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>> Eklerimiz Son Sayfalarda

Belediyemiz tarafından tarihi Hevsel bahçelerinde üretim yapan 250 çiftçiye 
30 ton organik solucan gübresi dağıtıldı.>> 3’te

Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile ilçemizde ha-
yata geçirdiğimiz Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki 
Eğitim (YESMEK) Kursları istihdama katkı sağlıyor. >> 2’de

Belediyemizce hayata geçirilen Yenişehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açılan aşçılık kur-
sunda kursiyerler hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor, hem de Ramazan ayı boyunca günlük 1000 kişiye 
4 çeşit yemek hazırlıyor. >> 4’te

Başkanımız Murat Beşik-
ci’nin gençlere yönelik ver-
miş olduğu desteklerin yanı 
sıra Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğümüz tarafından 
ilçemizde gençlerin motivas-
yonlarını arttırmak ama-
cıyla Fabrika Mahallesi’nde 
bulunan Rekabet Kurumu 
Cumhuriyet Fen Lisesi Eren 
Şahin Konferans Salonu’nda 
bir etkinlik düzenledi.>>6’da 

Başkanımız Murat Beşikci Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 
İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’nde 
ilçemizde yaşayan 65 yaş ve üstü va-
tandaşlar ile  bir araya geldi. >> 5’te

Belediyemiz  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde bulunan 
6-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak Masa Tenisi turnuvası düzenledi. >> 8’de
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğümüzün kentte istihdamın art-
tırılması amacıyla ‘’Başvur, Eğitim 
Al, İş Kapısını Aralayalım’’ sloga-
nıyla yürüttüğü YESMEK kursları 
800 kursiyeriyle eğitimlerine de-
vam ediyor.
YESMEK kursları ile yaratıcı, öğ-
renmeyi seven, sorumluluk sahi-
bi gençleri yetiştirerek istihdama 
katkı sağlayacaklarını belirten 
Başkanımız Murat Beşikci, ‘’Türki-

ye’ye ve vatandaşlarımıza yatırım 
yapabilmenin en etkili yolunun 
gençlerimizi eğiterek istihdama 
katkı sağlamak olduğunu düşün-
dük. Bu amaçla başlatmış oldu-
ğumuz Yenişehir Belediyesi Sanat 
ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda 
(YESMEK) 800 gencimiz ve orta 
yaştaki vatandaşımız İstihdam 
ve Kariyer Merkezimizde eğitim 
almaktadır. Eğitimlerimizle bi-
limsel düşünen, üretken, sor-

gulayan ve nitelikli eğitim almış 
bireyler yetiştirerek yerelde kal-
kınmayı gerçekleştirmiş olacağız. 
İstihdam ve Kariyer Merkezimiz-
deki YESMEK kurslarımızda gö-
revli eğitmenlerimiz aracılığıyla 
ilçemizde her sene binlerce va-
tandaşımızın farklı alanlarda eği-
tim almalarını ve meslek sahibi 
olmalarını sağlamak, ilçemizdeki 
iş gücü piyasası için nitelikli çalı-
şan yetiştirmek, işsizlik sorunu-

nu minimize etmek, merkezimiz-
de vereceğimiz nitelikli eğitimler 
sonucunda başarılı olan kursi-
yerlerimizin istihdamlarının ger-
çekleştirilebilmesi adına iş insan-
ları ile buluşabilecekleri Kariyer 
Günleri Etkinlikleri düzenlemeyi 
amaçlıyoruz.’’ dedi.

Başkanımız Murat Beşikci ayrıca, 
Yenişehir ilçesi Şehitlik mahalle-
sinde bulunan İstihdam ve Kari-
yer Merkezi’nde YESMEK Projesi 
kapsamında Dijital Becerilerin 
Geliştirilmesi ve Kariyer Beceri-

leri, Ofis Programları Kullanımı, 
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım 
Onarım ve Arıza, Çağrı Merkezi 
Elemanı, Aşçı Yardımcılığı, Sat-
ranç, Sosyal Medya Uzmanlığı, 
Grafik ve Animasyon, Oda Temiz-

leyicisi (Kat Görevlisi), Güzellik 
ve Saç Bakım Hizmetleri, Plates, 
Tekstil (Giyim), Genel Muhase-
be Programları, İşaret Dili, El 
Sanatları, Zumba, Çocuk Geli-
şimi, Pastacılık, Glutensiz Ürün 

Mutfağı ve Cilt Bakımı kurslarına 
başvuruların devam ettiğini ve 
başvuruların Yenişehir Belediye-
si WhatsApp hattı 0 532 778 96 
54 nolu numaraya yapıldığını be-
lirtti.

Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile ilçemizde hayata geçirdiğimiz Yenişehir 
Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) Kursları istihdama katkı sağlıyor.
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Belediyemiz tarafından tarihi Hevsel bahçelerinde üretim yapan 250 çiftçiye 30 ton 
organik solucan gübresi dağıtıldı.

Solucan gübresi desteği dağıtı-
mında konuşan Başkanımız  Mu-
rat Beşikci, Yenişehir Belediyesi 
Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz 
ile Yenişehir İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz ve Yenişehir Zi-

raat Odası Başkanlığımız ile bir-
likte “Solucan Gübresi Dağıtım 
Projesini” hayata geçirdiklerini 
belirterek,’’ 2021 yılında Yenişe-
hir Belediyesi bünyesinde kur-
muş olduğumuz Kırsal Hizmetler 

Müdürlüğümüz ile şimdiye kadar 
30 kırsal mahallemizde istatistik-
sel analizler ve saha çalışmaları 
yaptık, Çakmak Mahallemizde 
uygulanmak üzere Mera Islah ve 
Amenajman Projesi’ni hayata ge-

çirdik, Manda Üreticilerine yöne-
lik gölet ıslah çalışmalarını yürüt-
tük.” dedi.

Başkanımız Murat  Beşikci, “2022 
yılında da Kırsal Hizmetler Mü-
dürlüğümüz bünyesinde Lavan-
ta Parkı’nı inşa edeceğiz; Deve 

Geçidi Çayı’nı ağaçlandıracağız; 
Gölet ve Tam Donanımlı Sera ku-
racağız; ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza Sebze Fidesi dağıtacağız; 

Büyükbaş Süt Sağım Makinesi 
dağıtacağız; Manda Sütü Market 
Projesi’ni hayata geçireceğiz ve 
Yem Tohumu ile Çilek Fidesi des-

teklerimiz olacak.” dedi.

Başkanımız Murat Beşikci son 
olarak, Solucan Gübresi Dağıtım 
Projemiz ile de yıllık olarak yetiş-
tirilen ürünlerde verim artışına 

katkıda bulunmak amacıyla Hev-
sel bahçelerimizde üretim yapan 
250 çiftçimize toplamda 30 ton 
organik solucan gübresi deste-

ğinin yapıldığını da belirterek,’’  
Ayrıca üreticilerimize ürünlerini 
doğrudan satabilecekleri Doğru-
dan Satış Noktalarını da hayata 

geçireceğiz. Projemizin ilçemize, 
çiftçilerimize ve üreticilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Hevsel bahçelerinde üretilen 
ürünlerde verim artışına katkıda 
bulunmak amacıyla Başkanımız 

Murat Beşikci, Kırsal Hizmetler 
Müdürümüz Özgür Polat, Yeni-
şehir Ziraat Odası Başkanı Süley-

man İskenderoğlu, Yenişehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Abbas 
Ateş üretici ve çiftçilere solucan 

gübresi desteğinde bulundular.
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Başkanımız Murat Beşikci ilçemizde bulunan dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. 
Ramazan ayının başlangıcından itibaren Ye-
nişehir ilçemizde bulunan Aziziye mahallesi, 

Gürdoğan mahallesi ve Şehitlik mahallesi’n-
de ikamet eden aileleri ziyaret eden Başka-

nımız Murat Beşikci, ihtiyaç sahibi aileleri sık 
sık ziyaret ettiklerini belirtti.

Başkanımız Murat Beşikci, “Ramazan ayı 
birlik, beraberlik ve kaynaşma ayıdır. Rama-
zan’ın bereketini hemşehrilerimizle paylaş-
maya devam ediyoruz. Her fırsatta onları zi-
yaret ederek, istek ve önerilerini dinliyor, en 
kısa sürede sorularına çözüm üretmeye ça-
lışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın refahı-
nın, huzurunun ve ihtiyaçlarının karşılanarak 

mutluluğunun sağlanmasıdır. Bu amaçla Ya-
nıbaşınızdayız Projemiz kapsamında Rama-
zan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
gıda kolilerimizi ve her vatandaşımıza aylık et 
yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. 
YESMEK Projemiz ile de Aşçılık kursumuzda 
ürettiğimiz sıcak yemeklerimizi iftar saatin-
de hemşehrilerimizin evlerine ulaştırıyoruz. 

Bizleri büyük bir içtenlik ve samimiyetle kar-
şılayan değerli hemşehrilerimizin Ramazanı 
Şerifi’ni en içten dileklerimle kutluyorum. 
Bundan sonra da ziyaretlerimizi sürdürüp, 
vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Belediyemizce hayata geçirilen Yenişehir Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) bünye-
sinde açılan aşçılık kursunda kursiyerler hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor, hem de 
Ramazan ayı boyunca günlük 1000 kişiye 4 çeşit yemek hazırlıyor.

Belediyemiz, Yenişehir ilçemizde 
Ramazan ayı boyunca 65 yaş ve 
üzeri, evde yalnız yaşayan ve yar-
dıma muhtaç 1000 kişinin günlük 
yemek ihtiyacını karşılıyor.
Sosyal Belediyecilik alanında ha-
yata geçirdiği projelerle gönül 
belediyeciliğine örnek olabile-
cek çalışmalar yapan Başkanımız 

Murat Beşikci, ilçemizde kursi-
yerler tarafından günlük 1000 
kişi için 4 çeşit sıcak yemek yapıl-
dığını söyledi.
Başkanımız Murat Beşikci, Ye-
nişehir Sanat ve Mesleki Eğitim 
Kursları (YESMEK) bünyesinde 
açmış oldukları aşçılık kursun-
da kursiyerlerin ürettiği  yöresel 

yemeklerin 1000 kişiye  dağı-
tıldığını anlatarak Ramazan ayı 
boyunca eğitimci aşçılarımız ve 
kursiyerlerimiz tarafından  gün-
lük olarak hazırlanan 4 çeşit sıcak 
yemek el değmeden paketlene-
rek gıda mühendislerinin deneti-
minden geçirildikten sonra bele-
diye ekiplerimiz tarafından iftara 

hazır olacak şekilde evlerine tes-
lim ediliyor. Yenişehir Belediyesi 
olarak sadece mübarek Ramazan 
ayında değil ilçemizde her za-
man hasta, yaşlı ve kimsesiz va-
tandaşlarımızın yanında olmayı 
sürdüreceğiz.’’ şeklinde konuştu.
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Belediyemiz tarafından Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze 
bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’n-
de özel gereksinimli bireylere 
yönelik olarak iftar programı dü-
zenledi.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde dü-
zenlenen iftar programına Baş-
kanımız  Murat Beşikci, Altınokta 
Körler Derneği Diyarbakır Şube 
Başkanı Mehmet Akif Karakaş, 
Diyarbakır Ortopedik Engelliler 
Gücü Spor Kulübü Derneği Baş-
kanı Nizamettin Karaçam, Zihin-
sel Engelliler Derneği Diyarbakır 
Şube Başkanı Güler İnan, Diyar-
bakır Umut Var Derneği Başkanı 
Levent Baykara, Diyarbakır Be-
densel Engelliler Gençlik Spor 
Kulübü Başkanı Ömer Aslan ve 
Engelsiz Birleşenler Federasyonu 

Sekreteri Fahriye Günbatı katıldı.
Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duâ ile 
başlayan iftar programında konu-
şan Başkanımız Murat Beşikci, bu 
mübarek Ramazan ayında  özel 
gereksinimli bireyler ile bir arada 
olmaktan büyük mutluluk duy-
duğunu söyledi.
Özel gereksinimli bireylerin her 
zaman yanlarında olduklarını be-
lirten Başkanımız Murat  Beşikci, 
‘’Öncelikle tüm misafirlerimizi bu 
mübarek akşamda ağırlamaktan 
büyük onur duyduğumu belirt-
mek isterim. Özel gereksinimli bi-
reylerimiz, yaşadıkları sosyal çev-
relerde engellerinden dolayı bir 
takım güçlüklerle karşılaşmak-
tadırlar. Bu güçlüklerle birlikte 
içlerinde bulundukları ekonomik 
sıkıntılar ve eğitime ulaşmakta 

yaşadıkları zorluklardan dolayı 
maalesef sosyal ortamlardan iyi-
ce uzaklaşmaktadırlar.
Bizler Engelsiz Yaşam merkezle-
rimizde siz engelli bireylerimize 
yönelik olarak verdiğimiz eğitim-
lerimiz aracılığıyla sizlerin kültü-
rel ve mesleki kapsamda gelişim-
lerinize katkı sunmaya çalışırken 
aynı zamanda düzenlediğimiz 
etkinlikler ve kültürel gezilerle 

de hayata katılmanıza vesile ol-
maya çalışıyoruz. Sizlere çalış-
malarımızla psiko-sosyal, mesleki 
ve kültürel konularda destek ol-
maya devam edeceğiz. Bunlarla 
beraber her konuda sizlere kapı-
mız sonuna kadar açıktır. Sizlerin 
tekrardan Ramazan-ı Şeriflerinin 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizin 
şimdiden Ramazan Bayramı’nı 
kutluyorum.” diye konuştu.

Başkanımız  Murat Beşikci,  Engelsiz Yaşam 
Merkezimizde özel gereksinimli bireylerle 
birlikte iftar açtı.

Ramazan ayı dolayısıyla 65 yaş 
ve üstü vatandaşlara yönelik 
olarak İkinci Bahar Millet Kıra-
athanesi’nde yaşlı vatandaşlar 
için verilen iftar programına ka-
tılan Başkanımız Murat Beşikci, 
65 yaş ve üstü vatandaşlarımı-
zın sorunları ve istekleriyle ilgi-
lenmek ailelerinin olduğu kadar 
tüm toplumun ve devletimizin 
ortak sorumluluklarından birisi 
olduğunu söyledi.
İlçede ikamet eden yaşlı vatan-

daşlarla düzenledikleri etkinlik-
ler aracılığıyla sık sık bir araya 
geldiklerini belirten Başkanımız 
Murat Beşikci, ‘’Ramazan ayı 
dolayısıyla sık sık hanelerimizi 
ve esnafımızı ziyaret edip va-
tandaşlarımızla bir araya gel-
meye çalışıyoruz. Bu mübarek 
akşamda da İkinci Bahar Mil-
let Kıraathanemizin siz değerli 
misafirleri ile bir arada olmak-
tan mutluluk duyduk. İkinci 
Bahar Millet Kıraathanemizde 

toplumun bir üyesi olan yaşlı 
bireylerimizin eğitimlerine ve 
sosyalleşmelerine katkıda bu-
lunmak amacıyla seminerler 
düzenliyor, verdiğimiz sağlık ve 
berberlik hizmetlerimizle de 
yaşlı vatandaşlarımızın yaşam 
kalitelerini koruyarak aktif bir 
yaşam sürmelerini sağlamaya 
çalışıyoruz. 65 yaş ve üstü va-
tandaşlarımızın sorunları ve is-
tekleriyle ilgilenmek ailelerinin 
olduğu kadar tüm toplumun ve 

devletimizin ortak sorumluluk-
larından birisidir. Bundan sonra 
da kıraathanemize gelen ve il-
çemizde ikamet eden tüm yaşlı 
vatandaşlarımızın yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. Şim-
diden tüm misafirlerimizin Ra-
mazan Bayramlarını kutluyor, 
tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz 
duaların ve tüm ibadetlerimizin 
kabulünü Yüce Rabbimden ni-
yaz ediyorum.’’ diye konuştu.

Başkanımız Murat Beşikci Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İkinci Ba-
har Millet Kıraathanesi’nde ilçemizde ya-
şayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile  bir 
araya geldi.
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Sağlıklı yaşamın bir hayat biçi-
mi hâline getirilebilmesi adı-
na alanında uzman eğitmenler 
aracılığıyla vatandaşların spor 
yaptıklarını belirten Başkanımız 
Murat Beşikci, ‘’Spor yapmanın; 
vücudumuzun ve beynimizin zin-
de hissedilmesini, stres seviye-
mizin azalmasını, beslenme dü-

zenimizin iyileşmesini ve yaşam 
kalitemizin artmasını sağladığını 
biliyoruz. Bu nedenle başlattığı-
mız ‘’Sağlıklı Yaşam Sporu’’ pro-
jesi ile her sabah ve her akşam 
iftar sonrasında Anıt park, Koşu 
Yolu parkı ve Yenişehir Belediye 
parkımızda alanında uzman ka-
dın ve erkek eğitmenlerimiz ara-

cılığıyla her yaş grubuna göre ayrı 
ayrı spor eğitimleri düzenliyoruz. 
Parklarımızda vatandaşlarımız-
la spor eğitimlerimiz ısınmayla 
başlayıp, kültür – fizik hareketle-
ri, koşu, pilates ve step - aerobik 
hareketleriyle devam ediyor. Biz-
lerle şimdiye kadar doktorlarının 
tavsiyesiyle spor yapan diyabet, 

hipertansiyon, eklem hastalığı, 
bel ve boyun fıtığı tanısı almış va-
tandaşlarımızdan olumlu geri dö-
nüşler alıyoruz. Bu nedenle tüm 
vatandaşlarımızı sağlıklı yaşamın 
bir hayat biçimi hâline getirilmesi 
için spor aktivitelerimize katılma-
ya davet ediyorum.’’ dedi.

Belediyemizce, Yenişehir ilçemizde bulunan parklarda ha-
yata geçirilen ‘’Sağlıklı Yaşam Sporu’’ projesi kapsamında 
vatandaşlarımıza, her sabah ve her akşam iftar sonrasında 
spor eğitimleri veriyor.
Başkanımız Murat Beşikci’nin talima-
tıyla Yenişehir Belediyesi Spor Kulü-
bü’müzün profesyonel eğitmeleri eş-
liğinde ‘’Sağlıklı Yaşam Sporu’’ projesi 

kapsamında her sabah ve her akşam 
iftar sonrasında Anıt park, Koşu Yolu 
parkı ve Yenişehir Belediye parkında 
spor eğitimleri düzenlendi.

‘Yenişehir Gençlik Buluşmaları’ 
etkinliğinde Tiyatro oyuncula-
rı, Doğan Tank, Tuncay Kaynak, 
Fizyoterapist Osteopat Ali Kara-
bulut, Psikolog Mücahit Aköz, 
Kişisel Gelişimde Umutlu Ya-
rınlar, Sağlıklı Bedenler Güçlü 
Beyinler, Doğru Hafıza Kontrolü 
başlıkları ile sunumlar gerçek-
leştirdiler.
Kişisel Gelişimde Umutlu Yarın-
lar sunumuyla Oyuncu Tuncay 
Kaynak,” Tiyatro insanı insana 
insanla anlatma sanatıdır. Ken-
dini doğru ifade etmek için ti-
yatro eğitimi oldukça önemlidir. 
Tiyatro hangi mesleği yaparsak 

yapalım, hayatımızda var olma-
sı gerekmektedir.” dedi.
Yine oyuncu olan Doğan Tank 
Kişisel Gelişimde Umutlu Ya-
rınlar sunumunda, “ Sosyal 
medyayı ve interneti doğru kul-
lanmalıyız. Güzel yönlerinden 
faydalanmalıyız. Sosyal ağda 
keşfet bölümünde kaydıran de-
ğil içerik ürettiğinden dolayı 
kaydırılan olmak önemlidir. Bu 
konuda Ailelerimiz bizlere hep 
doğru yolu gösterecektir. Bu 
nedenle ailemize güvenmeli-
yiz.” diye konuştu. 
Etkinlikte yer alan bir diğer isim 
Fizyoterapist Osteopat Ali Ka-

rabulut Sağlıklı Bedenler, Güçlü 
Beyinler sunumuyla “Diyarba-
kır’a ilk defa geliyorum. Burada-
ki öğrenciler daha dinçler. He-
pimiz bir amaç için yaşıyoruz. 
Bir çoğumuzun amacı başarıya 
ulaşmak için çabalamak. Dün-
ya nüfusunun yüzde 80’i eklem 
ağrılarına sahiptir. Öğrencilerin 
çoğu sınav zamanlarında başa-
rıya ulaşmak için yanlış duruş ile 
ders çalışabiliyorlar, bu nedenle 
de ileriki yaşlarında eklem şi-
kayetlerine sahip olabiliyorlar.” 
şeklinde konuştu.
Son olarak sahneye çıkan Psi-
kolog Mücahit Aköz ise yaptığı 

sunumda, “Hepimiz büyük bir 
potansiyel ile dünyaya geliyo-
ruz. Görerek ve duyarak öğre-
niyor, becerilerimizi geliştiriyo-
ruz.  Belli bir yaştan sonra hayal 
gücü, merak ve heyecan duygu-
larımızı kaybetmeye başlıyoruz. 
Esas problemimiz yeni beceriler 
edinmemek değil, zaten sahip 
olduğumuz becerileri koruya-
mamak. Dâhi doğulur mu, yok-
sa dâhi olunur mu? diye hep 
sorulur. Asıl soru “Nasıl dâhi ka-
lırız?” olmalı.” dedi. 

Başkanımız Murat Beşikci’nin gençlere yö-
nelik vermiş olduğu desteklerin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından ilçe-
mizde gençlerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla Fabrika Mahallesi’nde bulunan Rekabet 
Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu’nda bir etkinlik düzenledi. 
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Yenişehir ilçemizde Eylül itiba-
riyle, 15 branşta El Cezeri Par-
kı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur 
Gençlik Merkezi ve Seyrante-
pe Spor Salonlarında start alan 
Kış Spor Okulları etkinliklerin-
de başarı gösteren çocuk ve 
gençlere lisans çıkartıldı.
İlçemizde sağlıklı bireylerin ye-
tişmesi ve sporun bir yaşam 
biçimi hâline getirilebilmesi 
amacıyla 15 branşta Kış Spor 

Okullarını açtıklarını belirten 
Başkanımız Murat Beşikci, 
‘’Sağlıklı bir yaşam sürdürmek 
ve yaşlanıldığında sağlık sorun-
ları ile karşılaşmamak için spor 
ve egzersiz yapmanın oldukça 
önemli olduğunu hepimiz bili-
yoruz. Ayrıca düzenli bir şekil-
de spor yapanların bağışıklık 
sistemlerinin daha güçlü ol-
duklarını ve günümüzdeki sal-
gın hastalıklara karşı da son de-

rece dirençli olabileceklerinin 
bilincindeyiz. Hem bu bilinçle 
hem de lisanslı sporcularımı-
zın sayısını arttırabilmek ve ye-
tenekli sporcularımıza destek 
olabilmek amacıyla ilçemizde 
yaşayan çocuk ve gençlerimi-
ze yönelik olarak geçen yılın 
Aralık ayında ücretsiz olarak 
15 branşta kurslar açtık. Açtı-
ğımız Voleybol, Yüzme, Halk 
Oyunları, Futbol, Satranç, Bas-

ketbol, Jimnastik, Plates, Step 
Aerobik, Atletizm, Yakın Sa-
vunma, Dart, Kickboks, Dağcı-
lık (Spor Tırmanış), Taekwondo 
gibi kurslarımıza şimdiye kadar 
yaklaşık olarak 1.000’e yakın 
vatandaşımız yoğun ilgi gös-
terdi.’’ dedi. 

Kış Spor Okulları’ndaki eği-
timler sonucunda başarılı ve 
yetenekli olan çocuk ve genç-
lere lisans çıkarttıklarını anla-
tan Başkanımız Murat Beşikci, 
’’Gençlik Spor İl Müdürlüğü-
müz ile ortaklaşa yürüttüğü-
müz kurslarımızdaki spor bran-

şlarında başarılı ve yetenekli 
olan çocuk ve gençlerimize li-
sanslarını çıkarttık. Lisanslarını 
çıkarttığımız sporcularımızın 
Askeri Polis Okulları, Spor Lise-
leri ve Beden Eğitimi Bölümle-
ri sınavlarına da hazırlanmaları 
konusunda da desteklerimizi 

sürdüreceğiz. Bu vesileyle li-
sansları çıkarılan tüm spor-
cularımızı tebrik ediyorum. 
Ayrıca Kış Spor Okullarımızda 
emeği geçen tüm antrenörleri-
mize de teşekkürlerimi ve tak-
dirlerimi sunuyorum. Ücretsiz 
spor kurslarımızın bu yaz dö-

neminde de Yaz Spor Okulları 
kapsamında devam edeceği-
nin müjdesini de sporseverle-
re vermek istiyorum.’’ şeklinde 
konuştu.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından Yenişehir ilçemizde 
15 branşta, yaklaşık 1.000’e yakın kişinin faydalandığı ücretsiz Kış Spor Okulları et-
kinliklerimiz sona erdi.
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Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sokakta çalışan ve dilendirilen ço-
cuklara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize 
gelen ihbarlar üzerine vatandaş-
larımızın yoğun olduğu bölgeler-
de ekiplerimiz sokakta çalışan, 
cam silen, mendil satan ve küçük 
yaşta çalıştırılan çocuklara yöne-
lik denetimlerini arttırdı.
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerimiz vatandaşların dini ve 

insani duygularını istismar ede-
rek dilencilik yapan, aileleri ta-
rafından ihmal edilen 18 yaşın 
altında olup sokakta çalışan, ça-
lıştırılan ve dilendirilen çocuklara 
yönelik olarak denetimleri sıklaş-
tırdı. 
Özellikle kavşaklar ve parklar-
da araçların camını silen, vatan-

daşları para vermeye zorlayan, 
mendil, çiçek, hediyelik eşya ve 
benzeri şeylerin satışı yapan ve 
dilenen çocuklara yönelik olarak 
Yenişehir Belediyesi zabıta ekip-
lerimiz yaptıkları denetimlerde 
bu çocukların ailelerini tespit 
ediyor, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu 33’üncü maddesi gereği 

yasal işlem yapıyor. Bu çocukların 
aileleriyle ilgili de tutanak tutup 
ailelerin İl Sosyal Hizmetler Mü-
dürlüğü ile Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür-
lüğü’ne sevklerini gerçekleştiri-
yor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı haftası etkinlikleri 
kapsamın da Şehitlik Mahallesi 
Köşkler Çok Amaçlı Spor Salo-
nu’nda düzenlenen Masa Tenisi 
Turnuvası’na çok sayıda masa te-
nisi oyuncusu çocuk katıldı. 
6-14 yaş arası çocuklara yönelik 
olarak dört kategoride  gerçek-

leştirilen Masa Tenisi turnuvası-
nın ilki 21-22 Nisan tarihlerinde 
Şehitlik Mahallesi Köşkler Çok 
Amaçlı Spor Salonu’ndaki turnu-
va maçları Yıldız Kızlar, Yıldız Er-
kekler, Küçük Kızlar ve Küçük Er-
kekler kategorilerinde oynandı.
İki gün süren turnuva sonunda 
Yıldız Kızlarda Ilgın Madenci, Ze-

lal Efe, Elif Nur Ay, Havin Yaman; 
Yıldız Erkeklerde Yusuf Alak, Ali 
Hezdar, Renas Gül, Bahoz Erdem; 
Küçük Kızlarda Asmin İklim Boy-
raz, Nisanur Bazangir, Pelşin Ak-
taş, Eftelya Keleş; Küçük Erkekler 
de ise Can Servan Şimşek, Mu-
hammed Polat, Hasan Basri Okur 
ve Muhittin Ay dereceye girmeye 

hak kazandı. 
Turnuvayı kazananlara Diyarba-
kır Yenişehir Belediyesi Başkan 
Yardımcımız Mustafa Temel, Di-
yarbakır Gençlik Spor İl Müdürü 
Nüammer Uslu madalyalarını 
taktim ederek, gençlere akıllı 
saat, eşofman takımı ve top he-
diye etti.

Belediyemiz  Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğümüz tarafın-
dan ilçemizde bulunan 6-14 
yaş arası çocuklara yönelik 
olarak Masa Tenisi turnuvası 
düzenledi.



9
AYLIK HİZMET BÜLTENİN İSAN  2022  |  S AYI  27 /yenisehirbld21 0532 778 96 54

Yenişehir  ilçemiz genelinde 
yetki ve sorumluluk alanında 
bulanan gıda imalathanele-
rinde Ramazan ayı dolayısıyla 
denetimlerini sıklaştıran Yeni-
şehir Zabıta ekiplerimiz, fırın, 

pastane, kasap, market, lo-
kanta ve manav gibi gıda işi ile 
uğraşan işyerlerini denetleyen 
zabıta ekipleri esnafı fiyat ve 
temizlik konusunda uyardı. 
Zabıta ekiplerimiz sabahın er-

ken saatlerinde ilçemizde baş-
lattıkları Ramazan denetim-
lerinde, işyerlerinin temizliği, 
çalışanların portör muayene 
kartları, çalışanların kıyafetleri, 
fırınlarda ekmeklerin gramaj-

larını kontrol ederken, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatlarının 
kontrolünü de gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçemizde vatandaş-
ların daha sağlıklı ve güven-
li alışveriş yapabilmeleri için 
sorumluluk alanında bulunan 
gıda imalathanelerine yönelik 
denetimlerin artarak devam 
edeceği belirten Başkanımız 
Murat Beşikci, Yenişehir halkı-
nın rahat ve huzurlu bir Rama-

zan ayı yaşaması için bir ay bo-
yunca denetimlerini aralıksız 
sürdürüldüğünü söyledi.
Başkanımız Murat Beşikci, 
“Zabıta ekiplerimiz İlçemizde 
özellikle gıda imal eden, sa-
tan esnafımızı temizlik ve fiyat 
konusunda uyarılarda bulun-
maktadırlar. Özellikle İçerisin-

de bulunduğumuz Mübarek 
Ramazan ayında tüketimi ar-
tan unlu mamüller satan işlet-
melerimizin temizlik, ruhsat, 
hijyen kurallarına uygunluk ve 
ürün gramajı yönünden de-
netliyorlar. İnsan sağlığını etki-
leyen olumsuzlukları önlemek 
için denetimlerimiz Ramazan 

ayı boyunca devam edecektir. 
İşletme sahiplerinden de imal 
etmiş oldukları ürünleri mutla-
ka temiz ve hijyen ortamlarda 
yapmaları ve satışa öyle sun-
maları konusunda uyardık.” 
dedi.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından  Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla 
gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.
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Dürtüselliği yoğun olan çocuklar dürtülerini 
kontrol etmekte, sırasını beklemekte, 

isteklerini ertelemekte ve sabretmekte güçlük 
çekerler. 

Dikkat eksikliğinde ise, dikkat 
süresinin ve yoğunluğunun kişinin 

yaşı ve gelişim dönemine uymayacak şekilde 
kısa ve az olması, koşmak veya tırmanmak için 
fizik kurallarını hiçe sayması, aldığı görevleri 
bitirememe, rutin işlerini unutma, eşyalarını 
sıklıkla kaybetme, kendisiyle konuşurken 
dinlemiyormuş gibi görünme ve zihinsel 
aktiviteleri yapmaktan kaçınma gibi belirtiler 
gösterebilirler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğunun (DEHB) nedenleri genetik, 
çevresel ve beyindeki yapısal farklılıklardan 
kaynaklanabilmektedir. Ayrıca çocuklarda 
“Karşı Gelme Bozukluğu”, “Davranım 
Bozukluğu” ve “Özel Öğrenme Güçlüğü” gibi 
rahatsızlıklarla birlikte ya da bunların bir 
sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
tedavisinde bir psikiyatriste danışılarak, aile ve 
okul iş birliği ile psikoterapi veya ilaç tedavisi 
uygulanabileceği gibi her iki yöntem beraber 
de uygulanabilmektedir. Ayrıca bireysel olarak 
yüzme, bisiklet sürme, atletizm gibi sporun 
çeşitli dalları ve aktiviteler ile ilgilenmek 
tedaviye yardımcı olabilmektedir.

Hiperaktivite bozukluğu (aşırı hareketliliği) 
olan çocuklar; sakince oynamakta güçlük 
çekme, ellerin ayakların kıpır kıpır olması, 

uzun süre aynı yerde oturamama, aşırı hareketli 
olma, başkalarını dinleyememe ve sözünü kesme, 
sıra bekleyememe,  eşyalara tırmanma, herhangi 
bir şeyi sessiz ve sakin bir şekilde yapamama 
ve çok uzun ve dağınık konularda konuşma gibi 
belirtiler gösterebilirler. Ayrıca bu belirtiler yaşa 
göre değişmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 
(DEHB), yedi yaşından önce başlayan, en az altı 
aydır devam eden, birden fazla ortamda ve sürekli 
görülen ve kendini dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik 
ve dürtüsellik belirtileri ile gösteren nörogelişimsel 
bir bozukluktur. Bu belirtilerden: 
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Yaş otuz beş!  
Yolun yarısı eder, 
Dante gibi ortasındayız ömrün, 
Delikanlı çağımızdaki cevher, 
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 
Gözünün yaşına bakmadan gider, 
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? 
Benim mi Allahım bu çizgili yüz? 
Ya gözler altındaki mor halkalar? 
Neden böyle düşman görünürsünüz, 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 
Zamanla nasıl değişiyor insan! 
Hangi resmime baksam ben değilim. 
Nerde o günler, o şevk, o heyecan? 
Bu güler yüzlü adam ben değilim; 
Yalandır kaygısız olduğum yalan. 
Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; 
Hatırası bile yabancı gelir. 
Hayata beraber başladığımız, 
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; 
Gittikçe artıyor yalnızlığımız. 
Gökyüzünün başka rengi de varmış! 
Geç farkettim taşın sert olduğunu. 
Su insanı boğar, ateş yakarmış! 
Her doğan günün bir dert olduğunu, 
İnsan bu yaşa gelince anlarmış. 
Ayva sarı nar kırmızı sonbahar! 
Her yıl biraz daha benimsediğim. 
Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 
Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim? 
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? 
Neylersin ölüm herkesin başında. 
Uyudun uyanamadın olacak. 
Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında? 
Bir namazlık saltanatın olacak, 
Taht misali o musalla taşında.

İnsan olmanın şımarıklığı içerisindedir insanoğlu! Hem doğadaki diğer can-
lılardan hem de kendi sınıfının içerisinde birlikte yaşadığı canlılardan daha 
üstün olduğunu düşünür ve bu yönde de ısrarla hareket eder. Oysaki duygu-
ları, düşünceleri, ırkı, rengi, mezhebi, dini, gelir düzeyi veya yaşadığı coğrafi 
bölge ne kadar farklı olursa olsun insan, neticede insandır. 

Modern araştırmaların gösterdiğine göre, insanın bazı diğer türlerle akra-
balık (genomik benzerlik) oranları şu şekildedir: Homo neanderthalensis 
(Neandertal İnsanı): %98-99, Pan troglodytes (Şempanze): %98.77, Canis 
familiaris (Köpek): %86-90, Felis catus (Kedi): %88-91, Bos taurus (Sığır): 
%75-87, Mus musculus (Ev Faresi): %70-85, Rattus norvegicus (Sıçan): %72-
87, Gallus gallus (Tavuk): %57-68, Danio rerio (Zebra Balığı): %74-78, Musa 
sp. (Muz): %58-62, Oryza sativa (Pirinç): %45-62, Anopheles gambiae (Sivri-
sinek): %36-44. Görüldüğü üzere genomik benzerliklerle zebra balığı, tavuk 
hatta sivrisinekler gibi diğer canlılarla insanlar arasında çok da önemli fark-
lılıklar bulunmamaktadır.

Evrensel insani değerler arasında sayılan; dürüstlük, özgürlük, eşitlik, kar-
deşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, sadakat,  erdem, dayanışma, 
demokrasi, adil olma, güvenilir olma, empatik yaklaşım, iyi kalpli olma, ar-
kadaşlık, hakkaniyet, kutsal inançlara saygılı olmak, medeni cesaret, barışçıl 
olmak,  ölçülü olmak, kendine inanmak ve kendini geliştirmek gibi değerler 
insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerdir. Ne-
ticede insanlar arasındaki farklılıklar da sadece bunlar üzerinden temellen-
dirilmelidir.
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2005 doğumlu. 

Sporcumuz U-18 

liginde 9 maçta 21 gol 

attı. U-16 liginde ise 4 

maçta 9 gol atmıştır. 

Sporcumuzu tebrik 

ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz.

Yenişehir Belediyesi Futbol Spor Kulübü takımımız Süper 
Amatör liginde 18 maçta oynadı. A grubunda 17 galibiyet ve 
1 mağlubiyet elde ederek grup liderliğini elde etti. Şu anda 
Play-Off’da mücadele etmekte; takımımız U-18 liginde ise 9 
maçta yer aldı. B grubunda 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde 
ederek grubu 2.sırada bitirdi. Böylece gelecek sezon U-18 
birinciliğine çıkmaya hak kazandı. Ayrıca U-16 liginde 5 maçta 
oynadı. B grubunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik 
elde ederek 2.sırada yer aldı.

24 Nisan 2022 tarihinde Gaziantep’te düzenlenen 7.TAF Küçükler Türkiye Yarı 
Final Şampiyonası’nda;

Sporcularımız 22 Mayıs 2022 tarihinde Kayseri’de 
düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya 
hak kazandılar.

Futbol U 18 Liginde,
Yenişehir Belediye Spor: 3
Bismil 15 Temmuz Spor: 1

Futbol U 18 Liginde,
Öz Hevsel Spor: 1
Yenişehir Belediye Spor: 3

Futbol U 18 Liginde,
Yenişehir Belediye Spor: 7
Bağcılar Spor: 1

Süper Amatör Play-Off Futbol Maçında,
Yenişehir Belediye Spor: 2
Ergani Spor: 2

Futbol U 16 Liginde,
Yenişehir Belediye Spor: 7
Bağcılar Sportif Kulübü: 2

Eda Demir Yüksek Atlamada 1.

Ayşe Uruç Fırlatma Topunda 4.

Azat Cankat Yüksek Atlamada 4.

Ömer Faruk Çetiner Fırlatma Topunda 3. 
Oldular.


