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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

Yenişehir Belediyemiz , Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları ve  meslek edinme-
leri için  Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) bir birinden farklı kurslar düzenlemeye devam 
ediyor.İlçemize  bağlı Hz. Rukiye Aile Destek Merkezi’nde düzenlenen kurslarda, kurslara 

gelemeyen yaşlılar ve Çocuk Esirgeme Kurumunda bulunan 
kimsesiz çocukların hayalleri de gerçekleştiriliyor.
Her fırsatta kadın ve gençlerin eğitim ve istihdamanı destek 
veren  Diyarbakır  Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye 

Başkanımız Murat Beşikci, “ Aile ekonomi-
sine katkı sağlamak, meslek edinmek ve 
sosyalleşmek isteyen kadınlarımız  için Aile 
Destek Merkezlerinde bir birinden farklı  
kurslar düzenlediklerini söyledi. >> 2’de

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimat-
ları ile Yenişehir ilçemizde kurulan  İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde 

65 yaş ve üzeri yaşlılara çay, kahve ve su ücretsiz olarak ikram edilirken, kitap ve 
günlük  gazete  okumaları, haftada bir gün berber hizmeti ile görevli sağlık per-
soneli tarafından ise ilaç takipleri ve tansiyon, şeker ölçümleri yapılıyor. >> 2’de

Yenişehir Belediyemiz 5-11 Haziran Dünya Çevre Koruma 
Haftası kapsamında ‘Sıfır Atık Bir Fidan’ etkinliği düzenledi. 
Çevre bilinci geliştirmek için düzenlenen etkinlikte ambalaj 
ve bitkisel yağ atığı getiren vatandaşlarımıza da fidan hedi-
ye edildi. >> 8’de

Yenişehir Belediyemiz kır-
sal  mahallelerde topladığı 
hayvansal atıkları, tarımsal 
alanda faaliyetlerini yürü-
ten çiftçilerin tarlalarında 
gübre olarak kullanmalarını 
sağlıyor. >> 4’te

Yenişehir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezimizde kadınlara bir 
çok  farklı branşlarda eğitim veriliyor. Eğtim Merkezimizde ayrıca Kırsal 
mahallelerde oturan ve  hiç sinemaya gitmeyen çocuklarda sinemayla 
tanıştırılıyor.  >> 5’te

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyemize 
bağlı Aile Destek merkezlerimizde  eği-
tim alan engelli kursiyerler, ilçemizde  
bulunan engelli vatandaşlarımız için Pi-
jama ve nevresim takımı dikiyor.  >> 4’te

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci Fabrika Mahallemizde  9500 metrekare alan 
üzerine Yunus Emre Parkı’nın  tamamlandığını müjde-
ledi. >> 6’da

Yenişehir Kaymakamlığı ve Beledi-
yemiz tarafından Engelli vatandaş-
larımızın sosyal aktivitelere katılı-
mını sağlamak, mesleki becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olmak ve 
engelli ailelerinin gündelik yaşamla-
rını kolaylaştırmak amacıyla kurdu-
ğu Engelsiz Yaşam Merkezi’mize her 
geçen gün ilgi artıyor.. >> 7’de

Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, Kurslara katılamayan yaşlıların ve çocukların ken-
dilerinden istedikleri hayalleride gerçekleştirdiklerini belirterek, Hz. Rukiye Aile Destek 
Merkezimizde Kuaförlük, Okuma - yazma, tekstil, dikiş-nakış, işaret dili ve Kur’an-ı Kerim 
gibi çeşitli kursları düzenlenmektedir. >> 2’de

Yenişehir Belediyemiz , İlçemi-
zin en işlek caddelerinde  za-
bıta ekiplerimizin denetim ve 
gözetim faaliyetini daha hızlı 
yapabilmeleri amacıyla 2 ‘si iki 
tekerlekli olmak üzere 5 adet 
ginger aldı.  >> 6’da

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, ilçemizde yolların konforunu ar-
tırmak amacıyla ilçe merkezimiz ve kırsal ma-
hallelerimizde yürütülen asfaltlama çalışmala-
rını yerinde inceledi. >> 7’de

Yenişehir Belediyemiz çocuk ve 
gençlerin yaz aylarını daha verimli 
ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla  
‘Mahallede Spor ve Sinema Etkin-
liği’ düzenleyerek gençlerin pande-
mi süreci ve sınav stresinden kurtu-
labilmelerini sağlayacak. >> 9’da

ENGELSIZ YAŞAM MERKEZIMIZE 
YOĞUN ILGI 
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Her fırsatta kadın ve genç-
lerin eğitim ve istihdamına 
destek veren  Diyarbakır  
Yenişehir Kaymakamı ve Ye-
nişehir Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, “ Aile ekono-
misine katkı sağlamak, mes-
lek edinmek ve sosyalleşmek 
isteyen kadınlarımız  için Aile 
Destek Merkezlerinde bir bi-
rinden farklı  kurslar düzen-
lediklerini söyledi. 

Öte yandan Yenişehir Belediyemiz tarafın-
dan ADEM Kurslarına  gelen çocuk sahibi 
kursiyerlerin  çocukları da anneleri  eğitim 
aldıkları süre boyunca  ADEM Oyun Odala-
rında  psikososyal motor gelişimi ve zihin-
sel gelişimi desteklemek için hikâye okuma, 
parmak oyunları oynama, şarkı söyleme gibi 
etkinliklerin yanında ana sınıfı müfredatına 
uygun eğitimler verilmektedir.

Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, kurslara 
katılamayan yaşlıların ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’nda kalan çocukların kendilerinden istedik-
leri hayalleri de gerçekleştirdiklerini belirterek, 
Hz. Rukiye Aile Destek Merkezimizde Kuaförlük, 
Okuma - yazma, tekstil, dikiş-nakış, işaret dili ve 
Kur’an-ı Kerim gibi çeşitli kurslar düzenlenmek-
tedir. 
Kuaförlük kursunda eğitimci hocalarımız ile kur-
siyerlerimiz gönüllü olarak belirli periyotlarda 

Yaşlı Bakım Evin’de bulunan büyüklerimize kına 
yakma, saç boyama, tırnak bakımı yapmaktadır. 
Bununla birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 
kalan çocuklarımızın da tırnak ve saç kesim ih-
tiyaçları karşılanmakta gelin olacak genç kursi-
yerlerimizin de ücretsiz olarak  gelin başı yapıl-
maktadır.
Okuma yazma belgesi olmayan kursiyerlerimize 
okuma yazma öğretilmekte örgün ve yaygın eği-
time katılmaları için teşvik ve takipleri yapılmak-

ta, tekstil,dikiş-nakış  kursuna katılan  kursiyer-
lerimize ise verilen eğitimlerle yöresel kıyafet, 
abiye ve etek gibi giyim çeşitleri öğretilmektedir. 
Bu eğitimler sonucunda ev ekonomisine katkıda 
bulunabilmeleri için kendi diktikleri kıyafetlerin 
satışını yapmaları teşvik edilmekte ve kurslarını 
başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizin aldıkları 
belgelerle tekstil atölyelerinde usta öğretici ola-
rak çalışabilmeleri sağlanmaktadır.’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz , Kadınların aile ekonomisine katkı sağlama-
ları ve  meslek edinmeleri için  Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) 
bir birinden farklı kurslar düzenlemeye devam ediyor.İlçemize  bağlı 
Hz. Rukiye Aile Destek Merkezi’nde düzenlenen kurslarda, kurslara 
gelemeyen yaşlılar ve Çocuk Esirgeme Kurumunda bulunan kimsesiz 
çocukların hayalleri de gerçekleştiriliyor.

HAYELLER GERÇEK OLUYOR

YAPMAMIZI İSTEDİKLERİ
HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
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Yenişehir Kaymakamı 
ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci Ye-

nişehir ilçemizde 65 yaş ve 
üzeri ilçe sakinlerinin kitap 
okuma ve sağlık hizmetle-
rinden ücretsiz yararlana-
bildiği İkinci Bahar Millet 
Kıraathanesi’ni ziyaret etti.

Yenişehir Belediyemizce 65 yaş üzeri 
yaşlıların hayatlarının ikinci baharını 
huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdür-
meleri ve sosyal faaliyetlerde bulun-
maları için kurulan İkinci Bahar Mil-
let kıraathanesi ilçe sakinlerinden 
yoğun ilgi görüyor. 
İlçemiz Ofis semtinde hizmet veren 
İkinci Bahar Millet Kıraathanesini 
ziyaret eden  Diyarbakır Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, elleri öpülesi büyükle-
rimize hizmet etmekten büyük mem-
nuniyet duyduklarını söyledi.
Kıraathanede bulunan yaşlılarla 
uzun süre bir arada hasbihal eden 
Başkanımız Murat  Beşikci, Yenişehir 
Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetle-
ri Müdürlüğü’ne bağlı İkinci Bahar 
Millet Kıraathanesinin 65 yaş üstü 
vatandaşlara hizmet verdiğini be-

lirterek,’’  Sabah 8.00 akşam 20.00 
arasında hizmet veren Kıraathanede 
yenişehir bölgesinde yaşayan vatan-
daşların üyelik işlemleri yapıldıktan 
sonra tüm hizmetlerden ücretsiz ola-
rak yararlanabilmektedirler. Berber 
bölümünden haftada bir gün olmak 
üzere hizmet alan büyüklerimiz, Kafe 
bölümünde çay, kahve içebiliyor; ki-
taplıktan istedikleri kitap, günlük ga-
zete ve dergileri alıp okuyabiliyorlar. 
Sağlık kabininde görev yapan hemşi-
re aracılığıyla tansiyon, kan şekeri öl-
çümleri yapılıp, kullandıkları ilaçların 
takipleri yapılabilmektedir.’’ dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci’nin talimatları 
ile Yenişehir ilçemizde kurulan İkinci 
Bahar Millet Kıraathanesinde 65 yaş 
ve üzeri yaşlılara çay, kahve ve su üc-
retsiz olarak ikram edilirken, kitap ve 
günlük  gazete  okumaları, haftada bir 
gün berber hizmeti ile görevli sağlık 
personeli tarafından ise ilaç takipleri 
ve tansiyon, şeker ölçümleri yapılıyor.
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Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyemize bağlı Aile Desek 
merkezlerimizde  eğitim alan engelli kursiyerler, ilçemiz-
de  bulunan engelli vatandaşlarımız için Pijama ve nevre-
sim takımı dikiyor.
Yenişehir Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı 
aile destek merkezlerimizde  kurs gören engelli kursiyerler pijama 
ve nevresim üretiyorlar. Engelli Kursiyerlerimiz tarafından üretilen 
pijama ve nevresimler daha sonra ilçemizde  bulanan engelli vatan-
daşlara dağıtıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci engelli vatandaşlar için ilçemizde  bir çok pro-
je hazırladıklarını belirterek, projelerimiz içerisinde 
yer alan engelli vatandaşlarımıza yönelik dikiş, nakış 
kurslarını tamamlayan kursiyerlerimize Kaymakamlı-
ğımız ve Belediyemizin destekleri ile ilçemizden bu-
lunan  engelli vatandaşlarımız için pijama ve nevre-
sim üretmeye başladılar. 

Üretilen pijama ve nevresimlerin İlçemizde  bulunan engelli vatandaşlara dağıtıldığını da belirten Baş-
kanımız Murat Beşikci, kursiyerlerimiz tarafından dikilen malzemelerin dağıtımına başlamış bulunmak-
tayız. İlçemizde bulunan İşitme Engelliler okulunda bulunan 60 öğrencimiz ile ilçe sınırlarında ikamet 
eden 60 engelli vatandaşımız olmak üzere üretilen 120 pijama ve nevresim dağıtımını gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Üretimlerimize devam ettikçe ilçemizde bulunan tüm engelli vatandaşlarımıza dağı-
tımlarımızı devam ettireceğiz. “şeklinde konuştu.

Aile Destek Merkezi (ADEM)-7 Dikiş kursiyerlerimizden bedensel engelli Hamdiye Demircan, aile destek merkezinde gerekli 
eğitimleri aldıktan sonra bizlerle aynı kaderi paylaşan engelli arkadaşlarımız için bir şeyler yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini 
belirterek,’’ Bizler gibi engelli arkadaşlarımıza destek olmak beni çok mutlu ediyor.Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen 
Yenişehir Belediye Başkanımız Murat Beşikci başta olmak üzere bizlere destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Hayvansal atıkta başlatılan geri dö-
nüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi veren 
Yenişehir Kaymakamı ve  Belediye  
Başkanımız Murat Beşikci, çiftçilerin  
doğayı korumada bizlerin yapı taşları 
olduğunu belirterek, ’’Ekiplerimiz ta-
rafından başlatılan çalışmalarda 975 
ton hayvansal gübre vatandaşlarımı-
za teslim edilmiştir. Yaşadığımız çev-
reyi ve doğayı korumak bizlerin göre-

vidir. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı 
koruduğumuz sürece, doğa da bizi 
korur, bu noktada hepimize bir takım 
görevler düşmektedir. Çevre kirliğine 
yol açacak davranışlardan uzak du-
rarak ilçemizi korumalıyız. Başlatmış 
olduğumuz bu geri dönüşüm çalış-
maları ile aynı zamanda çevremizi de 
koruyoruz  “dedi. 

Yenişehir Belediyesinin Tarımsal hizmetlere büyük bir hassasiyet gös-
terdiğini belirten Çakmak mahallesi sakinleri ise, hayvan atıklarının 
tarıma kazandırılması ve çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapma-
sına ciddi destekler sağlayan Belediye Başkanımız Murat Beşikci’ye 
teşekkürler ediyoruz” dediler.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci’ nin talimatıyla 
periyodik olarak kırsal mahallelerde 
toplanan hayvansal atıkların değerlen-
dirilmesi için talim verildi.
Başkanımız Murat  Beşikci’nin talimat-
ları doğrultusunda harekete geçen 
Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri ilçeye bağlı çakmak 

mahallesinde 975 ton doğal  gübreyi 
tarlalara nakletti. 
Yenişehir ilçemize bağlı 36 mahallede 1 
Loder, 2 bekoloder, 4 kamyon, 1 kont-
rol aracı ve 9 personel ile  toplanan 975  
ton  hayvansal atıklar toplanarak ma-
halle muhtarlarının talepleri doğrultu-
sunda çiftçilere gübre olarak dağıtıldı. 

Yenişehir Belediyemiz kırsal  mahallelerde topladığı hay-
vansal atıkları, tarımsal alanda faaliyetlerini yürüten çiftçi-
lerin tarlalarında gübre olarak kullanmaları sağlıyor.
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Yenişehir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezimizde kadınlara bir çok  
farklı branşlarda eğitim veriliyor. Eğitim Merkezimizde ayrıca Kırsal mahalle-
lerde oturan ve  hiç sinemaya gitmeyen çocuklarda sinemayla tanıştırılıyor.

Belediye Başkanımız Murat  Beşikci, Yenişe-
hir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezi 
kompleksimizde Aile Destek Merkezi (ADEM) 
Eğitmenlerimizce çocuklarımıza  bale Salo-
nu’nda bale dersleri, Müzik Sınıfı’nda bağla-
ma, piyano ve saz dersleri,Deri Atölyesi’nde 
kadınlara ham deriden kemer, tablo, hediye-
lik eşya ve atık materyallerden peşvörd çan-
ta yapımı öğretilmekte, Bilgisayar Sınıfı’nda 

13 yaş ve üzeri çocuklar için Grafik Tasarım 
Kursu, Tinkercad programı dersleri, Yiyecek 
Atölye’sinde Dünya Mutfağı başta olmak 
üzere yiyecek tarifleri ve teorik eğitimler, 
Kur’an-ı Kerim kursu, Kuaförlük Atölyesi, 
Okuma-yazma Sınıfı, El Sanatları Atölyesi, 
Fitness Salonu, Kütüphane, Konferans Salo-
nu, Çocuk Bakım ve Oyun Odası bulunmak-
tadır. Giyim Atölyelerimizde, ‘Biz de çöp yok, 

kırkyama yapıyoruz’ anlayışıyla kursiyerlerin 
evlerinden getirdikleri atık ve kullanılmayan 
giyim eşyalarını değerlendiriyoruz. Resim 
Atölye’sinde dekoratif ahşap süsleme ve takı 
tasarım eğitimlerini alan kursiyerler isterler-
se kendi tasarladıkları takıların satışını yapa-
biliyorlar.’’ dedi.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimat-
larıyla eğitim faaliyetlerine başlayan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezimizde 
eğitim alan kadınlar atık materyalleri değerlendirerek ev ekonomisine de katkı sağ-
lıyor. 
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Yenişehir Rabia-tül 
Adeviyye Kadın Kültür Merkezi kompleksinde Aile Destek Merkezi (ADEM) eğitmen-
leri tarafından 17 derslik içerisinde bir çok eğitimlerin verildiğini belirterek, ‘’ Mer-
kezimizde ayrıca   54 kişilik Cep Sineması da bulunmakta bu cep sinemalarımızda  
eğitimlerimizin yanı sıra  kırsal mahallelerimizden getirdiğimiz öğrencilerimizi de 
sinemayla tanıştırmaktayız.’’ dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci Rabia-tül 
Adeviyye Kadın Kültür Merkezinden alınan eğitimlerin ardından kursiyerlerin 
aldıkları  sertifikalar ile  Usta Öğretici olarak çalışabilecekleri imkanlarında 
sağlandığını anlatarak,’’ Sertifikasını alan öğrencilerin Sanayi Meslek Yüksek 
Okulu’nda Usta Öğretici olabildiklerini.’’ söyledi.

Öte yandan Diyarbakır Yenişehir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezinde 
eğitime katılan kadınlar, Merkez bünyesinde bulunan Hanımevi Millet 
Kıraathanesinde  çay saati etkinliği düzenleyerek, ders aralarında dinleniyorlar.
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Yenişehir Belediyemiz , İlçemizin en işlek caddelerinde  za-
bıta ekiplerimizin denetim ve gözetim faaliyetini daha hız-
lı yapabilmeleri amacıyla 2 ‘si iki tekerlekli olmak üzere 5 
adet ginger aldı.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’ nin tali-
matlarıyla  yeni kurulan gingerli  zabıta ekiplerimiz ilçemizin en işlek 
caddelerinde hareketliliği kontrol etmek, işporta, işgal, çevre kirliliği 
ile trafik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla gingirli zabıta ekibi 
kurdu. İlçemizin en işlek caddelerinde uygulamayı gören vatandaşları-
mız zabıta ekiplerimize büyük ilgi gösterdi. 

Yenişehir ilçemizde gingirli zabıta ekiplerinin göreve başladıklarını be-
lirten Yenişehir  Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci , “ 

Zabıta ekiplerimize iki  tane iki tekerlekli 3 tane de üç  tekerlekli olmak 
üzere toplam 5 adet gingir takviyesinde bulunduk. Bu ekiplerimiz işlek 
caddelerimizde hareketliliği kontrol etmek, işporta, işgal, çevre kirlili-
ği ile trafik sorunlarını anında müdahale edecektir.Vatandaşlarımızın 
daha esenliği için  etkin  mücadelede daha kolay bir ulaşım ve erken 
müdahale sağlanacaktır.” dedi.

Gingerli zabıta ekiplerimizden Sevilay Akgül, Gingirler ile  kaldırım 
işgalleri olsun farklı şikayetler olsun onları kontrol etmede de daha 
hızlı bir çalışma olduğunu belirterek,” Belediyemiz yeniliklere her 
zaman açık bir belediye. Değişimde, bu tarz şeylerde öncü oluyor. 
Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun” diye konuştu.

Fabrika mahallemize  nefes aldıracak Yunus Emre Parkı içerisinde 
damlama sulama ile 12 farklı ağaç türünden  286 ağacın da  yerleşti-
rildiğini belirten Başkanımız Murat Beşikci, İbreli ve Yapraklı 12 farklı 
ağacın bulunduğu parkın kara çimlendirme ile çimlendiğini ve bitkisel 
toprak serimi yapıldığını söyledi. 

Belediye Başkanımız Murat Beşikci tarafından yapılan hizmetler ile Ye-
nişehir ilçemizin çehresini değişmeye devam ediyor. İlçemizde park ve 
yeşil alanı  olmayan hiç mahalle bırakmayan Başkanımız Murat Beşikci 
bu kez Fabrika mahallemize nefes olacak bir yapıyı tamamladı.

Dokuz bin 500 metre kare bir alan üzerine yapılan Yunus Emre Par-
kı ile ilgili bilgi veren Başkanımız Murat Beşikci,”Yenişehir ilçemizdeki 
parklarımızı etrafı çevrilmiş birkaç oyun grubundan oluşan sıradan 
parklar değil daha nitelikli ve her kesime hitap edebilecek şekilde 
projelendirip  çocukların olduğu kadar büyüklerin de keyifli zaman 
geçirdiği ve sosyalleştiği mekanlar haline getirdik.12 farklı ağaç türü 
ve bol yürüyüş alanlarının bulunduğu Yunus Emre parkımızın Fabrika 
mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. “dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Be-
şikci Fabrika Mahallemizde  9500 metrekare alan üzeri-
ne Yunus Emre Parkı’nın  tamamlandığını müjdeledi.
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İçerisinde Üç Boyutlu Yazıcı Atölyesi, Robotik Atölye, Engelli Satranç Alanı, En-
gelli Masa Tenisi, Engelli Cafe, Fuaye Alanı gibi bir çok aktivite alanı barındıran 
Yenişehir Belediyemiz Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli vatandaşlara sosyal 
gelişim ve mesleki eğitimler veriliyor.

Yenişehir ilçemizde  engelli vatandaşların topluma kazandırılması için 
başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Kaymakamlık ve Be-
lediyemize bağlı olarak faaliyetleri yürüten Engelsiz Yaşam Merkezlerin-
de  ilçemizde  yaşayan engelli vatandaşlarımızın boş zamanlarını farklı 
aktivitelerde değerlendirmesi yönünde yoğun çalışmalar yapmaktayız. 
Merkezlerimize   gelen vatandaşlarımız ahşap boyama, müzik eğitimi, 
takı tasarımı ve satranç eğitimleri ile hem meslek kazandırma hem de 
aktiviteler ile topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Engelli Kardeşleri-
mizin  topluma kazandırılması  yönünde bir çok çalışma yürütmekteyiz. 
Bu kardeşlerimizin Yaşam Merkezlerimizi hem aktivite olarak, hem de 
meslek öğrenmek için kullanmaktadırlar.” dedi.

Yapılan asfaltlama çalışmalarını vatandaşlarımızla birlikte inceleyen Baş-
kanımız Murat Beşikci, Caddelerde yılların verdiği yıpranmışlık, sokaklarda 
ise yapılan altyapı çalışmalarından dolayı ilçeye yakışmayan görüntülerin 
artık ortadan kalktığını belirterek,2021 yılı için planladığımız toplam 27 
cadde ve sokağımızda 50 bin ton sıcak asfalt çalışmasını aralıksız bir şekil-
de sürdürmekteyiz.’’ dedi.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci ile birlikte in-

celemelere katılan esnaflar ve mahalle sakinleri, birlikte gerçekleştirdikleri 
incelemeden oldukça memnun olduklarını belirterek,’’ Çalışmalar süresin-
ce Başkanımızı burada görmek ve birlikte inceleme yapmak bizleri oldukça 
mutlu etmiştir. Özellikle biz Esnaflar olarak sorunlarımızı dinleyen ve bizle-
rin fikirlerini alarak çözüm odaklı çalışmalar yapan Sayın Belediye Başkanı-
mıza  teşekkür ediyoruz.’’ dediler.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, il-
çemizde yolların konforunu artırmak amacıyla ilçe merkezimiz 
ve kırsal mahallelerimizde yürütülen asfaltlama çalışmalarını 
yerinde inceledi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyemiz tarafından Engelli va-
tandaşlarımızın sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mes-
leki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve engelli 
ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kur-
duğu engelsiz yaşam merkezimiz her geçen gün ilgi artıyor.

Yenişehir İlçemiz Kooperatifler Mahallesinde gerçekleştirilen asfalt 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerinde inceleme ger-
çekleştiren Başkanımız Murat Beşikci, ilçenin birçok noktasında faa-
liyet gösteren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizden bilgi aldı.
İlçemizin farklı noktalarında sürdürülen asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat  Beşikci,2021 Yılı 
içerisinde  Yenişehir İlçesinde 27 cadde ve sokakta 50 bin ton sıcak asfalt çalışmasının yapılacağını söyledi.
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Yenişehir Belediyemiz 5-11 Haziran Dünya Çevre Koruma 
Haftası kapsamında ‘Sıfır Atık Bir Fidan’ etkinliği düzen-
ledi. Çevre bilinci geliştirmek için düzenlenen etkinlikte 
ambalaj ve bitkisel yağ atığı getiren vatandaşlarımıza da 
fidan hediye edildi.
Dünya Çevre Koruma Haftası münasebetiyle ilçemizde bir dizi etkinlik 
düzenleyen Yenişehir Belediyemiz, 1 kg ambalaj atığı (plastik, cam, şişe, 
kağıt vb.) veya bitkisel yağ getiren vatandaşlara kendileri ya da çalıştıkları 
kurumlar adına 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde ekilmek üzere fi-
dan hediye etti.

Forum alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı 
ve Yenişehir Belediye Başkanımız  Murat Beşikci, Belediyemiz Başkan yar-
dımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sıfır Atık Bir Fidan etkinliğinden konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız  Murat Beşikci amaçlarının çevre bilinci oluşturarak, ağaçlan-
dırmayı özendirmek ve faydalanabilir atığın geri dönüşümünü sağlamak 
olduğunu belirterek, “Çevreci Belediyeciliğimiz gereği düzenlemiş olduğu-
muz ‘Sıfır Atık Bir Fidan’ etkinliğimizdeki amacımız; çevre bilinci oluştur-
mak, ağaçlandırmayı özendirmek ve faydalanabilir atığın geri dönüşümünü 
sağlamaktır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde de pozitif ayrımcılık 

yaparak kırsal mahallerimizdeki köy okulları ve sağlık ocaklarının bahçe-
lerine fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Arzu eden vatandaşlarımız ‘ağaç di-
kim’ etkinliğimize bizzat katılabilirler. Ayrıca fidan bağışı yapmak isteyen 
kurumları da kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz.” dedi. 
Düzenlenen etkinliğin ardından alış veriş merkezinde bulunan mağazalar-
da  çalışan personeller ile bir araya gelen Başkanımız Murat Beşikci, bir 
mağazanın da açılışını gerçekleştirdi.

Merkez Yenişehir İlçemizde , içerisinde kütüphane ve sosyal alanların yer aldığı gençlik 
merkezimiz Yenişehirli gençlerimizin  en uğrak mekanı haline geldi. Gençlerimiz için uy-
gun tasarlanan Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezimizde  eğitim alanları, kütüphane ve 
oyun alanları yer alıyor.
Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci Yenişehir ilçemizde  bulu-
nan Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezini ziyaret ederek, Yenişehirli gençlerimizle bir araya geldi. 
Sosyal alanların yer aldığı gençlik merkezinde Başkanımız Murat Beşikci gençlerle hem çay içti 
hem de masa tenisi ve playstation  oynadı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 
Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesince ilçede 
yaptırılan 4 katlı Aliye İzzet Begoviç Gençlik 
Merkezini ziyaret ederek, merkezde bulunan 
gençlerle bir araya geldi.

Modern çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir 
etkinlik ortamı sunduklarını belirten Başkanı-
mız Murat Beşikci, gençlerin zararlı alışkanlık-
lardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağla-
maya yönelik her türlü aktivite yapmaları için 
oluşturduğumuz gençlik merkezimizden ilçe-
mizdeki tüm gençler faydalanabilmektedirler.
Oluşturulan 110 kişilik kütüphanede öğrenci-
lerin sınavlara hazırlandığını anlatan Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci,’’Gençlik merkezimiz 

Kütüphanesinde 600 farklı kaynak kitabımız 
bulunmaktadır. Gençlerimizi zararlı alışkanlık-
lardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağla-
maya yönelik her türlü aktivite yapmaları için 
playstation, masa tenisi, kitap okuma köşesi ve 
bölgemizin ilk dijital kütüphanesini bulunmak-
tadır. Gençlerimiz bu merkezlerimizde elekt-
ronik kitap okuyucuları ile daha önceden yük-
lenmiş soru bankalarındaki testleri elektronik 
olarak çözüp kitaplarını okumaktadırlar. Ayrıca 
gençlik merkezimizde gençlerimizin bir arada 
oturup muhabbet edecekleri alanlarımızda üc-
retsiz çay, kahve, pasta ve kurabiye gibi ikram-
larımızda yapılmaktadır.’’ şeklinde konuştu.
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Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanımız  Murat Be-
şikci’nin talimatları ile ilçemizde  otuz mahallede Mahallede Spor ve 
Sinema Etkinliği düzenlendi.
Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği ile ilgili açıklama yapan Yenişehir 
Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci ,”Hantepe mahal-
lesinde başlayan  etkinliğe her yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin 
katılabileceğini belirterek, bir birinden çeşitli etkinliklerin düzenle-
neceği Mahallede Spor ve Sinema Etkinliklerimiz 42 mahallemizde 
3 ay boyunca devam edeceğini söyledi. 
Belediye Başkanımız Murat Beşikci,”Kırsal ve merkez mahalleleri-

mizde profesyonel eğitimcilerimizin eşliğinde geleneksel okçuluk, 
dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol, çocuk oyun-
ları turnuvaları düzenleyip; daha önce hiç sinemaya gitmeyen va-
tandaşlarımızı sinemayla, küçük çocuklarımızı da animasyon sine-
masıyla buluşturacağız.” dedi.

Öte yandan Yenişehir Belediyemiz tarafından düzenlen Mahallede 
Spor ve Sinema Etkinliğinde sinema gösterimlerinde gençlere ve ço-
cuklara patlamış mısır, içecek gibi çeşitli  ikramlar yapıldı.

Yenişehir Belediyemiz çocuk ve gençlerin yaz aylarını daha verimli ve eğlenceli geçir-
meleri amacıyla  ‘Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği’ düzenleyerek gençlerin pan-
demi süreci ve sınav stresinden kurtulabilmelerini sağlayacak. 
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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.

Meraklılara ”Burnunu her şeye 
sokma!” derler ama ben bur-
numu çok seviyorum. Gerçek-
ten! Yaşayabilmemiz için nefes 
almamız gerekli. Nefesi de 
burnumuzla alıyoruz. İşte bu,  
burnumu sevmem için yeterli 
bir neden!

Burnumla harika 
kokular alıyorum. 
Çok acıktığımda 
burnuma annemin 
pişirdiği yemeğin 
kokusu geliyor. 
Canım birşeyler 
atıştırmak istediğin-
de fırındaki kura-
biyelerin kokusunu 
alıyorum.

1
2

Evimizin karşısındaki parka birileri çöp atmış. Çöpler etrafa saçılmış. Kötü koku buradan geliyormuş! Hemen arkadaşlarıma haber verdim. Bu mahalle hepimizin. Birlikte karar aldık: Mahallemizin böyle kirlenip kötü kokmasına izin veremeyiz!

Eldivenlerimizi giyip, çöp po-şetlerimizi alarak parka gittik. Yerdeki tüm çöpleri, ambalaj atıklarını, boş şişeleri, yerde olmaması gereken her şeyi top-ladık ve ayrıştırıp geri dönüşüm kutularına attık.

7 8

Bahçedeki çiçeklerin yanından geçerken çiçeklerin kokusunu alıyorum. Anneme sarıldığım-da burnuma annemin kokusu geliyor. Galiba en çok bu kokuyu seviyorum.

Bir de kötü kokular var. Sifonu çekilmemiş klozet gibi! Bazen sifona basmayı unutuyorum ve kötü kokunun ne olduğunu öğreniyorum! 4
3

5

Dün sabah pencereden 

bakıyordum. Burnuma çok 

kötü bir koku geldi. Koşarak 

banyoya gittim ve klozete 

baktım. Hayır. Sifonu çekmi-

şim. Eee, öyleyse bu koku 

nereden geliyor.

Çok Meraklı için önemli bir gö-

rev! Annemden izin alıp dışarıya 

çıktım. Bu kötü kokunun nere-

den geldiğini bulmalıydım. Etrafı 

kokladım; çiçeklerin diplerine, 

ağaçların arkalarına bile baktım. 

Sonunda buldum!

6

10

TUHAF KOKULAR

Bak, yine merak ettim: Senin en 

sevdiğin koku hangisi? Peki, en 

sevmediğin? 

Ailenle birlikte en yakın  parka gi-

dip eldivenlerinle ve çöp poşetinle 

çöpleri toplamaya ne dersin? 

9

Biraz yorulduk ama buna değdi. 

Parkımız tertemiz oldu. Artık 

burnum rahat rahat nefes alabi-

lir. Mis gibi kokuları duyabilir.
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GEREKLİ MALZEMELERGEREKLİ MALZEMELER
• İstediğiniz renkte ince bileklik ipi
• Altın ya da gümüş rengi kum boncuk

• Makas
• 1 Adet çengelli iğne

BONCUKLU BİLEKLİK NASIL YAPILIR;BONCUKLU BİLEKLİK NASIL YAPILIR;

Kolay bileklik yapımı saç örmek kadar basit bir uygulamadır. Çalışmayı yapmak için 
üçlü saç örgüsü yapmayı bilmek yeterlidir. Beğendiğiniz renkte bir bileklik ipi alarak 
ince ve zarif bir aksesuara sahip olabilirsiniz.

Kendinize özgü niteliklerinizle bir hedefe doğru ilerlerken, 
sonu olmayan kişisel gelişim sürecinden geçmeniz gerekir. 
Kişisel gelişim süreci yaşam boyu devam eden; sürekli farklı 
eğitimlerin alınacağı, çeşitli yeterliliklerin geliştirilmesi ge-
rektiği; bedensel, zihinsel, ruhsal ve mesleki açıdan kendini 
yeniden tanımlama sürecidir.

Kişisel gelişim sürecinin kilit öneme sahip önerilerinden 
bazıları şunlardır: Yaptığınız iş ne olursa olsun o işi önem-
seyin, karşınızdakiyle doğru iletişim kurmanın yollarını ara-
yın, farklı olun, orijinal fikirler üretin, en az bir yabancı dili 
öğrenin, insanlara karşı güler yüzlü olun, sorunlara yönelik 
olarak kendinize özgü çözüm stratejileri geliştirin, zayıf ve 
güçlü yanlarınızı keşfedin; hedefinizi gerçekleştirebilmek 
için legal olan bütün yolları deneyin, kendinize ölçülü bir 
şekilde güvenin, sabırlı olun, hem alanınızda hem de ala-
nınız dışında kitaplar okuyun, olumlu düşünün, teknolojik 
yenilikleri takip edin, sürekli değişen iş sektörlerine uyum 
sağlayabilmek için gerekli eğitimleri alın, planlı hareket 
edin, vizyon sahibi olun, kararlı olun, hatalarınızdan ders 
çıkarın, eleştirel düşünün...

Yenişehir Belediyesi olarak, kişisel gelişim serüveninizde 
başarılar dileriz.

Evde kolay boncuklu bileklik yapımı kolay bir uygulama olduğu için isteyen 
herkes evde rahatlıkla yapabilir. Bileklin her yaştan bayanın sevdiği bir akse-
suardır. Bileklik kullanmayı seviyorsanız bunu dışarıdan almak yerine evde 
kendiniz de yapabilirsiniz.

• Uygulamanın yapımında isterseniz 
biraz daha kalın bileklik ipi de kul-
lanabilirsiniz. Böyle bir durumda 
boncuklar da biraz büyük olmalıdır. 
Malzemeler hazır ise aşağıdaki adım-
ları uygulamaya geçebilirsiniz.

• İlk olarak bileklik ipinden makas ile 3 
tane uzun parça kesin.

• Daha sonra bu ipleri birbirine dü-
ğümleyin bunu yaparken yukarıda 
kopça geçecek şekilde yuvarlak bir 
halka oluşturun.

• Sonrasında ipleri saç örer gibi birbi-
rinin üzerinden geçirerek üçlü örgü 
yapın.

• Biraz bu şekilde düz örgü yaptıktan 

sonra her geçireceğiniz ipe bir tane 
boncuk takarak aynı şekilde örmeye 
devam edin.

• Bilekliği bitirirken tekrar başlangıçta 
olduğu gibi boncuk takmadan düz 
örgü yapın.

• En son bitiş yerine elinizde ortası 
delik düğmeye benzer metal ya da 
plastik bir aksesuar varsa bunu kopça 
olarak takabilirsiniz. Kullanmadığı-
nız bileklik varsa bunun kopçalarını 
yapacağınız bilekliğe takabilirsiniz. 
İsterseniz bilekliği kolunuza göre 
ayarlayıp bunu düğümleyerek de 
kullanabilirsiniz.

• Alışverişinizi planlı yapın 
• Faturalarınızı gözden geçirin. 
• Bozulan eşyanızı atmayın, tamir ettirin.
• Kumbaranıza her gün bütçeniz ölçüsünde para atın.
• Finansal okuryazarlık eğitimi alın. 
• Kullanmadığınız ürünleri atmayın, dönüştürün.
• Garantili ürünler kullanın. 
• Gelir ve giderlerinizi düzenli olarak kaydedin.
• İhtiyaçlarınızı doğru analiz edin.
• Kampanyaları takip edin.

Günlük hayatımızda önemsiz gibi gördüğümüz harcama-
ları yeniden gözden geçirmemiz, bütçemizdeki harcama 
yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle ev içi ta-
sarruf tedbirlerini arttırıp, harcama yükünü azaltabilmek 
için bazı ipuçları şunlardır:
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İletişim teknolojileri aracılığıyla farklı kültür-
lere ve dillere sahip milyonlarca insan telefon 
veya bilgisayar klavyelerindeki emoji görselleri 
ve kısaltmalarla iletişim kurmaktadır artık. Ev-
rensel olarak ortaklaşan bu duygu ifadelerinin 
kullanımı artarken, dilimize özgü olan ifadele-
ri kullananların sayısı da gittikçe azalmaktadır. 
Bu da evrenselleştikçe yavaş yavaş silinmemize 
neden olmaktadır.

Uluslararası yapılan ticaret, öğrencilerin eğitim 
amacıyla ülkeler arasındaki geçişleri ve
sosyal medyadaki kültürel etkileşimler kul-
landığımız dilleri değiştirmektedir. Dilimizde-
ki değişimin yanında teknolojinin de etkisiyle 
mesajlaşmada önce kısaltmalarla başlayan, 
daha sonra da emojilerle devam eden iletişim 
biçimimiz de değişmiştir. Emojilerle beraber 
duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve 
bilgilerimizi farklı ülkelerdeki insanlara aktarır-
ken mecburen (ortak bir dil yaratmak amacıyla 
oluşturulan) simge ve işaretleri de kullanmak-
tayız. Örneğin dünyaya uyum sağlamak adına 
dilimizdeki ve kültürümüzdeki karşılığı farklı 
olmasına rağmen iki eli birleştirip dua etme 
emojisini ya da ‘hoşça kal’ yerine ‘bye’ keli-
mesini kullanıyoruz; iş yerlerimizin ve kendi 
oluşturduğumuz markaların isimlerini yabancı 
dildeki bir kelimeyle niteliyor, çocuklarımızla 
karma bir dille konuşuyoruz. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-
tü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ’un 
AA muhabirine yapmış olduğu değerlendir-
mede: ’’Dünyada yaşayan ve konuşulan 7 bin 
civarında dil bulunuyor. Bunlar arasında 2 bin 
500 civarında dilin konuşur sayısı çok azaldığı 
için kaybolma tehlikesi altında.’’bilgilerini ver-
miştir. Evrenselleşmenin etkisi niteliğinde olan 
bu bilgi, kendi dillerimizin yeni nesillere akta-
rılması konusunda daha duyarlı davranmamızı 
gerektirir.

Yeni teknolojileri kullanırken kendi dilimizi ve 
kültürümüzü de devam ettirmenin çabası için-
de olmalıyız. Aksi taktirde evrenselleştiğimiz 
yanılgısıyla yaşayıp dilimizi kaybedebilir, geç-
mişte konuşulmuş ve artık konuşanı kalmayan 
Çağatayca, Frigce, İskitçe ve Trakça gibi ölü dil-
lerin listesinde yerimizi alabiliriz.

Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan 
Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan’ın hoy şehrinde 
doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir. 
Ahi Evran, ilk eğitimini hoy’da almıştır. Ahmet Yese-
vi’nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı 
Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır. 
 
Ahi Evran´ın asıl adı Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mah-
mud El Hoy olarak kayıtlara geçmiştir.Herkesin kor-
kup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görün-
ce sakinleşmesi ve itâat etmesi dolayısıyla “Evran” 
diye anılmıştır.

Ahi Evran Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen alperen-
lerden biridir. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri 
gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasın-
da önemli rol oynamıştır. Asıl mesleği debbağlıktır 
(deri işleme sanatı). Osmanlı Devleti zamanında 
Ahi Evran’ın esnafın piri olarak kazandığı ün Ana-
dolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım’a kadar yayılmıştır. 
Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya 
gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağla-
mıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak 
kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra 
Kırşehir’e yerleşerek vefat edinceye kadar burada 
yaşamıştır.

Ahi Evran’ın Kırşehir’de kurduğu Ahilik Evran 
Zaviyesi, 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini 
sürdürmüş esnafın manevi bir merkezi olmuş-
tur. Ahilik mensupları; toplanıp sohbet edebi-
lecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri der-
gâhlar kurmuşlardır.

Ahi Evran, kurduğu inanç düzeni ile esnafı ör-
gütledi. Ahlaki ve sosyal kurallarla dayanışma-
yı sağladı, ekonomik hayatı canlandırdı. Ahlak-
la sanatı bir ahenk içerisinde birleştirdi. Ahi 
Teşkilatını kurdu ve bütün Anadolu’ya yaydı. 
Ahi Evran 92 yaşında Kırşehir’de vefat etti.

SİLİNİYORUZ

Günümüz dünyasında internet ve bilişim teknolojileri, köklü bir şekilde insan hayatını etkileyen 
ve yönlendiren en önemli etkenlerden biri hâline gelmiştir. Özellikle yapay zekânın hızla gelişimi 
bireylerin ‘bilişim teknolojileri eğitimini’ almalarını zorunlu kılmaktadır. 

Bilişim teknolojileri, teknoloji ile bilgi arasında kuvvetli bir köprünün kurulmasını sağlayan teknolojik 
unsurlardır. Bu unsurlar bilginin toplumlara ulaştırılmasını sağlayan her türlü aygıt (telefon, televiz-
yon, radyo kanalları, bilgisayar, internet teknolojileri, sesli iletişim araçları, ATM ve tüm bankacılık 
sistemleri gibi) bilişim teknolojileri arasında değerlendirilebilir. Bilişim teknolojileri dört kategoriye 
ayrılır:
- Ekipmanlar: Bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması gibi çeşitli hedeflere uygun olarak tasar
   lanan ve bu amaçla kullanılan araç gereçlerdir. Örneğin ses ve görüntü kayıt  cihazları, ekipmanlar. 
- Donanımlar: Bilginin saklanması ve sunulması esnasında kullanılan çeşitli teknoloiik sistemlerdir.
- Yazılımlar: Verilerin işleme ve saklama esnasında kullanılan teknolojik cihazlardır.
- Hizmetler: Saklama ve sunum ağırlıklı hizmetlerin sağlandığı çeşitli etkenlerin tümüdür. 

Bilişim Teknolojilerinin Faydaları:
1. Verilerin sistemin kolaylıklarından faydalanarak hızlı bir şekilde hazırlanması karar alma meka 

nizmasını hızlandırır.
2. Değerli bilgiler özellikle de finansal bilgiler daha sağlıklı ve kolay saklanabilir, kişisel veri güvenliği  

ve gizliliği korunmuş olur.
3. Stratejik düşünme kabiliyetini arttırır.
4. İşyerinde üretim ve hizmete dayalı verimliliğin artmasını sağlar. 
5. Bilgi ve tüm verilerin önceden işlenmiş ve hazırda saklanıyor olması, gerektiğinde ilgili kişi veya  

şirketler ile hızlı iletişim yaşanmasını sağlar.
6. Bilişim teknolojileriyle yapılan işlemler tüm süreç boyunca daha az hata payı ile yapılacağı için  

zaman ve işgücü bakımından maliyetlerin düşmesini sağlar.
7. Kullanılan tüm bilişim teknolojileri araç ve gereçlerin kullanılmasının öğrenilmesi ile çalışanların 

daha nitelikli olmaları sağlanır. 


