyal hayatın her 
alanında yer almaları için çalışmalar sürdürdük-
lerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci,” Engelli, engelsiz tüm  

insanlarımızın  yüzünü güldürüp onları memnun 
edebilmek adına elimizden gelen gayreti göste-
riyoruz. Özellikli pandemi sürecinde evlerinden 
çıkamayan engelli kardeşlerimiz ve büyüklerimizi 
aileleriyle evlerinden alarak, bölgemizde bulunan 
tarihi kültürel alanları görmelerini ve aileleriyle 
birlikte güzel bir gün yaşamalarını sağlamaktayız. 
İnşallah Engelsiz Yaşam Merkezimize kayıtlı bulu-
nan tüm engellilerimizi bu projeden faydalandıra-
cağız.’’ şeklinde konuştu.

Halfeti’de tekne turu, Batık Şehir, Rum Kalesi, 

Asma Köprü, Gaziantep Kalesi, Paşa Hamamı ve 
Hayvanat Bahçesi gibi tarihi ve kültürel alanları 
görme fırsatı yakalayan bedensel engelli Ferdi İr-
türk, çok uzun süreden beridir ilk kez seyahat ede-
bilmenin, gezebilmenin mutluluğunu yaşadığını 
belirterek, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. Kısıtlamalar nedeniyle iki yıla yakındır 
ilk kez gönül rahatlığı ile seyahat edip tarihi ve kül-
türel alanları gördüm. Bizleri unutmayan, bizlere 
yardım ve destek veren Başkanımızdan Allah razı 
olsun’’ dedi.

Valimiz Münir Karaloğlu, AK Parti Di-
yarbakır Milletvekillerimiz Ebubekir 
Bal ve Oya Eronat , AK Parti İl Başka-
nımız Muhammet Şerif Aydın, Yenişe-
hir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci’nin  de eşlik ettiği İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu ile Bakan 
Yardımcımız Muhterem İnce, Yenişehir 
İlçemizin Sanat Sokağı’nda sevgi seli 
arasından esnaflarımızı ziyaret ederek, 
Millet Kıraathanemizde gençlerimizle 
bir araya geldi.

Yenişehir İlçemiz İkinci Bahar Millet 
Kıraathanesinde gençlerimizle bir ara-
ya gelen İç İşleri Bakanımız Süleyman 
Soylu Sanat Sokağı’nda vatandaşları-
mızın  sevgi seliyle karşılandı. İlçemiz 
esnaflarını ziyaret eden İç İşleri Baka-
nımız  esnaflarımızla birlikte  çay içip, 
sohbet etti.

Yenişehir İlçemiz Sanat Sokağı’nda gör-
me engelli  olan kitap satıcısı Süleyman 
Acar’dan kitap satın alan İç İşleri Baka-

nımız Süleyman Soylu, görme engelli 
kitapçı ile bir süre sohbet etti. Görme 
engelli kitap satıcısı Acar, Bakanımız 
Süleyman Soylu’ ya  ‘O sürmeli gözü-
ne kurban hoş geldin canım’ şarkısını 
söyledi. Renkli görüntülerin yaşanma-
sına neden olan sohbetin ardından, 
Bakanımız Süleyman Soylu, ilçemizde 
karşılaştığı vatandaşlarımızla  fotoğraf 
çektirerek ardından İkinci Bahar Millet 
Kıraathanemizde gençlerimizle görü-
şüp, gençlerin sorularını da yanıtladı.
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İzcilik doğa ile iç içe ve onu koruyup geliştirerek 
çocuk ve gençleri ruhsal, bedensel, zihinsel ve 
ahlaki açıdan geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim 
programıdır. İzcilik tüm çocuk ve gençlerin ka-
tılabileceği dil, din, ırk ve siyasal ayrım yapıl-
mayan bir faaliyettir.

İzcilik, doğayı koruyup geliştirme ve kişilerin 
kendi imkân ve becerileriyle doğada hayatta 
kalmalarını sağlamayı amaçlar. Bedenen ve ru-
hen doğa ile uyum sağlayan gençlerin, sağlıklı, 
zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler ola-
rak yetişmesi izciliğin felsefesidir.

18 yaşından küçük her çocuk ve genç, Mil-
li Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki İzcilik 
kulüpleri ve diğer izcilik kulüplerine katılarak 
İzcilik çalışmalarında yer alabilirler. 

7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan 
tescilli bir kümede, giriş şartlarını yerine ge-
tirmiş çocuğa denir.

11-15 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların 
oluşturduğu üniteye denir. 16-32 izciden olu-
şur. Bir oymak en az 2, en çok 4 obadan oluşur.

11-15 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların 
oluşturduğu üniteye denir. 16-32 izciden olu-
şur. Bir oymak en az 2, en çok 4 obadan oluşur.

Yapılan izcilik faaliyetleri çocuk ve gençlerin ki-
şisel ve bedensel gelişimlerini birlikte yürütme-
yi amaçlar. Buna yönelik olarak, toplumsal ve 
milli değerlerin aktarıldığı izcilik eğitimlerinde, 
sağlıklı düşünme yeteneği kazandırılır. Aynı za-
manda doğal ortamda yapılan spor etkinlikle-
ri ile fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkan-
lıkları oluşturulma amacındadır. Gerçekleştirilen 
eğitimler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma 
gibi birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderle-
ri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek 
yapma ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte 
doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür.
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ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Elma sirkesi, sağlık için tercih edilen en popüler sirke türüdür. Elma 
sirkesinin faydaları arasında; kilo vermeyi hızlandırma, kandaki glikoz 
seviyesini düzenleme, iştahı kapatma, kilo vermeye yardımcı olma, 
kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü 
ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli yararları 
bulunmaktadır. Elma sirkesi; boğaz ağrısını iyileştirme, ateş düşürme 
ve yara temizliği gibi farklı alanlarda kullanılan geleneksel bir ev ilacı 
olarak uzun bir geçmişe sahiptir.  Tip 2 diyabet riski taşıyan hastalar 
üzerinde gerçekleştirilen ve Fonksiyonel Besinler Dergisi’nde yayımla-
nan bir araştırmaya göre, 12 hafta boyunca günde iki defa elma sirkesi 
tüketen kişilerde kan şekeri seviyesi, tüketmeyen kişilere göre önemli 
ölçüde düşüş göstermiştir. Elma sirkesinin içinde bulunan doğal asitler 
diş plaklarını parçalamaya yardımcı olur ve bu sayede dişlerinizde kah-
venin, çayın, vs. sebep olduğu lekeleri temizler. Elma sirkesinin içinde 
bulunan asit sadece dillerinizi beyazlatmakla kalmaz, cildinizdeki göze-
nekleri de kapatır. Sirkenin pH seviyesi cildinizdeki koruyucu katmanın 
pH seviyesiyle neredeyse aynı olduğu için cildinizde dengeyi sağlar. Sa-
hip olduğu doğal antibakteriyel ve antiseptik özellikle sayesinde elma 
sirkesi ayrıca sivilcelerin yok edilmesinde de son derece yardımcıdır. 
Antibakteriyel özellikleri ve pH seviyesi sayesinde elma sirkesi harika 
ve güçlü bir temizlik malzemesi olabilir.

Elma sirkesi, iki aşamalı bir süreçte yapılır. İlk adım ezilmiş elma ve 
kabuklarının mayalanmaya bırakılmasıdır. Mayalanma sırasında elma-
nın içeriğinde bulunan şekerler fermente olarak alkole dönüşür. İkinci 
aşamada, elde edilen alkol çözeltisine bakteriler eklenir. Bu bakteriler 
ileri fermantasyon sağlayarak alkol çözeltisini elma sirkesinin ana aktif 
bileşiği olan asetik asit ve diğer şeker asitlerine dönüştürür. Organik, 
filtrelenmemiş elma sirkesi, ürüne bulanık bir görünüm veren ve “sir-
ke anası” olarak isimlendirilen protein, enzim ve yararlı bakterilerden 
oluşan bir karışımı da içerir. Sirke anası, aynı zamanda sirkenin ferman-
tasyon sürecinde kullanılan bir tür mayadır. 

Âdâb-ı Muâşeret;  iyi tutum ve davranışlarla bunları kazandıran 
bilgi için kullanılan edebin çoğulu âdâb ile “barış içinde yaşama, 
birbiriyle uzlaşma” anlamındaki muâşereden (muâşeret) gelen 
âdâb-ı muâşeret (âdâbü’l-muâşere) genellikle bireylerin ve top-
lum kesimlerinin birbirine karşı olan sevgi ve dostluk duygularını 
güçlendirici medenî ve ahlâkî davranışları, nezaket ve görgü ku-
rallarını ifade eder.
Her kültürün kendisine özgü âdâb-ı muâşeret kuralları bulun-
maktadır. Örneğin iş dünyasındaki  âdâb-ı muâşeret kuralları in-
celendiğinde; Brezilya’da iş toplantısında konuşurken söz kesile-
bilirken, Finlandiya’da kimi zaman iki-üç dakika süren sessizlikler 
doğal karşılanır. Kenya’da yüksek ses ile konuşmak saldırganlık 
olarak algılanırken, Fransa’da toplantılarda ses yükselebilir, duy-
gular ortaya çıkabilir. Brezilya’da iş konuşmadan evvel genel 
sohbet edilmesi doğal karşılanır ve toplantı sahibinin konuyu işe 
getirmesini beklemek gerekirken, Finlandiya’da genel sohbete 
zaman ayrılmaz, iş konuşulur, Lübnan’da ise önce çay söylenir ve 
çayla beraber sohbet edilerek başlanır. İspanya’da gerçekleştiri-
len ilk toplantıda hiç iş konuşulmayabilir, sadece sohbet edilebi-
lir. Amerikan kültüründe toplantı esnasında güler yüzlü ve sıcak 
olmak önemliyken, Rusya’da ciddiyet öne çıkıyor ve samimi bazı 
yaklaşımlar ciddiyetsizlik olarak algılanabiliyor. Lübnan’da ve Su-
udi Arabistan’da toplantılar telefonlarla veya başkaları tarafın-
dan bölünebiliyor, bu toplantıya katılanlar tarafından saygısızlık 
olarak karşılanmıyor ve normal karşılanabiliyor. Türkiye’de ise 
kişiye, mevkiye ve konuma göre değişmektedir.
Bütün kültürlerde neredeyse fikir birliğine varılmış, toplantı es-
nasında uyulması gereken âdâb-ı muâşeret kuralları ise şöyledir: 
Toplantı konularına hazırlıklı gelinmeli, toplantıya zamanında 
katılmalı, konuşulanlar dinlenmeli, görüş söylenmeli, katkıda 
bulunulmalı, sizin için açık olmayan noktalar sorulmalı, fikirler 
uzatılmadan ve dolandırılmadan ifade edilmeli; başkalarının 
söyledikleri aynen tekrarlanarak zaman boşa harcanmamalı, 
halledilmiş işler tekrar tartışmaya açılmamalı, sürekli söz kesip 
itiraz edilmemeli, sürekli eleştirerek diğerlerini küçük düşürme-
meli, beden dili kontrol edilmeli, konudan konuya atlanmamalı, 
bencilce davranıp konuyu hep kendi sıkıntılarına getirmemeli, 
kayıtsız davranmamalı,  toplantıya katılanlar arasında tanınma-
yan biri varsa mutlaka kendini tanıtmalı, oturma düzenine uygun 
oturulmalı, toplantı başka bir nedenle bölünmemeli, yanındaki-
lerle fısıldaşıp ana konudan uzaklaşılmamalı, bir görev paylaşı-
lıyorsa program çerçevesinde istekli olunmalı, baskıcı davranıp 
grubu tek başını yönlendirmeye çalışmamalı, bilgisayardan farklı 
işler takip edilmemeli, cep telefon sessize alınmalı, mutlaka bir 
mesajın yazılması gerekecekse 15-20 saniyede hızla yazılıp gön-
derilmeli, cep telefonuyla oyun oynanmamalı, çay-kahve arası 
veriliyorsa süreye sadık kalınmalı, toplantıda konuşulanlar gizli-
lik çerçevesinde başkalarıyla paylaşılmamalı, toplantı sonrasında 
taahhütleri yerine getirilmelidir.
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Aylık misafir öğrencileriyle 
birlikte 8.000 öğrencinin zi-
yaret ettiği, 1080 kayıtlı öğ-
rencisinin bulunduğu, binler-
ce kitabı, bilgisayar destekli 
ders çalışıla bilinecek sessiz, 
konforlu ve ideal ortamıyla; 
haftanın yedi günü açık olan, 
dikkatleri dağılmadan ders 
çalışmak ve kitap okumak 

isteyen gençlerimizin ilgi 
odağı hâline gelen mekân 
olma özelliğine sahiptir. Bu 
yıl Mekânımızda ders çalışan 
80 öğrencimiz Yükseköğre-
tim Kurumları Sınavı’nı kaza-
narak istedikleri bölümlere 
yerleştiler. 

1. Yapma. Görme.
2. Zımparalamak işie-

mir kipi.
3. Alfabe sırasınagöre 

dizilmiş. 
4. Rahatlama sözü.
5. Kesişim
6. Refik, refika. Ab.
7. Sınırlamak işi.
8. Karmakarışık, allak 

bullak, darmadağı-
nık.

9. Gurbetteki bir 
kimse için doğup 
büyüdüğü ve özledi-
ği yer. Bir tür salon 
dansı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Açıklama. Asal, esasi.
2. Keçi tüyü Aşı yapılmış 

(bitki).
3. İki kulplu, dibi sivri, 

dar boyunlu, karnı 
geniş testi. Atın aya-
ğındaki demir.

4. Ederi kadar.
5. Allah, Yaradan.
6. Çoğalma. Yanardağ 

püskürtüsü.
7. Kalkan, zırh vb. ko-

runma aracı. Çeşitlilik
8. Tarih öncesi insan-

larının yaptığı araç. 
Emtia

9. Şenliklerde cadde-
lere kurulan kemer. 
Özel hipnoz durumu

SOLDAN SAĞA


