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>> Eklerimiz Son Sayfalardaaile

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil  Yenişehir 
Belediyemize ait Engelsiz Yaşam Merkezi, İkinci Bahar Millet Kıraatha-
nesi, Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı’nı ziyaret etti.>> 3’te

Diyarbakır Yenişehir Belediyemiz Türkiye Belediyeler Birli-
ği’nce düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama 
Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile 
Ödüle layık görüldü. >> 2’de

Yenişehir Belediyemiz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle  
İlçemize bağlı Dökmetaş İlköğretim Okulu bahçesine yetim, öksüz, 
otistik çocuklar ve ailelerinin katılımı ile 500 fidan dikti. >> 5’te

Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyemiz 
ilçede bulunan dezavantajlı ailelerin çocuklarına yö-
nelik Sünnet Töreni düzenledi.>> 6’da

Hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar Diyarbakır Yenişehir Be-
lediyemizin açtığı kurslar sayesinde okul sıralarına kavuşarak oku-
ma ve yazmayı öğreniyorlar.>> 8’de

Yenişehir Belediyemiz  bünyesinde kurduğu Yenişe-
hir Belediyesi Spor Kulübü kendine güveni olan, her 
alanda yeterliliği olan gençleri yetiştirerek bir birin-
den farklı ödüller almalarını sağlıyor.>> 8’de

Yenişehir Belediyemiz tarafından Üçkuyu Mahallemizde 30 bin metrekare alan üzerine, içerisin-
de Organik Ürün Üretim Binası, Tarım Hobi Bahçesi ,Satış Büfeleri, Meyve Bahçeleri ve Ekolojik 
Bina bulunan Nev Bahçe projemiz için ilk adım atıldı.>> 4’te
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Diyarbakır Yenişehir Belediyemiz 
Türkiye Belediyeler Birliği’nce dü-
zenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Fi-
kir ve Uygulama Yarışması’nda Yeşil 
Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı Pro-
jesi ile Ödüle layık görüldü.

Yenişehir ilçemizde  bir birinden 
farklı projeleri hayata geçiren Yeni-
şehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci, geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de 551 Belediyenin katılım 

sağladığı “Avrupa Hareketlilik Hafta-
sı Faaliyetleri”, “Kalıcı Önlemler” ve 
“22 Eylül Arabasız Gün” kıstaslarını 
yerine getirerek Avrupa Hareketlilik 
2020 Ulusal Ödülünün ardından bu 

kez Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve 
Uygulama Yarışması’nda Yeşil Kuşak 
ve Akıllı Bisiklet Durağı Projesi ile 
bir ödül daha aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Vedat 
Bilgin’in katılımları ile gerçekleştirilen Tür-
kiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Top-
lantısı’na katılan Yenişehir Kaymakamı ve 
Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Diyar-
bakır Yenişehir Belediyesi olarak Sürdü-
rülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama 
Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı Bisiklet 
Durağı Projesi ile ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis 
Toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül 
töreninde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka-
nı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Ka-
ratepe, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politi-
kaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İsken-

der Pala, Belediye Başkanları ve Meclis 
üyeleri  yer aldı.

Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygu-
lama Yarışması’nda Yeşil Kuşak ve Akıllı 
Bisiklet Durağı Projesi ile ödüle layık görü-
len Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci ödülünü, Kamu Baş 
Denetçisi Şeref Malkoç’un elinden aldı.
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İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Tayyip 
Sabri Erdil  Yenişehir Belediyemize ait Engelsiz Ya-
şam Merkezi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, Ye-
şil Kuşak ve Akıllı Bisiklet Durağı’nı ziyaret etti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız  Murat Beşikci, göreve başladığı 
günden bugüne ilçede hane ziyaretleri 
kapsamında çalmadık kapı bırakmıyor.

Üçkuyu ve Aziziye Mahallelerimizde yapmış 
olduğu ziyaretlerde İmkânların elverdiği öl-
çüde, Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde 
ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ye-
rinde tespit edip en kısa sürede çözüm üret-
mek ve vatandaşlar ile gönül bağı kurmak 
amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belir-
ten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-

kanımız  Murat Beşikci, Sosyal ve Katılımcı 
Belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşları-
mızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın so-
run ve talepleri konusunda ne kadar hassas 
olsak da, henüz çözüme ulaşmamış sıkıntılar 
ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sokak sokak, 
ev ev, dükkân dükkân gezerek vatandaşları-
mızın ayağına gidiyoruz. Bunu yaparken de 

vatandaşlarımızla aramızda bir gönül bağı 
kurmuş oluyoruz. Vatandaşlarımızla bire bir 
görüşmek onlar kadar bizleri de memnun 
etmektedir. Bizlere evinin kapısını açan, iş-
yerlerinde ağırlayan tüm vatandaşlarımıza 
özellikle teşekkür etmek istiyorum  ” dedi.

İlk olarak Diyarbakır il Vali Yardımcısı Murat Yıldız ile birlikte Diyar-
bakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’yi 
makamında ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Tay-
yip Sabri Erdil  Yenişehir Kaymakamlığımız ile Yenişehir Belediyemizin 
yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanımız Murat Beşikci tarafından ilçe-
de yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verilmesinin ardından İçişleri Bakan Yar-
dımcımız Sayın Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil 
daha sonra  sahaya inerek Yenişehir il-
çemizi gezdi. 

Yenişehir ilçemizde Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde 
ödüle layık görülen Yeşil Kuşak ve Akıllı 
Bisiklet Durağı yine Yenişehir Beledi-
yemize ait Engelsiz Yaşam Merkezi ve 
İkinci Bahar Millet Kıraathanesi ziyaret 
ederek yapmış olduğu çalışmalardan 

dolayı Yenişehir Belediye Başkanımız  
Murat Beşikci’ye başarılar diledi. 
Belediye Başkanımız Murat Beşikci ise 
nazik ziyaretlerinden ötürü İçişleri Ba-
kan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Tayyip 
Sabri Erdil  ve  Diyarbakır Vali Yardımcısı 
Murat Yıldız’a teşekkür etti.

Yenişehir İlçemiz Aziziye ve Üçkuyu Mahallele-
rimizde vatandaşlarımızın evlerine misafir olan 
Başkanımız Murat Beşikci, ailelerin sosyal, eko-
nomik  ve eğitim durumlarına kadar tüm sorun 
ve taleplerine çözüm buluyor.

İlk kez bir Belediye Başkanına sorun ve taleplerini doğrudan iletmekten memnun 
kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise yapılan ziyaret ve desteklerden dolayı Ye-
nişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız  Murat Beşikci’ye teşekkür ettiler.
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Nev Bahçe Projesi ile aynı zamanda ilçede dayanışmanın en 
güzel örneğinin sergileneceğini belirten Yenişehir Kayma-
kamı ve Belediye Başkanımız  Murat Beşikci,” Vatandaşla-

rın organik üretiminin her aşamasında yer almasını ve elde 
edilen ürünlerin de satışının yapıla bilmesi amacıyla Nev 
Bahçe Projemiz için ilk adımı atmış bulunmaktayız.’’ dedi.

Üçkuyu Mahallemizde organik tarıma va-
tandaşları teşvik etmek ve üretimde öncü 
olmak amacıyla bölgede örnek olacak Nev 
Bahçe Projesi’nin kazı çalışmalarını yerinde 
inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız  Murat Beşikci, Nev Bahçe Pro-
jesi’nde doğal tarım ilkeleri uygulanarak, 
ata tohumlarından üretilen fidelerle organik 

sebze ve meyve yetiştirileceğini söyledi.
Başkanımız Murat  Beşikci, ‘’Nev Bahçe Pro-
jemizde vatandaşlarımız organik üretimin 
her aşamasında yer alacak  ve elde etmiş 
olduğu  ürünlerin de satışını yapabilecektir. 
Nev Bahçemizde tarım hobi bahçesi, yöresel 
yemek mutfağı, kesme çiçek üretim serası, 
üretim tesisi, meyve ve sebze bahçeleri, pik-

nik alanları, Kadın Kooperatifleri satış büfe-
leri, kendi elektriğini üretebilen, yeşil çatılı, 
çevre dostu ve teknolojik altyapıya sahip 
Ekolojik Bina yer alacaktır. İlçemize  yeni bir 
soluk getirecek olan Nev Bahçemiz ile  köye 
özlem duyan vatandaşlarımızın özlemlerini 
gidermiş olacağız” dedi.

Yenişehir Belediyemiz tarafından Üçkuyu Ma-
hallemizde 30 bin metrekare alan üzerine, 
içerisinde Organik Ürün Üretim Binası, Tarım 

Hobi Bahçesi ,Satış Büfeleri, Meyve Bahçeleri 
ve Ekolojik Bina bulunan Nev Bahçe’si için ilk 
adımı attık.
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Belediyemiz  5-11 Haziran Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında 
düzenlediği “Sıfır Atık Bir Fidan” Etkinliği’nde Belediyemize  ambalaj 
atığı, plastik, cam şişe, kağıt veya bitkisel atık yağ getiren vatandaşla-
rın kendi adlarına veya aileleri adına 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Yeni-
şehir İlçe Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkan Yardımcılarımız, 
Mahalle Muhtarlarımız ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçek-
leştirilen fidan dikimi İlçemize bağlı Dökmetaş İlkokulu bahçesinde 
gerçekleştirildi.
Fidan dikim törende konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız  Murat Beşikci, yetim, öksüz, otistik çocuklar ile İlköğre-
tim okulunda eğitim gören öğrencilerle beraber 500 Fidan dikimini 

gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,’’ Ağaç ve 
orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye 
olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda 
duyarlılığı arttırmak amacıyla ilçemizde fidan dikme çalışmalarımız 
devam etmektedir. Sadece okullarımızda değil ilçe sakinlerimizle bir-
likte oturdukları sitelere binlerce fidan dikimini sağladık. 11 Kasım 
Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle de bu günkü etkinliğimizi 
geleceğimiz teminatı çocuklarımız ile birlikte yapmaktayız.’’ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yenişehir Belediyemiz tarafından 
katılımcı çocuklar ve öğrenciler için spor parkurlarında eğitmenler 
eşliğinde çeşitli dallarda spor müsabakaları, yüz boyama ve palyaço 
animasyonu yapıldı.

Fidan dikim programı-
nın ardından Dökmetaş 
Ortaokulu’na geçen Be-
lediye Başkanımız Mu-
rat Beşikci, Dökmetaş 
Ortaokulu Müdürümüz 
Tahsin Duman ve öğ-
retmenler tarafından 
ilk kez oluşturulan okul 

kütüphanesinin açılışını 
gerçekleştirdi. Burada 
Dökmetaş Ortaokulu’na 
vermiş olduğu destek-
lerden dolayı Başkanı-
mız Murat Beşikci’ye 
öğretmenler tarafından 
ebru sanatı ile hazırla-
nan tablo hediye edildi.

Yenişehir Belediyemiz, 11 Kasım Milli Ağaç-
landırma Günü nedeniyle  İlçemize bağlı 
Dökmetaş İlköğretim Okulu bahçesine ye-

tim, öksüz, otistik çocuklar ve ailelerinin 
katılımı ile 500 fidan dikti.
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Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
ile Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Der-
neği’nin desteklendiği dezavantajlı aile-
lerin çocuklarına yönelik  Toplu Sünnet 
Töreni’ne Yenişehir Kaymakamı ve Be-
lediye Başkanımız Murat Beşikci, Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman 
Doktor  Semih Canpolat, Güneydoğu Giri-

şimci İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim 
Akboz, Belediye Başkan Yardımcılarımız 
ile dezavantajlı aileler ve çocukları katıldı. 
Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat 
Merkezimiz konferans salonunda  düzen-
lenen Toplu Sünnet Töreni’nin açılışında 
konuşan Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi Uzm.Dr.Semih Canpolat ile 

Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Derneği 
Başkanı İbrahim Akboz böylesi bir pro-
jede yer almanın mutluluğunu yaşadık-
larını belirterek Yenişehir Kaymakamı ve 
Belediye Başkanımız Murat Beşikci’ye te-
şekkür ettiler. 

Törende konuşan Yenişehir Kayma-
kamı ve Belediye Başkanımız Murat 
Beşikci ise  iki ay içerisinde 250 ço-
cuğu sünnet ettirdiklerini belirterek, 
‘’Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişe-
hir Belediyesi olarak çocuklarımızın 
ve ailelerinin daha refah içinde ve 
daha mutlu bir yaşam sürmeleri için 
sosyal alanda önemli projelere ve ça-
lışmalara imza atıyoruz. Altyapıdan 
üst yapıya, kültürden sanata, yeşil 
alan çalışmalarından sosyal alanla-
ra kadar birçok alanda belediyecilik 
hizmetlerinin vatandaşın ihtiyaçları 
ve beklentileri çerçevesinde hayata 

geçiriyoruz. Yenişehir Belediyesi ola-
rak en temel belediyecilik hizmetle-
rimizden vizyon projelere kadar de-
ğerli vatandaşlarımızın en kaliteli ve 
en iyi hizmetleri alması için çalışıyo-
ruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına 
en kısa sürede cevap vermek sosyal 
anlamda her an onların yanında ol-
mak, gönüllerine girmek, samimi 
muhabbetlerine ortak olmak adına 
çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli-
lerimiz için projelerimizi hayata ge-
çirdik, geçirmeye devam edeceğiz.’’ 
dedi.

Başkanımız Murat Beşikci, 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük 
bir mutlulukla yanlarında olmaya onlar için çalışmaya ve üret-
meye devam edeceklerini de belirterek, “Bugün de siz değerli 
çocuklarımızın ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sün-
net şöleninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gele-
ceğimizin teminatı çocuklarımızın kıymetli aileleriyle sağlıklı, 
mutlu ve refah içerisinde bir ömür geçirmelerini Allah’tan niyaz 
ediyorum, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz birbirin-
den önemli etkinliklerde sağlıkla buluşmak dileğiyle  hepinize 

en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. “şeklinde 
konuştu. 

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, konuşmasının ardından 
projeye destek veren Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim ile 
Güneydoğu Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanına plaket ve-
rerek sünnet çocuklarına hediyelerini verdi. Hediye törenin ar-
dından sünnet çocuklarına ikramlar yapılarak, palyaço gösterisi 
gerçekleştirildi.

Yenişehir Kayma-
kamlığı ve Yenişehir 
Belediyemiz ilçede 
bulunan dezavantajlı 
ailelerin çocuklarına 
yönelik Sünnet Töreni 
düzenledi.
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Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Destek 
Merkezleri’nde (ADEM) eğitim gören kursiyer kadınlar hünerle-
rini sergiledi.
Belediyemize bağlı 9 Aile Destek Merkezi’nde eğitim gören kadınlar tarafından düzenlenen 
serginin açılışına Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, 
Yenişehir Halk Eğitim Müdürü, Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, 
Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcılarımız ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Belediyemiz 
Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğümüz 
tarafından üre-
ticilere ve muh-
tarlara yönelik 
olarak Kırsal 
Kalkınma Çalış-
tayı düzenlendi.

Diyarbakır Form Alış Veriş Merkezi’nde dü-
zenlenen serginin açılışında konuşan Di-
yarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci,” Fedakarlıkları, 
emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insan-
lığın umudu, toplumumuzun mimarı olan 

tüm kadınlarımıza göstermiş oldukları bu 
üstün başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. 
Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile ha-
zırlamış oldukları bütün çalışmaları sürdürü-
lebilmesi için kendilerine her zaman destek 
olacağız. ’’dedi.

Alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşla-
rın yoğun ilgisini gören el sanatları sergisinde 
tel kırmadan, atık malzemelerden el emeği 
ile yapılan ürünler, çiniler, çerçeveler, ahşap 
boyama ile çimentodan yapılan sukulentler 
sergilendi. 

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci’nin talimatlarıyla İlçede 
bulunan üreticilere ve muhtarlara Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından verilen Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yenişehir Belediyemiz Konferans salonunda 

Mezopotamya Kalkınma ve Proje Danışman-
lık Ajansı (MKA) tarafından verilen bilgilen-
dirme programına Yenişehir Belediyemiz 
Başkan Yardımcıları, Yenişehir Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman İskenderoğlu, MKA Bölge 
Genel Koordinatörü Tahir Babat, MKA Ajansı 
bölge koordinatörü Saliha Hanar, ilçe muh-

tarları ile üreticiler katıldı. 
Yapılan açılış konuşmalarının ardından MKA 
Ajansı bölge koordinatörü Saliha Hanar tara-
fından, üretici ve muhtarlara Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından verilen Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarını Destekleme Programı hakkında 
bilgilendirme yapıldı.
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Hayatlarında hiç okula gide-
meyen kadınlar Belediye-
mizin açtığı kurslar sayesin-
de okul sıralarına kavuşarak 
okuma ve yazmayı öğreni-
yorlar.

Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde okuma yazma eğitimi alan kadın kursiyer-
ler ise  “Işıksızdık, ışığımız yoktu. Burada kimin 
emeği geçtiyse Kaymakamımız ve tüm hocaları-
mıza teşekkür ediyoruz. Bizim elimizden tuttu-

lar, bırakmadılar, ışık oldular, umut verdiler.  Al-
lah razı olsun, burası bize bir akan su, kaynayan 
bir yer. Elimizden tuttular, elimizi bırakmasınlar. 
Okuma ve yazmaya geçtiğimiz için çok mutlu-
yuz.’’ dediler.

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir 
Belediye Başkanımız  Murat Beşik-
ci, Yenişehir Spor Kulübünün  aktif 
olarak spor eğitimlerine  devam et-
tiğini ve tüm Yenişehirli gençlerin 
bu eğitimlere katılabileceğini belir-
terek,’’ Yenişehir Spor Kulübümüz 
tarafından verilen eğitimler sonu-
cunda bir çok sporcu gencimiz bir 
birinden önemli ödüller almaya hak 
kazandılar. Sporcularımızdan Ceren 
Kaçar İtalya’nın Jesolo Şehri’nde 
yapılan Dünya Kickboks Şampiyo-

nası’nda Milli Takımımızı ve ilimizi 
temsilen 50 kg’da 3. Oldu; Sıpan 
Yüzen Kayseri’de yapılan İller Arası 
Alparslan Türkeş’i Anma Muaythai 
Şampiyonası’nda 67 kg’da 2.oldu;  
Delal Köse Ankara’da yapılan 10 Ka-
sım Atatürk’ü Anma Koşusu’nda Yıl-
dız Kızlarda derece elde etti; İlimiz 
Diyarbakır’da yapılan 29 Ekim Cum-
huriyet Koşusu’nda Delal Köse Yıldız 
Kızlarda1.’oldu; Suhud Hasan Yıldız 
Erkeklerde 1., Eda Demir Küçük Kız-
larda 3., Azat Cankat Küçük Erkek-

lerde 3. oldular. 13-14 Kasım Ceylan 
AVM’de Satranç Turnuvasında minik 
satranç ustalarımız ödül aldı.” dedi. 
Yenişehir Belediyesi Spor Kulü-
bü’nün 2022 yılında branşlarına on 
yeni branş daha ilave edeceklerini 
de belirten Başkanımız Murat Beşik-
ci,” Oluşturulan bu yeni  branşlarda 
takımlar oluşturup, federasyonlarla 
görüşüp Türkiye Şampiyonaları’n-
da Yenişehir Belediyemizi temsilen 
yarışmalara katılmalarını sağlayaca-
ğız.” dedi.

Yenişehir Belediyemiz  bünyesinde kurduğu Yenişehir Belediyesi Spor 
Kulübü kendine güveni olan, her alanda yeterliliği olan gençleri yetişti-
rerek bir birinden farklı ödüller almalarını sağlıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü ta-
rafından futboldan basketbola, tenisten atletizme, Kickbokstan, satranca kadar her spor dalında 
gençlere eğitimler verdiklerini ve bu başarılı eğitimlerin sonucunda sporcuların bir birinden önemli 
ödüller kazandığını söyledi.

Belediye Başkanımız Murat Beşikci, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürütülecek çalışmalar ile Kış Spor Okullarımızda eğitim alan çocukları-
mız arasından Halk Oyunları, Kickboks, Yüzme, Basketbol ve Futbol branşlarında yetenek taraması ile yeteneklileri seçip, lisanslarını çıkaracağız. Belediye 
olarak, bu çalışmaların yanında ilimizdeki gençleri Spor Lisesi, Askeri Polis Okulları ve Beden Eğitimi Bölümleri sınavlarına hazırlayacağız.” dedi.

Belediyemiz Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaşla-
rı 40 ila 60 arasında değişen kursiyerlerimiz hayallerini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyorlar.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları 
ile İlçede kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenme-
si için projeler yürütülürken, eğitim projelerine de büyük önem veriliyor.
Ailevi nedenler ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayatlarında hiç okula 
gidemeyen kadınlar, Yenişehir Belediye Başkanımız  Murat Beşikci’nin ta-
limatları ile Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan 
kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaşarak  okuma ve yazmayı öğren-
melerini sağladıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci, “Ailevi nedenler ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle ha-
yatlarında hiç okula gidemeyen şu anda yaşları 40 ila 60 arasında değişen 
hanım efendilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaları için Rabia-Tül Adeviyye 
Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizde bir birinden farklı eğitim ve kurslar 
verilmektedir. Burada eğitim alan hiç okula gidemeyen hanımefendiler 
şuan okuma ve yazmaya geçmiş bulunmaktadırlar. Yenişehir Kaymakam-
lığı ve Belediyesi olarak İlçemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin 
kalmaması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız.’’ dedi. 
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Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından pide fırınlarına yöne-
lik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü de-

netimleri aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişe-

hir Belediyemiz ilçede bulunan ekmek fırınla-

rında gramaj ,hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 

Murat Beşikci’nin ilçede fahiş fiyat  ve hileli sa-

tışlara geçit verilmemesi talimatı ile günlük pe-

riyodik bir şekilde denetimlerini gerçekleştiren 

zabıta ekipleri, denetimlerde ilk olarak iş yeri 

açma ruhsatlarını inceledi.

Temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerin-

den satış ve sunuma varıncaya kadar çok geniş 

kapsamlı yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, 

bazı imalathanelere uyarıda bulundu. 

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız 

Murat Beşikci vatandaşların sağlıklı gıda tüke-

timinin öncelikli amaçları olduğu belirtilerek, 

söz konusu denetimlere periyodik aralıklarla 

devam edileceği belirterek,’’ Başta ekmek ol-

mak üzere gıda üretimi ve satışı yapan işyer-

lerinin sıkı denetime alınması yönündeki has-

sasiyetimizi kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. 

Gramaj eksikliği ve fiyat tarifesi gibi konularda 

da mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkın-

da ekiplerimiz gerekli uyarılarda bulunarak du-

rum tespit tutanağı tutmaktadırlar.’’ dedi.

Yenişehir Belediyemiz tarafın-
dan  7-15 yaş arası çocuklar 
için geliştirilen Yüzme Bilme-
yen Çocuk Kalmasın Projesi ile 
bu güne kadar 1000 çocuk yüz-
meyi öğrendi.
Çocuklara spor bilincini aşılamak ve fiziksel 
gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Yenişe-
hir Belediyemizin başlattığı ücretsiz yüzme 
kursu, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 
bulunan tüm çocukların havlu, terlik, yüzme 

gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaçla-
rı karşılanarak devam ediyor.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı-
mız Murat Beşikci’nin talimatları ile Beledi-
yemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 

tarafından yürütülen proje ile şu ana kadar 
eğitmenler tarafından 1000 çocuğa yüzme 
kursu eğitimi verildi.

7-15 yaş arası çocuklar için yürütülen Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalma-
sın Projesi ile igili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci ilçede çocukların projeye yoğun ilgi gös-

terdiğini belirterek kış aylarında ise projenin kapalı yüzme havuzla-
rında devam edeceğini çocuklara müjdeledi.

Projenin çocuklara spor bilincini aşılama ve fiziksel 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata ge-
çirildiğini anlatan Başkanımız Murat Beşikci,” Ala-
nında uzman eğitmenlerin görev aldığı kursumuz 
Yenişehir ilçemiz Seyrantepe Yüzme Havuzu’nda 
gerçekleşiyor. Burada eğitmelerimiz çocuklarımı-
zın suya karşı adaptasyonlarıyla yüzme eğitimine 
başlıyor. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme ne-
fes egzersizleri, suda nasıl ayak çırpılır ve yüzme 

tahtalarıyla havuzda ayak çırpma, sağ-sol kol çırp-
ma, serbest yüzme rotasyon, sırt üstü yüzme gibi 
tüm yüzme stillerini uygulamalı şekilde öğretmek-
tedirler. Projemizi başlattığımız günden bu yana 
1000 çocuğumuza bu eğitimler verildi. Çocukları-
mızın ilgisi çok büyük bu projemize, bizler de on-
ların eğlenceli ve eğitici bulduğu bu projemizi kış 
aylarında da kapalı yüzme havuzlarında devam et-
tireceğiz.’’ dedi.
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• 1 Su Bardağı Un,

• 1 Yemek Kaşığı Tuz,

• 1 Tatlı Kaşığı Sıvı Yağ,

• Yarım Su Bardağı Su,

• Gıda Boyası (Gıda Boyanız Yoksa Meyve ve Sebze Su-

larını Kullanarak Hamurunuzu Renklendirebilirsiniz).

Evde ailece yapabileceğiniz eğlenceli bir etkinliğe ne 

dersiniz? İşte etkinliğimiz için gerekli malzemeler:

Malzemeleri karıştırarak hayal dünyanızdaki her 
şeyi oyun hamurlarınızla yapabilirsiniz.

Biz insanların çevremizi tanı-
yabilmek için yaptığımız ilk iş, gözlem 
yapmaktır. Merakla başlayan gözlem 
işimiz soru sormayı ve araştırma 
yapmayı gerektirir. Bilim insanları da 
bu şekilde yapar; önce merak eder, 
sonra gözlem yapar, daha sonra 
araştırmalarını sürdürüp, sonuçlarını 
değerlendirirler. Elbette  siz minik 
kaşiflerimiz de merak ettiğiniz bir 
konuda gözlem yapıp, yeni bir bilgiyi 
keşfedebilirsiniz. 

Bunun için önce duyu organlarınızı 
harekete geçirmelisiniz. Duyu or-
ganlarımız olan gözlerimiz ile görür, 
kulaklarımız ile işitir, derimiz ile 
hisseder, burnumuz ile koklar, dilimiz 
ile de tat alırız. İşte gözlem yaparken 
önce bu duyularınızı kullanmalısınız. 
Bir de bize gözlemlerimizi yazacağı-
mız defter ve kalem gereklidir. Eğer 
tam bir kaşif olmak isterseniz bir bü-
yütece, bir cetvele ve de bir dürbüne 
ihtiyacınız olabilir. Aklınıza gelen, 
merak ettiğiniz her şeyi gözlemleyip, 
inceleyebilirsiniz. Örneğin karıncala-
rın antenlerini hızlıca sallamalarını, 
kuşların ağaç dallarındaki ötüşleri-
ni, çöp kovasını karıştıran kedileri, 
annesinin etrafında dolanan köpek 
yavrularını, trafik ışıklarının yanış 
sırasını, evinizde sizi ziyaret edip 
‘vızzz…vızzz’ diye kulağınızın yanında 
uçan sinekleri, gökyüzünün geceleri 
neden karanlık olduğunu, bir fidanın 
nasıl ekildiğini, çiçeklerin kaç yaprağı 
olduğunu, burnunuzla algıladığınız 
kokunun neye ait olduğunu,…kısaca-
sı gözünüzle gördüğünüz, kulağınızla 
duyduğunuz her şeyi merak edip, 
araştırabilirsiniz. Ayrıca KÜÇÜK KAŞİF 
olabilmek için dünyaya düz bakmak 
zorunda değilsiniz, dünyaya baş aşağı 
da bakabilirsiniz.
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Kış ayının en sevilen meyvesi olan ayvanın reçelini sever mi-
siniz? Cevabınız ‘Evet’ ise işte gerekli malzemeler ve yapılışı:

İlk olarak ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Küp 
küp doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladı-
ğınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları dökün 
ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pi-
şirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökme-
den şekerin ve karanfilin tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar 
yavaşça karıştırın. Ayrıca kaynama esnasında çubuk tarçın kulla-
narak reçelinizde aromatik bir tat elde edebilirsiniz. Kısık ateşte 
koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 da-
kika önce yarım limonun suyunu ekleyin. Birkaç dakika da böyle 
piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğuması-
nı bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Reçel kava-
nozlarınızı güneş görmeyen serin bir yerde saklayın. 

MALZEMELERMALZEMELER
• 1,5 kilo ayva

• 1 kg+ 1 su bardağı toz şeker

• Yarım limon suyu

• 7-8 adet tane karanfil

• 4 su bardağı su

Türk Dil Kurumu’na göre kaygı; genellikle kötü bir şey olacak-
mış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gergin-
lik duygusu, üzüntü, tasa; endişe duyulan düşünce demektir. 
Bu düşüncelerimizin sonucunda oluşan kaygılarımız vücudu-
muzun strese karşı verdiği doğal tepkilerdir. Ancak bu tep-
kilerin uzun süreli olması, yaşamın zorlaşmasına ve kaygı 
bozukluklarına neden olabilmektedir. Sınavlara hazırlanan 
çocukların da uzun süre sınav kaygısı yaşamaları anksiyeteye 
yol açmaktadır. 

Sınav kaygısı, daha önceden çalışılan ve öğrenilen bir bilginin 
sınav sırasında nitelikli bir şekilde kullanılmasına engel olan 
ve öğrencinin başarısının düşmesine yol açan yoğun kaygı 
demektir. Öğrencilerin sınav öncesinde sınava yükledikleri 
anlamlar, mükemmeliyetçilik, sınav sırasındaki sınavla ilgili 
düşünceleri, sınav sonrasında sonuçlara verdikleri önem do-
layısıyla her çocukta farklı düzeylerde sınav kaygısının ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir. Kaygının hiç olmaması ya 
da aşırı olması gibi durumlar çocukların, kendilerini ifade et-
melerinde, gerçek performanslarını göstermelerinde güçlük 
yaşamalarına, başarılarında belirgin bir düşüşün oluşması-
na, öğrendiklerini aktaramamalarına, zihinsel becerilerinde 
zayıflamaya, okuduklarını anlamamalarına yol açabilir. Sınav 
kaygısı oluştuğunda huzursuzluk, sıkıntı, başarısızlık korkusu, 
endişe, mide bulantısı, tedirginlik, titreme, çalışmaya istek-
sizlik, karın ağrıları, uyku düzeninde bozukluklar, ağız kuru-
luğu, dikkat dağınıklığı, kendine güvende azalma, konsant-
rasyonda bozulma ve kendini değersiz görme gibi belirtiler 
ortaya çıkabilmektedir. Sınav kaygısı beklenti ve gerçek dışı 
yorumlar içerdiğinden yanıltıcıdır. Öğrenciyi farkında olma-
dan kendi davranışlarını denetleyemez hâle getirmektedir. 

Sınav kaygısıyla baş edebilmek için öğrencinin gerçekçi olma-
yan düşünceleri yeniden değerlendirmesi, sınavla ilgili yeni 
bir zihinsel yapılanma yaratması, beslenme ve uykuya dikkat 
etmesi; dikkat arttırma teknikleri ve gevşeme egzersizleri 
uygulaması; kontrolün kendisinde olduğunu tekrarlaması, 
‘’Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim’’ gibi olumlu telkin-
lerde bulunması, sınav sonrasında kendisini ödüllendirmesi, 
derslerle ilgili eksiklikleri giderme yönünde çalışmalar yap-
ması gerekmektedir. Ailelerin ise çocuklarından yüksek bek-
lentiye girmemeleri, akranlarıyla kıyaslamamalı, olumlu geri 
bildirimde bulunmaları, yüreklendirici davranmaları, empati 
kurmaları ve onları koşulsuz sevmeleri gerekmektedir.    

YAPILIŞIYAPILIŞI
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Trafiğe kapalı, doğanın içerisinde keyifle yürüyüş 
yapabileceğiniz, Akıllı Bisiklet Durağımızdan kirala-
yacağınız Akıllı Bisikletlerimizle pedal çevirebileceği-
niz, sağlığınız için sabah koşusu yapabileceğiniz bir 

yoldur. Yeşil Kuşak Yolumuz ile Akıllı Bisiklet Durağı 
Projemiz Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen 
‘’Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışma-
sı’’nda ödüle layık görülmüştür.


