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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

Yenişehir Belediyemiz, 215 Bin nüfusa sahip ilçemizde yeni bir sosyal hizmet modeli olan 13 başlıkta Yanıbaşınızdayız 
Projesi’ni hayata geçiriyor. >> 3’te

Yenişehir Belediyemiz tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunulan “Üretimin Gücü Birleşiyor” ve 
“Koca Çınarların Gölgesinde” projelerimiz  onaylandı. >>’2 de

Yenişehir Zabıta Ekiplerimiz, 
marketlerdeki ürünlerin fiyat ar-
tışlarını kontrol etmek için yap-
mış oldukları denetimler sonu-
cunda fahiş fiyat ve son kullanma 
tarihi geçmiş ürünleri bulundu-
ran 6 markete tutanak tutarak, 
cezai işlem gerçekleştirdi.>> 4’te

Belediyemiz  tarafından nitelikli iş gücünü ar-
tırmak ve firmaların personel ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla kurulan Yenişehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (YESMEK) 
kayıtları başladı.>> 5’te

Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğümüz 
tarafından ‘Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücade-
le Günü’ dolayısıyla 
bir etkinlik düzenle-
di.>> 8’de

Yenişehir Belediyemiz ile Aile ve Sos-
yal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dola-
yısıyla engelli bireyler unutulmayarak 
kutlama programı düzenledi.>> 7’de

Belediyemiz ilçemizde  
sağlıklı bireylerin 
yetişmesi ve sporu bir 
yaşam biçimi haline 
getirebilmek amacıyla 
14 branşta ücretsiz 
kurs başlattı.
>> 6’da

Kaynakları etkin ve 
verimli bir şekilde 
kullanarak hiz-
mete dönüştüren 
Belediye Başkanı-
mız Murat Beşik-
ci’nin talimatları ile 
Belediye şantiyemizde 
oluşturulan Çöp Konteyner İmalat Atölye-
mizde  aylık 220 çöp konteyneri üretilmeye 
başlandı.>> 9’da
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Yenişehir Belediyemiz tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na sunulan “Üretimin Gücü Birleşiyor” ve “Koca Çınarların Gölgesinde” projelerimiz  
onaylandı.

Yenişehir ilçemiz için yapmış olduğu 
projelerle bir çok ödül alan Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci bu kez ilçemizde 
uygulanacak olan iki projenin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile  Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı tarafından onaylandığını 
belirterek projelerin Yenişehirli vatandaş-
larımıza  hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

Göreve geldiği günden bu yana İlçemizin 
çehresini değiştiren Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, Yenişehir ilçemizde Diyar-
bakır Valiliği koordinasyonunda Yenişehir 
Belediyemiz tarafından yürütülecek olan 
“Üretimin Gücü Birleşiyor” proje başlığı 
altında Yenişehir Belediyesi Kadın Sosyal 
Kooperatif Merkezi Projesi’nin uygulana-

cağını belirterek,’’ Üretimin Gücü Bir-
leşiyor projemiz ile Diyarbakır’da kadın 
kooperatifçilik bilincini arttırıp, yaygınlaş-
tırarak kadın kooperatiflerin kent ekono-
misinde aktif kuruluşlar haline gelmesini 
sağlayacağız.’’ dedi.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, ’’Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayla-
mış olduğu ‘’Üretimin Gücü Birleşiyor’’ 
projemiz ile ayrıca gençlerimize ve kadın-

larımıza kooperatifçilik modelini tanıtıp, 
birlikte çalışma anlayışının geliştirilmesi, 
Diyarbakır ili ve ilçelerindeki kadın koope-
ratiflerin kapasitelerini geliştirerek kadın 

kooperatifleri arasında koordinasyon ve 
işbirliğini sağlayıp kooperatifçiliği yaygın-
laştırıp güçlendirecektir.’’ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan onaylanan diğer bir projenin ise “Koca 
Çınarların Gölgesinde” projesi olduğunu 
belirten Belediye Başkanımız Murat Beşik-
ci, projenin Yenişehir ilçe sınırlarında 65 
yaş ve üstü yalnız yaşayan yaşlılara yöne-
lik olduğunu belirterek, ’’Projemiz  evden 
çıkamayan, evden çıkışta zorluk yaşayan, 
tedavisi mümkün olmayan ölümcül hasta-

lar, bakıma muhtaç veya birlikte yaşadığı 
aile bireylerinden ya da bakıcısından aldı-
ğı hizmetlerin yetersiz kaldığı durumlarda 
evde bakım hizmetine gereksinim duyan 
yaşlılar ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabi-
len yaşlıların günlük yaşamlarında daha 
aktif bireyler olmalarını sağlamak ama-
cıyla hazırlanmıştır. Projemizde amacımız 
yaşlılarımıza yönelik yaşamı kolaylaştırıcı 

faaliyetler ve hobi kursları ile daha uygun 
koşullarda yaşamalarını sağlamak ve ku-
şaklar arası etkileşim modeli ile gençlerle 
yaşlıları bir araya getirecek sosyal faaliyet-
ler yürüterek iki nesil arasında dayanış-
mayı güçlendirmek amaçlanmaktadır.’’ 
şeklinde konuştu.
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Yenişehir Belediyemiz, 215 Bin nüfusa sahip ilçemizde yeni bir sosyal hizmet modeli olan 13 başlık-
ta Yanıbaşınızdayız Projesi’ni hayata geçiriyor.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Yenişe-
hir Belediyesi olarak proje ekibimiz ve ilgili 
kurumlarımızın üzerinde çalıştığı sosyal hiz-

met politikamızla yeni bir modelin geliştirildiği-
ni belirterek,’’ İlçemizde sosyal hizmete ihtiyaç 
duyan tüm kesimlere yönelik gereksinimleri göz 
önünde bulunduran  çalışmamızı hayata geçiri-
yoruz.’’ dedi. İlçemizde 2022 yılında hayata ge-
çireceğimiz Yanıbaşınızdayız Projemizin Lansman 
Toplantısı Belediyemiz Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, ilçemize bağlı tüm mahalle Muh-
tarlarımız ve ilgili Kamu Kurum Müdürleri katıldı.

Lansman Toplantısı’nda konuşan  Belediye Baş-
kanımız  Murat Beşikci, ‘’Yapmış olduğumuz pro-
jelerimiz ile İlçemizde yaşayan 7’den 70’e herke-
sin yanındayız. Belediyemiz tarafından ilimizde 
ilk kez uygulanan imkânı kısıtlı çocuk, genç, ka-
dın, yaşlı, engelli ve daha birçok kişi için uygu-
lanacak olan ‘Yanıbaşınızdayız’ projemizi hayata 
geçiriyoruz” dedi. 

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Gıda, Ulaşım, 
Kırtasiye, Sınavlara Hazırlık, Yeni Doğan, Giyim, 
Sosyal Market, Öksüz ve Yetim, Engelli Bakım 
Hizmeti, Yaşlı Bakım Hizmeti, Yeni Evli Çiftlere 
Destek ve Sosyal Taksi başlıkları altında hayata 
geçirilecek olan Yanıbaşınızdayız Projesi’nin de-
taylarını şu şekilde anlattı.’’ İkâmetgahı ilçemizde 
olan, öğrenci evinde birlikte yaşayan Üniversite 
öğrencilerine Gıda Desteği, 
İlçemizde ikâmet eden Lise öğrencilerinin okul-

larına ulaşımına destek sunmak için Diyar Kart-
larına her ay 100 TL Ulaşım Desteği, İmkânı kı-
sıtlı ve özel gereksinimli öğrencilerimize Eğitim 
Destek Paketi sunacağız. Ayrıca LGS, AYT ve TYT 
sınavlarına hazırlanan imkânı kısıtlı öğrencileri-
mize Sınavlara Hazırlık Kitapları Desteği, imkânı 
kısıtlı ve belediyemizce ilgili kurumlarımızla iş-
birliği içerisinde belirlediğimiz kriterlere uyan 
vatandaşlarımıza aylık Gıda ve Et Desteği, Minik 
hemşehrilerimiz olan dar gelirli ailelerimizin 0-2 
yaş arasındaki çocuklarına Çocuk Bezi Desteği, 
başta yetim ve öksüz çocuklarımız olmak üzere 
İlçemizde yaşayan çocuklarımıza Kışlık ve Yazlık 
Giyim Desteği, İlçemizde dar gelirli vatandaşla-
rımızın kendi ihtiyaçlarına göre “Sosyal Kart” ile 
tamamen ücretsiz olarak alışveriş yapabilecek-
leri “Sosyal Market ” desteği sağlayacağız. Özel 
gereksinimli vatandaşlarımızın faydalanacağı 
yeni mekanları hizmete açıp, 
yeni yılda özel gereksinim-
li vatandaşlarımızın ulaşım 
sorununa çözüm olacak özel 
donanımlı “Engelsiz Mini-
büsü’’müzü de hizmete su-
nacağız. Belediyemizin çok 
önemsediği hizmet grup-
larımızdan biri olan elleri 
öpülesi büyüklerimize yeni 
bir İkinci Bahar Millet Kıra-
athanesi açmanın yanında 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın Yaşlı Destek 
Programı’na belediyemizce 

sunulan ve geçen hafta protokolünü imzaladığı-
mız projemizle, değerli yaşlılarımıza birbirinden 
farklı hizmetler sunacağımız.
İlçemizde yaşayan, belediyemize müracaat eden 
ve hiçbir gelirleri olmayan Yeni Evli Çiftlere seç-
tikleri bir beyaz eşya, küçük ev aleti ve mobilya 
desteği sunarak mutluluklarına ortak olacağız. 
İlçemizdeki Taziye Evleri’nin sedir ve sehpa ih-
tiyaçlarını karşılayan Belediyemiz, talepler çer-
çevesinde başta dar gelirli vatandaşlarımıza 
sunulmak üzere İlçemizdeki taziye evlerine çay, 
şeker, su ve karton bardak desteği sağlayacak. 
Son olarak kırsal mahallelerimizde yaşayan ve 
tarım-hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağla-
maya çalışan dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 
makine, ekipman, fide gibi destekleri sağlayarak, 
İnsan Odaklı Kırsal Kalkınma Modeli’ni uygulaya-
cağız.’’ diye konuştu.

Belediye Başkanımız Beşikçi konuşmasına devam 
ederek, ’’Yanıbaşınızdayız Sosyal Hizmet Mode-
limizde önemsediğimiz en önemli noktalardan 
biri de ilçemizde gerek kurumlar gerekse yardım 
kuruluşları tarafından dar gelirli vatandaşları-
mıza sunulan sosyal desteklerin daha etkin ve 
mükerrer olmaması adına ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir Sosyal Yardım 
Portalı’nı hayata geçirecek olmamızdır. Bu portal 
sayesinde dar gelirli vatandaşlara sunulan des-
teklerde önemli bir eksiklik olan koordinasyonu 
sağlamayı hedeflemekteyiz. Bizler tüm herkesin 

belediyesi olmayı kendine hedef edinen bir be-
lediye olarak ilçemizde yaşayan can dostlarımız 
olan sokak hayvanlarının korunması ve beslen-
mesine yönelik olarak yeni kedi ve köpek evlerini 
ilçemizin muhtelif yerlerine bırakarak can dost-
larımıza mama desteği sunacağız.’’ diye belirtti. 
ince ayrıntısına kadar planlanan Yanıbaşınızdayız 
Projesi ile belirtilen hizmetlerin yanında proje-
nin  uygulamasıyla birlikte yeni faaliyetlerinde  
hayata geçirileceğine değinen Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci, ’’Amacımız İlçemizde spordan 
eğitime, sosyal destekten kültürel faaliyetlere 

insanı merkeze alan ve vatandaşlarımızın ihti-
yaç duyduğu çalışmaları büyük bir özveriyle ha-
yata sunmaktır. Başta ilgili paydaş kurumlarımız 
ve değerli muhtarlarımızın katkısıyla projemizi 
hedefine varacak şekilde uygulamak en büyük 
arzumuzdur. Projemizin ilçemize ve vatandaşla-
rımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Belediye 
olarak bir dosta seslenir gibi içten ve samimi ola-
rak tüm vatandaşlarımızın YANIBAŞINDAYIZ diyo-
ruz.’’ dedi



4
AYLIK HİZMET BÜLTENİA RA L I K  2021  |  SAYI  23 /yenisehirbld21 0532 778 96 54

Ülke genelinde Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat artışları ile stokçu-
luk eylemlerinin yakından takibi amacıyla başlattığı denetimler 
devam ederken, Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimat-
ları ile İlçemizde Zabıta Ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırarak, 
market ve fırınlarda fahiş fiyatların önlenmesi adına stokçuluk, 
gramaj, etiket ve fiyat denetimi yaptı.
Yenişehir İlçemizde yapılan denetimlerde, gıda ürünleri başta 
olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kul-
lanma tarihi ve gramajlarına bakan Zabıta Ekiplerimiz daha son-

ra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutarak, ürünlerin etiket 
fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol et-
mektedirler. Zabıta ekiplerimiz Ticaret İl Müdürlüğü personelle-
ri ile birlikte yapmış oldukları kontroller sonucunda 3 markette 
ürünlerin raflardaki fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olmadığı tes-
pit ederken, 3 markette ise son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin 
satışının yapıldığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından mar-
ketler hakkında tutanak tutularak cezai işlem gerçekleştirildi.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Belediye Başkan Yardımcıları-
mız ile birlikte Yenişehir İlçemizin önemli alışveriş merkezlerinden 
biri olan Ofis Alışveriş Merkezi’ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların 

istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti

Yaya geçişleri ve ticari faaliyetler sebebiyle hareketliliğin yaşandığı 
Ofis Alışveriş Merkezi’nde esnafların yoğun ilgisiyle karşılanan Be-
lediye Başkanımız Murat  Beşikci, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerimizde de her zaman esnaf kardeşlerimizi dinledik, talep 
ve sorunların çözümüne yönelik birlikte hareket ettik. Görev ve yet-
ki alanımız dâhilinde esnaf ve vatandaşlarımızın menfaatlerini dü-
şünerek her türlü talebi yerine getirdik, sorunlarına da müdahale 
ettik.’’ dedi.
İlçemizde  yapılan hizmetleri de esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile 
paylaşan Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 2022 yılı için belirlen-
miş olan hedefleri de esnaflara aktararak  “Yaptığımız hizmetleri 
esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundu-

rarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir ilçede yaşamak 
adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık 
olan Yenişehir ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Sizlerin vermiş 
olduğu desteklerle çalışmalarımız artarak devam edecektir” şeklin-
de konuştu.
Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getiren Ofis Alışveriş Merkezi’ndeki  esnaflar ise,“ 
Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızı dükkânlarımızda sürekli 
görmek bizleri mutlu ediyor. Onunla konuşmak, talep ve sorunları 
kendisine iletme fırsatı buluyoruz. Başkanımızın hizmetlerinden çok 
memnunuz. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar di-
liyoruz” dediler.

Yenişehir İlçemizde bulunan alışveriş mer-
kezini ziyaret eden Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, İlçemizde esnaf ve vatan-
daşlarla birlikte ortak akıl anlayışıyla ha-
reket edildiğini  belirterek, ’’Talep ve so-
runların çözümü, vatandaş odaklı projeleri 
gerçekleştirmek için esnaf ve vatandaşları-
mızla bir aradayız.’’ dedi.

İlçede stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile 
haksız kazanç elde etmek isteyenlere kar-
şı gereken yasal yaptırımların uygulandı-
ğını belirten Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci, “Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle 

birlikte yapılan denetimlerde, etiket fiyat-
larından alış satış fiyatlarına kadar tüketi-
cinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar 
titizlikle incelenmektedir.  Denetimleri-
mizde sadece tüketici olan vatandaşımız 

değil, haksız rekabete maruz kalan esnaf 
kardeşlerimizi de korumaktayız. Amacı-
mız stokçuluğun önüne geçmek ve vatan-
daşlarımızın esnafımızın ekonomik çıkar-
larını korumaktır.’’ dedi.

Yenişehir Zabıta Ekiplerimiz, marketlerdeki 
ürünlerin fiyat artışlarını kontrol etmek için 
yapmış oldukları denetimler sonucunda fa-
hiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürün-
leri bulunduran 6 markete tutanak tutarak, 
cezai işlem gerçekleştirdi.
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 Yenişehir Belediyemiz, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği 
(DESOB), Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Fede-
rasyonu (DOGÜNSİFED), Diyarbakır Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfı (MEKSA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında  
imzalanan iş birliği protokolünün ardından kentte nitelikli kalifiye ele-
manların yetişmesi için kurslar açıldı. Yenişehir Belediyemiz Sanat ve 
Meslek Eğitim Kurslarından kent genelinde herkesin faydalanacağı-
nı belirten Diyarbakır Belediye Başkanımız Murat Beşikci,” Açılacak 
kurslar ile binlerce vatandaşın profesyonel eğitim almaları ve meslek 
sahibi olmalarını sağlayacaklarını” söyledi.      

Belediye Başkanımız Murat Beşikci,” Gençlerimizin ve dezavantajlı bi-
reylerimizin eğitim alması kentimizde işsizlik sorununa çözüm olacak 
hem de kalifiye eleman sayısının artmasına neden olacaktır. Alınan 

eğitimler sonucunda başarılı olan gençlerimizin istihdamlarının ger-
çekleştirilebilmesi adına iş insanlarımız ile buluşacak, düzenleyece-
ğimiz Kariyer Günleri Etkinlikleri ile Diyarbakır iş camiası ile bir araya 
geleceklerdir.” dedi.

Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından herkesin 
faydalanabileceğini de anlatan  Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Çağrı Merkezi Elemanı, Fotoğ-
raf Çekim ve Düzenleme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yö-
netici Asistanı, Finansal Okuryazarlık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, 
Güzel Sanatlara Hazırlık (Müzik) gibi Mesleki Eğitimlerin yanında CV 
oluşturma, İş Arama ve Mülakat Teknikleri Eğitimlerini almak isteyen 
tüm vatandaşlarımız https://www.yesmek.org/basvuru-formu ‘nu 
doldurarak eğitimlerden faydalanabileceklerini belirtti.

Belediyemiz  tarafından nitelikli iş gü-
cünü artırmak ve firmaların personel 
ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 
Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek 
Eğitim Kursları’nın (YESMEK) kayıtları 
başladı.

Yenişehir Belediyemiz tarafından cadde ve 
sokaklardaki çöplerin hızlı şekilde toplanması 
ve temizliğin zamanında gerçekleştirilmesini 
sağlamak amacıyla kullanılan araçlar sabahın 
erken saatlerinde denetimden geçti.
İlçemizde temizlik konusunda vatandaşlara 
daha iyi hizmet vermek amacıyla periyodik 
olarak araçların denetlendiğini belirten Be-
lediye Başkanımız Murat Beşikci, “Periyodik 
olarak bakım ve onarımlarını denetlediğimiz 
araçlarımız ile pırıl pırıl bir Yenişehir oluştur-
maktayız.” dedi.
Temizlik ekiplerimizce çevre temizliğinin 

sağlanması ve vatandaşların sağlıklı bir or-
tamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla 
her türlü tedbirlerin ve önlemlerin alındığını 
belirten Belediye Başkanımız Murat  Beşik-
ci, ’’Ekiplerimiz her türlü evsel katı atık ve 
çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna 
naklini sağlamak, cadde ve sokakların el 
marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesi; 
cadde, sokak, ana arter ve yolların makine 
marifeti ile süpürülmesi ve temizlenme-
si; cadde ve sokakları arazöz ile yıkanması 
ve sulanması, ilçemiz genelinde bulunan 
konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte 

edilmesi gibi çalışmalarını aralıksız bir şe-
kilde sürdürmektedir. Ekiplerimiz çevremi-
zi olumsuz yönde etkileyebilecek, havada, 
suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleti-
cilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zen-
ginlikleri ve ekolojik  dengenin bozulmasını 
önlenmek için çalışmalarını sürdürmekte-
dir.” diye konuştu.  
Yapılan denetimlerin ardından Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci belediye temizlik per-
sonellerine çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, daha temiz bir Yenişehir için Belediyemiz bünyesinde bulunan 
temizlik araçlarını sahaya çıkmadan önce yerinde denetledi.
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Belediyemizin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleş-
tirdiği sabah sporu etkinliklerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteri-
yor.

Belediyemiz ilçemizde  sağlıklı bireylerin yetişmesi ve sporu bir yaşam 
biçimi haline getirebilmek amacıyla 14 branşta ücretsiz kurs başlattı.

Yenişehir Belediyemiz tarafından İlçe-
mizde Kış Sporları etkinlikleri kapsamın-
da Anıt Park, Koşuyolu Parkı ve Belediye 
Parkı’nda “Genç ve Dinamik Bir Ruha Sa-
hibiz” sloganıyla sabah sporu uygulaması 
başlatıldı. Alanında uzman spor eğitmen-
leri tarafından kadın ve erkeklere yönelik 
step ve aerobik branşlarında düzenlenen 
spor etkinliklerimiz ilçemizde bulunan 
45-60 yaş grubu vatandaşlarımızın yoğun 
ilgisini gördü.

İlçemizde  başlatmış olduğumuz kış spor-
ları etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Beledi-
ye Başkanımız  Murat Beşikci, “Kış Sporla-
rı Etkinliklerimiz çerçevesinde ilçemizde 
Jimnastik, Kick Boks, Voleybol, Yüzme, 
Halk Oyunları, Masa Tenisi, Basketbol, 
Taekwondo ve  Futbol gibi birçok branşta 
alanında uzman spor antrenörlerimiz ta-
rafından sportif faaliyetlerimize başlamış 
bulunmaktayız.” dedi.

Özellikle her yaş grubundan vatandaşla-
rımızın katılım sağladığı sabah sporunu 
büyüklerin daha rağbet gösterdiğini be-
lirten Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
“Temel beden eğitimi hareketleriyle baş-
layarak yürüyüş,  pilates ve koşu gibi akti-
vitelerle devam eden sabah sporlarımızla 
vatandaşlarımız güne zinde başlıyorlar. 
Özellikle hiç spor yapmamış vatandaşları-
mız bu aktivitelere katılarak sporun sağ-
lıkları için ne kadar önemli olduğunu çok 

daha iyi anlamaktadırlar. Bu nedenle ilçe-
mizde bulanan tüm vatandaşlarımızı baş-
latmış olduğumuz etkinliklerimize katıl-
maya davet ediyorum.’’ şeklinde konuştu.
Yenişehir Belediyemiz tarafından başlatı-
lan sabah sporlarına katılan vatandaşla-
rımız uygulamadan oldukça memnun ol-
duklarını belirterek,     ’’Bu tür faaliyetler 
sağlığımız için oldukça faydalı. Bu konuda 
Yenişehir Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyoruz.’’ dediler.

Vatandaşlarımızın spordan uzak kalmama-
ları için yaz döneminde olduğu gibi kış dö-
neminde de kış spor kurslarının başladığını 
belirten Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eği-
timlerde başarılı ve yetenekli olan vatan-
daşları destekleyeceklerini söyledi.
İlçemizde bulunan 7‘den 70’e tüm vatan-
daşlarımızı spor kurslarına davet eden Be-
lediye Başkanımız Murat Beşikci, “Sağlıklı 
bir yaşam için spor büyük önem arz etmek-

tedir. Düzenlemiş olduğumuz ücretsiz spor 
kurslarımızın kış dönemi kayıtlarımız devam 
etmektedir. Kış sporları ile ilçemizde bulu-
nan tüm çocuklarımız tüm gençlerimiz ve 
yetişkin vatandaşlarımız arzu ettiği sporu 
yapabilme imkânına kavuşmasını sağlamış 
bulunmaktayız. Yenişehir Kaymakamlığı ve 
Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her tür-
lü sporu yapabilmelerinin gayreti içinde ol-
duk ve olmaya da devam edeceğiz.”

Kış Spor Okulları’ndaki eğitim sonucunda başarılı ve yetenekli vatan-
daşların, yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara 
hazırlanmaları konusunda da  destekleneceklerini anlatan Belediye  
Başkanımız Murat Beşikci,’’Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortak-
laşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında başarılı olan, 

yetenekli sporcularımızın lisanslarını da çıkartıp, Askeri Polis Okulla-
rı, Spor Liseleri ve Beden Eğitimi Bölümleri sınavlarına da hazırlaya-
cağız. Bunun yanı sıra astım tanısı almış çocukların da daha kaliteli 
nefes alabilmeleri için düzenlediğimiz yüzme kursumuz devam et-
mektedir.’’ şeklinde konuştu.

İlçemizde bulunan, El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi, Seyrantepe Spor 
Salonu’nda voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, dağcılık, step aero-
bik, atletizm, yakın savunma, dart, Kickboks olmak üzere 14 branşta kurslarımız açıldı.
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Yenişehir Belediyemiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler unutulmayarak kutlama programı düzenledi.
Engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal far-
kındalık oluşturmak amacıyla Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen et-
kinliğe İl Vali Yardımcımız Zerrin Çay Beşikci, Sur Kaymakamı ve 

Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediye-
miz Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürü Muzaffer Akçam, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı 
Mehmet Akif Karakaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akif Ka-
rakaş ise 2005 yılında özellikle çıkartılan 
5378 sayılı Engelliler Kanununun kendileri 
için bir milat olduğunu anlatarak, ’’Yasa 
çıktıktan sonra ve akabinde hayata geçi-
rilen yönetmelikler ile eğitim, istihdam, 

sosyal ve ekonomik anlamda engelli va-
tandaşlarımıza çok önemli hizmetler ya-
pılmaktadır.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Yenişehir 
Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
eğitim gören kursiyerlerin de skeç ve er-

bane gösterileri yapılırken, etkinlik Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazır-
lamış olduğu tiyatro ve halk oyunları gös-
terisi ve  koro dinletisiyle son buldu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Ak-
çam Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü ilan edildiğini ha-
tırlatarak, ’’Engellilik sadece engellilerin 
ve ailelerinin maruz kaldığı sağlık sorunu 
olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her 
birimizi yakından ilgilendiren olumsuz et-
kilerini asgariye indirebilmek için herke-
sin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan 
toplumsal bir husustur. Şunu hiçbir zaman 
unutmayalım hepimiz bir engelli adayıyız. 
Yaşamak için engel yok. Yeter ki siz engel 
olmayın.” dedi.
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Etkinlik kapsamında Belediye personel-
lerimiz ile Aile Destek Merkezlerimizde 
bulunan kadın kursiyerlerimiz İlçemizde 
bulunan Forum AVM’deki esnafın yakala-
rına  “Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” yazı-
lı rozetleri takarak, broşür dağıttı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen 

farkındalık etkinliğiyle ilgili bilgi veren 
Belediye Başkanımız  Murat Beşikci, “Biz 
kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu 
olduğuna, hatta bütün canlılara yönelik 
şiddetin insanlık suçu olduğuna inanıyo-
ruz. Kadınlarımızın eğitim almaları, istih-
dama katılmaları ve kanunumuzun onlara 
verdiği yasal haklar konusunda bilinçlen-
melerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle 

şiddeti önleme ile ilgili seminerler düzen-
leyip, gerekli çalışmaları yapıyoruz.” diye 
konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkın-
dalık Etkinliği kapsamında Forum AVM’de 
kurulan stantta görevli personeller Alış-
veriş merkezindeki  esnaflara rozet taka-
rak, bilinçlenme faaliyetini gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’ dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.
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Yenişehir Belediyemiz 6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, 
yönetmelikte geçen konular hakkında 
tüm çalışanlarına ‘Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi’ veriyor.

Belediyemiz Konferans Salonu’nda Belediyemizin çe-
şitli birimlerinde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli 
personellere yönelik düzenlenen  ‘Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi’nde iş kazalarının azaltılması ve orta-
dan kaldırılması, çalışanların bilgilendirilmesi, işyerin-
de sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin edilmesi amaç-
landı.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Mü-
dürlüğünün hizmet içi eğitim projeleri kap-
samında verilen ‘Temel İş Sağlığı ve Güven-
liği Eğitimi’ ile ilgili açıklama yapan Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci, “Vatandaşlarımıza 
daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmanın ilk 
koşulu personelin kişisel gelişimlerine ya-
tırım yapmaktır. Bu amaçla personelimize 
yönelik olarak çeşitli konularda eğitimler ve-

riyoruz. Dünya’da her üç dakikada bir iş ka-
zası gerçekleşiyor, her dört saatte bir de bir 
kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle bir per-
sonelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alma-
sı oldukça önem arz ediyor. İş kazalarını ve 
mesleki hastalıkları önlemek için herkese bir 
takım sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk 
bilinciyle amacımız bu tür eğitimlerle sağlık-
lı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve 

hizmetin devamlılığını sağlamaktır. Persone-
limizin sağlığı önceliğimizdir.” diye konuştu. 
Belediyemiz Konferans Salonu’nda düzenle-
nen eğitimde İş Güvenliği Uzmanı tarafından 
belediye çalışanlarına iş kazalarını önlemek 
amacıyla alınacak tedbirler, hangi durumla-
rın iş kazası kapsamına girdiği ve çalışanların 
sosyal hakları konularında eğitim verildi.

Kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dö-
nüştüren Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 
Belediye şantiyemizde oluşturulan Çöp Konteyner İmalat Atöl-
yemizde  aylık 220 çöp konteyneri üretilmeye başlandı.
Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin gö-
reve gelir gelmez Belediyeye ait Makine İk-
mal Bakım Onarım Atölyesi alanında bulu-
nan boş alanı atölyeye çevirmesi belediye 
bütçemizde yıllık 2 milyon tasarruf sağladı.
Yenişehir Belediyesi olarak sağlanan tasar-
rufla  ilçemize daha kaliteli ve her yere ula-

şabilen bir temizlik hizmeti sunulduğunu 
vurgulayan Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci, “Hem farklı ebatlarda çöp konteyneri 
üretiyor hem de mevcut çöp konteynerleri-
ni farkındalık oluşturmak amacıyla boyaya-
rak dış görünümlerini revize ediyoruz.’’dedi.

Üretimin ilk aşamasından montajına kadar tüm sürecinin belediye-
mizde  görevli personeller tarafından yapıldığını anlatan Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci, “Atölyemizde günlük ortalama 50 çöp 
kovası ile 400 ve 800 litre kapasite aralığında aylık 220 çöp kontey-
neri üretmeye başlamış bulunmaktayız. Ürettiğimiz bu çöp kova ve 

konteynerleriyle öncelikle Yenişehir Belediyemizin ihtiyacını karşı-
larken daha sonra Diyarbakır’daki diğer belediyelerimizin de ihtiya-
cını karşılıyoruz. Sağlamış olduğumuz bu önemli tasarrufla Yenişehir 
ilçemize daha kaliteli ve her yere ulaşabilen bir temizlik hizmeti sun-
maktayız.” diye konuştu.
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Hiç iki karıncanın karşılaştığında antenlerini ve başlarını birbirlerine neden değdirdikleri-
ni merak ettiniz mi? Bunu siz Küçük Kaşifler için araştırdık. Karıncalar tıpkı insanlar gibi 
hayatta kalma başarılarını iş birliği içinde yaşayabilme yeteneklerine borçludurlar. Hayat-
larının büyük bölümünü karanlıkta geçirdiklerinden çoğunun gözleri iyi görmez. Bu yüzden 
hayatta kalabilme konusunda dokunma ve koklama duyularına güvenmek zorundadırlar. 
Binlerce karınca aynı yuva içerisinde, hiç sıkılmadan, mükemmel bir uyum içinde işlerini 
yaparlar ve işlerini yaparlarken de farklı iletişim metotları ve bu duyularını kullanırlar. 

Artık karıncaların da biz insanlar gibi konuştuklarını ve iletişim kurduklarını öğrenmiş olduk.

Her karınca kolonisinin, kendine özgü 
bir kokusu vardır. Bu eşsiz koku, fero-
monların bir karışımından meydana 
gelir. Koku, birbirleriyle karşılaşan ka-
rıncaların birbirlerinin dostu mu yoksa 
düşmanı mı olduklarını ayırt etmele-
rini sağlar. Ayrıca birbirlerini koklaya-
rak aynı koloniden olup olmadıklarını 
da tespit ederler.

Karıncaların dokunma duyuları son derece gelişmiş-
tir. Karıncalar, tıpkı eşek arıları ve termitler gibi 
yedikleri yiyecekleri kolonidaşları ile paylaşırlar. Bu 
beslenme yöntemine, trofiloksis denir. Bir karınca 
yararlı bir yiyecek bulduğunda, yuvasına geri dö-
ner ve diğer karıncaların antenlerine dokunarak bu 
bilgiyi aktarır. Hatta bazen bir miktar yiyeceği ya-
nında getirerek, kardeşlerine yiyeceği tattırdığı da 
gözlemlenmiştir.

Karıncaların özel bir çene 
refleksi kullanarak, başka 
karıncalara yedikleri besinle 
ilgili bilgi verebildikleri bi-
linmektedir

Bacaklarını vücutlarına 
sürterek insanların duy-
mayacağı rezonansa sahip 
sesler çıkarırlar. Bu özel 
sesler, farklı manalara gelir 
ve tehlike olduğunu anlat-
maya çalışır. 
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Diyarbakırlıların kahvaltı sofralarından hiç eksik olmayan, bayramlarda ise 
mahalle aralarındaki fırınlardan Diyarbakır’ın dört bir yanına ulaşan koku-
suyla Bayram Çöreği’nin eşsiz tadına baktınız mı hiç? İşte size tarifi;

Bir kasenin içerisine maya ile küp şekerleri koyun, üzerine elinizi yakmaya-
cak derecedeki 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip, bekletin.
Ayrı bir kapta süt dışındaki bütün malzemeleri karıştırın.
Bütün unu geniş  bir kaba koyun. Ortasında bir havuz oluşturun.
Hamurun ortasındaki havuza malzemeleri boşaltıp, tereyağı iyice eriyince 
mayalı suyun tamamını unun üzerine dökün ve yavaş yavaş kenardaki un-
dan da alıp yoğurmaya başlayın, hamur oluşmaya başlayınca da azar azar 
sütü ekleyin.
Sütün tamamını koyduktan sonra ele yapışmayacak bir hamur elde edin.
Hamur yoğurulduktan sonra sıcak bir yere koyup, üzerine hem bir kap hem 
de kalın bir mutfak örtüyle örtün.
Hamur mayalandıktan sonra portakal büyüklüğünde hamurlar alıp, istediği-
niz şekillerde açarak, üzerine yumurta ve susam karışımı sürün.
Tepsilere dizdiğiniz çörekleri önceden ısıtılmış, 180 derece fırında pişirin.

HAMURU İÇİNHAMURU İÇİN
• 3 kg un

• 1 kg tereyağı veya margarin

• 7 kepçe sıvı yağ

• 3 su bardağı ılık süt

• 1,5 yemek kaşığı mahlep

• 1 yemek kaşığı mayana

• 2,5 yemek kaşığı tuz

• 1 çay bardağı kahverengi susam

• 1 su bardağı beyaz susam

• 2 yemek kaşığı çörek otu

• 5 tane yumurta

• 1 paket maya

• 10 tane küp şeker

• 3 yumurta

Teknoloji ve moda ile birlikte sıradanlaşan insanların 
giyim tarzları, düşünce yapıları, olaylar karşısında ta-
kındıkları tavırları, iş yapma şekilleri, estetik kaygıları, 
görsel algılamaları, yaşam tarzları, tükettikleri ürünler 
ile adeta aynılaştığı günümüzde, özellikle iş dünyasında 
bazı insanların farklı fikirlerle farklılık yaratmaları kari-
yer basamaklarını hızla çıkmalarını sağlayacaktır. 

Üniversite mezunu ya da küçük yaşlardan itibaren infor-
mal yollardan meslek sahibi olan bir insanın mesleğini 
icra ederken uyguladığı iş yapma şekilleri ile yine aynı 
yollardan meslek sahibi olan başka bir insanın aynı işi 
farklı şekillerde yapması, aynı işin bitiş şeklindeki gö-
rünürlülüğünü (kalitesini) farklılaştırmaktadır. Böylece 
aynı meslekteki iki insan aynı işi farklı yollardan yapa-
rak, farklı ücretler almaktadırlar. Bu durumun birçok 
nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında hızla deği-
şen teknoloji, kişilerin kişilik özellikleri, yaşam biçimleri,  
zihinsel işleyişlerindeki farklılaşma, aldıkları eğitimler, 
işe ve mesleklerine olan tutumları sayılabilir. Mesleki, 
ahlaki ve etik konularda gerekli yeterliliğe sahip olup, 
farklılık yaratan bu gibi kişilerin işlerini daha iyi yapmak 
adına çeşitli eğitimlere katılıp, sürekli yenilikler ve sıra 
dışı fikirler üretmesi, öncelikle kendi kariyerlerine daha 
sonra da ülke ekonomisine ve kültürüne olumlu olarak 
yansımaktadır.

Öte yandan SIRA DIŞI bu gibi insanların toplumdan çe-
şitli nedenlerden ötürü dışlandıkları, kendilerini çevre-
lerine karşı ifade etmekte zorlandıkları ve kendileriyle 
iç çatışma yaşadıkları görülmektedir. Toplumun her ke-
siminde görülebilecek olan bu durumlara karşı çeşitli 
farkındalık eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. Ay-
rıca sıradanlaşan bir toplumun ilerlemesinin çok yavaş 
olacağı gibi sıra dışı insanların (Albert Einstein, Nikola 
Tesla gibi) toplum içerisinde kabul görüp, desteklenme-
si de ilerlemenin en büyük etkenlerinden biri olacaktır. 
Bu nedenlerle farklı olmaktan, aykırı fikirler üretmekten 
ve tekrar tekrar denemekten vazgeçilmemeli.

ÜZERİ İÇİNÜZERİ İÇİN

YAPILIŞIYAPILIŞI

• 1 çay bardağı susam
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Yeni kurduğumuz Voleybol Altyapı Takımı-
mız yoğun antrenmanlarla çalışmalarına 
başlarken, Kış Spor Okulları kapsamında 
14 branşta ücretsiz kurs açtık.  Yenişehir 
ilçemizde bulunan El Cezeri Parkı, Şehitlik 
Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi, Sey-
rantepe Spor Salonunda Voleybol, Yüzme, 
Halk Oyunları, Futbol, Satranç, Basketbol, 
Jimnastik, Step Aerobik, Atletizm, Yakın 
Savunma, Dart, Kickboks, Dağcılık kursla-
rımıza şimdiye kadar yüzlerce vatandaşı-
mız yoğun ilgi gösterdi.

Futbol takımımız Süper Amatör 
Ligi B grubunda mücadele 

etmektedir. 

Futbol takımımız bu ay;
Ergani Sportif Faaliyetleri Takımını 4-0,
Yenişehir Harb İş Takımını 7-1 
yenerek yeni galibiyetlere imza attı.

Yenişehir Belediye Spor Kulübü 
Voleybol takımımız Erkekler 

2.Lig 7.Grup Kategorisinde 
mücadele etmektedir.

Deplasmanda yarışan voleybol takımımız bu ay; 
Elazığ Aksaray Gençlik Spor’u 3-0, 
Bingöl Solhan Spor’u 3-0, 
Malatya Arapgir Spor’u 3-0 
yenerek yeni galibiyetlere imza attı.


