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Bilgi evlerinde 
renklenen hayatlar...
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Dişli, “Tarihinizi çok iyi 
anlayın” Paramı 

yönetebiliyorum...

Kalkınma Bakanlığı ve HABİTAT Derneği 
işbirliği ile sağlıklı bir finansal gelecek, 
kalkınmaya katkıda bulunmak ve daha 
bilinçli tüketim için Adapazarı Belediye 
personeli ve stajyerlerine eğitim verildi. 
Tasarruf alışkanlıkları ve sağlıklı ekonomik 
büyümenin gerçekleşmesi yolunda eğitim 
veren Seminere katılan Habitat Derneği 
Eğitmenleri Beyza Keten, Hasan Basri Cihan 
ve Yunus Emre Yavuz, para yönetimini 
anlattı. Paranın araç olması gerektiğini 
kaydeden Beyza Keten, harcama isteğinin 
sonu olmadığını ifade ederek, “Paramızı 
iyi yönetebilmek için ‘Hayal Et-Hedef 
Belirle-Önceliklendir’ kuralını aklımızdan 
çıkarmamız gerekiyor. Hedeflerimizi 
belirlerken ulaşılabilir hedefler belirleyin. 
Hedefleri önceliklerine göre belirleyerek ona 

göre plan yapın. Planlarımız doğrultusunda 
hedeflerinize ilerleyin. Harcama isteğimiz 
hiç bitmez. O sebeple maaşınızı aldığınızda 
öncelikle yüzde 10 kısmını bir kenara 
atın. Kalanı harcayın. Paranın gün içinde 
nereye gittiğini bilmiyoruz. Farkında 
olmadan yapılan harcamalarınızı kontrol 
altında tutabilirsiniz. Almadan önce 10 
saniye düşünün ve benim buna gerçekten 
ihtiyacım var mı, yoksa indirimde diye 
mi alıyorum veya canım istediği için mi 
alıyorum. Almak istediğimiz bir şeyde 
hedefinizi aklına getirin.Ev yada araba 
gibi. Bu hedeflerinizi düşündüğünüzde 
gereksiz harcamalarınızdan daha kolay 
kurtulursunuz” dedi.

Eğitmen Hasan Basri Güzel ise “Herkesin 

evinde Acil Durum Fonu adı altında maaşının 
en az 3 katını kenarda tutması gerekir. 
Her ay aldığınız maaşın yüzde 10 kısmını 
harcamadan bir kenara atın. Hastalık, kaza 
veya beklenmeyen durumlarda elinizin 
altında borçlanmadan kullanabileceğiniz 
paranız bulunsun. Harcamalarınızı aile içinde 
paylaşın. Bütçenizi çocuklarınızla birlikte 
yapın. Gelirinizi bilsin böylelikle çocukta ay 
sonunda ne kadar harcama yapabileceğinizi 
bilir. Onun istediği telefona sizin maaşınızın 
yetmeyeceğini bilir.Çok sık yaptığımız bir 
hata var. Vade dost mu? Değil. Ne kadar 
vadeye bölersek ödeme miktarımız o 
kadar artıyor. Kredi kartlarınızın gününü 
geçirmeyin.11 gün faiz ödemenize sebep 
olur.”diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
tarafından “Paramı Yönetebiliyorum” konulu eğitim 
semineri düzenlendi.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
öğrencileri ile belediye meclis salonunda bir araya 
gelerek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyan 
öğrencilerin siyaset ve yerel yönetimlerle ilgili 
sorularını yanıtlayan Başkan Dişli, ‘Başkan 
olmaya nasıl karar verdiniz’ sorusuna daha 
önceden başkan olmayı düşünmediğini ama 
hep siyaset yapacakmış gibi çalıştığını ifade 
etti. Gençlerle her fırsatta bir araya gelerek 
onların fikirlerine önem verdiğini kaydeden 
Başkan Dişi, “Ülkemizin nitelikli insanlara 
ihtiyacı var. Bu konuda siz gençlere büyük 
sorumluluk düşüyor. Kendinizi her alanda 
geliştirin. Tarihinizi çok iyi anlayın. AK Parti 

döneminde neler yapıldı bunları çok iyi 
görmemiz lazım ve bizim de çok çalışmamız 
lazım. Teknolojiyi size faydası olacak 
işlerinizde kullanın ve mutlaka spora da vakit 
ayırın”dedi. 

Başkan Dişli, Nijeryalı öğrenci Abdulmecit’i de 
yanına alarak ülkesi hakkında sorular sordu. 
Seyahatin bir hayat tecrübesi olduğunu ifade 
eden Başkan Dişli genç öğrencilere “Farklı 
kültürler tanıyarak hayat tecrübenizi arttırın 
“dedi.
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Bilgi evlerinde 
renklenen 
hayatlar...
Adapazarı Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren 
Bilgi evlerine ilgi her geçen 
gün artıyor. Açılan kurslarda 
el becerilerini geliştirme 
fırsatı yakalayan kadınlar, 
kendilerine bu imkanı sunan 
Adapazarı Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli’ye teşekkür 
ettiler.

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü 
bünyesinde Yağcılar Mahallesi’nde hizmet 
veren Bilgievi’nde açılan kurslara kadınlar 
büyük ilgi gösteriyor. Yağcılar Mahallesi 
Bilgievi Sorumlusu Ayşe Nalan Sinan, 
dönem başında başlatmış oldukları yağlı 
boya, dikiş, el sanatları, ahşap boyama gibi 
kursların büyük ilgi gördüğünü belirterek, 
“ Kurslarımıza yakın bir zamanda mefruşat 
gibi farklı dallardan oluşan yeni kurslar 
ekleyeceğiz.”dedi. Bilgievi kursiyerleri, 
açılan kurslardan memnun kaldıklarını 
ifade ederek, bu eğitimlerle el becerilerini 
geliştirip, farklı yeteneklerini ortaya koyma 
fırsatı yakaladıklarını ifade ettiler. 
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Metehan Başer’in en 
büyük gururu İstiklal 
Marşı’nı okutmak...

Meclis, bütçe 
yemeğinde 
buluştu...

Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında 
görüşülen 2019 yılı bütçesinin, 148 milyon 
800 bin TL onaylanmasından sonra meclis 
üyelerine Göle Divan Tesisleri’nde yemek 
düzenlendi.  Yemeğe Adapazarı Belediyesi 
Başkan Vekili Erol Aydın, Başkan Yardımcıları 
Rıdvan Özüm ve Rıdvan Sezer ile AK Parti ve 
MHP’li meclis üyeleri katıldı.  Bütçe yemeğinde 

bir konuşma yapan Adapazarı Belediyesi 
Başkan Vekili Erol Aydın, dostluk, dayanışma 
ve samimiyetin önemine değinerek “Bilindiği 
gibi son yaptığımız meclis toplantımızda 
belediyemizin 2019 yılı bütçesini 148 milyon 
800 bin lira olarak onayladık.  Sizin de destek 
ve gayretleriyle Adapazarı ilçemize çok güzel 
hizmetler kazandırıyoruz ve kazandırmaya 

devam edeceğiz.” dedi. Mecliste son derece 
uyumlu bir çalışma sergilendiğini ifade eden 
Başkan Vekili Aydın, “Bu durum bizi de mutlu 
ediyor. Hepimiz Adapazarı için özveriyle 
çalışıyoruz. Adapazarı ilçemizle ilgili aldığımız 
önemli kararlarda verdiğiniz destekten dolayı 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

Geçen hafta Macaristan’da gerçekleştirilen 
organizasyonda grekoromen stil 87 kiloda 
dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz 
Metehan Başar, Adapazarı Belediye Başkanı 
Süleyman Dişli’yi makamında ziyaret etti.

Şampiyonada İstiklal Marşı’nı okutmanın 
büyük bir gurur olduğunu ifade eden 
Başar, “Organizasyonda grekoromen olarak 
müsabakalara en son biz başladık. Benden 
önce üç tane final kaybedildi. Tabi ki; böyle 
organizasyonlardan istiklal marşımızın hiç 

okunmaması bizim alışık olduğumuz bir 
durum değildi, dolayısıyla mindere çıkarken 
bu bilinç ve şuurla çıktım” diye konuştu. 

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu 
ifade eden Başar, “Önümüzde yapılacak 
olan dünya şampiyonası benim için büyük 
önem arz ediyor. Bu şampiyonada 2020 
Tokyo olimpiyatları için vize alımı başlayacak. 
İnşallah orada da şampiyon olduktan sonra 
olimpiyatlarda altın madalya hedefliyorum” 
dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade 

eden Başkan Dişli, “Metehan kardeşimizin 
2 defa üst üste kazanmış olduğu dünya 
şampiyonluğu hem ülkemiz hem de şehrimiz 
adına büyük gurur kaynağı olmuştur. Tabi her 
şeyden ziyade böylesine büyük başarıların 
şehrimizden çıkıyor olması bizleri ayrıca 
mutlu ediyor. Bu vesile ile ben bir kez daha 
kendisini tebrik ediyor ve gelecekte bizlere 
daha büyük mutluluklar yaşatacağı inancıyla 
Allah’tan yolunun açık olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında 
onaylanan 2019 yılı Mali Bütçesi’nden 
sonra, belediye meclis üyeleri bütçe 
yemeğinde bir araya geldi.

Dünya Güreş Şampiyonası’ndan altın madalya ile 
dönen milli güreşçimiz Metehan Başar, Adapazarı 
Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret etti
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Dişli, Sapanca 
Gölü’nü karşıdan 
karşıya geçenlere 
sertifika verdi...
Başkan Dişli’den gençlere, “Spora vakit ayırın”

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, 
spora teşvik amacıyla Sapanca Gölü’nü 
karşıdan karşıya geçen Türkiye Emekliler 
Derneği Şube Başkanı Sinan Turan, Sakarya 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 
üyeleri ve BESYO öğrencilerini ödüllendirdi.   
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli 
öncülüğünce gölü karşıdan karşıya geçen, 
SAÜ BESYO Öğretim üyelerinden oluşan 
sporculara, Elegant’ta düzenlenen törenle 
ödülleri verildi. Ödül Törenine Adapazarı 

Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Kültür ve 
Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Rıdvan Sezer, Türkiye Emekliler Derneği 
Şube Başkanı Sinan Turan, ÜNİAK AR-GE 
Başkanı Hanzale Terlemez ve çok sayıda 
spor akademisi öğrencisi katıldı.

Başkan Dişli, 8 Ekim tarihinde gölü 
karşıdan karşıya geçen ekibi tebrik ederek, 
“İlimizdeki tüm vatandaşlarımızın spor 
yapması ve onların spora teşvik edilmesi 

konusunda ciddi hassasiyetler taşıyoruz. 
İlçemizde sporun her alanında imkânlar 
ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. 
Bugün de burada 7 kilometrelik mesafeyi 
3 saat 15 dakikada yüzen sporseverlerle 
bir araya gelip onlara günün anısına 
sertifikalarını vermek istedik. Gençlere 
spordan uzak kalmamalarını ve mutlaka 
spora vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum” 
dedi.


