
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan, Yenişehir ilçemizde 
bulunan Tekstil Organize Sanayi 
Bölgesinde 550 Milyon  yatırımla 
kurulan 30 Fabrikanın resmi 
açılışını gerçekleştirdi. >> 3’te
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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

>> 2’de

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, vatandaş buluşmaları ve 
köy ziyaretleri kapsamında ilçemize  bağlı Çakmak Mahallesi’ni ziyaret ederek vatan-
daşlarımız  ile bir araya geldi. 
Çakmak Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başka-
nımız Murat  Beşikci, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları  dinleyerek sorunların  
çözümü noktasında vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi. >> 5’te

Yenişehir Belediyemiz,  çocuk ve genç-
lerin yaz aylarını daha verimli ve eğlen-
celi geçirmeleri amacıyla ’42 Mahallede 
Spor ve Sinema Etkinliği’  pandemi süre-
cinin ardından mahalle sakinlerine mo-
ral olmaya devam ediyor.  >> 4’te

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyemiz ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle  altyapısı olmayan Çelik Evler Ma-
hallesi’nin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ise projeyle 4 bin 933 metre iç-
mesuyu şebeke hattı döşeyeceklerini ifade ederek,Altyapı hiz-
metinin sorunsuz verilebilmesi için de 13 bin 834 metre kana-
lizasyon şebekesi yapılacağını belirterek,’’ “Projeyle Çelikevler 
Mahallesinin atık suları, yeni yapılacak terfi hattıyla mevcut Atık 
Su Arıtma Tesisine iletilecek.

>> 1’de

Vatandaşların katılımı ile projenin startını veren Yenişehir Kay-
makamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Projenin tamam-
lanmasıyla birlikte Çelik Evler Mahallesine sağlıklı bir şekilde tüm 
hizmetlerin gideceğini belirterek, ’’Projemiz ile birlikte su ve kana-
lizasyon sorunun artık ortadan kalkacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “ Sanayi-
de, Diyarbakır’a 2 Organize Sanayi Bölgesi, bir teknopark, bir 
araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır’daki 47 bin 
iş yerimize toplam 2, 5 milyar liralık prim teşviki verdik. Son 
19 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 5, 5 milyar liralık tarımsal 
destek verdik. Kuraklık nedeniyle hayvan yetiştiricilerimize 
destek olmak için yaylalarda 44 su deposu inşa ettik.” >> 3’te

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
Kurban Bayram dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit ailelerini 
evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda  şehit ailelerini unut-
mayan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başka-
nımız Murat Beşikci, şehit ailelerini yalnız bırakmadı. >> 6’da

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci, Belediyemiz  ta-
rafından ilçemize kazandırılan Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve İkinci Bahar Millet 
Kıraathanesi’ni Kurban Bayramı müna-
sebetiyle ziyaret etti. >> 7’de

Yenişehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’müz ilçede tarımsal ve 
hayvansal üretimi artırmak ve daha fazla verim almasını sağlamak amacıyla üreticilerimize yönelik bilgilen-
dirme toplantısı düzenledi. >> 8’de

Yenişehir Belediyemize bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM)’ler-
de Okuma Yazma kurslarına  katılan kadın kursiyerlerin çocuk-
ları artık materyallerden kalemlik yapıyor.>> 8’de 

Yenişehir Belediyemiz  halk sağlığını korumak ve 
vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını 
sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi, market, 
kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerinde denetim-
lerini sıklaştırdı. >> 9’da

Yenişehir Kaymakamlığı Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Müdürlüğü ve Yenişehir 
Belediyemiz Sosyal Hizmet-
ler Müdürlüğü ekipleri Yeni-
şehir ilçemiz genelinde Kur-
ban Bayram öncesi 250 eve 
giderek,  evlerde bayram te-
mizliği gerçekleştirdi. >> 9’da
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ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ 

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, , Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, AK Parti 
Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya, Çelikevler Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, Yeni-
şehir Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Çelikevler Mahallesi sakinlerinin katılımı ile 
start alan proje ile çelikevler mahallesine altyapı hizmetinin sorunsuz verilebilmesi 
için  13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi 4 bin 933 metre içmesuyu şebeke 
hattının yapımına başlandı.

Vatandaşların katılımı ile projenin startını veren Yenişehir Kaymakamı 
ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Projenin tamamlanmasıyla bir-
likte Çelik Evler Mahallesine sağlıklı bir şekilde tüm hizmetlerin gide-
ceğini belirterek, ’’Projemiz ile birlikte su ve kanalizasyon sorunu artık 
ortadan kalkacaktır. Mahalle sakinlerimiz hizmetin en iyisine layıktır. 
İnşallah projemiz sürdürülüp tamamlandıkça asfalt ve parke çalışma-
larımızı çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Projemizin hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum.’ ’dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ise projeyle 4 bin 933 metre içmesu-
yu şebeke hattı döşeyeceklerini ifade ederek,Altyapı hizmetinin so-
runsuz verilebilmesi için de 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi 
yapılacağını belirterek,’’ “Projeyle Çelikevler Mahallesinin atık suları, 
yeni yapılacak terfi hattıyla mevcut Atık Su Arıtma Tesisine iletilecek. 
Hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda en kaliteli hizmeti sunmak 
için gerekli özeni göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Çelikevler Mahalle muhtarı Mehmet Kaya ise, sorunun çözümü için 
geçmiş yıllarda  ilgili kurumlara defalarca başvurduklarını ancak bir 
sonuç alamadıklarını belirterek, ‘’Yıllardır dile getirdiğimiz alt yapı so-
runumuz Sayın Valimiz, Yenişehir Belediye Başkanımız ve DİSKİ Saye-
sinde çözüme kavuşuyor.Bizler bu gün adeta çifte bayram yaşıyoruz.
Bizlere bu sevinci yaşatan herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Çelikevler Mahallesi içme suyu ve ka-
nalizasyon projesi vurulan ilk kepçe ile start aldı.

Çelikevler mahallesinin sorununu yerinde tespit ettiklerini ve ilgili 
mercilere zamanında ilettiklerini belirten AK Parti Yenişehir İlçe Baş-
kanı Nupel Kaya ise Diyarbakır Valimiz, Yenişehir Kaymakamı ve Be-
lediye Başkanımız, DİSKİ Genel Müdürümüz yıllardır alt yapı sorunu 
yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunlara karşı yakın bir 

ilgi gösterdiklerini belirterek ,’’ Alt yapı sorununun hemen ardından 
üst yapı hizmetlerine başlayacaklarını müjdeleyen Yenişehir Bele-
diyemize ve emeği geçen herkese  hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.’’ dedi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyemiz ile Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ta-
rafından hayata geçirilen projeyle  altyapısı olmayan Çelik evler ma-
hallesinin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başlandı.

ÇELİK EVLER PROJESİ START ALDI 

EN İYİ HİZMETE LAYIKSINIZ 

VATANDAŞIN SORUNLARINA YAKIN İLGİ
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir ilçemizde bulunan Tekstil Organize Sa-
nayi Bölgesinde 550 Milyon  yatırımla kurulan 30 Fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdi.
Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak amacıyla İlimize 
teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan, “Ba-
kanlıklarımız, belediyelerimiz, özel sektörümüz tarafından 
tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2, 5 milyar lirayı bulan 
yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle be-
raberiz. Eğitimde, merkezde ve çeşitli ilçelerimizde çok sayı-
da ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salon-
larının da aralarında bulunduğu 444 milyon liralık yatırımın 
resmi açılışını bugün yapıyoruz. “ dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “ Sanayide, Diyarba-
kır’a 2 Organize Sanayi Bölgesi, bir teknopark, bir araştırma-geliştirme 
merkezi kurduk. Diyarbakır’daki 47 bin iş yerimize toplam 2, 5 milyar 
liralık prim teşviki verdik. Son 19 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 5, 5 
milyar liralık tarımsal destek verdik. Kuraklık nedeniyle hayvan yetiştiri-
cilerimize destek olmak için yaylalarda 44 su deposu inşa ettik.” 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, özel sektö-
rümüz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2, 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve 
hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Eğitimde, merkezde ve çeşitli ilçelerimizde çok 
sayıda ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 
444 milyon liralık yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. “ dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Diyarbakır Organi-
ze Sanayi Bölgesinde bulunan Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan canlı bağlan-
tı ile Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve 1. Karma 
OSB’de bulunan 30 yeni fabrikanın toplu açılış 
kurdelesini kesti. 
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali 
Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Al-
tun  Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu,Yenişe-
hir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci’de katıldı. 
Yapılan açılışlarla  ilgili açıklamalarda bulunan 
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 

Murat Beşikci, “Şehrimizin ekonomik büyüme-
sinde ve istihdam sağlanmasında önemli bir 
yere sahip olan OSB’deki Tekstil Fabrika’larının 
açılışını Cumhurbaşkanı’mızın öncülüğünde ger-
çekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını 
belirterek, ’’İlimize ve İlçemize kazandırılan 30 
Yeni Tekstil Fabrika’sının açılışı ve çalışmalarını 
sürdürdüğümüz yeni projelerimizin ilimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Geçen yıl düzenlenen 254 yatırım teşvik belgesiyle Diyarbakır’da tüm za-
manların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yatırımlar tamamlandığında 16 binin üzerinde 
vatandaşımıza istihdam alanı açılacak. Salgın döneminde Diyarbakır’da 

1000 civarında esnaf iş yeri kapatırken bunun tam 4, 5 katı olan 4 bin 
556 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde şehirde 229 şirket kapanırken 1994 
yeni şirket faaliyete başladı. “ diye konuştu.

TÜM ZAMANLARIN REKORU 
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Yenişehir Belediyemiz,  çocuk ve gençlerin yaz aylarını daha verimli ve eğlenceli geçirme-
leri amacıyla ’42 Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği’  pandemi sürecinin ardından mahal-
le sakinlerine moral olmaya devam ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci’nin talimatları Yenişehir 
ilçemiz Hantepe Mahallesi’nde başlatılan  
42 Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği  Ye-
nişehirli gençlerin yoğun ilgisi ve katılımları  
ile sürdürülüyor.
Düzenlenen etkinlikler  ile ilgili açıklama ya-

pan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başka-
nımız Murat Beşikci, Hantepe Mahallesi’nde 
başlatılan ve 42 mahallede  sürdürülecek et-
kinliklerin Eylül ayına kadar devam edeceği-
ni belirterek,’’ Her yaş aralığındaki çocuk ve 
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin 
sürdürüleceğini belirtti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci’nin talimatları ile ilçede 
42 mahallede düzenlenecek olan Spor ve 
Sinema Etkinliğine Yenişehir ilçesi Ekinciler 
köyünde devam edildi.

İlçemize bağlı köy ve mahallelerde sürdürülen etkinliklerin Eylül ayı sonu-
na kadar devam edeceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci, Hantepe Mahallesi’nde başlayan  sinema ve spor 
etkinliklerimize  her yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimiz katılmaktadır. 
Kırsal ve merkez mahallelerimizde profesyonel eğitimcilerimizin eşliğinde 
geleneksel okçuluk, dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol, 
çocuk oyunları turnuvaları düzenleyip, daha önce hiç sinemaya gitmeyen 
vatandaşlarımızı sinemayla, küçük çocuklarımızı da animasyon sinema-
sıyla buluşturmaktayız. Sadece gençlerimiz  ve çocuklarımız değil kıymetli 
büyüklerimiz de ilgi gösterip katılım sağlamaktalar. Çeşitli ikramlarımız ile 
sürdürdüğümüz etkinliklerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize pandemi sü-
recinde yaşanan kısıtlamaların ardından büyük ölçüde moral ve motivasyon 
sağlamaktadır.

Ekinciler köyünde etkinliklere katılan vatandaşlar ise co-
ronavürüs salgını nedeniyle evde kalmanın dışında  hiç bir 
şey yapamadıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesini 
sağlayan  Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci’ye teşekkür ettiler.

HİÇ SİNEMAYA GİTMEYENLERİ 
SİNEMAYLA BULUŞTURUYORUZ
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, vatandaş buluşmaları ve köy ziyaretleri 
kapsamında ilçemize  bağlı Çakmak Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarımız  ile bir araya geldi.

İlçemize  bağlı tüm mahallelerde  yol ge-
nişletme çalışmaları, asfaltlama çalışmaları 
ve beton parke çalışmalarının aralıksız bir 
şekilde sürdürüldüğünü anlatan Belediye 
Başkanımız Murak Beşikci, Devlet-Millet 
kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtar-

larımızın ve vatandaşlarımızın  katılımı ile 
verimli ve hızlı çalışmaların ortaya çıktığını 
belirterek,’’Yapılan hizmetlerle ortaya çıkan 
bu faaliyetlerimiz siz kıymetli vatandaşları-
mız ve muhtarlarımızın uyumlu bir şekilde 
çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır. Vatandaş-

larımızla birlikte hizmetlerimizi aralıksız bir 
şekilde sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.
Yapılan incelemenin ardından Çakmak Ma-
hallesi Muhtarı Askeri Demir, Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci’ye yapmış olduğu hiz-
metlerden dolayı teşekkür etti.

Çakmak Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başka-
nımız Murat  Beşikci, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları  dinleyerek sorunların  
çözümü noktasında vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçede bulunan tüm vatandaşlarla bir araya gelmek 
için sürekli vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve 
Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Yenişehir ilçemizde yapılan hizmetleri yerinde 
inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta Çakmak Mahallesine yapmış olduğu ziyarette 

vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle yolları-

na yapılan parke çalışmalarını vatandaşlarla inceleyen Beledi-

ye Başkanımız Murat Beşikci, ‘‘köylerin alt yapı sorunları, içme 

suyu sorunları, eğitim-öğretimde yaşanan aksaklıklar, sağlıkla 

ilgili talepler ve vakıf yardımları hakkında bizlerden talep ettik-

leri  istekler her zaman baş göz üstüne’’ dedi.

VATANDAŞIN TALEBİ BAŞ GÖZ ÜSTÜNE

DEVLET MİLLET KAYNAŞMASI
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Kurban Bayram do-
layısıyla ilçede ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı.
Her bayram olduğu gibi bu bayramda  şehit ailelerini unutmayan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci, şehit ailelerini yalnız bırakmadı. 

Kurban Bayramı münasebetiyle ilçemizde bulu-
nan şehit ailelerini ziyaret eden Belediye Başka-
nımız Murat  Beşikci, vatan için gözünü kırpma-
dan canını feda eden şehitlerin değerli ailelerinin 
normal günlerde olduğu gibi bayramlarda da her 
daim yanlarında olduklarını belirterek,’’Onları 
sık sık ziyaret ederek ekonomik, sosyal ve psi-
kolojik olarak destek vermeye, ihtiyaçlarını kar-

şılamaya ve her daim devlet olarak onların yan-
larında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. 
Vatan uğrunda şehit olmuş şehitlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum, onların bizle-
re bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Şehit ailelerimize de bayram dolayısıy-
la bizi ailelerinden biri olarak kabul ettikleri için 
de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bayram ziyareti için evlerine misafir olan Beledi-
ye  Başkanımız Murat  Beşikci ‘ye ziyaretlerinden 
dolayı mutluluklarını ifade eden şehit aileleri ise, 
“Bizim hiç yalnız olmadığımızı hissettiren devle-
timize ve her sorunumuzda yanımızda olan Kay-
makamımız ve Belediye  Başkanımız Murat Be-
şikci’ye çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı 
olsun” dediler.



7

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Mu-
rat Beşikci, Belediyemiz  tarafından ilçemize ka-
zandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi ve İkinci Bahar 
Millet Kıraathanesi’ni Kurban Bayramı münasebe-
tiyle ziyaret etti.
Kurban Bayramı münasebetiyle Yenişehir Belediyemize bağlı En-
gelsiz Yaşam Merkezi ve İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’ni ziyaret 
eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
engelli bireyler ve yaşlılarla bir araya geldi. 

İlk olarak Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret 
eden  Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
artık  eski bayramları yad ettiklerini belirte-
rek “Engelli bireylerimiz sosyal çevrelerinin 
baskısı, aile desteğinin yetersizliği ve yaşa-
dıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle maale-
sef toplumdan iyice uzaklaşıyorlar. Onların 
farklılıklarının dezavantajlı olarak görülmesi 
kabul edilir bir durum değildir. Engelli birey-
lere yönelik uygulamaların engellilik algısını 

olumlu yönde farklılaştırdığını ve özellikle 
belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarda 
engellilerle aramızdaki engelleri kaldırınca 
topluma daha hızlı adapte olabileceklerini 
gördük. Engellilerimize psiko-sosyal deste-
ğe, mesleki beceri geliştirmeye ve toplumsal 
hayata katılmalarını sağlamaya devam ede-
ceğiz. Bayram dolayısıyla da ziyaret ettiğimiz 
Engelsiz Yaşam Merkezi’mizdeki engelli va-
tandaşlarımızın bayramlarını en içten dilek-

lerimle tekrar kutlarım” dedi.
Daha sonra İkinci Bahar Millet Kıraathane-
si’nde bulunan yaşlılar ile bayramlaşan  Be-
lediye Başkanımız Murat Beşikci, bayramın 
kendileri için büyükleri ziyaret etmek, onlar-
la eski bayramları yad etmekle daha değerli 
hale geldiğini, bu bayram da onları ziyaret 
edip, bayramlarını kutladıklarını kaydetti.
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ANNELERİ OKURKEN ÇOCUKLAR DA EĞİTİM ALIYOR

“İlk Kitaplar Bizden”

Yenişehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini yürü-
ten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’müz ilçede tarımsal ve 
hayvansal üretimi artırmak ve daha fazla verim almasını 
sağlamak amacıyla üreticilerimize yönelik bilgilendirme 
toplantısı düzenledi.
Yenişehir Belediyemiz konferans salonunda ilçemizde bulunan 
tüm mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen bilgilendir-
me ve  istişare toplantısında tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik 
edici desteklemeler hakkında mahalle muhtarlarımıza  ve üretici-
lerimize bilgi verildi.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci , Aile Destek Merkezlerinde aynı za-
manda kadın kursiyerlere Okuma-Yazma eğitimleri de verildiğini anlata-
rak,’’ Okuma-Yazma Kurslarımıza katılan kadın kursiyerlerimiz artık oku-
maya geçtiler.  Bu kursiyerlerimize “İlk Kitaplar Bizden’’ sloganıyla ilk 
kitaplarını da kendilerine hediye ettik. Amacımız kadın kursiyerlerimize 
kitap okuma bilincini aşılamaya çalışırken, aynı zamanda kitap okurken de 

çocuklarına doğru örnek olmalarını sağlamaktır. Bu eğitimlerimizin yanı 
sıra Gever Nesibe Sultan Aile Destek Merkezimizde El Sanatları, Pastacılık, 
Takı Tasarımı, Halk Oyunları ve daha birçok kursumuz devam etmektedir. 
Vatandaşlarımızın kurslarımıza yönelik göstermiş oldukları yoğun ilgiden 
dolayı büyük memnuniyet duymaktayız.’’ şeklinde konuştu.

İlçe Belediyeleri arasında ilk kez tarımsal ve kır-
sal alanda üreticiyi desteklemek adına Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci’nin talimatları ile kurulan  Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü üreticilerin kalkınmasına ve gelirleri-
nin artmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Yapılan istişare toplantısında Üretici ve Mahal-
le Muhtarlarına yönelik gerçekleştiren sunum-
da Yenişehir Belediyemiz  Kırsal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü olarak bölgenin  en önemli ekonomik 
potansiyeli olan tarım ve hayvancılığa yönelik , 

hayata geçirilecek çalışmalarla üreticilere destek 
olunacağı belirtildi. 
Yenişehir Belediyesi olarak tarımsal ve hayvan-
sal üretimi arttırarak, üreticilerin daha fazla ve-
rim alması ve daha fazla  kazanmasını için çalışan 
Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün, Yenişehir 
ilçesinde  tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik 
edici desteklemeler, eğitim, kültür ve sosyal faa-
liyetler konularında her türlü proje ve uygulama 
çalışmaları yapmaktadır. Tarımsal ve hayvansal 
üretimi destekleyici sistem, alet, makine, ekip-
man, araç ve gereçlerin tarımda aktif kullanımını 

konularında yine üreticilerimiz ve çiftçilerimize 
destek vermekteyiz. Özel sektör, kamu ve çiftçi-
ler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, üretici-
lerimize ekonomik ve sosyal konularda destekler 
sunmaktayız. Süt ve süt sağım, et ve et ürünleri, 
seracılık , sulama, alet, ekipman, makine moder-
nizasyonu, depo, paketleme, soğutma birimleri, 
alternatif enerji,  tohum, fide, gübreleme, hasa-
da hazırlama gibi  konularla ilgili her zaman ekip-
lerimiz sürekli sahada bulunmakta, gelen tüm 
taleplere de anında cevap verilebildiği anlatıldı.

Kaymakamlığımız ve Belediyemiz bünyesinde bu-
lunan  Gever Nesibe Sultan Aile Destek Merke-
zi’nde Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilere 
israf ve tasarruf konusunda eğitimler veriliyor. 
‘‘Bilinçli Tüketici, Tutumlu Öğrenci’’ sloganıyla ve-
rilen eğitimler kapsamında kurslara katılan kursi-
yerlerin çocukları artık materyallerden kalemlik-
ler yaparak, farkındalık oluşturuyorlar.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyemize bağ-
lı olarak faaliyetlerini yürüten Gever Nesibe 
Sultan Aile Destek Merkezi tarafından ilçede 
bulunan tüketici ve öğrencilere yönelik verilen 
“Bilinçli Tüketici, Tutumlu Öğrenci ” eğitimleri 
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 
Verilen nitelikli eğitimler ile öğrencilerin hem 
meslek edindiklerini hem israf konusunda bi-

linçlendiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve 
Belediye Başkanımız Murat Beşikci “ Aile Des-
tek Merkezlerimizden olan Adem-7 ‘de eğitim 
gören kursiyerlerimizin çocuklarına israf ve ta-
sarruf konusunda geri dönüşüm eğitimleri ve-
rilmekte, bu eğitimler kapsamında çocuklarımız 
artık materyallerden kalemlik yapımını öğren-
mektedirler.” dedi.

Yenişehir Belediyemize bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM)’lerde Okuma Yazma kurslarına  katılan kadın kursi-
yerlerin çocukları artık materyallerden kalemlik yapıyor. 



9

İLÇEMİZDE BAYRAM DENETİMİ
Yenişehir Belediyemiz  halk sağlığını korumak ve 
vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşma-
larını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi, 
market, kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerin-
de denetimlerini sıklaştırdı.

Yenişehir Kaymakamlığı ve  Belediyemiz Evde 
Bakım Hizmeti ile Sosyal Belediyecilik alanın-
da vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılama-
ya devam ediyor. 

Kurban Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimle-
rini sıklaştıran Yenişehir Belediyemiz Zabıta ekipleri, özellikle market, 
kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerini denetlerken bayramlarda ço-
cuk ve gençlerin yaralanmasına neden olan maytap, çatapat gibi pat-
layıcı ve parlayıcı maddeler ile boncuk atan oyuncak silahların satışını 
yapan iş yerlerine de uyarılarda bulundu.

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Müdürlüğü ve Yenişehir Belediyemiz Sosyal Hiz-
metler Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ilçemiz genelinde 
Kurban Bayram öncesi 250 eve giderek,  evlerde bayram 
temizliği gerçekleştirdi.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşları bayram öncesi sa-
tışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyardı. 
Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son 
kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci’nin talimatları ile rutin bir şekilde 
sürdürülen denetimlerini Kurban Bayramı ne-
deniyle sıklaştıran Yenişehir Belediyemiz  zabıta 
müdürlüğü ekiplerimiz, marketlerde daha çok 
şekerleme ürünleri ile et ve et ürünlerinin re-

yonlarında denetimlerini yoğunlaştırarak Kurban 
Bayramı’nda satış popülasyonu fazla olan tatlı 
ürünlerine de yönelik denetimlerini artırdı. 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tatlı  
imalathanelerde tatlıların üretim aşaması, çalı-
şanların maske, kılık kıyafeti, deponun hijyenik 

durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son 
kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünler 
sıkı bir şekilde kontrol edildi. Bulunan eksiklikler 
ve yapılması gerekenler hakkında işyeri yetkilileri 
uyarıldı.

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı ile Yenişehir 
Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdür-
lüğü ekipleri tarafından gerçekleştiri-
len evde bakım ve temizlik hizmetleri, 
ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tarafın-
dan memnuniyetle karşılanıyor.

İlçe genelinde kendi öz bakım ihtiya-
cını karşılayamayan yatalak, engelli, 
hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara Yenişehir Kaymakamı ve Be-
lediye Başkanı Murat Beşikci  Kurban 
bayramı öncesi evde bakım hizmetiyle 
yardım elini uzatıyor. 
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Bütün arkadaşlarımı çok seviyo-

rum. Mahalledeki arkadaşlarımı 

da seviyorum, okuldaki arkadaş-

larımı da . Sevdiğim bir arkada-

şım daha var:
Gökyüzü !

Bir gün çimlerin üzerine uzan-
mıştım. Gözlerimi açtığımda 
bulutların oyun oynadığını gör-

düm. Bir bulut, tilkiye, başka 
bir bulut, koyuna benziyordu. 

Onun yanındaki de kediye. 
Gökyüzü sanki bana oyuncak-
larını gösteriyordu.

Hastalandığımda kendimi çok 
kötü hissediyorum boğazım ağrı-

yor, burnum akıyor. Canım hiçbir 

şey yemek istemiyor . Tüm gün 
yatmak istiyorum. O kadar ya-
tınca da yapmam gereken hiçbir 

şeyi yapamıyorum. Oysa benim 
yapacak ne çok şeyim var! 

Bisiklete bineceğim. Arkadaşla-

rımla mahallede koşacağım. Top 

sektirmeye çalışacağım. Hasta-

lanıp yatınca bunların hiçbirini 

yapamıyorum. O yüzden sağlıklı 

olmam lazım.

1

2

Bisikletten 
indiğimde dizlerim artık tutmuyordu ama dünyanın en iyi sporcusu olmak kolay değil.

Ertesi gün yine bütün spor dallarını yapmaya çalıştım ama ne gol atabildim ne topa vu-rabildim. Karatede de başarılı olamadım. O kadar terlemiş ve yorulmuştum ki yeniden hasta-landım. Neden böyle oldu?

7

8

Öğretmenimiz, daha sağlıklı olmak için spor yapmamızı gerektiğini söylemişti.

Tamam, o zaman ben de spor yaparım. Daha sağlıklı olmak için de daha çok spor yaparım. Hiç hastalanmamak için daha da çok spor yaparım. 4
3

5

Zaten bütün spor dallarını 

merak ediyorum. O zaman ben 

de hepsini yaparım. Hey! Bu ha-

rika! Bütün spor dallarını yapan 

bir çocuk, dünyanın en sağlıklı 

çocuğu! İşte ben olabilirim o! 

Önce mahallenin etrafında on tur 

koştum. Nefes nefese kalınca biraz 

dinlendim. Sonra hemen futbol 

oynamaya başladım. İki saat futbol 

antrenmanı  yaptım. Futboldan 

sonra basketbol oynamaya geç-

tim. Basketbol biter bitmez karate 

yaptım. Karate bitince yüzmeye 

gittim. Yüzmeden çıkınca da bisiklet 

sürdüm.

6

10

DÜNYANIN EN İYİ SPORCUSU

Annem haklıydı. Bu spor dalların-
dan birini seçmeliyim. Benim daha 
iyi bir fikrim var. Birini seçerim tabii 
ama en sevdiğim spor dalını seçe-
bilmek için spor dalları hakkında 
araştırma yapmalıyım. Ya benim hiç 
bilmediğim bir spor dalı varsa?9

Anneme olanları anlattığımda halime 
güldü. Ben hastayım ama o gülüyor! 
‘’Canım benim, aynı anda her işi 
yapamazsın.’’ dedi başımı okşayarak. 
‘’Her spor dalında başarılı olmaya 
çalışmak doğru değil. En iyisi yapmayı sevdiğin spor dallarından birini seç 
ve onu en iyi şekilde yapmaya çalış.’’ 
dedi annem.

10

Hadi, sen de yelken, kayak ve 
satrancı araştır.

12

Sen de benim gibi spor dalları hak-

kında bilgi edinmek ister misin? 

Ben badmintonu araştırıyorum, 

ona tüytop da deniyormuş. 

13
1

1
2
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Teraryum (toprak akvaryum) genellikle cam ve plastik mad-
delerden imal edilen ve içinde sürüngenler, böcekler ve 
bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği akvaryum 
benzeri tanklardır. Ayrıca içinde minyatür ve doğal bir alan 
oluşturulan bitki yetiştirme sanatıdır. Ev dekorasyonunda 
sıklıkla tercih edilen teraryumlar, içinde minik bir ekosistem 
oluşturulan kapalı bir cam veya plastik kap içinde yetiştirilen 
minyatür bir bahçe özelliğine sahiptirler. Bakımı son derece 

kolaydır ve bahçecilik için az zaman aldığı için de ideal bir 
seçimdir. Teraryum yapımında dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta, teraryum içinde yetiştirilen bitkilerin nemli 
ortamlara uyum sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu neden-
le teraryumda yetiştirilebilecek bitkilerden bazıları ise şun-
lardır; kaktüs, sukulent, eğrelti otu, arapsaçı, fitonya, japon 
şemsiyesi, minyatür menekşe ve pileadır.

Teraryum yapımında yapacağınız ilk iş bir cam kap seçmektir. Bunun için eski bir cam 
kase, bardak, abajur, cam şişe, vazo, fanus, veya herhangi derin bir kap kullanabilirsi-
niz. İkinci adım minyatür bahçeniz için bitkileri belirlemektir. Bitkileri belirlerken dikkat 
etmeniz gereken şey benzer özelliklere sahip bitkileri bir arada kullanmak olmalıdır.

Hiç sırtından belirli bir süreliğine kurmalı 
bir çocuk gördünüz mü? İstediğiniz zaman 
çevirip; konuşmasına izin verdiğiniz, sizin 
canınızın istediği yemeği istediğiniz porsi-
yonda yiyen, doktorun ona sorduğu soru-
lara sizin cevap vermenizi bekleyen, sürek-
li merak ettiği şeylerin ne olduğunu size 
sorunca,’’Çocuklar susar!’’diye susturabil-
diğiniz, siz ve sadece siz istediğiniz için gi-
tar çalmayı sevdiği halde piyano çalmaya 
zorlayabildiğiniz… Eğer bu şekilde çalışan 
bir çocuk gördüyseniz, muhtemelen bu ço-
cuk sizin kurduğunuz çocuğunuz olabilir! 

Yapılan araştırmalara göre çocuğun zekâ 
ve kişilik gelişiminin temelinde annenin ve 
babanın davranışları önemli rol oynamak-
tadır. Anne-babanın yeterince sevgi ve şef-
kat göstermemeleri; aşırı baskıcı veya ilgisiz 
ebeveyn tutumu sergilemeleri; çocuğunun 
yaş düzeyine göre yapabileceği etkinlikleri 
onun yerine kendilerinin yapmaları, sürekli 
olarak çocuğun emir ve yönlendirme ile ha-
reket etmesini sağlamaya çalışmaları; etkin 
dinleme yapmayıp sen dilini  kullanmaları, 
çocuğun psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını 

görmezden gelmeleri; ‘’Ben doktor ola-
madım, bari çocuğum olsun.’’ gibi idealle-
ri çocuğa dayatmaya çalışmaları, bilinçsiz 
bir şekilde alınan oyuncaklar ve çocukların 
eline kontrolsüzce kullanmaları için verilen 
teknolojik cihazlar çocukların zekâ ve kişilik 
gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.

Bilinçli ebeveyn davranışı ile çocuklara yak-
laşılması ise çocukların kişilik gelişimini 
olumlu   yönde etkilemektedir. Bunun için 
çocuğumuzun bizden ayrı bir kişiliğe sahip 
olduğunu kabul etmeli, çocuğumuza sü-
rekli nasihat etmemeli, yapamayacağımız 
şeyleri vaat etmemeli, onlarla bağırarak 
konuşmamalı, başkalarıyla kıyaslamamalı, 
yeteneklerinin üstünde işlere zorlamamalı 
ve her istediklerini yerine getirmemeliyiz. 
Bunların yerine çocuklarımızın bağımsız 
hareket etme kabiliyetini desteklemeli, yaş 
gruplarına göre onlarla oyun oynamalı, ko-
nuşurken etkili dinleme yapmalı; anlayışı, 
fedakârlığı, sorumluk almayı, kendine gü-
venmeyi, paylaşmayı ve sevmeyi öğretmeli;  
özellikle de onları koşulsuz sevmeliyiz.
                                                                       

• Dilediğiniz şekilde cam, şeffaf fanus, 
kavanoz ya da farklı bir kap.

• Dilediğiniz teraryum bitkileri.
• Saksı toprağı.

• Çakıl taşları.
• Mangal kömürü ya da aktif karbon.
• Dikim aletleri, eldiven, sulama kabı.
• Dilediğiniz dekoratif süsler. 

Minyatür Bahçenizi Hazırlama Aşamaları:
1. Teraryum için kullanacağınız cam kabı güzelce yıkayın, durulayın ve kurumasını bekleyin.
2. Tamamen kuruyan kabın en alt kısmına çakıl taşlarını aynı seviyede olacak şekilde dizin. 
    Çakıl taşları tabanda biriken suların bitkilerin köklerini çürütmesine engel olacaktır. 
3. Çakıl taşlarının üzerine ufak parçalar haline getirdiğiniz mangal kömürünü ya da aktif 
    karbonu yayın. Bu malzeme teraryumunuzun böceklenmesini önleyecektir.
4. Kömürlerden sonra bahçenizin büyüklüğüne ve çiçeklerinizin uzunluğuna göre 5-8 cm ara-
sında toprak ekleyin. Hava boşlukları kalmaması için hafifçe bastırın. 
5. Bitkileri yerleştireceğiniz yerlere küçük çukurlar açın.
6. Bitkilerinizi açtığınız çukurlara yerleştirin ve kenarlarına da toprak gelecek şekilde toprağa sabitleyin.
7. Bitkilerinizi yerleştirdikten sonra sprey şişeyle hafifçe sulayın ve toprağın nemlenmesini sağlayın.
8. Benzersiz bir bahçe oluşturmak için dekoratif farklı figürlerle teraryumunuzu dilediğiniz şekilde süsleyin. 
Hazırladığınız teraryumu doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymamalısınız. Kaktüsler için ayda bir, diğer bitkiler için ise haftada bir olacak şekilde sula-
ma yapmalısınız. Teraryumunuzda 1,5-2 yıl boyunca aynı toprağı kullanabilirsiniz. Son olarak dilerseniz yaptığınız teraryumlarınıza da Yasemin Bahçesi 
ya da Kaktüs Bahçesi gibi çeşitli çiçek ve bitki isimleri verebilirsiniz

Teraryum Nasıl Yapılır

Malzemeler 
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Türk Dil Kurumu’nca tanımı yapılan teknoloji, 
‘’insanın maddi çevresini denetlemek ve değiş-
tirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bun-
lara ilişkin bilgilerin tümü.’’ şeklindedir.  Tanımda 
da belirtildiği gibi teknoloji insanların yararına 
hizmet etmek için kullanılan bilgilerdir. Oysaki 
günümüzde insanları çeşitli nedenlerle esir al-
mak amacıyla bu bilgiler kullanılarak, insanların 
insani vasıflarını kaybetmeleri ve teknolojisiz ya-
şayamaz hâle getirilmeleri sağlanmıştır.

Matematikçi, astronom ve fizikçi olan İbn-i Hey-
sem (Alhazen) 965-1038 bazı kaynaklara göre 
1040 yılları arasında yaşamış; analiz, yansıma, 
görsel algı, bilimsel yöntem, güneş sistemi, al-
gısal psikoloji, optik, karanlık oda gibi çalışma-
larının yanı sıra yüzü aşkın eser yazmıştır. Robot 
ve matrix ustası, mühendis ve fizikçi olan İsmail 
Ebul-iz El Cezeri (1136-1206) ise, sibernetik alanı-
nın kurucusudur. Diyarbakır Ulu Camii’ndeki gü-
neş saati, tavus kuşlu ibrik, suyu yukarı çıkarmak 
için araçlar, şifreli kasalar, saatler, otomatlar gibi 
eserler bırakmıştır. Bu değerli bilim insanlarının 
insanlığın yararı için bırakmış oldukları bu eserler 
şimdi kullandığımız karmaşık teknolojik cihazların 
bulunmadığı bir zamanda, yalnızca doğanın içeri-
sinde düşünerek yapmış oldukları buluşlardır.

Günümüzde ise  birikerek ilerleyen tekniklerle  
sürekli olarak (küreselleşmenin de etkisiyle) ci-
hazların yeni versiyonları piyasaya sürülmekte-
dir. Bunlar arasında hayatımızı kolaylaştırdığını 
düşündüğümüz akıllı ev aletleri, bilgisayarlar, 
tabletler, akıllı telefonlar; sesi yazıya dönüştüre-
bilen, sizin yerinize hesap yapabilen, aradığınız 
bir konuyu kitapta taratabileceğiniz, çeviri yaptı-
rabileceğiniz mobil uygulamalar bulunmaktadır. 
Bu şekilde teknolojiye olan bağımlılığımız art-
tıkça anlama, analiz etme, değerlendirme gibi 
yetilerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Örneğin 
bizim adımıza düşünen ve istediklerimizi yerine 
getiren bunca teknolojik cihazın varlığına rağ-
men bizim tek başımıza yapmakta dahi zorlana-
cağımız bir icat ile İbn-Heysem’in kısıtlı imkân-
larla tek başına yapmış olduğu icatları mukayese 
bile edemeyiz. Ayrıca  telefon rehberimizde bu-
lunan en yakınımızdaki kişilerin dahi numarala-
rını aklımızda tutmuyor bu görevi telefonumuza 
bırakıyoruz, araçla geçtiğimiz  yolları ikinci geçi-
şimizde hatırlama gereği duymuyoruz çünkü bu 
görevi de navigasyon sistemine vermiştik. Ne za-
man yağmur yağacağına dair bulutların şekline, 
kuşların uçuşuna ve ya hayvanların hareketleri-
ne bakarak tahminlerde bulunmak yerine hava 
durumu tahminlerine bağlı kalmayı seçiyoruz. 

Bir sosyolog olarak bütün yazdıklarımı değerlen-
dirdiğimde ise günümüzde yaşanan ülkeler ara-
sındaki örtülü savaşlarda düşmanı esir almanın 
yeni şekli artık, TEKNOLOJİ ARACILIĞIYLA ESİR 
ALMADIR. Bu nedenlerle ‘Teknolojiyi kullanın 
fakat esiri olmayın!’

Günümüzün endüstriyel modern dünyasında, bi-
lim ve teknoloji arasındaki tartışmasız bağ açıkça 
görülmektedir. James E. McClellan III ve Harold 
Dorn’un bu kitaptaki bakış açıları gibi tarihsel 
olarak bakıldığındaysa, bu bağın o kadar da açık 
olmadığı görülür. Endüstrinin ve hükümetlerin, 
yeni ya da gelişmiş teknolojilere öncülük edecek 
bilimsel araştırmalara finansman desteği vermeye 
başlamasıyla, teknoloji “uygulamalı bilim” olarak 
yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Dünya Tarihin-
de Bilim ve Teknoloji’de McClellan ve Dorn, de-
ğişen bu ilişkiyi, tarih öncesindeki düşünen, araç 
gereç yapmaya başlayan ilk insanlardan bugüne, 
tarihi verileri inceleyerek anlatmışlardır. Bilim, hiç 
kuşkusuz, insanlar için gerçek yararlar sağlamıştır. 
Ancak, günümüzün kültürel eğilimlerine daha az 
bağımlı ve daha güvenli bir bilim anlayışı, bilime 
tarihsel bir mercekten bakılarak elde edilebilir. 
Böyle yapıldığında, görkemli kazanımlarıyla ama 
aynı zamanda da yanılgıları ve bazen de dünya 
görüşümüze uymayan seçkin duruşuyla bilim, kül-
türe bağımlı bir kavram olmak yerine, çokboyutlu 
bir gerçekliğe dönüşür. James E. McClellan III, Ste-
vens Teknoloji Enstitüsünde Bilim Tarihi profesö-
rü, Harold Dorn da aynı enstitüde Bilim ve Tekno-
loji Tarihi profesörüdür. Dünya Tarihinde Bilim ve 
Teknoloji, 2000 yılında World History Association 
ödülünü almıştır.

Bilim, hiç kuşkusuz, insanlar için gerçek 
yararlar sağlamıştır. Ancak, günümüzün 
kültürel eğilimlerine daha az bağımlı ve 
daha güvenli bir bilim anlayışı, bilime 
tarihsel bir mercekten bakılarak elde 
edilebilir. Böyle yapıldığında, görkemli 
kazanımlarıyla ama aynı zamanda da ya-
nılgıları ve bazen de dünya görüşümüze 
uymayan seçkin duruşuyla bilim, kültüre 
bağımlı bir kavram olmak yerine, çok bo-
yutlu bir gerçekliğe dönüşür.

NE OKUMALI?NE OKUMALI?


