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>> Eklerimiz Son Sayfalarda

Yenişehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün ilçemizde sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla yü-
rütmüş olduğu Kış Spor Okulları kapsamındaki Kick Boks kursundan başarı ile mezun olan Ecem Naz Ertaş ile Bejna 
Pektaş Diyarbakır Spor Lisesi’ne girmeye hak kazandı.>> 5’te

Yenişehir Belediyemiz tarafından bölgede manda üreticilerinin yaşadığı su sorununun çözümü için Alpu Mahallesi 
ile Sancar Mahallemizde 4 adet manda serinleme ve yaşam göletlerinin ıslahını tamamlandı. >> 4’te

Yenişehir Belediyemiz, vatandaşlara daha 
kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek 
amacıyla Diyarbakır Karacadağ Kalkınma 
Ajansı ile “Toplam Kalite Yönetimi Sistemi” 
Projesi Teknik Destek İş Birliği Sözleşmesi 
imzaladı.>> 2’de

Yenişehir Belediyemiz Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğümüz tarafından ilçede 
sağlıklı bireylerin yetişmesi 
amacıyla 15 branşta açılan 
ücretsiz Yaz Spor Okulu’nun 
Karate Takımı, bölgeler ve 
kulüpler arası yapılan 15 
Temmuz Şehitler Turnuva-
sı’nda 3 Altın, 4 Gümüş ve 
2 Bronz madalya kazanarak 
şampiyon oldu. 
>> 5’te

Yenişehir Belediyemiz farklı yaş gruplarına ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak Yenişehir Tiyatro 
Akademisi’ni kurdu.>> 4’te

Yenişehir Belediyemizin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü or-
taklaşa ekolojik turizme katkı sunmak ve kadın üreticileri desteklemek amacıyla yaklaşık 
17.500 metrekare alan üzerinde Lavanta Parkı inşa edecek.>> 3’ te
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Vatandaşlara Belediye-
miz tarafından sunulan 
hizmetlerin daha kalite-
li ve daha verimli hâle 
getirilebilmesi amacıyla 
Belediyemiz ile Diyarba-
kır Karacadağ Kalkınma 
Ajansı arasında  imzala-
nan  “Toplam Kalite Yö-
netimi Sistemi” Projesi 
Teknik Destek İş Birliği 
Sözleşmesi kapsamında 
belediye çalışanlarımıza 
çeşitli eğitimler verile-
cek.

Yenişehir ilçemiz genelinde va-
tandaşlara verilen belediye hiz-
metlerimizde verimliliğinin ar-
tırılması ve vatandaş ile devlet 
arasındaki bağı daha da kuvvet-
lendirebilmek amacıyla Kara-
cadağ Kalkınma Ajansı ile imza-
nalan ‘’Toplam Kalite Yönetimi 

Sistemi” Projesi Teknik Destek 
İş Birliği Sözleşmesi protokolüne 
Başkanımız Murat Beşikci, Ka-
racadağ Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Hasan Maral, Baş-
kan Yardımcılarımız ile Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürümüz katıldı.

“Toplam Kalite Yönetimi Sistemi” 
Projesi Teknik Destek İş Birliği Söz-
leşmesi imza töreninde konuşan 
Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Yeni-
şehir Belediyesi olarak vatandaş-
larımızın hizmetlerimizden dolayı 
memnuniyetlerini artırabilmek, 
çalışanlarımızın motivasyonunu 
sağlamak, hizmetlerimizin kalite-
sini ve verimliliğini yeterli düzeye 
çıkarabilmek amacıyla Karacadağ 
Kalkınma Ajansımızla imzaladı-
ğımız “Toplam Kalite Yönetimi 
Sistemi” Projesi Teknik Destek İş 
Birliği Sözleşmemiz ile çalışanla-
rımıza çeşitli eğitimler vereceğiz. 
Sözleşmemiz kapsamında Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) eğit-
menleri tarafından çalışanlarımı-
za; TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 
Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eği-
timi, Dokümantasyon Eğitimi, İç 
Tetkikçi Eğitimi ve Uygulama Eği-
timi verilecek. Bu eğitimler so-
nucunda belediyemiz TS EN ISO 
9001 Kalite Yönetimi Sistem bel-

gesini alarak uluslararası bir ni-
teliğe sahip olacaktır. İmzalamış 
olduğumuz bu sözleşmemizin 
tüm çalışanlarımıza ve ilçemize 
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum. Karacadağ Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. Hasan Ma-
ral’a da desteklerinden ötürü çok 
teşekkür ediyorum’’ ifadelerinde 
bulundu.

Yenişehir Belediyemiz, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla Diyarbakır 
Karacadağ Kalkınma Ajansı ile “Toplam Kalite Yönetimi Sistemi” Projesi Teknik Destek İş Birliği Sözleşmesi 
imzaladı.
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Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile ilçemizin Dokuzçeltik mahallesinde 17.500 metrekare alan üzerine 
inşa edilecek olan Lavanta Parkı’nın hem ekolojik turizme katkıda bulunması hem de kadın üreticileri destelemesi 
amaçlanıyor.

Lavanta Parkı’nın kente yeni bir sosyal yaşam 
alanı kazandıracağını belirten Kırsal Hizmetler 
Müdürümüz Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür 
Polat, ’’Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 
projesi ve ihalesi yapılan Lavanta Parkı projemiz 
ile hem ekolojik turizme katkı sunacağız hem de 
kadın üreticilerimizi istihdam edeceğiz. Kentimi-
ze yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak olan 

Lavanta Parkı projemiz ile Dokuzçeltik mahalle-
mizde 17.500 metrekare alan üzerinde içerisin-
de 30.000 adet lavanta çiçeğinin olduğu lavanta 
bahçemizin manzarasını izlemek isteyenler için 
kafeterya, dinlenme alanları, fotoğraf çekim nok-
taları, gezinti yolları, lavanta büfesi ve meydanı 
inşa edeceğiz. Lavanta Parkımızda istihdam ede-
ceğimiz kadın üreticilerimiz ise lavanta çiçekleri-

miz ile gelin çiçeği ve gelin tacı yaparak gelecek 
olan ziyaretçilerimize satış yapabilme imkânı bu-
lacaklar. Ayrıca Parkımızla yetiştirilmesinde daha 
az su kullanılması nedeniyle ve görsel güzelliğin-
den dolayı seçtiğimiz lavantalarımız ile küresel 
ısınmayla mücadele de katkı sunmayı amaçla-
dık’’ ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Belediyemizin 
Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ortaklaşa ekolojik 
turizme katkı sunmak 
ve kadın üreticileri 
desteklemek amacıyla 
yaklaşık

inşa edecek.

17.500 m²
alan üzerinde 
Lavanta Parkı 
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Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tara-
fından Alpu Mahallesi ile Sancar Mahal-
lemizde ıslahını tamamladığımız 4 adet 
manda serinleme ve yaşam göletlerimiz, 
manda üreticilerimizin yaşadığı su soru-
nunu ortadan kaldırdı. 

Ülkemizde son 20 yılda çeşitli nedenler-
le sulak alanlarının azalması ile özellikle 
manda besiciliğinin büyük oranda etki-
lendiğini belirten Kırsal Hizmetler Müdü-
rümüz Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Po-

lat, ’’İlçemizdeki manda yetiştiricilerimiz 
sulak alanlarının ve ekonomik getirisinin 
azalması nedeniyle mandalarını yetişti-
riciliği yapamaz hale gelmişlerdi. Manda 
yetiştiriciliğini teşvik etmek ve bölgemiz-
de kuraklığın etkisinin artması nedeniyle 
manda üreticilerinin yaşadığı su sorunu-
na çözmek amacıyla Kırsal Hizmetler Mü-
dürlüğü olarak Alpu ve Sancar mahalleri-
mizde 4 adet manda serinleme ve yaşam 
göletlerinin ıslah çalışmalarını gerçekleş-
tirdik. Öncelikle tıkanan kanalları açarak 

göletlere gelen su miktarını artırdık. Böy-
lece göletlerimize düzenli olarak su tak-
viyesi yapılmaktadır artık. Etinden sucuk 
ve pastırma yapılan, besin değeri yüksek 
olan yoğurdu ve kaymağından yararla-
nılan mandalarımızın üretiminin artırı-
labilmesi amacıyla bölgemizdeki manda 
üreticilerimizi Yenişehir Kaymakamımız 
ve Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın 
Murat Beşikci’nin de talimatlarıyla des-
teklemeye devam edeceğiz’’ ifadelerinde 
bulundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğümüz tarafından Anaokulu, 
Ortaöğretim ve Lise öğrencile-
rinin yanısıra yetişkin ve özel 
gereksinimli bireylere yönelik 
olarak kurulan Yenişehir Ti-
yatro Akademisi, Şehitlik ma-
hallemizde bulunan Rabia-Tül 
Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat 
Merkezi ile Fabrika mahalle-
mizde bulunan Engelsiz Yaşam 
Merkezimizde drama eğitimle-
ri düzenlenmeye başlandı.

Başkanımız  Murat Beşikci’nin 
talimatları ile kurulan Yenişe-
hir Tiyatro Akademisi’nin gele-
ceğin tiyatro oyuncularını ye-
tiştireceğini belirten Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürümüz Rem-
zi Tekin, ‘’İlçemizdeki çocuk, 
genç ve özel gereksinimli bi-
reylerimizin Yenişehir Tiyatro 
Akademimizdeki eğitimlerimiz 
aracılığıyla dramanın eğitici ve 
rahatlatıcı işleviyle tanışmasını 
ve bu vesileyle geleceğin ti-

yatro oyuncularını yetiştirme-
yi amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz 
kapsamında Anaokulu, Orta-
öğretim ve Lise öğrencileri; 
yetişkinler ve özel gereksinimli 
bireylerimizin yaş gruplarına 
uygun drama eğitimlerimizi 
haftanın 5 günü düzenlenmek-
teyiz. Eğitimlerimiz sonunda 
her grubumuz için ayrı ayrı ti-
yatro oyunları sergileyeceğiz. 
Bu keyifli çalışmadan dolayı 
eğitimlerimize katılan vatan-

daşlarımız ve aileleri çok mutlu 
oldular’’ ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İş-
ler Müdürlüğümüz bünyesinde 
kurulan Yenişehir Tiyatro Aka-
demimizdeki drama eğitimleri 
Tiyatro ve Drama Eğitmenleri 
Ali Babat, Özgür Kılıççı, Uğur 
Erol ve Ayşe Taylan tarafından 
verilecek.

Yenişehir Belediyemiz tarafından bölgede manda üreticilerinin yaşadığı su sorununun çözü-
mü için Alpu Mahallesi ile Sancar Mahallemizde 4 adet manda serinleme ve yaşam göletleri-
nin ıslahını tamamlandı. 

Yenişehir Belediyemiz farklı yaş gruplarına ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak Yeni-
şehir Tiyatro Akademisi’ni kurdu.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 15 branşta açmış oldu-
ğu Kış Spor Okulları kapsamındaki Kick Boks kursundan başarı ile 
mezun olan Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş, Diyarbakır Seyran-
tepe Spor Tesisleri’nde düzenlenen Spor Lisesi Parkur sınavını 
kazanarak Diyarbakır Spor Lisesi’ne girmeye hak kazandı.

Spor Akademisi kapsamında yürütülen Kış Spor Okullarından 
lisans alıp, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye gi-
ren birçok sporcu yetiştirdiklerini belirten Başkanımız Murat 
Beşikci, ‘’ Yenişehir Belediyesi Spor Akademimiz kapsamında 
hem kış aylarında hem de yaz aylarında birçok branşta ücretsiz 
spor okulları açtık. Açtığımız Spor Okullarımızdaki eğitimleri-

miz sonucunda başarılı ve yetenekli olan çocuk ve gençlerimize 
lisanslarını çıkarttık ve yetenekli oldukları branşlarda yarışma-
lara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda desteklemeye 
gayret gösterdik. Onlar da ulusal ve uluslararası müsabakalar-
da dereceye girerek bizleri gururlandırdılar. Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımızda Kick 
Boks spor branşında başarılı olan kızlarımız Ecem Naz Ertaş 
ile Bejna Pektaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Spor Lisesi 
Parkur sınavını da kazanarak Diyarbakır Spor Lisesi’ne girmeye 
hak kazandılar. Kendilerini ve antrenörlerimizi başarılar dolayı 
tebrik ediyorum, bundan sonraki süreçlerinde de sporcularımı-
zı desteklemeye devam edeceğiz.’’ İfadelerinde bulundu.

Spora ve sporculara her fırsatta destek 
olduklarını belirten Başkanımız Murat Be-
şikci, ‘’Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz Yaz Spor Okul-
larımız kapsamında Karate kursu açtık. 
Kursumuzda düzenlemiş olduğumuz eği-
timlerimiz sonucunda alanlarında yeti-
şen sporcularımız bir üst kemerlere terfi 
ettiler. Seyrantepe Spor Salonu’nda dü-

zenlenen ve bölgeler ile kulüpler arası ya-
pılan 15 Temmuz Şehitler Turnuvası’nda 
sporcularımız 3 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz 
madalya kazanarak hem ailelerini hem 
de bizleri gururlandırdılar. Karate Takımı 
sporcularımızdan altın madalya kazanan 
Elif Ela AKBURAK’I, Özgür Murat TUNÇ’U 
ve Esila Nur ŞARE’Yİ; gümüş madalya ka-
zanan Hamit Veysel EKİCİ’Yİ, Muhammet 

Mustafa ŞARE’Yİ,  Hamza Yiğit ÇELEBİ’Yİ 
ve Şirin KAZAT’I, bronz madalya kazanan 
Salih DOĞANDEMİR’İ ve Fatıma Nesibe 
ÇELEBİ’Yİ tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyorum. Kurslarımızda yetişen 
sporcularımızı Türkiye şampiyonalarına 
katılmaları konusunda da desteklemeye 
devam edeceğiz’’ ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğümüz tarafından ilçede sağlıklı bi-
reylerin yetişmesi amacıyla 15 branşta açılan 
ücretsiz Yaz Spor Okulu’nun Karate Takımı, 
bölgeler ve kulüpler arası yapılan 15 Temmuz 
Şehitler Turnuvası’nda 3 Altın, 4 Gümüş ve 2 
Bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

Yenişehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün ilçemizde sağlıklı bireylerin yetişmesi 
amacıyla yürütmüş olduğu Kış Spor Okulları kapsamındaki Kick Boks kursundan başarı ile mezun olan 
Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş Diyarbakır Spor Lisesi’ne girmeye hak kazandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün açtığı Yaz Spor Okulu 
Karate Takımı’nın 3 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz madalya kaza-
narak şampiyon olduğu bölgeler ve kulüpler arası yapılan 15 
Temmuz Şehitler Turnuvası, Seyrantepe Spor Salonu’nda dü-
zenlendi.
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Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 
özel gereksinimli bireylere yönelik olarak En-
gelsiz Yüzme Kursu’nu başlattıklarını belirten 
Belediyemizin Spor Koordinatörü İbrahim 
Ertaş, ‘’Belediyemize bağlı merkezlerimizde 
eğitim alan özel gereksinimli bireylerimiz ve 
ailelerinden Engelsiz Yüzme Kursu açmamız 
yönünde oldukça fazla talep vardı. Bu talep-
lere kayıtsız kalmayan Belediye Başkanımız 

Murat Beşikci’nin talimatlarıyla 3 ay sürecek 
olan kursumuzun startını verdik. Kursumuzu 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile iş birli-
ğinde Seyrantepe Spor Tesisleri’nde yürüte-
ceğiz. Yüzme kursumuzun daha ilk gününden 
yoğun talep görmesi bizleri mutlu etti ve kur-
sumuza kayıtlarımız devam ediyor. Her insan 
bir saatliğine gözleri görmeyen veya vücu-
dunun bir uzvu eksik olan bir insanın yerine 

kendini koymalıdır. İşte o zaman bu şekilde 
düzenlediğimiz eğitim ve kurslardan dolayı 
ne kadar mutlu olduklarını daha da iyi anla-
mış olur. Sporla ve suyla vakit geçirmenin on-
lara iyi geleceğini biliyoruz. Bizlerin böyle bir 
çalışmada yer almasına vesile olan Belediye 
Başkanımız Murat Beşikci’ye özel gereksi-
nimli bireylerimiz ve aileleri adına çok teşek-
kür ediyoruz’’ ifadelerinde bulundu.

Eğitim seminerinde vatandaşlara ve topluma daha etkin bir hizmet 
sunabilmek için Resmi Yazışma Kurallarının önem arz ettiğini belir-
ten Dicle Üniversitesi Atama ve Yazışma Şube Müdürü Mehmet Fatih 
Pullu, ‘’Bilgi Çağı olarak adlandırılan günümüzde kamu ve kuruluşlar 
için en önemli ihtiyaçlardan biri de bilgi ve belgeye kolaylıkla ulaşı-
labilen, şeffaf, verimli, etkin bir kurumsal yapının oluşturulmasıdır. 
Vatandaş odaklı çalışma kapsamında bürokrasinin azaltılması, iş ve 
işlemlerin ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin olabilmesi için yazışma 
oldukça önemlidir. Bu nedenle vatandaşlara ve topluma daha etkin 
bir hizmet sunabilmek için Resmi Yazışma Kuralları önem arz etmek-
tedir. Bu vesileyle bu eğitimi düzenlememize vesile olan Yenişehir 
Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci’ye 
çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘’Günlük Yazışma Kuralları’’ konulu seminerde ise Günümüzde karşı-
lıklı ve  anlamlı iletişim kurabilmenin  en önemli unsurunun  Günlük 

Yazışma Kuralları bilgisine sahip olmak olduğunu belirten Dr. Öğre-
tim Üyesi Elif Duran Oto ise , ‘’Günümüzde karşılıklı anlamlı iletişim 
kurabilmek için en önemli unsur Günlük Yazışma Kuralları bilgisine 
sahip olmaktır. Yenişehir Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim kap-
samında böyle bir konuda seminer düzenlenmesinden dolayı mutlu-
luk duydum. Eğitim sırasında belediye personelinin katılımı öğrenim 
sürecinin her yaşta ve her adımda sürdüğünün bir hatırlatıcısı oldu 
benim için. Üniversite sıralarından belki de çok önce kalkmış olan 
bir kitleyle bu vesile ile buluşmak oldukça heyecan verici bir dene-
yimdi. Katılım gösterdikleri ve ilgiyle dinledikleri için tüm Yenişehir 
Belediyesi personeline teşekkür eder, Başkanımız Murat Beşikci’ye 
ve Dicle Üniversitesi yönetimimize teşekkür ederim’’ dedi.

Öte yandan İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından belediye ça-
lışanlarımıza yönelik Hizmet İçi Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde 
de  devam edecek.

İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından belediye çalışanlarımı-
za yönelik olarak Dicle Üniversitesi Atama ve Yazışma Şube Müdürü 
Mehmet Fatih Pullu ile Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı ABD Dr. Öğretim Üyesi Elif Duran 
Oto, kurum içi ve kurum dışı “Resmi Yazışma Kuralları” ve ‘’Günlük 
Yazışma Kuralları’’ konularında Belediyemiz Konferans ve Evlendir-
me Dairesi Salonunda eğitim semineri gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyemiz Dicle Üniversitesi ile iş 
birliğinde,  Belediye çalışanlarına yönelik olarak 
“Resmi Yazışma Kuralları” ve ‘’Günlük Yazışma 
Kuralları’’ konularında seminer düzenledi.

Yenişehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğümüz ile iş birliğinde özel gereksinimli 
bireylerin rehabilitasyon sürecine yardımcı olu-
nabilmek ve yüzmeyi öğrenebilmelerini sağla-
mak amacıyla Engelsiz Yüzme Kursu açıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğümüz ile iş birliğinde özel gereksinimli bireylere 
yönelik olarak açtığı Engelsiz Yüzme Kursu Diyarbakır Sey-
rantepe Spor Tesisleri’nde başlatıldı.
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Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 
İlk Bahar Millet Kıraathanelerindeki kütüp-
hanelerde eğitimlerini sürdüren gençlerin 
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS)‘de 
başarılarını ve motivasyonlarını artırmak 
amacıyla Şanlıurfa’da bulunan tarihi ve kül-
türel mekânlar gezdirildi.

KPSS hazırlanan gençler için düzenlenen ve 
bir gün süren motivasyon gezisi kapsamında 
gençler Şanlıurfa, Halfeti, Balıklıgöl ve Gö-
beklitepe’yi gezdiler. Geziye katılan gençler 
Başkanımız Murat Beşikci’ye kendilerine gös-
termiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ede-
rek, ’’Yenişehir Belediyesi kütüphaneleri ile 

bizlere hem ders çalışma imkânı sunmakta 
hem de bu tür gezi ve farklı etkinlikleri dü-
zenleyerek bizlerin yanında olduğunu bilmek 
aslında moral ve motivasyonumuzu daha faz-
la artırmaktadır’’ dediler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafın-
dan Nev Mekân Kütüphanesinde düzenlenen 
“Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri” konu-
lu seminerin sunumunu gerçekleştiren Bele-
diyemizde görevli Psikolog Özge Aycan,” Sınav 
kaygısıyla baş etmenin ilk adımı farkındalık ve 
iç görüdür. ‘Sınavda başarısız olacağım’ yeri-
ne ‘Sınavda elimden gelenin en iyisini yapaca-
ğım’ cümlesini kullanmalıyız. Bu süreçte uyku 
düzenimize dikkat etmeliyiz, gevşeme ve ne-
fes egzersizleri yapmalıyız. Sınav anında da 
odaklanma sorunu yaşadığımızı düşündüğü-

müz anda sınava kısa bir ara vermeli ve olum-
lu/ mantıklı cümlelerimizi tekrar etmeliyiz. 
Eğer o an aklımıza olumlu cümlelerimiz gel-
miyorsa elimizde bulunan kaleme 20 saniye 
boyunca odaklanarak bakmamız iyi gelecek-
tir. Sınav hayattaki geçmemiz gereken basa-
maklardan sadece biridir. Bugün geçmezsek 
yarın geçeriz. Yeterli çalışma ve çaba bizi is-
tenilen hedefe elbette götürecektir. Şimdiden 
tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ ifa-
delerinde bulundu. 

Aziziye Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran Par-
kı’nda düzenlenen “Manevi Eğitim” semine-
rinin sunumunu ise gerçekleştiren Beledi-
yemiz Özel Kalem Müdüresi Ruken Canbey, 
‘’Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 
başladığımız Manevi Eğitim Seferberliğimize 
Hanım Evi Millet Kıraathanemizi ziyaret eden 
kadın kursiyerlerimize verdiğimiz eğitimimiz 

ile devam ediyoruz. Amacımız eğitimimizle 
kadınlarımızın dinî ve manevî bilgilerini artır-
mak, bu bilgiler sayesinde sosyal ve psikolojik 
problemlerine bir nebze de olsa çözüm bula-
bilmek ve onlara manevi rehberlik etmektir. 
Bu kapsamdaki eğitimlerimizi Belediyemize 
bağlı bütün merkezlerimizdeki misafirlerimi-
ze vermeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Yenişehir Belediyemize bağlı İlk Bahar Millet Kıraathanelerindeki kütüphanelerde Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan gençleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Şanlıurfa’ya moti-
vasyon gezisine çıkardı.

Yenişehir Belediyemize bağlı Ahi Evran Parkı’ndaki Nev 
Mekân Kütüphanesinde sınavlara hazırlanan gençlerimiz ile 
Hanım Evi Millet Kıraathanesini ziyaret eden kadın kursiyer-
lerimize yönelik olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ta-
rafından “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri” ve “Manevi 
Eğitim” seminerleri düzenlendi.
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Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile 
uygulanmasına başlanan ‘’Manevi Eğitim’’ 
projesi Belediyemize bağlı merkezlerdeki 
özel gereksinimli bireylere, çocuklara, kadın-
lara ve yaşlılara yönelik olarak yürütülüyor.

‘’Manevi Eğitim’’ projesi seminerlerinin su-
numunu gerçekleştiren Belediyemiz Özel 
Kalem Müdüresi Ruken Canbey, ‘’İnsanla-
rın yaşamlarını daha da kolaylaştırmak, ha-
yata, dünyaya ve çevrelerine bakış açılarını 
iyileştirmek adına Belediye Başkanımız Mu-

rat Beşikci’nin talimatları ile manevi eğitim 
seminerlerine başladık. Eğitimlerimizi be-
lediyemize bağlı İkinci Bahar Millet Kıraat-
haneleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri ve Aile 
Destek Merkezlerimizde yürütmekteyiz. 
Günümüzde bazı insanların hayat şartla-
rının iyileşmesi ile her türlü maddi imkâna 
ulaşmasına rağmen ya da bazı insanların ya-
şadığı maddi imkânsızlıklar nedeniyle mut-
suzluk, huzursuzluk ve depresyon hâlleri 
oldukça artmıştır. Özellikle gençler arasında 
bu durumların iyice yaygınlaştığını görmek-

teyiz. Bu durumun önüne geçebilmek için 
manevi dünyamızı beslememiz gerekmekte-
dir. Bizler de seminer verdiğimiz bütün mer-
kezlerimizde vatandaşlarımızı manevi olarak 
bilinçlendirmeye ve bu konuda farkındalık 
yaratmaya çalışıyoruz. Böyle bir çalışmaya 
öncülük eden Başkanımız Murat Beşikci’ye 
şükranlarımı sunuyorum ve vatandaşlarımız 
adına da çok teşekkür ediyorum’’ diye ko-
nuştu.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, 
ilçemiz genelindeki cadde ve sokaklarda yürü-
tülen kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalış-
malarını sürdürüyor.

Bahar aylarından itibaren ilçenin şehir içi ula-
şım ağını kolaylaştırmak amacıyla düzenli Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ara-
lıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Baş-
kanımız Murat Beşikci,‘’Yenişehir ilçemiz gene-
lindeki yeni yerleşim alanlarındaki yollarımızı 
yenileme ve alt yapı çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri-
miz tarafından baharın başından itibaren yürü-
tülen kırsal mahallelerde kilitli parke ve bordür 
döşeme çalışmaları kapsamında Çakmak ma-
hallesinin Pınarlı mezrası, Sivritepe mahallesi-
nin Terziyan mezrası, Yukarı Nasırlar mahalle-
si, Aşağı Nasırlar mezrası, Çimenler mahallesi, 

Başil mahallesi, Güvercinlik mahallesi, Harput 
mezrası ve Güvercinlik mahallelerinde 28.000 
metrekare kilitli parke taşı ve 5.200 metre bor-
dür döşedi. Merkez mahallemizden olan Sana-
yi mahallemizde 5.000 metrekare kilitli parke 
taşı döşendi. Aziziye mahallemizde ise çalışma-
larımız devam ediyor’’ dedi.

İlçede kaldırım ve yol yapım çalışmalarının da 
yapılacağını belirten Başkan Beşikci, ‘’Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Fabrika, 
Üçkuyu ve Çelikevler mahallelerinde toplamda 
3,8 kilometre uzunluğunda yolun iyileştirerek, 
8.415 ton sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Biz 
mahallelerimizin ve sokaklarımızın daha kon-
forlu ve ilçemize yakışır bir hâle gelebilmesi 
için çalışmalarımızı bu yaz boyunca da sürdüre-
ceğiz’’ ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğü’nün ortak hayata geçirdiği ‘’Manevi Eğitim’’ projesi seminerleri, özel gereksinimli 
bireylere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik olarak başladı.

Yenişehir Belediyemiz ilçemize bağlı kırsal mahallelerdeki yolla-
ra 82.500 metrekare kilitli parke taşı ile 32.850 metre bordür, 
merkez mahallelerdeki yollara ise 87.000 metrekare kilitli parke 
taşı ve 7.600 metre bordür döşüyor.
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ta-
rafından belediye çalışanlarına yönelik olarak 
“Aile İçi Psikolojik Şiddet” ve “Kadına Yönelik 
Şiddete Hayır” seminerlerini Belediyemiz Ev-
lendirme Salonu’nda düzenledi.

“Aile İçi Psikolojik Şiddet” konulu seminerin 
sunumunu gerçekleştiren Kadın ve Aile Hiz-

metleri Müdürlüğümüzde görevli Psikolog 
Özge Aycan,” Günümüzde temel olarak eş-
ler arasında iletişim sorunları yaşanmakta-
dır. İletişim için en önemli unsurlardan biri 
etkili dinlemektir. Eşlerin karşılıklı olarak bir-
birlerini etkili bir şekilde dinlemeleri gerek-
mektedir. Aile içi uygulanan şiddet sadece fi-
ziksel değildir, ekonomik ve psikolojik şiddet 

de yaşanmaktadır ve bu şiddet türlerinden 
dolayı aile içi problemlerin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Eşler birbirlerini olduğu 
gibi kabul etmelidir, eleştirmemelidir ve ki-
şisel alanlarına müdahale etmemelidirler. 
Herkesin hayatında psikolojik evrelerin ol-
madığı bir yaşam dilerim” ifadelerinde bu-
lundu. 

“Kadına Yönelik Şiddete Hayır” seminerinin 
sunumunu ise gerçekleştiren Yenişehir Sos-
yal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Sosyal 
Hizmet Uzmanı Nergis Güzel, “Şiddet bir tür 
egemenlik kurmaktır. Eşlerin bir biri üzerinde 

kurduğu bu egemenlikten en çok çocuklar 
etkilenmektedir. Eşlerin anlaşmaması nor-
maldir fakat bu durumun çocuğa yansıması 
çocukların sessiz çığlık atmalarına neden ol-
maktadır. Ailedeki huzurun sağlanması için 

öncelikle karşılıklı anlayışın sağlanması ve 
kadına yönelik şiddetle ilgili eğitimlerim yay-
gınlaştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Yenişehir Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemizin erkek çalışanla-
rına yönelik olarak “Aile İçi Psikolojik Şiddet” ve “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” seminerleri 
verildi.
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Etkinliğimiz ile çocuklarınızla beraber hem neşeli vakit geçirmek hem de geri dönüşüm çalışması 

yapmak ister misiniz?

Makas

Mıknatıs

Ahşap tutkalı

Tahta mandallar

Dondurma çubukları 

Tahta çay karıştırma çubukları

Farklı renklerde keçeli kalemler, akrilik veya guaj boyalar

Tahta mandalları ve dondurma çubuklarını istediğiniz renklere boyayın.

Tahta çay karıştırma çubuklarını istediğiniz uzunlukta kesin ve istediğiniz renklerde boyayın.

Boyadığınız mandalların düz tarafındaki demirlerinin hemen alt kısmına boyadığımız 
dondurma çubuğunu ahşap tutkalı ile mandala yatay bir şekilde yapıştıralım. Aynı işlemi 
mandalın öbür yüzünü çevirerek de yapalım.

Mıknatısı da dondurma çubuğunun orta kısmına ahşap tutkalı ile yapıştıralım.

Mandalın elimizle tutup ağzını açmak için bastırdığımız kısmının üzerine ise boyadığımız 
tahta çay karıştırma çubuğunu yapıştıralım. 

Mıknatısın çekebileceği istediğiniz bir yerde Magnet Uçağınızı sergileyebilirsiniz artık.
Ayrıca yaptığınız uçağınıza farklı materyaller de ekleyebilirsiniz.
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alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanla-

rı, anne-çocuk bakım odası ve süs havuzları 

bulunacak olan parkımızı Üçkuyu mahallemizde inşa ediyoruz. Parkımızdaki 100 dekar alanda ’’Yerelde Kadın Eliyle 

Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi’’ projemiz ile 130 kadın üreticimiz sebze yetiştirecek ve bu ürünleri de kuracağımız 

500 metrekarelik kapalı alandaki sebze işleme atölyemizde işleme imkânı bulacaklar. Nev Bahçe Parkımız içerisinde ayrıca 

kendi elektriğini üretebi- len, yeşil çatılı, çevre dostu ve teknolojik altyapıya sahip Ekolojik Binamızı da inşa ediyoruz. 

Yenişehir Belediyesi olarak Sosyal Belediyeciliğin ve 

kent dayanışmasının en güzel örneklerinden birini ser-

gileyeceğimiz ve organik ürün üreteceğimiz Nev Bah-

çe Parkımız çok yakında hizmetinizde olacak. 30.000 

metrekare alana sahip ve içerisinde meyve ve sebze 

bahçeleri, yöresel yemek mutfağı, organik üretim sera-

sı ve tesisi, Kadın Kooperatifleri satış büfeleri, oturma Bçe
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Sporcumuz Play-Of 

maçlarında attığımız 

toplam 7 golden 2 

gol 2 asist yaparak 

şampiyonluk yolunda en 

büyük pay sahiplerinden 

biri oldu. Sporcumuzu 

tebrik ediyor, 

başarılarının devamını 

diliyoruz.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübümüzde Bu Ay;
Kadın Futbol Spor Kulübü Takımımız 30 Lisanslı Sporcumuz ile Antrenmanlarına Devam Ediyor.

Erkek Futbol Spor Kulübü Takımımızda Yeni Sezon İçin İç ve Dış Transferler Devam Ediyor. Takımımız 1 Ağustos’ta 
Antrenmanlara Başlayacak.

Erkek Voleybol Spor Kulübü Takımımız İç Transferlerini Bitirdi. Dış Transferlere Ağırlık Verdi. Takımımız 15 Ağustos’ta 
Antrenmanlara Başlayacak.


