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DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
• Kitap Fuarı (10.000 kitapsever 

10 gün boyunca 1 milyondan 
fazla kitapla buluştu)

 10 gün boyunca birbirinden 
değerli yazarlar Nihat Hatipoğ-
lu, Cansu Canan Özgen, Saniye 
Bencik Kangal, Yavuz Bahadıroğ-
lu, Kahraman Tazeoğlu, Ömer 
Döngeloğlu, Ahmet Şimşirgil, 
Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu 
kitap severlerle buluştu.

• Tiyatro ve Sinema Günleri düzen-
lendi.(40.000 öğrenci yararlandı)

• Söyleşiler, Şiir Dinletileri, Ha-
civat ve Karagöz Gölge Oyunu 
gösterileri yapıldı.

• Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı As-
lanhan ve Şair Dursun Ali Erzin-
canlı vatandaşlarımızla buluştu.

• 700.000 adet kitap öğrencilere 
ücretsiz dağıtıldı (okuma kitabı, 
sınavlara hazırlık kitapları)

4-6 yaş çocukların eğlenerek, boya-
ma yaparak Hz. Peygamberimizin 
tavsiye ettiği ahlak ve görgü kural-
larını öğrenmeleri için Yenişehir 
Değerler Eğitimi Projesi kapsamın-
da “40 HADİS BOYAMA KİTABI”,İlk 
ve ortaortaokullarda (2. 3. 4. Ve 5. 
sınıf) okuyan öğrencilere “Adam 
Olmuş Çocuklar” seti ve  lise öğren-
cilerine ise sınavlara hazırlık test ki-
tapları ücretsiz verildi

KADIN VE ÇOCUK

Çocuklar ve Kadınlar ile ilgili Yatırımlar

1. Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür 
ve Sanat Merkezi

2. Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri 

Şehitlik semtinde kadınlarımızın sos-
yal ve kültürel gelişimine yönelik açı-
lan Rabiatül Adeviye kadın kültür ve 
sanat merkezinde, Kadın ve çocuk-
larla ilgili 138 kurs açılmış, kursları-
mızdan 2184 kursiyer faydalanmıştır. 
Kadınlarımız merkezimizdeki faali-
yetlerden yararlanırken, çocukları da 
çocuk gelişimine destek sağlayacak 
aktivitelerin olduğu kreş ve oyun 
odasından yararlanabilmektedir. 

Diyarbakır-Yenişehir Belediyesi



MAKALE
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Diyarbakır'ın en güzel ve maddi ola-
rak en değerli yerinde yaptığımız 8 
blok, 1 idari ve sosyal tesisten oluşan 
ve şuanda kaba inşaatı biten Ayşe 
Hafsa Sultan Çocuk Evleri projesi-
ni yetim ve kimsesiz çocuklarımıza 
tahsis ediyoruz. Kaba inşaatı tamam-
lanan merkezin 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramında açılışı-
nın yapılması planlanmaktadır.

KURAN KURSLARI VE KURAN 
ANAOKULLARI
1. Hamidiye Külliyesi (350 kişilik Ya-

tılı Kız Hafızlık Kuran Kursu, Cami, 
4 Derslik Kuran Anaokulu, Park)

2. Sultan Abdulhamid HanYatılı Kız 
Hafızlık Kuran Kursu (160 kişilik)

3. Seyyit Battal Gazi Yatılı Kız Hafız-
lık Kuran Kursu (250 kişilik)

4. Hz. Fatima Yatılı Kız Hafızlık Ku-
ran Kursu (100 kişilik)

5. Aliya İzzetbegoviç Gençlik Mer-
kezi ve Kuran Anaokulu 

6. 108 Derslikli Kuran Anaokulu

Fetö terör örgütünden devralındık-
tan sonra düzenlenerek hizmete açı-
lan 180 kişi kapasiteli sultan Abdül-
hamid han yatılı kız kuran kursu ile 
240 kişi kapasiteli Seyit Battal Gazi 
kız yatılı hafızlık Kuran kurslarında, 
genç nesillere örnek olacak kızla-
rımız yetişecek ve topluma değer 
katacaklardır. 100 kişi kapasiteli Haz-
reti Fatima yatılı kız hafızlık ve Kuran 
kursunda ise, öğrencilerin yararla-
nabileceği kitap kafe, kütüphane, 
dinlenme salonları, yemekhane ve 
konferans salonları bulunmaktadır.

İlçemizin Şehitlik semtinde 1500 
metrekare alanda yapılan Aliya İz-
zetbegoviç gençlik merkezinde, 
çocuklara modern kitap kafe ve ra-
hatça ders çalışabilecekleri alanlar, 

ayrıca okula başlama çağındaki ço-
cuklara, maneviyatla birlikte temel 
dini bilgiler veren eğitim hedeflen-
mektedir.

HAMİDİYE KÜLLİYESİ

Yaklaşık 7.000 metrekarelik alan-
da, 350 kişilik kız hafızlık yatılı ku-
ran kursu, 300 metrekarelik cami, 
4 derslikli kuran anaokulu ve 5 bin 
metrekarelik parkın bulunduğu Ha-
midiye külliyesi tamamlanarak hiz-
mete girmiştir.
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PARKLAR
1. Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı

2. Ebu Ali El-Cezeri Parkı

3. Bıyıklı Mehmet Paşa Binicilik Tesisi

4. Nureddin Mahmud Zengi Parkı

5. Turgut Özal Parkı

Kara ve Hava Şehitliği peyzaj çalış-
maları

Fabrika mahallemizde 20 bin met-
rekare üzerinde kurulan Aziz Sancar 
parkında, yedi adet gezegenin ana 
özelliklerini vurgulayan tasarımlar 
bulunmaktadır. Parkta çok amaç-
lı saha, çocuk oyun grupları, islam 
bilim adamlarının özgeçmişlerinin 
bulunduğu panolar yer almaktadır. 
Dokuz Çelik mahallemize yaptığı-
mız Ebu Ali el Cezeri parkı ise, 8 bin 
metrekare alan üzerinde lavanta 
bahçesi, çok amaçlı sahalar, bisiklet 
ve yürüyüş parkurlarıyla halkımızın 
hizmetine sunulmuştur. Üç kuyular 
mahallemizde hizmete açtığımız 
Nureddin Mahmut Zengi parkı ise, 
18 bin metrekare alan üzerinde kay-
kay pisti, bisiklet ve yürüyüş alan-
ları, futbol ve basketbol sahaları, 
fitness alanı ve süs havuzuyla, hem-
şerilerimizin kullanımına açılmıştır. 
Üç kuyular mahallesinde 18 bin 
metrekare alan üzerinde kurduğu-
muz Turgut Özal parkında bisiklet ve 
yürüyüş alanları ile spor aktiviteleri 

yapılabilmektedir. Tüm parklarımız-
da kuran anaokulu bulunmaktadır.

At sevgisi ve geleneksel Osmanlı 
okçuluğunu gelecek kuşaklara ak-
tarmak için, fidanlık tesislerinde 10 
bin metrekare alanda oluşturduğu-
muz Bıyıklı Mehmet paşa binicilik 
tesislerinde, hemşerilerimiz hem 
doğayla hem de atlarla hoşça vakit 
geçireceklerdir.

Park ve bahçeler müdürlüğümüz-
ce kara ve hava şehitliklerinde çim 
kaplama, çiçek ekimi, peyzaj ve çev-
re düzenlemesi yaptık. Şehitlik anıt-
larımızı baştan aşağıya yenileyerek 
şehitlerimize vefa borcumuzu öde-
meye çalıştık.

ASFALT-KILITLI PARKE-YENİ 
İMAR YOLU

Fen işleri müdürlüğümüzce 2018 yılı 
içerisinde büyükşehir belediyesiyle 
birlikte 100 bin ton asfalt, 20 kilo-
metre yeni imar yolu yapıldı. İlçemi-
ze bağlı 28 mahallede 600 bin met-
rekarelik alana kilitli parke taşı, 100 
bin metre tül bordür taşı döşedik.

RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye 
Başkanı Serdar KARTAL’ın talimatıy-
la organize edilen Ramazan Etkinlik-
leri vatandaşlarımız tarafından ilgi 
ile takip edildi. Binlerce vatandaşı-

mız Ramazan ayı boyunca iftardan 
sonra düzenlenen animasyon gös-
terileri, Ramazan sohbetleri, kon-
serler ve şiir dinletileri ile Dağkapı 
Meydanı’nda buluştu.

16 Mayısta Grup Tillo ile başlayan 
etkinlikler Grup Yürüyüş, Ahmet 
Özhan, Sami Özer, Mümin Sarıkaya, 
Grup Dergah, Abdurrahman Önül 
konserleri, Sinan Yağmur söyleşisi, 
Serdar Tuncer ve İbrahim Sadri’nin 
şiir dinletileri ile devam etti. Yenişe-
hir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri 
boyunca birbirinden değerli sanat-
çıları Diyarbakırlılarla buluşturmakla 
kalmadı çocuklar için özel hazırlanan 
etkinlikler ile onlara unutulmaz bir 
Ramazan ayı yaşattı. Çocuklar için 
özel hazırlanan Ramazan Etkinlikleri 
programımızda Ramazan denilince 
akla ilk gelen sahne gösterilerinden 
Türk Tiyatrosu Hacivat-Karagöz orta 
oyunu, meddah, Karagöz-Hacivat 
gölge oyunu, jonglör, illüzyonist, 
müzikal kuklalar, pandomim ve cam-
baz… gibi bir çok eğlenceli aktivite-
lerle çocukları buluşturduk.


