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>> Eklerimiz Son Sayfalarda

Yenişehir ilçemizde sosyal hizmet alanında birbirinden farklı projeleri hayata 
geçiren Yenişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci,’’ Yanıbaşınızdayız 
Projemizle ilimizde ilk kez çok farklı bir sosyal hizmet modelini hayata geçirdik. 
İlgili kurumlarımız ile üzerinde çalıştığımız yeni  Sosyal Hizmet Politikamızdan  
7’den 70’e tüm vatandaşlarımız faydalanabilecektir.’’ dedi.>> 2’de

Diyarbakır’da birbirinden farklı projeler ile öne çıkan Yenişehir 
Belediyemiz bu kez bünyesinde açmış olduğu Aşçı Yardımcılı-
ğı Kurslarında ilçemizde bulunan çölyak hastaları için glutensiz 
gıda üretmeye başladı.>> 3’te

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağı-
şıyla birlikte Yenişehir Belediyemiz ilçemiz-
de  buzlanmaya karşı bulvar, cadde ve so-
kaklarda kar küreme ve tuzlama işlemleri 
başlattı.>> 4’te 

Diyarbakır’da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan so-
kak hayvanlarına Yenişehir Belediyemiz sahip çıkmaya devam ediyor. Ekiplerimiz 
ilçemizde belli noktalara bırakılan kedi evleri ile sokak hayvanlarının beslenmeleri 
için mama bırakıyor.>> 2’de

Yenişehir Belediyemiz Spor Kulübü tarafından yetiştirilen Diyarbakır’lı Delal ve 
Mazlum Atletizm Milli Takımı alt yapısına seçildiler.>> 9’da

Başkanımız Murat Beşikci, kentin en işlek semtlerinden biri olan Ofis 
Semti’nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla 
görüştü.>> 6’da
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Yenişehir ilçemizde sosyal hizmet alanında bir-
birinden farklı projeleri hayata geçiren Yenişe-
hir Belediye Başkanımız Murat Beşikci,’’ Yanıba-
şınızdayız Projemizle ilimizde ilk kez çok farklı 
bir sosyal hizmet modelini hayata geçirdik. İl-
gili kurumlarımız ile üzerinde çalıştığımız yeni  
Sosyal Hizmet Politikamızdan  7’den 70’e tüm 
vatandaşlarımız faydalanabilecektir.’’ dedi.

Yenişehir İlçesi’nde sosyal hizmet alanında 
birbirinden farklı projeleri hayata geçirdik-
lerini belirten Başkanımız Murat Beşikci, 
“Yanıbaşınızdayız Projemizle ilimizde ilk kez 

çok farklı bir sosyal hizmet modelini hayata 
geçirmiş bulunmaktayız. İlçemizde bulunan 
ilgili kurumlarımız ile üzerinde çalıştığımız 
Sosyal Hizmet Politikasıyla 7’den 70’e tüm 

vatandaşlarımızın faydalanabileceği mode-
limizi uygulamaya başlatmış bulunmakta-
yız.” dedi.

Başkanımız Murat Beşikci, “Bu konuda bizler-
den destek almak isteyen ikametgahı ilçemiz-
de olan, öğrenci evinde yaşayan üniversite 
öğrencilerimize Gıda Desteğimiz bulmakta-
dır. Bu konuda bizlerden destek almak iste-
yen üniversiteli gençlerimizin ikametgah ve 

öğrenci kimlik belgeleri ile belediyemize ka-
yıtlarını yaptırmalarını istiyoruz. Belediyemiz 
bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam 
Merkezimize, Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfımıza ve Belediyemiz WhatsApp 
hattı olan 0 532 778 96 54 numaralı telefon 

hattından başvurularını yapabilirler. Yapıla-
cak başvurunun ardından üniversite öğren-
cilerimizin mezuniyet sürelerine kadar aylık 
gıda ihtiyacını karşılayacağız.’’ dedi.

Aylık gıda desteğinden faydalan-
mak için Yenişehir Belediyesi’ne 
başvuruda bulunan üniversite 
öğrencileri ise Başkanımız Murat 
Beşikci’ye ilçede hayata geçirmiş 
olduğu Yanıbaşındayız Projesi için 
teşekkür ederek, ‘’Bizler için çok 

anlamlı ve faydalı bir proje, öğ-
renci evinde kalmaktayız. Alacağı-
mız  gıda desteği bütçemize büyük 
oranda katkı sağlayacaktır. Çünkü 
konut giderlerimiz ve yeme ve iç-
memiz bizler için büyük bir mali-
yet oluşturuyor.’’ dediler.

Belediyemiz tarafından bölgede ilk kez haya-
ta geçirilen 13 başlıktaki Yanıbaşındayız  Sos-
yal Destek Projesi kapsamında öğrenci ev-
lerinde kalan Üniversite Öğrencilerine Aylık 
Gıda Desteği başvuruları alındı. Sosyal Des-
tek Projemiz içesinde yer alan Üniversite Öğ-
rencilerine Aylık Gıda Desteği ile ikametgâhı 

ilçede bulunan ve ilçede öğrenci evlerinde 
kalan üniversiteli öğrencilerin aylık gıda des-
teği Belediyemiz tarafından karşılanacak.

Başkanımız  Murat Beşikci, Üniversite Öğ-
rencilerine Gıda, Lise Öğrencilerine Ulaşım, 
Öğrencilere Kırtasiye, Sınavlara Hazırlık Ki-

tabı, Gıda, Yeni Doğan, Giyim, Sosyal Mar-
ket, Öksüz ve Yetimlere Giysi, Engelli Bakım 
Hizmeti, Yaşlı Bakım Hizmeti, Yeni Evli Çift-
lere Mobilya ve Sosyal Taksi Hizmeti gibi 13 
Başlıktaki Yanıbaşındayız Projesi’nden fayda-
lanmak isteyen vatandaşların başvurularının 
alındığını söyledi.
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Diyarbakır’da birbirinden farklı projeler ile öne 
çıkan Yenişehir Belediyemiz bu kez bünyesinde 
açmış olduğu Aşçı Yardımcılığı Kurslarında ilçe-
mizde bulunan çölyak hastaları için glutensiz 
gıda üretmeye başladı.
Göreve geldiği günden bu yana ilçemizde bir çok farklı projeyi hayata 
geçiren Başkanımız  Murat Beşikci’nin talimatları ile  ilçemizde ikamet 
eden 148 çölyak hastası için yeni bir proje geliştirilerek hayata geçi-
rildi. Proje kapsamında Yenişehir Belediyemiz Sanat ve Meslek Eğitim 
Kursları (YESMEK)  bünyesinde açılan Aşçı Yardımcılığı Kursu’nda eği-
tim gören kursiyerlerimiz aracılığıyla çölyak hastalarımız için glutensiz 
undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi ürünler 
üretmeye başlandı.

İlçemizde bulunan çölyak hastalarının ek-
mek, makarna, pasta gibi yiyecek tüm ihti-
yaçlarının karşılanabilmesi için çalışmaların 
sürdürüldüğünü belirten Başkanımız Murat 
Beşikci, “Yenişehir İlçemizde ikamet eden 
148 çölyak hastamıza 2021 yılı içerisinde 
yapmış  olduğumuz desteklerimizi bu yıl ar-
tırarak sürdürmekteyiz. Yenişehir Belediyesi 

olarak geçen yıl startını verdiğimiz YESMEK 
Kurslarımız kapsamında açmış olduğumuz 
Aşçı Yardımcılığı Kursumuzda, eğitim alan 
kursiyerlerimiz çölyak hastalarımız için glu-
tensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, 
tatlı ve tuzlu kurabiye gibi ürünler üret-
mektedirler. Bizler de bu ürünleri ilçemizde 
ikamet eden çölyak hastalarımızın evlerine 

ulaştırmaktayız. Devletimizin imkânları ile 
vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşı-
lama gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın 
hayır dualarını almak onların her türlü sorun 
ve sıkıntısında yanlarında olduğumuzu gös-
termek bizleri çok mutlu ediyor.” şeklinde 
konuştu.

Aşçı Yardımcılığı Kursu Eğitmenimiz Sultan Eskin ise  çölyak hastaları 
için kursiyerlerle birlikte glutensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, 
tatlı ve tuzlu kurabiyelerin büyük bir titizlikle yapıldığını belirterek,’’ 
Özellikle çölyak hastalarımız için her gün farklı bir ürün üretmeye 
çalışıyoruz. Başkanımızın destekleri ile bizler çölyak hastalarımız için 
ürünlerimizi büyük bir emek harcayarak ve severek yapmaktayız.” 
dedi.
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Başkanımız Murat Beşikci’ 
nin talimatları ile vatandaş-
ların kayma ve yaralanma 
gibi olumsuzluklarla karşılaş-
maması adına ilçe genelinde 
özellikle yaya trafiğinin yoğun 
olduğu bölgelerde kaldırım 
temizlikleri başlatıldı. 
Diyarbakır’da iki gün boyunca 

yoğun bir şekilde yağan kar 
yağışının ardından Yenişehir 
Belediyesi karla mücadelede 
ve temizlik ekipleri vatandaş-
ların yoğunluk oluşturduğu 
caddelerde kaldırımlar üze-
rinde  oluşan buzları temizledi. 
Murat Beşikci, kar ve buz-
lanma ile ilgili çalışmaların 

ilçemizde kesintisiz bir şekil-
de devam ettiğini belirterek, 
‘’Temizlik İşleri Müdürlüğü-
müz bünyesinde oluşturdu-
ğumuz karla mücadele ekip-
lerimiz kaldırımlarda oluşan 
buzları kırarak zorlu koşullar-
da vatandaşlarımızın ulaşım-
da sorun yaşamaması, kayma 

ve yaralanma gibi olumsuz-
luklarla karşılaşılmaması adı-
na  özellikle yaya trafiğinin 
yoğun olduğu bölgelerde kal-
dırım temizliğini aralıksız bir 
şekilde sürdürmektedirler.’’ 
dedi.

Yenişehir Belediyemizin karla mücadele ekipleri ilçemizde sürdürülen kar temiz-
leme çalışmaları kapsamında buz tutan kaldırımları  temizleyerek vatandaşın ula-
şımda sorun yaşamamasını sağlıyor. 

Yenişehir Belediyemizin oluştur-
duğu  karla mücadele ekipleri ilçe 
merkezi ve mahallelerde yaya ve 
araç trafiğini rahatlatmak ama-
cıyla kar yağışıyla birlikte tuzla-
ma ve kar temizleme çalışmala-
rını aralıksız bir şekilde sürdürdü. 
Belediyemiz Fen İşleri ve Temizlik 

İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla 
mücadele ekiplerinin  7/24 etkin 
bir şekilde sahada karla mücade-
le verdiğini belirten Başkanımız 
Murat Beşikci, “ Yılın ilk karının 
yağmasının ardından  vatandaş-
larımızın bu durumdan olumsuz 
etkilenmemesi için  ekiplerimiz 

sahaya intikal etmiş bulunmakta-
lar. İlçemiz genelinde gerekli tuz-
lama ve temizleme çalışmaları 
yapılmakta ve bu çalışmalara kar 
yağışı süresince devam edecek-
lerdir. Vatandaşlarımızdan ula-
şım araçlarına kar lastiği takma-
larını, araç antifrizlerini kontrol 

etmelerini, emniyet kemerlerini 
takmalarını ve araçlarında zincir 
bulundurmalarını rica ediyoruz. 
Ekiplerimiz 7/24 vatandaşları-
mızın memnuniyeti ve güvenliği 
için çalışmaya devam edecektir. “ 
diye konuştu.

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Yenişehir Belediyemiz ilçemizde  buz-
lanmaya karşı bulvar, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama işlemleri başlattı. 
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Yenişehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz, yıl 
boyu aralıksız süren sokak hayvanlarına yö-
nelik besleme faaliyetlerini havaların sağu-
ması ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte 

daha geniş bir alanda sürdürmeye başladı.
Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdi-
ği kış günlerinde sokaktaki kedi ve köpek-
ler için ilçenin çeşitli noktalarında bulunan 

besleme noktalarına mama bırakan ekipler 
soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek 
bulmakta zorlanan kuşlar içinde parklardaki 
çeşitli noktalara buğday bırakıyor.

Başkanımız Murat Beşikci, soğuk hava şartlarında ya-
şamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük 
önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu 
belirterek, ’’Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm 
hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz 
kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın da hassasiyet 
göstermelerini istiyoruz. Ekiplerimiz sürdürülen çalış-
malar sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getir-
dikleri can dostlarımızı Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yemize ait Hayvan Barınağı’na götürerek tedavi altına 
almaktalar.” diye konuştu.

Yenişehir Belediyemiz temizlik  ekipleri ya-
ğışların kesilmesinin ardından İlçede olası bir 
görüntü kirliliğinin yaşanmaması ve ilçede 
yaşayan vatandaşların yağışlı hava şartların-
dan etkilenmemesi için hummalı bir çalışma 
başlattı.
Belediye ekiplerimizin  ilçemizde vatandaş-
ların yağışlardan  olumsuz etkilenmemeleri 
için 7/24 görev başında olduklarını belirten 
Başkanımız Murat Beşikci, yağmur suları ile 
birlikte gelen atıkların ilçede  mazgalların 

tıkanmaması için yoğun bir temizlik çalış-
ması yürüttüklerini belirterek, ‘’Yenişehir 
ilçemizde ekiplerimiz meteorolojiden gelen 
raporlar doğrultusunda vatandaşlarımızın 
olumsuzluklarla karşılaşmaması için mesai 
saati gözetmeksizin görevleri başında bulun-
maktadırlar. İlçemiz ana arterlerinde ve ara 
sokaklarımızda bizlerin göremediği bir olum-
suzluk yaşandığı taktirde vatandaşlarımız 
anında müdahale edilmesi için Yenişehir Be-
lediyemizin WhatsApp ihbar hattı olan 0532 

778 96 54 nolu telefondan bizlere ulaşabilir-
ler.’’ dedi.

Öte yandan Sanayi Mahallesi sakinleri ru-
tin çöp toplama ve süpürme çalışmalarının 
yanı sıra, temizlik açısından oluşan her tür-
lü olumsuz duruma anında müdahale eden 
Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı 
teşekkür ettiler.

Diyarbakır’da kar ve yağmur yağışlarının ardından, Yenişehir Belediyemiz temizlik ekipleri sabahın er-
ken saatlerinde harekete geçerek ilçede yağmur sularıyla birlikte cadde ve mahalle aralarına inen çöp-
leri temizledi.  

Diyarbakır’da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bul-
makta zorlanan sokak hayvanlarına Yenişehir Belediyemiz sa-
hip çıkmaya devam ediyor. Ekiplerimiz ilçemizde belli nokta-
lara bırakılan kedi evleri ile sokak hayvanlarının beslenmeleri 
için mama bırakıyor.



6
AYLIK HİZMET BÜLTENİOCA K 2022  |  SAYI  24 /yenisehirbld21 0532 778 96 54

Başkanımız Murat Beşikci, kentin en işlek semtlerinden biri olan Ofis Semti’nde kurulan semt pa-
zarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Yenişehir Belediyemiz Yaşlı Destek Programı (YA-
DES) Projesi kapsamında İlçemizde ikamet eden 
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evde ve hastane-
lerde sağlık taramalarını yaptırıyoruz. 

Pazarcı esnafıyla sohbet ederek sorun ve ta-
leplerini dinleyen Başkanımız Murat Beşikci, 

“Vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamda pa-
zar alışverişini yapmalarını sağlamak amacıyla 

zabıta ve temizlik ekiplerinin aralıksız bir şekil-
de çalışmalarını sürdürdüklerini” söyledi.

Yenişehir ilçemize bağlı Ofis Semti’nde hafta 
başı kurulan semt pazarında pazarcı esnafı 
ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkanımız 
Murat Beşikci, pazarda  alışveriş yapan va-
tandaşların ve pazarcı esnafının taleplerini 
dinledi.
Yapılan ziyarette vatandaşın her türlü sorunu 
ile ilgilenip, çözüm üretmenin birinci önce-
likleri olduğunu anlatan Başkanımız Murat  

Beşikci, ’’Zaman zaman mahallerimize ziya-
retler gerçekleştirip vatandaşlarımızın talep 
ve isteklerini yerinde dinliyoruz. Geleceğimi-
zin teminatı çocuklarımızı okullarımızda zi-
yaret ederek, eğitim koşullarını iyileştirmek 
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu-
gün de pazar esnafımızı ziyaret etmiş bulun-
maktayız. Bizler vatandaşımıza hizmet için 
burada elimizdeki imkânlar dâhilinde tüm 

vatandaşların sorunlarına yardımcı olmaya 
gayret gösteriyor, halkımızla kucaklaşıp dert-
leşiyoruz.” dedi.

Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlar 
Başkanımız Murat Beşikci’nin yapmış olduğu  
ziyareti güzel ve anlamlı bulduklarını söyle-
yerek, kendilerine yakın ilgi gösteren Başka-
nımız Murat Beşikci’ye teşekkür etti.

Başkanımız  Murat Beşikci, göre-
ve gelir gelmez tüm ilçeyi ev ev 
gezerek vatandaşların ihtiyaçla-
rını ve  belediyeden isteklerinin 
belirlenmesini sağladıklarını be-

lirterek, “YADES Projemiz ile özel-
likle yalnız yaşayan, fiziki engelli 
ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 
evde ücretsiz doktor muayenesi, 
sağlık hizmeti, enjeksiyon, pan-

suman, hasta bakımı ve hastane-
lere nakilleri yine Belediyemize 
ait Sosyal Taksilerimiz ile ücret-
siz bir şekilde sağlanmaktadır. 
Ayrıca Yaşlı Destek Programımız 

kapsamında yaşlılarımıza yönelik 
seminerler, eğitimler, gençlerle 
toplantılar, hobi atölyeleri ,kültü-
rel ve sanatsal faaliyetlerde dü-
zenlenecektir. “dedi.

Belediyemiz ilçemizde  yalnız yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatan-
daşlarımızın evde ücretsiz doktor muayenesi, sağlık hizmeti, enjek-
siyon, pansuman, hasta bakımı ve hastanelere nakillerini sağlayacak 
YADES Projesini hayata geçirdi. 
Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen YADES 
Projesi ile 65 yaş ve  bakıma muhtaç yaşlıların öncelikle evlerinde 
değerlendirilip sağlık taramaları yapılarak, Yenişehir Belediyemizin  
Sosyal Taksileri ile genel sağlık taramaları yapılmaları ve tedavileri 
için hastanelere ücretsiz bir şekilde sevklerini gerçekleştiriyoruz.
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Yenişehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Rabia-Tül Adeviyye 
Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan Kadın Kuaförlüğü Kursu’nda, 
kalifiyeli kuaförler yetiştiriliyor. Kuaförlük kursuna katılan kadınlar hem 
meslek sahibi oluyor hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile 
ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar.
Yenişehir Belediyemiz ev kadınlarının ve genç 
kızların meslek sahibi olmasını sağlamak 
amacıyla bünyesinde hizmet veren Rabia-Tül 
Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
açmış olduğu ‘Kadın Kuaförlüğü Kursu’ Yeni-
şehirli vatandaşların yoğun ilgisini gördü. 
Kurslarımıza katılan kadın kursiyerlere saç 

kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban 
bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon 
eğitiminin teorik ve uygulamalı olarak veril-
diğini belirten Başkanımız Murat Beşikci, ve-
rilen eğitimlerden sonra kursiyerlerin sertifi-
ka ve meslek sahibi olarak geleceğe güvenle 
bakabildiklerini söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte ilçede bir çok 
kursun yeniden başlatıldığını anlatan  Başka-
nımız Murat  Beşikci, “Pandemi nedeniyle bir 
süredir eve kapanan kadınlarımız ve genç kız-
larımız kuaförlük kursumuza yoğun ilgi göste-
riyor. Pandemi kuralları çerçevesinde şu anda 
93 kursiyerlerimize, saç kesimi, boya, perma, 
röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, 

makyaj gibi teorik eğitimler verilmektedir. 
Kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerimiz bu-
rada hem meslek öğreniyor, hem de günün 
stres ve sıkıntısını atıyorlar. Kurs sonunda 
başarılı olan kursiyerlerimiz sertifikalarını 
alıyorlar. Kursiyerlerimiz aldıkları sertifikayla 
işletme açarak, aile ekonomisine de katkıda 
bulunabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

Kuaförlük kursunun kendileri açısından 
önemli olduğuna dikkat çeken kursiyer Sem-
ra Pala, “Yenişehir Belediyemizin kuaförlük 
kursunu tekrar açmış olduğunu duydum ve 
ben de kayıt yaptırdım. Kursa gelerek, hoca-
mızın desteğiyle kuaförlük adına her şeyi öğ-
reniyorum. Buradan aldığım eğitimler, benim 

için de altın bir bilezik olacak. Bu mesleğin 
ilerde işime yarayacağını düşünüyorum. Ben 
bu konuda bizlere böylesine güzel bir kursu 
açtığı için Belediyemize ve bizlere hiçbir za-
man desteğini esirgemeyen hocalarımıza te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

Ev kadını Necla Okumuş ise “Bu kursun bizler 
açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Burada 
hocamızın desteğiyle saç kesimi, saç boyama, 
gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj 
gibi eğitimler alıyoruz. Kuaförlük mesleğinin 
tüm püf noktalarını sağ olsun hocamız bizlere 
öğretiyor. Burada bir meslek öğreniyoruz. Almış 
olduğumuz eğitimlerle ilerde kendi iş yerimi-
zi açma imkânımız olacak ve aile ekonomisine 
katkıda bulunabileceğiz. ”dedi.

Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 
2022 yılının başlamasıyla Diyarbakır’da ilk kez 
hayata geçirilen Yanıbaşındayız Sosyal Destek 
Projesi ilçede bir bir hayata geçiriliyor.13 mad-
delik Sosyal Destek Projesi içerisinde yer alan  
yetim ve öksüz çocuklara Giyim Desteği ile 257 
çocuğa içerisinde Mont, Kazak, Pantolon, Bot 
ve Çorap’ın yer aldığı giyim paketleri dağıtıldı.
Sosyal Hizmet Projelerini geliştirerek vatan-
daşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı 
amaçladıklarını belirten Murat Beşikci,” Sos-

yal politikalar toplumda yaşam kalitesini ar-
tırmayı, eşitsizlikleri minimize etmeyi ve va-
tandaşların hak ettiği en temel insani yaşam 
standartlarını yakalamayı hedefler. Bu sosyal 
politikalar kapsamında ortaya çıkan sosyal 
destekleri vatandaşa ulaştırırken üzerinde 
durduğumuz en önemli nokta da insan onu-
runa yakışır bir şekilde hizmetleri sunmak ve 
bu hizmetlerini sunarken samimi ve gönülden 
muhabbetle bunları icra etmek olarak görü-
yoruz. İlgili kurumlarımızla işbirliği ve koordi-

nasyon sağlayarak imkânı kısıtlı çocuk, genç, 
kadın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik 
Yanıbaşınızdayız Projemiz ile destek olmakta-
yız. Bu kapsamda ilçemiz sınırlarında ikamet 
eden dar gelirli, yetim ve öksüz 257  çocuğu-
muza içerisinde kışlık Mont, Kazak, Pantolon, 
Bot ve Çorap bulunan giyim destek paketleri-
mizin dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmakta-
yız. Yaz aylarının başlamasıyla bu çocukları-
mıza yazlık giyim desteğinde de bulunacağız 
’’dedi.

Yenişehir Belediyemiz tarafından Diyarba-
kır’da ilk kez hayata geçirilen 13 maddelik Ya-
nıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesi’nin bir 
maddesi daha hayata geçirildi. 
Yenişehir ilçemizde  hayata geçirilen Yanıbaşınızdayız Projesi kap-
samında İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 257 
yetim ve öksüz çocuğa giyim desteğinde bulunuldu.
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Başkanımız Murat Beşikci’nin ta-
limatları ile zabıta ekiplerimiz 
ilçemizde yeni yıl öncesinde va-
tandaşlarımızın alışveriş için yo-
ğun olarak kullandığı işletmelere 
yönelik fahiş fiyat ile ürünlerdeki 
son kullanım tarihlerini denetledi.
Belediyemiz zabıta ekiplerinin sa-
bahın erken saatlerinde başlayan 
denetimlerinde işletmelerde baş-

ta fahiş fiyat ve stokçuluk olmak 
üzere gıda güvenliği, hijyen ve 
bandrol kontrolü gerçekleştirildi.
İlçe genelindeki market, manav, 
pastane, fırın ve kuruyemişçi-
lerde güvenilir gıda ürünlerinin 
kontrollerinin gün boyunca ara-
lıksız bir şekil sürdürüleceğini be-
lirten Başkanımız Murat Beşikci, 
kurallara uymayan işletmeler için 

yasal işlem yapılacağı uyarısında 
bulundu.
Başkanımız Murat Beşikci, “Za-
bıta ekiplerimiz işletmelerimizde 
başta fahiş fiyat kontrolü olmak 
üzere Hijyen Belgesi, İş Yeri Açma 
İzin Belgesi, yangın tüpü, çalı-
şanların bone-önlük kullanımı ve 
genel kılık-kıyafete uygunluk kri-
terlerini de karşılayıp karşılama-

dığını tek tek kontrol etmekte-
dirler. Vatandaşlarımızın yeni yıl 
alışverişlerini güvenli ve sağlıklı 
ortamlarda yapabilmesi için bu 
denetimlerimizi gün boyu ger-
çekleştireceğiz. İlçemizde hem 
vatandaşlarımızın hem de esnaf-
larımızın hakkını korumak için ça-
lışmalarımızı aralıksız bir şekilde 
yürüteceğiz.’’ şeklinde konuştu.

Belediyemiz Gevher Nesibe 
Sultan Aile Destek Merke-
zin’de Okuma-Yazma ve Dikiş 
Nakış eğitimi alan annelerin 
çocukları eğitmenler tarafın-
dan eğitiliyor. Eğitim alan an-
nelerin çocukları için oluşturu-
lan Oyun Odası’nda çocuklar 
için “Kış Masalı Etkinliği” dü-
zenlenerek kış mevsiminin 
genel özelliklerini ve doğada 
yaşanan değişimler çocuklara 
öğretiliyor.
Yenişehir İlçesi’ne bağlı Aile 
Destek Merkezlerimiz aracılı-
ğıyla ilçede yetişkinlerin eği-
timleri yanı sıra çocuk ve genç-
lere yönelik eğitimlerin de 
verildiğini belirten Başkanımız 
Murat Beşikci,” Geleceğimizin 

teminatı ve kültürümüzün ta-
şıyıcısı olan çocuklarımızın ka-
liteli bir eğitim alabilmeleri ve 
boş zamanlarını daha eğlen-
celi geçirebilmeleri bizler için 
oldukça önemlidir. Bu amaçla 
Adem’lerimizde kalifiyeli eğit-
menlerimizle çeşitli etkinlikler 
düzenleyip, eğitimler veriyo-
ruz. Kış Masalı Etkinliği gibi 
eğlenceli etkinlikler sonucun-
da çocuklarımızın gülen yüzle-
rini görmek bizleri çok mutlu 
ediyor. Yaptığımız hizmetlerin 
ve çalışmaların bizlere bu şe-
kilde dönüşünün olması, mo-
tivasyonumuzu daha da arttır-
maktadır. Hafta içi Aile Destek 
Merkezlerimizin görmüş oldu-
ğu yoğun ilgiden dolayı haf-

ta sonu da eğitimlerimizi bu 
merkezlerimizde sürdürmeyi 
planlıyoruz.” diye konuştu.

Gevher Nesibe Sultan Aile 
Destek Merkezi kursiyerlerin-
den Ayşe Sultan, “Biz anneler, 
Dikiş Kursu’na ya da Okuma 
Yazma Kursu’na giderken ço-
cuklarımızı da Oyun Odası’na 
hem eğitim almaları hem de 
eğlenmeleri için bırakıyoruz. 
Gözümüz arkada kalmıyor. Ye-
nişehir Belediye Başkanımız 
Sayın Murat Beşikci’ye çok te-
şekkür ediyoruz, biz annelere 
ve çocuklarımıza böyle hiz-
metler sundukları için.” dedi.

Yenişehir zabıta ekiplerimiz ilçemizde  yeni yıl öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun 
olarak kullandığı işletmelere yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyemiz , çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı 
sunmak adına Aile Destek Merkezleri (ADEM)’ler aracılığıyla etkinlik-
ler düzenleyerek çocuklara çeşitli eğitimler veriyor.
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Yenişehir Belediyemiz Spor Ku-
lübü sporcuları yeni bir başarı-
ya daha imza attılar. Başkanımız 
Murat Beşikci, Adana’da düzen-
lenen Türkiye Kros Şampiyona-
sı’nda Atletizm Milli Takımının Alt 
Yapısına seçilen Mazlum Tunçer 
ile Delal Köse’nin her zaman ya-
nında olacaklarını söyledi.

Belediyemiz Spor Kulübü’nün 
bünyesinde bulunan ve çeşit-
li spor dallarında yetenekli olan 
sporcuların ulusal ve uluslararası 
arenada başarılı olabilmeleri için 
tüm destekleri sağladıklarını be-
lirten Başkanımız Murat Beşikci, 
“Öncelikli hedefimiz yetenekli 
çocuk ve gençlerimizi yetenekleri 

doğrultusunda sporun çeşitli dal-
larıyla buluşturmak ve bu yönde 
eğitim vermektir. Sporcu unvanı-
nı layıkıyla taşımaları ve ilimizi, 
ilçemizi temsilen kazandıkları ba-
şarılarıyla gurur duymaktır. Türki-
ye Kros İl İlçe Karmaları ve Kulüp-
ler Kros Şampiyonası’nda U 14 
Kızlarda Delal Köse, U 16 Erkek-

lerde Mazlum Tunçer  Atletizm 
Mili Takımının Alt Yapısına seçil-
diler. Bu sporcularımızın bizlere 
yaşattıkları bu gurur motivasyo-
numuzu daha da arttırmaktadır. 
Sporcularımızın ve azimle çalışan 
antrenörlerimizin yanında olma-
ya devam edeceğiz.” şeklinde ko-
nuştu.

Yenişehir Belediyemiz Spor Kulübü tarafından yetiştirilen Diyarbakır’lı Delal ve Mazlum Atle-
tizm Milli Takımı alt yapısına seçildiler.
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Evimizde bir evcil hayvan besleme konusunda karar 
vermekte en zorlandığımız sorulardan biri de ‘’kedi 
mi köpek mi beslemeliyim?’’ sorusudur.  Yazımızda 
karar vermenize yardımcı olabilecek birkaç ipucu 
bulabilirsiniz.

Kediler ve köpekler birbirinden farklı türlerdir. Evcil 
olan köpekler sürüye aittirler bu nedenle bulunduk-
ları evlerdeki aile bireylerini sürülerinin bir parçası 
olarak görüp, kimi zaman kendilerini lider olarak 
görürler, kimi zaman ise aile bireylerinden birini li-
der olarak kabul edip; sosyal, dost canlısı ve birlik-
te yaşadığı aileyle mutlu, uyumlu hayvanlar olurlar. 
Kediler, köpeklerden farklı olarak sürüler halinde 
yaşamazlar. Bu nedenle kediler evde saatlerce yal-
nız kalmakta hiçbir sorun yaşamazlar, tek başlarına 
oynarlar. Genelde de gün içinde uyuyup geceleri evin 
içinde dolaşırlar. Yaşadıkları her yeri benimserler ve 
kokularını her yere bırakarak kendi yerleri haline 
getirirler. Köpeklerin ise arkadaşa ihtiyacı vardır, 
aksi halde depresif olabilir, hatta hastalanabilirler.

Hem kediler hem de köpekler evlerinde yemek yeme 
şekilleri ve yedikleri yiyecekler konusunda farklılıklar 
gösterir. Köpekler omnivordur yani hem et hem de 
ot yerler ve biraz daha geniş bir diyete sahiptirler. 
Bazı meyve ve sebzeler ile kırmızı veya beyaz etle-
ri yiyebilirler. Köpekler kedilerden daha uzun süre 
açlığa dayanabilirler. Köpekler enerji üretmek için 
kendi vücut yağlarını kullanırlar. Bu yüzden, koca 
bir tabak yemeği birkaç dakika içinde bitirebilirler. 
Kediler ise gün boyunca tabaklarına yakından bakar 
ve yemeklerini hemen bitirmezler.

Kediler daha vahşidir ve genellikle eğitilmesi daha 
zordur. Bu nedenle, genellikle kendi başlarına buyruk 
oldukları söylenir. Köpekler bunun tam tersidir. Yav-
ru köpek olarak alınıp eğitildiklerinde evde ya da dı-
şarıda itaatkar olmayı öğrenirler. Kediler ve köpek-
ler temizlik söz konusu olduğunda da çok farklıdırlar. 
Köpekler kendilerini temizlemez ve yıkanmadıkları 
takdirde kötü kokmaya başlarlar. Bununla birlikte, 
kediler bütün günü kendilerini temizleyerek geçire-
bilir ve nadiren kötü kokarlar. Bir kedi kokuyorsa bu, 
hayvanda yanlış bir şey olduğuna dair bir işarettir 
ve derhal bir veteriner tarafından kontrol edilmesi 
gerekmektedir.

Kısacası, evinizde hem bir kedi hem de bir köpek 
beslemekten çekinmeyiniz. Bu hayvanlar en iyi ar-
kadaşınız olabilirler.

70 Adet Kedi ve Köpek Evi üreterek,İlçe-
mizin çeşitli noktalarına kurulumunu 

gerçekleştirdik.
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8.000 metrekare alan üzerinde inşa 
ettiğimiz parkımızın içerisinde;
     Hanım Evi Millet Kıraathanesi
     İlk Bahar Millet Kıraathanesi
     İkinci Bahar Millet Kıraathanesi
     Engelsiz Yaşam Merkezi 
     Çocuk Oyun Alanları 
     bulunmaktadır.

AHİ EVRAN PARKIAHİ EVRAN PARKI

‘Bir kişiye kırk defa ‘’deli’’ dersen deli olur.’ ya da ‘’Ben 
çok çalışsam da bu sınavda kesin başarısız olacağım’’ 
cümlelerinde olduğu gibi bireyin çevresinde yaşayan 
insanlar veya kendisi tarafından sürekli olarak çeşit-
li olumsuz sıfatlarla etiketlendirilmesi; bireyin kendi 
benlik tanımını ve topluma bakış açısını olumsuz et-
kilemektedir. Bazı toplumlarda bu durum bir kültür 
hâline gelirken, bazı toplumlarda ise Etiketleme Kül-
türü’nün toplumun iç dinamiklerini bozabilecek bir 
unsur olduğu görülmekte ve geleneksel kültür ile 
bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Kendini gerçekleştiren kehanet, ilk defa sosyolog 
Robert Merton tarafından tanımlanmıştır. Merton 
bu durumu “Olay veya koşulların yanlış değerlendi-
rilmesinden kaynaklanan yeni davranışlar, yanlışın 
gerçekleşmesine neden olur” şeklinde açıklamış-
tır. Robert Rosenthal ve Lenore Jacobsen yaptıkları 
araştırmada öğrencilerin başarılarını etkileyen kendi 
yetenek ve zekâlarından bile daha güçlü bir etken 
buldular: Öğretmenlerinin beklentileri. Yaptıkları 
deneyde öğrenciler rastgele bir şekilde iki gruba bö-
lündü ve bir grup “zeki öğrenciler” diye etiketlendi-
rildiler. Bir senenin sonunda öyle olmadıkları halde 
üstün zekâlı olarak kabul edilen öğrencilerin, gerçek-
ten diğerlerine kıyasla daha çok geliştikleri ve daha 
başarılı oldukları görüldü. Araştırmacılara göre; baş-
kalarından olumlu ya da olumsuz belli davranışlar 
beklenildiğinde, bunların gerçekleşmesi sağlanacak 
şekilde davranılmakta dolayısıyla beklentinin ger-
çekleşme ihtimali artmaktadır. Bu araştırma sonu-
cuna göre kendini gerçekleştiren kehanet yalnızca 
kişinin kendisiyle ilgili inançları ile oluşmuyor, başka-
larının kişinin hakkındaki düşünceleri de benzer bir 
sonuç oluşturabilmektedir.

Etiketleme Kültürü’nün olumlu etkilerine ulaşılabil-
mesi için toplum içerisinde çeşitli farkındalık eğitim-
lerinin düzenlenmesi ve geleneksel normların uy-
gulanması ile  olumsuz etiketlemelerin azaltılması; 
kişinin hem kendisi hem de çevresi tarafından olum-
lu etiketlemelere maruz kalarak olumsuz bir davra-
nışının düzeltilmesine ve istediği bir alanda başarılı 
olmasına yardımcı olunması gerekmektedir.

  Yasemin ENSARİ
Sosyolog-Gazeteci (Yenişehir Belediyesi Basın Birimi)
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Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Erkekler Takımımız 2.Lig 
7.Grupta mücadele etmektedir.

Voleybol Erkekler Takımımız 8 galibiyet ve  2 mağlubiyet ile puan 
cetvelinde maç fazlasıyla lider durumdadır.

Voleybol Erkekler Takımımız kazandığı maçlar sonucunda 1.lig Terfi 
Maçlarına katılmayı garantilemiştir.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü  Futbol Takımımız 
9 maçta 9 galibiyet alarak ilk yarıyı 27 puan ile lider 
kapattı.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcularımız 19-27 Ocak 
2022 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası’nda dereceler alarak 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde 
düzenlenecek Dünya Kupası’na girmeye hak kazanmışlardır. 
Şampiyonlarımız; 

Ayrıca Bejna PEKTAŞ ile Ecem Naz ERTAŞ 13-20 Şubat 
2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 
Muay-Thai Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda Milli 
Takımımızda yer alacaklardır.

Yaren İdil BADEM, Yıldız Bayanlarda Altın, 
Ecem Naz ERTAŞ Yıldız Bayanlarda Gümüş madalya aldılar. 
Yağmur DEMİR Büyük Bayanlarda Gümüş, 
Dilek EROL Büyük Bayanlarda Bronz, 
Sude KAYMAZ Genç Bayanlarda Bronz, 
Merve KAYMAZ Genç Bayanlarda Bronz,

İlçemizde sağlıklı bireylerin yetişmesi ve sporu bir yaşam 
biçimi hâline getirebilmek amacıyla 15 branşta ücretsiz 
kurslar açtık. Yenişehir ilçemizde bulunan El Cezeri Parkı, 
Şehitlik Spor Kompleksi ve Seyrantepe Spor Salonu’nda 
faaliyetlerini yürüttüğümüz;
Voleybol, Yüzme, Halk Oyunları, Futbol, Satranç, Basketbol, 
Jimnastik, Plates, Step Aerobik, Atletizm, Yakın Savunma, 
Dart, Kickboks, Dağcılık, Taekwondo gibi kurslarımıza 
şimdiye kadar yüzlerce vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi.

Kış Spor Okullarımızdaki eğitimlerimiz sonucunda başarılı ve 
yetenekli olacak olan çocuk ve gençlerimizi yetenekli oldukları 
branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları 
konusunda destekliyor; Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile 
ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında 
başarılı olan, yetenekli sporcularımızın lisanslarını da 
çıkartıp, Askeri Polis Okulları, Spor Liseleri ve Beden Eğitimi 
Bölümleri sınavlarına da hazırlıyoruz.


