
ARALIK 2021

Tarih Aralığı: 6.12.2021 - 28.12.2021

Haber Adedi: 40



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 23.12.2021 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ KANATLILARDAN STOPAJ TALEBİ 7

2 23.12.2021 ADAPOSTASI SAKARYA KANATLI HAYVAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ'NDEN
SARI'YA ZİYARET ÜRETİCİLER SIKINTI İÇERİSİNDE

9

3 18.12.2021 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ SAKARYA DÜNYA FINDIK HAFTASINA TALİP OLDU 1

4 18.12.2021 BİZİM SAKARYA ULUSAL FINDIK KONSEYİ SAKARYA'DA TOPLANDI! 1

5 18.12.2021 GİRESUN EKSPRES "KONSEY FINDIĞIN GERÇEK MANADA ÇATI ÖRGÜTÜ
OLACAKTIR

2

6 18.12.2021 ÖNCÜ "UFK FINDIĞIN GERÇEK MANADA ÇATI ÖRGÜTÜ OLACAK" 1

7 18.12.2021 SAKARYA YENİGÜN EV SAHİPLİĞİNE TALİBİZ 1

8 18.12.2021 YENİ SAKARYA ULUSAL FINDIK KONSEYİ TOPLANDI 1

9 7.12.2021 ORDU HAYAT ORDU ARTIK FINDIKTA BİRİNCİ DEĞİL! 2

10 7.12.2021 ORDU VİZYON BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI 1

11 6.12.2021 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ OLAĞANÜSTÜ DURUM 1

12 28.12.2021 NETGASTE.COM Sarı, TOBB Konsey Toplantısına katıldı 0

13 27.12.2021 NETGASTE.COM Başkan Sarı: Ekilmeyen toprak kalmamalı 0

14 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

15 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

16 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

17 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

18 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

19 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

20 24.12.2021 FERIZLIDE.COM TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu 0

21 24.12.2021 ORDUOLAY.COM UFK KENDİNDEN BEKLENENİ YERİNE GETİREMEDİ 0

22 23.12.2021 SAKARYAYENIGUN.COM.TR ‘Stopaj vergisi düşürülsün’ 0

23 22.12.2021 HABERLISIN.COM Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği'nden Sarı'ya ziyaret 0

24 20.12.2021 SAKARYAHALK.COM “Sakarya olarak talibiz”20 Aralık 2021 - 13:13, Pazartesi 0

25 19.12.2021 LCHABERAJANSI.COM LC Haber STB ’yi ziyaret etti 0

26 18.12.2021 AFISGAZETESI.COM UFK TOPLANDI 0

27 18.12.2021 HENDEKGERCEKHABER.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya'da toplandı. 0

28 18.12.2021 GIRESUNGAZETE.NET UFK çatı örgütü olacak 0

29 18.12.2021 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Ulusal Fındık Konseyi toplandı 0

30 17.12.2021 MEDYAROTA.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da Toplandı 0

http://web.interpress.com/app/document/viewer/f5bed604-63c9-425f-b49b-fd0b34142ff2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/796c108a-ee55-4185-a3c2-f0ea0ebdf438?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/796c108a-ee55-4185-a3c2-f0ea0ebdf438?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4f758fd8-a3b1-4d7b-89d7-1e097e454e75?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/330f14b6-c696-46d3-a1eb-9f9ef87b97b9?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/662c3770-dbec-430a-8101-51a0543281cb?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/662c3770-dbec-430a-8101-51a0543281cb?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/9f75d7df-6a66-4170-8a37-e7d897f40646?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c529ee9c-0945-4397-b0d0-283f05958cce?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ae35eef7-8dde-40a8-8a62-da1baba079d2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2f559c9f-c6de-40c0-913c-1a15235c730d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ac543166-bcf7-4820-803c-eb7f59593e33?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2e3f39b9-2e66-48de-9c10-7fc04b302e70?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c920fa2d-6d3c-48d4-ae47-44c3c7ee319e?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0fca4114-580f-4f61-a8b9-9f98c443152f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ec3bb711-d12b-4d4a-910e-7648fd6c5e90?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ed8da8ad-64b4-4f28-bda1-8b2a2b4a55f4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/19531a37-9da0-4956-8115-d50ee186f154?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/052066a7-d37f-4f0c-84b8-56415b33a358?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/60687f6b-91c5-4df6-b9d0-43de0ff665e4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c69d68fa-851a-4fd3-8e29-40c2f052532b?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/9fc7a0c7-0422-4bcc-a4f9-8ae74cde6b34?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/cf247e80-5cbf-44be-85e6-9e05e02f0a35?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a1c4798c-eb99-4321-8930-858d9d7e7f92?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0b6a610e-5478-47e5-9c07-79889d31db88?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/37b4b54f-9629-4bcb-8c4f-490330f12f23?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/642698fd-4bbd-4dd8-95f9-76e61f984410?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/91e1cd83-c986-406d-a27f-e43f4fefb284?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2c9aa81b-fb58-4dda-a1de-2322950b0ce4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c67f148c-e68a-4549-b57b-4eb97973997b?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/b36dd32a-bf4b-4c02-983e-20ae1a1dbae0?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3ef4d923-a25f-425e-9716-5f24b47223d6?cid=fV0fYXwOVUI%3D


31 17.12.2021 LCHABERAJANSI.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

32 17.12.2021 T54.COM.TR Fındık Haftası etkinliklerine talibiz 0

33 17.12.2021 KARADENIZSONHAVADIS.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

34 17.12.2021 ADAYORUM.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

35 17.12.2021 FERIZLIDE.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

36 17.12.2021 FERIZLIDE.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

37 17.12.2021 FERIZLIDE.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

38 17.12.2021 HALK54.COM Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı 0

39 17.12.2021 NETGASTE.COM Ulusal Fındık Konseyi Sakarya'da toplandı 0

40 17.12.2021 SAKARYA24HABER.COM Fındık konseyi Hendek’te toplandı 0

http://web.interpress.com/app/document/viewer/387d1165-34cd-4872-ab67-f0011db80545?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/e1b92817-4947-4f23-b9af-e7ec557e57ba?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/88dab3e6-fba0-4dba-b999-5440d3758671?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0dcfc99c-de95-46b3-b2ac-6bb49c86125d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/6aba704a-51e7-49f9-b103-2a8a37230118?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/e5c69718-1ba6-4526-9e59-650c097059fb?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a644f997-5ff5-4a6c-a23e-547b7f44e698?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/29e522d2-2c30-4f85-b646-3418cf0f76e7?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ef89a7e8-6009-4d50-a75e-418ff7b9562d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4301a47d-b9d9-4e81-a51d-454304298d30?cid=fV0fYXwOVUI%3D


ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 25,5

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 23.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 38,46

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 127,94

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 127,94

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 76,26

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 76,26

2/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 116,82

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 97,55

1/2



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 97,55

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 131,3

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 131,3

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 18.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 23,35

1/1



ORDU HAYAT Yayın Tarihi : 7.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
ORDU Medya Tiraj : 850
SİYASİ StxCm : 34,87

1/1



ORDU VİZYON Yayın Tarihi : 7.12.2021

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 1
ORDU Medya Tiraj : 570
SİYASİ StxCm : 26,3

1/2



ORDU VİZYON Yayın Tarihi : 7.12.2021

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 4
ORDU Medya Tiraj : 570
SİYASİ StxCm : 26,3

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 217,46

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.12.2021

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 11
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 217,46

2/2



Sarı, TOBB Konsey Toplantısına katıldı
Sarı, TOBB Konsey Toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Müşterek Konsey Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla yapıldı. Toplantıya Sakarya Ticaret Borsası

STB Başkanı Adem Sarı’da katıldı.

TOBB İkiz Kuleler'de yapılan toplantıya yoğun katılım gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da iştirak ettiği toplantıda TOBB  Yönetim Kurulu  Başkanı

Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliği yaptı.

 

Hisarcıkloğul’ndan önemli çağrıTOBMM Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,gündeme ilişkin yaptığı açıklamada bankaların kredi faizlerini  olağan üstü artırdıklarını

endişeyle izliyoruz diyerek  "Feda reel sektörde, kar mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını

bekliyoruz." İfadelerine yer verdi.

 

Sakarya’dan STB Başkanı Sarı katıldıTOBB’un Müşterek Konsey Toplantısına birçok oda başkanının yanı sıra Sakarya Ticaret Borsası STB Yönetim Kurulu

Başkanı Adem Sarı da katıldı.

Sakarya Ticaret Borsası STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı toplantıya katılımını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı : TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na Üretim, yatırım, istihdam, ihracat hedefiyle Üyelerimizden gelen talepleri, sorunları görüş ve önerilerimizi

belirttik.” İfadelerine yer verdi.

Tags: 

NETGASTE.COM
Yayın Tarihi : 28.12.2021 05:28:00
Link : https://www.netgaste.com/haber/8969869/sari-tobb-konsey-toplantisina-katildi



Başkan Sarı: Ekilmeyen toprak kalmamalı
Başkan Sarı: Ekilmeyen toprak kalmamalı

Gübre fiyatlarının artışı nedeniyle tarım camiasında yaşanan endişeli bekleyiş, ülkenin tarım politikası ve tarımda acil alınması gereken önlemlerle ilgili

açıklamada bulunan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı "Üretim odaklı çözüme" dikkat çekti.

Sakarya Ticaret Borsası STB  Yönetim Kurulu  Başkanı adem Sarı tarım sektörü ile ilgili konulara değinerek yaptığı açıklamada;

“Tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarında uzun yıllardır benzeri görülmeyen bir biçimde gözlenen artış eğilimi, fiyat artışlarının nedenleri üzerinde geniş

araştırmalar yapılmasına  neden olmaktadır.

Fiyat artışlarının ekonomik, sosyal, coğrafi, politik birçok nedeni bulunmakla birlikte bunlar ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir” dedi.

Daralmaya yol açıyor Başkan Sarı :”Enerji ham maddelerinin fiyatlarının yükselmesi, kuraklık, çevresel duyarlılıklar, küresel ısınma, spekülasyonlar gibi

birçok nedene dayandırılan gıda fiyatlarındaki artışlar, özellikle dünyanın yoksul kesimlerinin ve gıda ithalatçısı ülkelerin temel sorunu haline gelirken dünya

ticaretinde de daralmaya yol açmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yoksulluk sarmalıSTB Başkanı Sarı son yaşanan ekonomik gelişmeler ve tarımdaki endişelere yönelik yaptığı açıklamada;

“Yüksek gıda fiyatları; daha yoksul toplum kesimleri içerisinde yetersiz beslenme, açlık ve çok sayıda  sağlık sorununa yok açıyor.

Gıda fiyatlarının yüksek olması toplumların acımasız bir açlık, hastalık ve yoksulluk sarmalına saplanıp kalmasına neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Gıda tehdidiGıda fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş ve gelecekte beklenen gıda krizi ile ilgili düşüncelerine yer veren Sarı “Dünya Gıda Günü'nde Birleşmiş

Milletler, gıda fiyatlarında beklenen dev artışların "eşi benzeri görülmemiş, felaket düzeyinde bir gıda güvenliği sorunu" yaratacağı uyarısı yapmakta ve daha

da vahimi çeşitli ülkelerde 41 milyon insanın daha açlık koşullarına düşme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtmektedir” dedi.

Pandemi ve açlık korkusuSakarya Ticaret Borsası STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı: “İnsanların yoksullaşmasına sebep olan sistemlerin ve yapıların

radikal bir şekilde değişmesi gerekiyor.

Türkiye’de de tarım ve gıda fiyatlarında dünyadakine benzer eğilimlerin yaşanması gıda güvencesinin sağlanması noktasında konunun önemsenmesini

gerektirmektedir. Pandemi döneminde "Aç mı kalacağız?" korkusuyla gıdaya talebi artırdı.

Bununla birlikte gıdanın denetimini eline geçiren şirketlerin gıda üzerindeki kontrolü, pazara ulaşmadaki zorluklar, tarımın giderek daha çok metalaşması ve

kar aracı haline gelmesi, üretimin zorlaşması, ihracata yönelik politikaların uygulanması ve küresel şirketlerin önünün açılması, küresel iklim değişiminin

ortaya çıkardığı kuraklık gibi faktörler gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor." dedi.

Üretim odaklı çözümBunun çözümü aslında çok açık ve net olduğuna dikkat çeken Başkan Sarı

“ Küçük çiftçilerin kendi topraklarında kendi üretimlerini yapması.

Kendileri için bile üretseler, gıda fiyatlarının yükselmesine engel olacak bir rol oynayacaklardır. Türkiye’de ekilmeyen bir karış tarım toprağı kalmamalı.

Yüksek enflasyonu düşürmek için üretim daha fazla olmalı. Üretimi arttırmak için de çiftçi daha çok desteklenmeli. Gübre fiyatlarındaki, yem fiyatlarındaki

artışlar karşısında çiftçi ne yapsın?

Sorun üretici değil. Üretim maliyetleri yüksek. Tüketici bu yüzden ucuz ürüne ulaşamıyor. Sektörü regüle edecek kurumlar çiftçiye daha çok destek vermeli.

Böylece hem çiftçi daha çok kazanır hem de üretici daha ucuz ürüne ulaşır. Ayrıca üreticiyi kırsalda tutacak teşvikler verilmeli. Üreticiler yaşlanıyor, çocukları

büyükşehirlere göç ediyor” ifadelerine yer verdi.

Domino etkisi yaratır"Toprağın ekilmediği, üretimin hayvancılığın yapılmadığı, çiftçinin yeterli önemi görmediği bir medeniyet şüphesiz. Başka ülkelerin

ürettiği yiyeceğe içeceğe muhtaç kalacaktır" ifadelerine yer veren  Başkan Sarı:

"Bu sebepten üretmediğimiz her mahsul, destekleyemediğimiz için kaybettiğimiz her çiftçi bu ülkenin halkını başka ülkenin çiftçisine muhtaç hale getirmekte

bir domino taşı etkisi yaratacaktır.

Kadınları, erkekleri ve genç çiftçileri dinleyip; sorunlarını ifade etmesini sağlayıp onları politik karar süreçlerine katarsak kooperatifler yoluyla çiftçi ve kadın

grupları oluşturmak ve buluşlar geliştirmek yoluyla çabalarını desteklersek olur.

Bizim; hükumeti, kurumları, iş dünyasını, sivil toplum örgütlerini kapsayacak ve tarımın geleceğinde  söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmaya

ihtiyacımız var” diyerek tarımdaki gelişmelere dikkat çekti.
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TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               Serhoş İl Disiplin Kurulu Başkanlığına getirildi  25-

12-2021 18:05               SATSO Genç Girişimcilerin 2021 Son Meclis Toplantısı  24-12-2021 13:49        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264'

televizyonunda Alaattin Onur’un sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve

son bir haftada gelişen olaylar masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi

hakkında bilgiler verdi. İlçelerde Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.
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TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               6 yaşındaki çocuğun sırtına bile borç yüklendi

23-12-2021 10:22               Odunlukta uyuşturucu  23-12-2021 10:18        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264' televizyonunda Alaattin Onur’un

sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve son bir haftada gelişen olaylar

masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi hakkında bilgiler verdi. İlçelerde

Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.

Tags: 

FERIZLIDE.COM
Yayın Tarihi : 24.12.2021 11:19:00
Link : https://www.ferizlide.com/tv264te-ferizlinin-oncelikleri-konusuldu/



TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               Muhtar’ın babası dualarla sonsuzluğa uğurlandı

26-12-2021 19:30               Sakaryaspor bu yıl şampiyon olacak  26-12-2021 17:53        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264' televizyonunda

Alaattin Onur’un sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve son bir haftada

gelişen olaylar masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi hakkında bilgiler

verdi. İlçelerde Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.
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TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               Sakaryaspor bu yıl şampiyon olacak  26-12-2021

17:53               Ak Partili Hava Pehlivan İyi Partili Oldu  26-12-2021 16:59        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264' televizyonunda Alaattin Onur’un

sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve son bir haftada gelişen olaylar

masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi hakkında bilgiler verdi. İlçelerde

Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.
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TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               İşte memleket partisi yeni ilçe başkanı  27-12-

2021 10:33               Muhtar’ın babası dualarla sonsuzluğa uğurlandı  26-12-2021 19:30        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264' televizyonunda

Alaattin Onur’un sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve son bir haftada

gelişen olaylar masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi hakkında bilgiler

verdi. İlçelerde Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.
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TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               AÖLÜM VAR!..  26-12-2021 10:36

Serhoş İl Disiplin Kurulu Başkanlığına getirildi  25-12-2021 18:05        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264' televizyonunda Alaattin Onur’un

sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve son bir haftada gelişen olaylar

masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi hakkında bilgiler verdi. İlçelerde

Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.
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TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu
TV264’te Ferizli’nin öncelikleri konuşuldu

 

#FERİZLİDE.COM: Sakarya’nın televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu her salı günü saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan İlçelerde Gündem

programında bu hafta Akyazı, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki gündem konuşuldu.    İlgili Makaleler               SATSO Genç Girişimcilerin 2021 Son Meclis

Toplantısı  24-12-2021 13:49               6 yaşındaki çocuğun sırtına bile borç yüklendi  23-12-2021 10:22        Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı olan TV264'

televizyonunda Alaattin Onur’un sunduğu, Ferizli ilçesinden Mustafa Üstübi, Hendek ilçesinden Orhan Topçu’nun katıldığı programda ilçelerin sorunları ve

son bir haftada gelişen olaylar masaya yatırıldı. Programa Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’da canlı yayına bağlanarak Ulusal Fındık konseyi

hakkında bilgiler verdi. İlçelerde Gündem Programı Saat: 15.00’te Sakarya’nın ilk ve tek uydu kanalı TV264 ekranında canlı olarak yayınlandı.
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UFK KENDİNDEN BEKLENENİ YERİNE GETİREMEDİ
UFK KENDİNDEN BEKLENENİ YERİNE GETİREMEDİ

Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) Başkanı Hamza Bölük, konseyin beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğini belirterek bu durumun değişmesi

gerektiğini söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) Başkanı Hamza Bölük, konseyin beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğini belirterek bu durumun değişmesi

gerektiğini söyledi.  Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

FINDIK DÜNYAYA DAHA ÇOK SATILMALI UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde

oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından

akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir.

Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye

kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler

yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte

hayata geçireceğiz.” BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ARTTIRILMALI Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici

ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili dünyanın önemsediği

kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve

kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da çıkarılmasını talep ettiler. SAKARYA DÜNYA FINDIK HAFTASINA TALİPToplantıda,

ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında etkinlikleri düzenlemeye talip olduklarını bildirdi. Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik

bir komite de oluşturuldu. Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan öneriler alarak kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK

yönetim kuruluna sunacak. UFK’nın bir sonraki toplantısının da Ordu’da yapılması kararlaştırıldı.
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‘Stopaj vergisi düşürülsün’
‘Stopaj vergisi düşürülsün’

 

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İlhan sarı, Başkan Yardımcısı Volkan Terzioğlu, yönetim kurulu üyesi Özer Çınar ve Ankara delegesi İrfan

Demiray, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’yı ziyaret ettiler. Ziyarette, üreticilerin hesaplarından kesilen yüzde 4’lük stopaj vergisinin yüzde 1’e

düşürülmesi için yapılması gerekenler üzerine istişare yapıldı.
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Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği'nden Sarı'ya ziyaret
Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği'nden Sarı'ya ziyaret

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'yı ziyaret etti.

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Baikanı İlhan Sarı ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Volkan Terzioğlu, Ankara Delegesi İrfan Demiray, Yönetim

Kurulu üyesi Özer Özçınar Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'yı ziyaret etti.Ziyarette yapılan görüşmede üreticilerin hesaplarından kesilen yüzde 4

stopaj vergisinin yüzde 1'e düşürülmesi için yapılması gerekenler istişare edildi.
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“Sakarya olarak talibiz”20 Aralık 2021 - 13:13, Pazartesi
“Sakarya olarak talibiz”20 Aralık 2021 - 13:13, Pazartesi

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 2022 yılında gerçekleştirilecek Dünya Fındık Haftası kutlamalarına Sakarya olarak talip

olduklarını açıkladı.

SAKARYA’DA TOPLANDI

	Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı. Toplantıya, Ulusal

Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz, Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent

Sahin Başaran, Ali Haydar Gören ve çok sayıda konsey üyesi katıldı. Toplantıda konuşan UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin üretimden tüketime kadar

tüm sektörü içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekti.

	YENİ YOL HARİTASI

	Hamza Bölük, “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı

çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden

öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere

ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa,

orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

	SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

	Toplantıya katılan üyeler de konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili dünyanın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı, kazandırıcı ve sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının çıkarılmasını talep ettiler.

 

	DÜNYA FINDIK HAFTASI

	Toplantıda, 2022 yılı Ağustos ayında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı, UFK’nın çatısı altında etkinlikleri düzenlemeye talip olduklarını bildirdi. Toplantıda, Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite

oluşturuldu. Sarı, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan öneriler alarak kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim

kuruluna sunacak. UFK’nın gelecek toplantısının da Ordu’da yapılması kararlaştırıldı.
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LC Haber STB ’yi ziyaret etti
LC Haber STB ’yi ziyaret etti

 

LC Haber Ajansı Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Sakarya’da hayata geçirilecek Lisanslı Depo hakkında bilgilendirmelerde bulunan STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı, LC Haber’e konuştu.

LC Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi Levent Candan ve beraberindeki Haber Müdürü Dilek Binay, Sakarya Ticaret Borsası’nı (STB) ziyaret etti. Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile görüşen Gazeteci Yazar Levent Candan ve Dilek Binay, ajans çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde

bulunarak Başkan Sarı’ya desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Adem Sarı STB hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

 

Lisanslı Depo 3 ay sonra faaliyete geçecek

3 ay sonra faaliyete geçecek lisanslı depo hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Sarı depo için Alancuma Mevkiinde yer tahsis edildiğini belirtti. 25 bin

800 ton kapasiteli depo mısır ve buğday ağırlıklı olarak mart ayının sonunda faaliyete geçmiş olacak. Başkan Adem Sarı ‘’ 2004’de lisanslı depo yasası çıktı

ben o dönemde yönetim kurulu üyesiydim. Mantığı tam olarak anlaşılmadı o zamanlar çünkü kamuoyu ve işletme sahipleri bu konuda bilinçsizdi. Türkiye’nin

birçok ilinde lisanslı depo yapıldı. Sakarya için çalışmalara başladık. Geç kalmış bir çalışma olsa da en iyi şekilde yapılacak. ‘’ dedi.
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UFK TOPLANDI
UFK TOPLANDI

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.”

 

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler.

 

Toplantıda, ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında etkinlikleri düzenlemeye talip olduklarını bildirdi. Dünya Fındık

Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite de oluşturuldu. Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan öneriler alarak kutlama

etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunacak.

 

UFK’nın bir sonraki toplantısının da Ordu’da yapılması kararlaştırıldı.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya'da toplandı.

STB Başkanı Adem Sarı; “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı.Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma

kurulları Sakarya’da toplandı.Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri

Adem Sarı, Mustafa Poyraz, Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.“Konsey fındığın gerçek

manada çatı örgütü olacaktır.”UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde

oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından

akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir.

Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye

kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler

yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte

hayata geçireceğiz.”Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde

hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında

görüş belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun

vadeli yol haritasının da çıkarılmasını talep ettiler.Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası

etkinlikleri de ele alındı.“Sakarya ‘da yapılmasına talibiz.”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık

Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.
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Dünya Fındık Haftası kutlamaları için komite kuruldu…

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı. UFK ve Giresun

Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekti. Bölük, “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden

oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket

etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta

Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış

piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

 

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler. Toplantıda, ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele

alındı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında etkinlikleri düzenlemeye talip olduklarını bildirdi. Dünya Fındık

Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite de oluşturuldu. Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan öneriler alarak kutlama

etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunacak. UFK’nın bir sonraki toplantısının da Ordu’da yapılması kararlaştırıldı.

Tags: 

GIRESUNGAZETE.NET
Yayın Tarihi : 18.12.2021 12:00:00
Link : https://giresungazete.net/ufk-cati-orgutu-olacak/



Ulusal Fındık Konseyi toplandı
Ulusal Fındık Konseyi toplandı

 

Nasıl hareket etmeliyiz?

	Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran ve Ali Haydar Güven katıldı. UFK Başkanı Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar

bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek,  “UFK üreticisinden

ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü

işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası

oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil

toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve

projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz.”

	Üyeler görüş belirtti

	Toplantıya katılan üyeler; konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep etti.  Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

	Sakarya’da yapılmasına talibiz

	Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip

olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir” dedi. Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite

oluşturularak, komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK

yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.

 

“KONSEY FINDIĞIN GERÇEK MANADA ÇATI ÖRGÜTÜ OLACAKTIR.”

 

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.”

 

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler.

 

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

 

“SAKARYA ‘DA YAPILMASINA TALİBİZ.”

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip

olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

 

Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.

 

“Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.”

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler.

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

“Sakarya ‘da yapılmasına talibiz.”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip

olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurullarının ilimizde yaptığı toplantıda konuşan STB Başkanı Sarı, Dünya Fındık Haftası

etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip olduklarını belirtti

Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları  Sakarya’da toplandı. Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen

toplantıya UFK  Başkanı Hamza Bölük, UFK  Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz, Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin

Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı. UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde

oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekti. Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin

geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel

değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal

Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da çıkarılmasını talep ettiler.

MARKALAŞMA VURGUSUToplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele

alındı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına

talip olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı. Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5

kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program

hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.“Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”UFK

Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam

olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden

oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket

etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta

Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış

piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz.”Toplantıya katılan üyeler

konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması,

özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en

önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da çıkarılmasını talep

ettiler.Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.“Sakarya ‘da

yapılmasına talibiz.”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da

yapılmasına talip olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın

tanıtımına yönelik faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama

etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için

taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı

Ulusal Fındık Konseyi'nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya'da toplandı.

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.

“Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.”

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler.

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

“Sakarya ‘da yapılmasına talibiz.”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip

olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı

 

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı. “Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”

İlgili Makaleler               Keleş, Tarım olmadan hayat olmaz  18-12-2021 14:03               Büyükşehir karla mücadeleye hazır  18-12-2021 13:59        UFK

Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam

olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden

oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket

etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta

Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış

piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz.” Toplantıya katılan üyeler

konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması,

özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en

önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da çıkarılmasını talep ettiler.

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.   “Sakarya ‘da

yapılmasına talibiz.” Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da

yapılmasına talip olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın

tanıtımına yönelik faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı. Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama

etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için

taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı

 

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı. “Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”

İlgili Makaleler               Asırlık koca çınar hakka yürüdü  18-12-2021 20:11               Keleş, Tarım olmadan hayat olmaz  18-12-2021 14:03        UFK Başkanı

Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak

yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur.

Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz?

Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve

Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış

piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata geçireceğiz.” Toplantıya katılan üyeler

konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması,

özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en

önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da çıkarılmasını talep ettiler.

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.   “Sakarya ‘da

yapılmasına talibiz.” Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da

yapılmasına talip olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın

tanıtımına yönelik faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı. Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama

etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için

taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı

 

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.

“Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.”

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler.

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

 

 

 

“Sakarya ‘da yapılmasına talibiz.”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip

olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Sakarya’da toplandı

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK Başkanı Hamza Bölük, UFK Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı. “Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır”

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.” Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket

etmesi, bilimsel araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş

belirttiler. Katılımcılar fındık gibi Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli

yol haritasının da çıkarılmasını talep ettiler. Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası

etkinlikleri de ele alındı. “Sakarya ‘da yapılmasına talibiz” Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya

Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü. Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer

sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Ulusal Fındık Konseyi Sakarya'da toplandı
Ulusal Fındık Konseyi Sakarya'da toplandı

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı.

Sakarya  Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya UFK  Başkanı Hamza Bölük, UFK  Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Sarı, Mustafa Poyraz,

Ziver Kahraman, Sebahattin Arslantürk, Levent Şahin Başaran, Ali Haydar Güven katılım sağladı.

“Konsey fındığın gerçek manada çatı örgütü olacaktır.”

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin sektörü üretimden tüketime  kadar bir bütünlük halinde içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen

çalışmaları tam olarak yerine getiremediğine  dikkat çekerek şunları söyledi: “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her

kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler

yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız. Öncelikle de konseye kalıcı gelir

kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp, bunları hep birlikte hayata

geçireceğiz.”

 

Toplantıya katılan üyeler konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili Dünya’nın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

fındık gibi  Türkiye’nin en önemli tarımsal Dünya ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı ve kazandırıcı sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının da

çıkarılmasını talep ettiler.

Toplantıda ikincisi önümüzdeki yılın Ağustos ayının ikinci haftasında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı.

 

“Sakarya ‘da yapılmasına talibiz.”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, UFK’nın çatısı altında 2. Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin Sakarya ‘da yapılmasına talip

olduklarını belirterek, “Fındık bir dünya ürünü.  Ülke ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan önemli bir ürünümüz. Fındığın tanıtımına yönelik

faaliyetlerle Türk fındığında markalaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

Toplantıda Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturularak, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

alınacak kutlama önerileri ile kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunmasına karar verildi.
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Fındık konseyi Hendek’te toplandı
Fındık konseyi Hendek’te toplandı

 

Sektörle ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Ulusal Fındık Konseyi’nin (UFK) yönetim ve bilimsel araştırma kurulları Sakarya’da toplandı. Toplantıda konuşan

UFK Başkanı Hamza Bölük, konseyin üretimden tüketime kadar tüm sektörü içine alacak şekilde oluşturulduğunu, ancak beklenen çalışmaları tam olarak

yerine getiremediğine dikkat çekti.

 

Yeni Yol Haritası

 

Hamza Bölük, “UFK üreticisinden ihracatçısına, tüccarından akademisyenine kadar her kesimden üyeden oluşmuştur. Bu yapı içinde konsey yapacağı

çalışmalarla gerçek manada çatı örgütü işlevini yerine getirecektir. Bunun için neler yapmalıyız? Nasıl hareket etmeliyiz? Sektörün tüm kesimlerinden

öneriler alarak yeni bir yol haritası oluşturacağız.

 

Öncelikle de konseye kalıcı gelir kaynakları oluşturmak için başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları

ile görüşmeler yapacağız. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak, dış piyasalara daha çok satmak için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlayıp,

bunları hep birlikte hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

 

Toplantıya katılan üyeler de konseyin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, sektörün üretici ihracatçı ayrımına gitmeden bir bütün halinde hareket etmesi, bilimsel

araştırmaların arttırılması, özellikle de iklimsel değişikliklerle ilgili dünyanın önemsediği kriterlere öncelik tanınması konularında görüş belirttiler. Katılımcılar

Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünü olan fındık ile ilgili kalıcı, kazandırıcı ve sürdürülebilir politikalar için uzun vadeli yol haritasının çıkarılmasını talep ettiler.

 

Dünya Fındık Haftası

 

Toplantıda, 2022 yılı Ağustos ayında kutlanılacak olan Dünya Fındık Haftası etkinlikleri de ele alındı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı, UFK’nın çatısı altında etkinlikleri düzenlemeye talip olduklarını bildirdi.

 

Komite Oluşturuldu

 

Toplantıda, Dünya Fındık Haftası’nın kutlama etkinlikleri için 5 kişilik bir komite oluşturuldu. Sarı, Komite fındıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan

öneriler alarak kutlama etkinlikleri için taslak program hazırlayıp, UFK yönetim kuruluna sunacak. UFK’nın gelecek toplantısının da Ordu’da yapılması

kararlaştırıldı.
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