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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kut-

ladı. Başkan Sarı yaptığı açıklamada; 

 “Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve 

teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği 

günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşı-

maktadır. Tüm basın çalışanlarımız tüm güçlüklere 

rağmen yılmadan, yorulmadan mesleklerini objektif, 

ahlaki ve ilkeli bir biçimde icra ederek toplumların 

aydınlanmasında büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu 

anlamda basın arkadaşlarımızın görev sorumlulukla-

rı, doğru ve duyarlı haberciliği ile yaptıkları meslek 

ayrıca kutsal kabul edilmektedir. Halkı bilgilendir-

mek amacıyla, zorlu şartlar altında görevini yapma-

ya çalışan tüm basın arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalı-

şan Gazeteciler gününü içten dileklerimle kutluyor 

ve başarılarla dolu meslek hayatı temenni ederim.” 

ifadelerini kullandı.   
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İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sek-

törler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten 

yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerinde-

ki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sür-

dürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam se-

viyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme-

lerini sağlamaktır.  

Mikro ve Küçük işletmelere hızlı destek programı 

her bir yeni istihdam için 100.000 TL geri ödeme 

sağlıyor. Ayrıca sahibi kadın olan veya kadın per-

sonel istihdam edecek işletmelere 10.000 TL des-

tek vermektedir. 

2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, komisyonsuz geri öde-

me imkanı da bulunmakta olan bu program tekrar   

başvuruya açılmıştır. 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası ( STB) Yönetim Kurulu başkanı Adem Sarı, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı maka-

mında ziyaret ederek, Borsanın faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri projeler  hakkın-

da bilgiler aktardı. Başkan Sarı, Vali Kaldırım’a misafirperverliği için teşekkür ederek şehirle ilgili güncel 

konular üzerine fikir alışverişinde bulundu.  
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Sahibi  : Sakarya Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 

Sorumlu Müdür :   Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan 

Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı-Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova 

İrtibat   : 0264 278 42 30  Fx: 0264 278 42 32   www.stb.org.tr e-mail : sakarya@stb.org.tr 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı üye ziyaretleri yaparak ekono-

mik ve mesleki konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yöne-

tim Kurulu Üyesi Adem Sarı üyelerini tek tek ziyaret ederek ekonomik ve mesleki sorunların çö-

zümü için istişarelerde bulundu. 

 


