
MART 2022 HABER ARŞİVİ

Tarih Aralığı: 1.3.2022 - 31.3.2022

Haber Adedi: 193



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 31.3.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN SAKARYA BÜYÜDÜ 1

2 31.3.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ NİJERYA'DAN YATIRIM DAVETİ 8

3 31.3.2022 ADAPOSTASI İŞ İNSANLARINA YATIRIM DAVETİ! 4

4 31.3.2022 BİZİM SAKARYA NİJERYA YATIRIM AJANSI SAKARYA'DA 3

5 31.3.2022 SAKARYA SÖZ NİJERYA'DAN STB'YE YATIRIM ÇAĞRISI 2

6 31.3.2022 SAKARYA YENİ HABER NİJERYA'DAN YATIRIM ÇAĞRISI! 1

7 31.3.2022 SAKARYA YENİGÜN NİJERYA HEYETİ SAKARYA'YI TANIDI 4

8 31.3.2022 SAKARYA YENİGÜN NİJERYA'YA YATIRIM DAVETİ 7

9 31.3.2022 YENİ SAKARYA NİJERYA'YA YATIRIM DAVETİ 1

10 28.3.2022 ADAPOSTASI PROJELER DURMAYACAK ! 1

11 28.3.2022 BİZİM SAKARYA YÜCE : TARIMDAKİ PROJELER SÜRECEK 1

12 22.3.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 'SUYU KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ' 6

13 22.3.2022 ADAPOSTASI 'SU YAŞAMIN DİĞER BİR ADIDIR' 2

14 22.3.2022 BİZİM SAKARYA 'KAYNAKLAR İZLENMELİ' 1

15 22.3.2022 SAKARYA SÖZ 'SAKARYA'DA A SU KITLIĞI YAŞANABİLİR' 1

16 22.3.2022 SAKARYA YENİ HABER ''TEDBİR ALINMAZSA SU KITLIĞI YAŞANIR' 1

17 22.3.2022 SAKARYA YENİGÜN SUYUN ÖNEMİ BÜYÜK 1

18 22.3.2022 YENİ SAKARYA SARI : TEDBİR ALINMALI 1

19 17.3.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ VALİLİKTE ZİYARET YOĞUNLUĞU 6

20 17.3.2022 SAKARYA YENİGÜN SAKARYA'YI TARIM CENNETİ YAPACAĞIZ 1

21 8.3.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ASIL OLAN İNSANDIR 1

22 8.3.2022 SAKARYA YENİ HABER 'KADINLAR DAHA FAZLA EKONOMİYE KATILMALI' 5

23 8.3.2022 YENİ SAKARYA 'ASIL OLAN İNSANDIR' 4

24 31.3.2022 HALK54.COM STB, Nijerya heyeti ile anlaşma imzaladı 0

25 31.3.2022 KOCAELIHABERCI.COM Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0

26 31.3.2022 ABDPOST.COM Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0

27 31.3.2022 ARTSMAGAZIN.COM Sakarya’nın fındığına yeni pazar 0

28 31.3.2022 EXPRESSHABER.NET Sakarya’nın fındığına yeni pazar 0

29 31.3.2022 YENIUFUK.COM.TR Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0

30 31.3.2022 HABERDAKIK.COM Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0
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31 31.3.2022 DOKUZHABER.COM Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0

32 31.3.2022 BATIAKDENIZTV.COM Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0

33 31.3.2022 IGFHABER.COM Sakarya'nın fındığına yeni pazar 0

34 31.3.2022 UFUKGAZETESI.NET Sakarya’nın fındığına yeni pazar 0

35 31.3.2022 T54.COM.TR Nijerya'daki iş fırsatları OSB'de anlatıldı 0

36 31.3.2022 GOZLEMSAKARYA.COM "Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya'nın büyüme
grafiği bizleri mutlu etmekte"

0

37 31.3.2022 ADATAVIR.COM Dünya Ekonomisine Rağmen Sakarya'nın Büyümekte Olan
Grafiği

0

38 30.3.2022 SAKARYAKENT.NET “Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme
grafiği bizleri mutlu etmekte”

0

39 30.3.2022 MEDYADETAY.COM Yüce Nijeryalı iş adamlarıyla bir araya geldi 0

40 30.3.2022 HALK54.COM Başkan Yüce, Söğütlü OSB'de Nijerya heyeti ile bir araya geldi 0

41 30.3.2022 HABER54.COM.TR “Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği“ 0

42 30.3.2022 BELGE.COM.TR Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

43 30.3.2022 HABER54.COM.TR Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

44 30.3.2022 KONHABER.COM Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

45 30.3.2022 MIKROFON.COM.TR Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

46 30.3.2022 HABERLER.COM Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya
fırsatları anlatıldı

0

47 30.3.2022 HABERLER.COM Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya
fırsatları anlatıldı

0

48 30.3.2022 HABERLER.COM Yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

49 30.3.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM “Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme
grafiği bizleri mutlu etmekte”

0

50 30.3.2022 SONDAKIKA.COM Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya
fırsatları anlatıldı

0

51 30.3.2022 SONDAKIKA.COM Yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

52 30.3.2022 SAKARYAYENIHABER.COM "Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği" 0

53 30.3.2022 ADAYORUM.COM Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme
grafiği bizleri mutlu etmekte

0

54 30.3.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR “Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme
grafiği bizleri mutlu etmekte”

0

55 30.3.2022 HABERFOKUS.COM Sakarya ihracatta 7. sırada 0

56 30.3.2022 HABERLISIN.COM Sakarya büyüyor 0

57 30.3.2022 LCHABERAJANSI.COM Yüce; ”Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte” 0

58 30.3.2022 AYDINLIK.COM.TR Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı 0

59 30.3.2022 MEDYABAR.COM "Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği" 0

60 30.3.2022 SAKARYA24HABER.COM “Dünya Ekonomisi Küçülmesine Rağmen Sakarya’nın Büyüme
Grafiği Bizleri Mutlu Etmekte”

0

61 30.3.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da 0

62 30.3.2022 SAKARYADANHABER.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya da 0
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63 30.3.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM Nijarya'ya yatırım daveti 0

64 30.3.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya da 0

65 30.3.2022 HALK54.COM STB, Nijerya heyetini Sakarya'da ağırladı 0

66 30.3.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da 0

67 30.3.2022 ADAYORUM.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da 0

68 30.3.2022 LCHABERAJANSI.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya’da 0

69 30.3.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da 0

70 30.3.2022 HABERLISIN.COM Nijarya'ya yatırım daveti 0

71 30.3.2022 NETGASTE.COM Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya' da 0

72 30.3.2022 CANSES.NET Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da 0

73 30.3.2022 CANSES.NET "Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya'nın büyüme
grafiği bizleri mutlu etmekte"

0

74 30.3.2022 ADATAVIR.COM Nijerya Yatırım Ajansı Heyeti Sakarya da 0

75 30.3.2022 SAKARYA54.NET “Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte” 0

76 30.3.2022 SAKARYA54.NET Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya’ da 0

77 27.3.2022 LCHABERAJANSI.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

78 27.3.2022 CANSES.NET “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

79 26.3.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM Başkan Sarı'ya Almanak Ziyareti 0

80 26.3.2022 KOCAALI.COM TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK

0

81 26.3.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK

0

82 26.3.2022 GOZLEMSAKARYA.COM "TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK"

0

83 26.3.2022 SAKARYAKENT.NET “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

84 26.3.2022 SAKARYAYENIHABER.COM BAŞKAN YÜCE APEK KONGRESİNDE KONUŞTU 0

85 26.3.2022 KOCAELIHABERCI.COM "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

86 26.3.2022 SAKARYADANHABER.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

87 26.3.2022 SAKARYA24HABER.COM YÜCE TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ EDECEK 0

88 26.3.2022 MEDYABAR.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

89 26.3.2022 ABDPOST.COM "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK"

0

90 26.3.2022 MEDYAROTA.COM BAŞKAN YÜCE APEK GENEL KURUL TOPLANTISI'NA
KATILDI

0

91 26.3.2022 HABERFOKUS.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

92 26.3.2022 ARTSMAGAZIN.COM “SAKARYA’DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

93 26.3.2022 EXPRESSHABER.NET “SAKARYA’DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0
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94 26.3.2022 GAZETEADA.COM TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK

0

95 26.3.2022 ADAYORUM.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

96 26.3.2022 SAKARYAKENT.COM TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK

0

97 26.3.2022 YENIUFUK.COM.TR "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK"

0

98 26.3.2022 HABERDAKIK.COM "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK"

0

99 26.3.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

100 26.3.2022 BATIAKDENIZTV.COM "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

101 26.3.2022 DOKUZHABER.COM "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

102 26.3.2022 IGFHABER.COM "SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

103 26.3.2022 UFUKGAZETESI.NET “SAKARYA’DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

104 26.3.2022 HALK54.COM BAŞKAN YÜCE: TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK

0

105 26.3.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

106 26.3.2022 HABERLISIN.COM APEK tek listeyle kongre yaptı 0

107 26.3.2022 BELEDIYEPOSTASI.COM “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM
EDECEK”

0

108 26.3.2022 SAKARYA54.NET EKREM YÜCE “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ
KESMEDEN DEVAM EDECEK”

0

109 26.3.2022 SAKARYAMILAT.COM ‘GELENEKSEL ÜRETİMİ MODERN TEKNOLOJİYLE
BULUŞTURUYORUZ’

0

110 22.3.2022 T54.COM.TR 'Sakarya su kıtlığı yaşayabilir' 0

111 21.3.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü ‘nü kutladı

0

112 21.3.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü ‘nü kutladı

0

113 21.3.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Sarı'dan Dünya Su Günü açıklaması 0

114 21.3.2022 HALK54.COM STB Başkanı Sarı, Dünya Su Günü‘nü kutladı 0

115 21.3.2022 ADAYORUM.COM STB Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü‘nü kutladı 0

116 21.3.2022 HABERLISIN.COM Adem Sarı’dan Dünya Su Günü mesajı 0

117 21.3.2022 LCHABERAJANSI.COM Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü ‘nü kutladı

0

118 21.3.2022 NETGASTE.COM Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü ‘nü kutladı

0

119 21.3.2022 NETGASTE.COM STB Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı 0

120 21.3.2022 CANSES.NET Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü ‘nü kutladı.

0

121 21.3.2022 ADATAVIR.COM Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü‘nü kutladı

0

http://web.interpress.com/app/document/viewer/33c79ced-b6fe-4372-b9d4-9b4def1fd6fa?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/33c79ced-b6fe-4372-b9d4-9b4def1fd6fa?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/49cbaff2-c1f5-4092-b30f-984a70658ecd?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/49cbaff2-c1f5-4092-b30f-984a70658ecd?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/7ec6ffd2-0e80-44db-b150-2a0dc07f0938?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/7ec6ffd2-0e80-44db-b150-2a0dc07f0938?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/58c3100c-cb84-4c54-a1e6-a229ad38a11e?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/58c3100c-cb84-4c54-a1e6-a229ad38a11e?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/82fd8fd3-0af9-4833-a861-f535b9401d3f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/82fd8fd3-0af9-4833-a861-f535b9401d3f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/5cb9d472-8c15-41f4-b502-13e365f6a136?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/5cb9d472-8c15-41f4-b502-13e365f6a136?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/756a1c99-9b55-4321-abde-7796b6c41758?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/756a1c99-9b55-4321-abde-7796b6c41758?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/328a9d65-3522-4c86-90cd-8e55753d0508?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/328a9d65-3522-4c86-90cd-8e55753d0508?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/9405507f-1503-4c1f-9a38-830d141f8d83?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/9405507f-1503-4c1f-9a38-830d141f8d83?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3ec7523d-a819-4aeb-86e7-a9fa2c3a9b8d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3ec7523d-a819-4aeb-86e7-a9fa2c3a9b8d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f3212c66-db30-462b-a49d-a4e064d83234?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f3212c66-db30-462b-a49d-a4e064d83234?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f3d04c89-e49c-46c6-bb84-9e0f707d6b4d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f3d04c89-e49c-46c6-bb84-9e0f707d6b4d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4133f0b9-b2a7-44e6-b3d2-19787f493f11?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/fe6100fc-d85f-4dfd-9af7-5990704fca7c?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/fe6100fc-d85f-4dfd-9af7-5990704fca7c?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/dab023e3-ada0-4eb3-981f-390bbdbf1614?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/dab023e3-ada0-4eb3-981f-390bbdbf1614?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/b0128cd2-bbf6-4f4e-aab8-bcf2569daa1c?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/b0128cd2-bbf6-4f4e-aab8-bcf2569daa1c?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a77a0132-2c00-4d7a-892c-98e9bb990f5f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/5673f0d4-bc5b-4a90-90ae-6e0f048e9be4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/5673f0d4-bc5b-4a90-90ae-6e0f048e9be4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4b8ecd15-bb7f-4d1f-8a3d-dcdaec393b21?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4b8ecd15-bb7f-4d1f-8a3d-dcdaec393b21?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3fcbdf4e-b691-42ad-8574-adbc478e3f0a?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/b1c5159c-7bb6-4e5a-a6e6-3f72109509ed?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/e2783310-04d2-49e9-83c3-0e127c27524c?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/e4524708-fad4-410a-bb54-205819a16d70?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/59b9a61d-b913-4e7d-b12d-45bc86d3c951?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/59b9a61d-b913-4e7d-b12d-45bc86d3c951?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/e1015790-6086-458b-9d67-2fe1c5fc60b4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/e1015790-6086-458b-9d67-2fe1c5fc60b4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f07876f9-89a5-460d-9db8-1b40e35a31ce?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/dc810d12-5371-4458-996d-d7c69cd391c7?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/dc810d12-5371-4458-996d-d7c69cd391c7?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/819e2f1f-9f9f-4f8c-8428-b0ff1a6628c7?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/819e2f1f-9f9f-4f8c-8428-b0ff1a6628c7?cid=fV0fYXwOVUI%3D


122 21.3.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su
Günü ‘nü kutladı.Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı,
22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı. Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile
ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında
kullanılan, yaşamın bir diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla
artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde
bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe
daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır.” dedi.

0

123 17.3.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR ‘Sakarya’yı tarım  cenneti yapacağız’ 0

124 8.3.2022 CANSES.NET Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı… 0

125 7.3.2022 NETGASTE.COM Sakarya Ticaret Borsası'ndan İstişare Toplantısı 0

126 7.3.2022 GOZLEMSAKARYA.COM STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü Kutladı

0

127 7.3.2022 T54.COM.TR 'Kadına şiddet son bulsun' 0

128 7.3.2022 HABER54.COM.TR Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı 0

129 7.3.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı 0

130 7.3.2022 ADAYORUM.COM Adem Sarı: Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Gününü kutluyorum

0

131 7.3.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM Adem Sarı’dan 8 Mart mesajı 0

132 7.3.2022 HABERLISIN.COM Adem Sarı’dan 8 Mart mesajı 0

133 7.3.2022 LCHABERAJANSI.COM Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı 0

134 7.3.2022 HALK54.COM Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı 0

135 7.3.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı 0

136 7.3.2022 NETGASTE.COM Adem Sarı'dan Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Mesajı 0

137 7.3.2022 SAKARYA54.NET STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü Kutladı

0

138 31.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++
TARIMKON Genel Başkanı Sayın Hakan Yüksel, Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Sarı ve
Sa… https://t.co/nu7mY75OOZ

0

139 31.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++
Ziyaretlerde iki ülke arasında olası işbirliği konuları görüşüldü.
Firma ziyaretleri sonrasında programa Sakary…
https://t.co/sDAEXqpleI

0

140 31.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Uluslararası Tarım ve
Gıda Konfederasyonu'nun partner kuruluşu olduğu "Yatırım ve
Yatırımcı Ziyaretleri Programı",… https://t.co/sjLn4xAqcw

0

141 31.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem
Sarı, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sayın Ümran Alınak,…
https://t.co/D2h9D9DoO5

0

142 31.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/LYK5lxYuoh

0

143 31.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/rizP0rZ1aT

0

144 30.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programımı… https://t.co/220zc01PzY

0

145 30.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/uANsuXJ9hJ

0

146 30.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/3uHf78U1p5

0
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147 30.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/SBozxueDQ3

0

148 30.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programımı… https://t.co/jMVbuvD0bn

0

149 30.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya
Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve
Ticaretin Geliştirilmesi Programımı… https://t.co/pS6zar2S4J

0

150 29.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret
Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret

Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A…
https://t.co/ypREb0monh

0

151 29.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya
Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret  Sakarya
Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,
Uluslarası Tarı ....

0

152 29.3.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Sakarya Ticaret Borsası
Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda
Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan Yüksel, Nijerya Yatırım
Ajansı Ba ....

0

153 29.3.2022 TWITTER T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Sakarya Ticaret Borsası
Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda
Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan Yüksel,…
https://t.co/miaH1wluIV

0

154 29.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve
AFAD iş birliğinde 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te
internet üzerinden ''İş Yerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi''
gerçekle ....

0

155 25.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan
Üye Ziyareti
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/qjiDvJxHav

0

156 25.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem
Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş
önerile ....

0

157 24.3.2022 TWITTER Oxijen TV @OxijenTv:ŞEHİR GÜNDEMİ CANLI

Konuk : Adem Sarı
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
@adem_sari54

https://t.co/aDoXG88GrC

0

158 24.3.2022 FACEBOOK Ali Kemal Sofu (alikemalsofu):Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı ve Sarılar Fındık Y.K.Başk.
Sayın Adem SARI,  Ak Parti İlçe Y.K.Üyemiz S ....

0

159 22.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası
Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22…
https://t.co/dg64hRXk2i

0

160 22.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya
Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü
‘nü kutladı.   Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya
Su Günü ile i ....

0

161 21.3.2022 TWITTER Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası
Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.
https://t.co/f2YbiOUWeZ… https://t.co/DOHUSajC6s

0

162 21.3.2022 FACEBOOK Sakarya54.net (sakarya54.net):Sakarya Ticaret Borsası
Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı. -
Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://www.sakarya54.net/s
....

0

163 21.3.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı
Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı
https://t.co/7TYn2j0I2k

0

164 21.3.2022 TWITTER Sakarya Haber @sakaryahaberr:STB Başkanı Sarı, Dünya Su
Günü‘nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya… https://t.co/pi7JWsgjfL

0

165 21.3.2022 FACEBOOK NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem
Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı ....

0
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166 21.3.2022 FACEBOOK Adayorum (adayorumcom):Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük
yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bi ....

0

167 17.3.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Tarım
alanında gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini Vali Çetin
Oktay Kaldırım ile paylaştıklarını belirten Sakarya Ticaret
Borsası Baş ....

0

168 16.3.2022 TWITTER Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Uluslar
arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel Başkanı Hakan
YÜKSEL
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI
İl… https://t.co/7MiwcPJLgS

0

169 16.3.2022 FACEBOOK Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü
(sakaryatarimorman):Uluslar arası Tarım ve Gıda
konfederasyonu Genel Başkanı Hakan YÜKSEL Sakarya
Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI İl Müdürlüğümüzü ziyaret
etm ....

0

170 16.3.2022 TWITTER AİLEMDER GENEL BAŞKANI @yaseminhatic:Tarımkon Genel
Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Ade…
https://t.co/8kKeYMdhnn

0

171 16.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sakarya Tarım İl Müdürü
Sayın Ali Ulvi Özerdem'i Sakarya Ticaret Borsası Başkanı
Sayın Adem Sarı ile birlikte ziyar… https://t.co/UTUx9ZxRlO

0

172 16.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Genel Başkanı
Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı Sakarya
Ticaret Borsası Başkanı Sn. Ade… https://t.co/Dt2qKErjnn

0

173 16.3.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Uluslararası Tarım ve
Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan
Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Adem Sarı, ....

0

174 16.3.2022 TWITTER T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Uluslararası Tarım ve
Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan
Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim…
https://t.co/xVGzI3RFP8

0

175 15.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan
Üye Ziyareti
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/NXKbdQwwj6

0

176 15.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem
Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş
önerile ....

0

177 12.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON olarak
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve Özel
Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile Ankara'…
https://t.co/NT7qabDxHP

0

178 12.3.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON olarak
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve Özel
Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile Ankara'…
https://t.co/4QZf9BPdKR

0

179 9.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü Kutladı…  Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle
hayata değer kat ....

0

180 9.3.2022 TWITTER CANSESHABER @CANSESHABER1:ADEM SARI 8 MART
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI…
HTTPS://T.CO/ZBOLKJQUYE @ADEM_SARİ54 #SAKARYA
#8MARTDUNYAKADİNLARGUNU

0

181 8.3.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. ....

0

182 8.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:2.Meslek Komitesi
Başkanı Fikret Koç, 3.Meslek Komitesi Başkanı Ümit Aydın,
4.Meslek Komitesi Başkanı Rüstem Akkoyu…
https://t.co/tu2D2WwPzd

0

183 8.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:#SakaryaTicaretBorsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis Başkanı Avni
Uçar ve Meslek Komite Başkanları… https://t.co/dNj8F6NG1v

0

184 8.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası
(sakaryaticaretborsasi):#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis Başkanı Avni Uçar ve Meslek
Komite Başkanları ile üyelerimizin taleple ....

0
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185 7.3.2022 TWITTER Adem Sarı @adem_sari54:Bu akşam @sakaryaticaretb Meclis
Başkanım Avni Uçar ile Meslek Komite Başkanlarımız ile
istişare toplantısı gerçekl… https://t.co/6jJ9UBzdWj

0

186 7.3.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:STB Yönetim Kurulu Başkanı
Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı
https://t.co/5BDpRqM8DN

0

187 7.3.2022 TWITTER SAKARYA HABER @SAKARYAHABERR:'KADINA ŞİDDET
SON BULSUN': 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLAYAN STB BAŞKANI ADEM
SARI,… HTTPS://T.CO/YYWKK9IBQ5

0

188 7.3.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan
Üye Ziyareti
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/NvSrgN4BUt

0

189 7.3.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem
Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş
önerile ....

0

190 7.3.2022 FACEBOOK Adayorum (adayorumcom):STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem
Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Sarı,
"Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, se ....

0

191 7.3.2022 TWITTER Sakarya Haber @sakaryahaberr:Başkan Sarı 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası
(STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem…
https://t.co/EafE0DYaaN

0

192 1.3.2022 FACEBOOK SAKARYA TİCARET BORSASI
(SAKARYATİCARETBORSASİ):TOBB VE KGF İŞBİRLİĞİNDE
2 MART 2022 ÇARŞAMBA 14:00’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
“KGF YENİ DESTEK PAKETLERİ BİLGİLENDİRME
WEBİNARI”NA KATILIMINIZI  ....

0

193 1.3.2022 FACEBOOK Kocaali Ziraat Odası ():Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı  Adem Sarı, Meclis Kurulu Başkanı Avni Uçar ,
Karapürçek Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Yıldır ....

0
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ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 144,15

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 144,15

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 85,15

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 69,94

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 32,4

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 57,99

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 53,8

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 53,8

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 111,14

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 76,4

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 74,28

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 31.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 74,28

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 28.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 264,89

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 28.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 264,89

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 28.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 181,9

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 28.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 181,9

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 51,84

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 63,24

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 59,15

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 59,15

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 60,76

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 60,76

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 38,23

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 38,23

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 52,34

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 52,34

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 80,47

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 22.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 80,47

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 17.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 28,26

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 17.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 103,11

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 8.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 56,6

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 8.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 56,6

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 8.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 37,14

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 8.3.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 45,64

1/1



STB, Nijerya heyeti ile anlaşma imzaladı
STB, Nijerya heyeti ile anlaşma imzaladı

Nijerya Yatırım Heyeti, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte Sakarya'da marka değerine sahip Güneşoğlu Süt, Akova Un Sanayi, Balsu

Fındık, Sarılar Fındık, Tavsan ‘ı ziyaret etti. Heyet sanayi kuruluşlarının üretim, satış, pazarlama ve yapılarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

STB, Nijerya heyeti ile anlaşma imzaladı     İkili iş görüşmeleri oldukça verimli geçti Başkan Sarı Türkiye ile Nijerya arasındaki köprünün genişletilmesi

gerektiğine değinerek, “Üyelerimizin yeni pazarlar bulmaları ve tarafların birbirlerini tanıması için organize ettiğimiz ikili iş görüşmeleri oldukça verimli geçti.

Ziyaretlerde Sarılar Dış Ticaret olarak fındık ürünü ile ilgili çikolata ve fındık mamulleri için anlaşma imzaladık. Kurduğumuz bu diyaloğun geliştirilerek devam

etmesini temenni ediyorum. dedi. Yapılan ziyaretlerde firmaların güvenlik çekincelerini dile getirdiğini ifade eden Başkan Sarı “ Nijerya devleti hem güvenlik

açısından hem yatırım açısından çok büyük kolaylıklar sağlayacak, devletin garantörlüğü konusunda önemli bilgiler aldık. Güvenilir bağlantılara yöneldiğiniz

sürece yatırımlarınız iyi netice verecektir. “dedi. B2B görüşmeleri planlıyoruz Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan

Âdem Sarı, Nijerya heyeti ile iki gündür beraberiz. Sayın valimize ve belediye başkanımıza, iş tecrübeleri ve birikimleriyle iki ülke arasında köprü kurulmasına

vesile olan Tarımkon Federasyonu Genel Başkanı Hakan Bey’e verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Destekleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu

ziyaretleri daha önce gerçekleştirmemiz gerektiğini anladım. Bayramdan sonra Nijerya’da iş insanlarımız ve üst düzey temsilcilerimizin katılımıyla B2B

görüşmeleri yapmayı planlıyoruz. İnşallah bütün çabalarımız hayırlara vesile olur. ” ifadelerini kullandı. Türk fındığına talibiz Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı

Aminu Suleman Takuma ziyaretleri neticesinde Sakarya’dan fındık ve mamulleri alınacağını belirterek” Nijerya devleti ve iş insanları adına burada ticaret

anlaşmaları yapmaktan çok memnunum. Ziyaretlerin sayısını arttırarak hem ticari hem de ekonomik alanlarda işbirlikleri oluşturmaya devam edeceğiz.

Sürekli İş Formları ve iki şehir arasında diyaloğun arttırılmasına yönelik protokollerle burada gördüğümüz teknolojik yatırımları, Türk fabrikalarını Nijerya’da

görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi. Ziyaretlerin ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 3.OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Tarım

Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerin de yer aldığı toplantıda Nijerya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek

yatırımlar istişare edilerek fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

Tags: 
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Sakarya'nın fındığına yeni pazar
Sakarya'nın fındığına yeni pazar

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve

beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı

heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem

Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu. Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya

200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin

yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de

güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDUNijerya Yatırım Ajansı

CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep olduğunu dile getiren

Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da

üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete

başlayacağız” dedi.
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Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Aminu Süleman Takuma, Sakarya'nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Takuma ve

beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı

heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem

Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu. Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya

200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin

yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de

güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım" dedi.TARIMKON SAKARYA'NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDUNijerya Yatırım Ajansı

CEO'su Aminu Süleman Takuma, Sakarya'da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya'da çikolatalı fındık kremasına çok talep olduğunu dile getiren

Takuma, Sakarya'da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı ise, "Sakarya, Türkiye'de üretilen fındık miktarında Ordu'dan sonra ikinci sırada. Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya'da

üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete

başlayacağız" dedi.IGF
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Sakarya’nın fındığına yeni pazar

 

Sakarya’nın fındığına yeni pazar

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.                            

                              

 

 

                          

                      

SAKARYA (İGFA) – Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya

Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı

toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu.

Nijerya’nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, “Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında

ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek

avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.                           

 

 

 

TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA’DA YENİPAZAR BULDU                           

                              

 

 

                          

                      

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep

olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.

Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci

sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel

gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız” dedi.
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Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) – Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve

beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı

heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem

Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu. Nijerya’nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, “Nijerya

200 milyon nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin

yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de

güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.   TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA’DA YENİPAZAR BULDUNijerya Yatırım Ajansı

CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep olduğunu dile getiren

Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da

üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete

başlayacağız” dedi.
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Sakarya'nın fındığına yeni pazar
Sakarya'nın fındığına yeni pazar

Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Aminu Süleman Takuma, Sakarya'nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya

Yatırım Ajansı CEO'su Takuma ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

 

Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı

toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu.

 

Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında

ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek

avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım" dedi.

 

TARIMKON SAKARYA'NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDU

 

Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Aminu Süleman Takuma, Sakarya'da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya'da çikolatalı fındık kremasına çok talep

olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya'da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.

 

Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, "Sakarya, Türkiye'de üretilen fındık miktarında Ordu'dan sonra ikinci

sırada. Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya'da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel

gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız" dedi.
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Sakarya'nın fındığına yeni pazar
Sakarya'nın fındığına yeni pazar

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.

Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Aminu Süleman Takuma, Sakarya'nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO'su Takuma ve

beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı

heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem

Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu. Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya

200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin

yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de

güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım" dedi.TARIMKON SAKARYA'NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDUNijerya Yatırım Ajansı

CEO'su Aminu Süleman Takuma, Sakarya'da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya'da çikolatalı fındık kremasına çok talep olduğunu dile getiren

Takuma, Sakarya'da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı ise, "Sakarya, Türkiye'de üretilen fındık miktarında Ordu'dan sonra ikinci sırada. Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya'da

üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete

başlayacağız" dedi.IGF
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Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve

beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı

toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu.

Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında

ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek

avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.

TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDU

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep

olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.

Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci

sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel

gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız” dedi.
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Sakarya'nın fındığına yeni pazar

 

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve

beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı

toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu.

Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında

ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek

avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.

TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA YENİPAZAR BULDU

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep

olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.

Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci

sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel

gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız” dedi.
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SAKARYA (İGFA) - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya

Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar

konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı

Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu.  Nijerya'nın yatırım fırsatları

hakkında bilgi veren Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım

eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut.

Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi. TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA'DA

YENİPAZAR BULDU Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı

fındık kremasına çok talep olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi. Teklifin sevindirici

olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci sırada.

Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel gelişmeler

olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız” dedi.
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Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’nın fındığına ülke olarak talip olduklarını ifade etti.                           

                                                          

                      

SAKARYA (İGFA) – Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ve Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) davetlisi olarak kente gelen Nijerya

Yatırım Ajansı CEO’su Takuma ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sakaryalı iş insanlarıyla bir araya gelen ve yapılabilecek yatırımlar konusunda görüşmeler yapan Nijeryalı heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, STB Başkanı Adem Sarı ve Sakaryalı iş insanlarının katıldığı

toplantıda, ülkelerine yatırım davetinde bulundu.

Nijerya’nın yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Takuma, “Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında

ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek

avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım” dedi.                           

 

 

 

TARIMKON SAKARYA’NIN FINDIĞINA AFRİKA’DA YENİPAZAR BULDU                           

                              

 

 

                          

                      

Nijerya Yatırım Ajansı CEO’su Aminu Süleman Takuma, Sakarya’da üretilen fındığa talip olduklarını ifade etti. Nijerya’da çikolatalı fındık kremasına çok talep

olduğunu dile getiren Takuma, Sakarya’da üretilen fındık ve mamulleriyle bunun karşılanabileceğini söyledi.

Teklifin sevindirici olduğunu ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise, “Sakarya, Türkiye’de üretilen fındık miktarında Ordu’dan sonra ikinci

sırada. Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmaları da Sakarya’da üretim yapıyor. Bu açıdan Nijerya ile yapılacak olan ticari işbirliğinde fındık için güzel

gelişmeler olacak. Çeşitlemeleriyle beraber çok yakın zamanda ticarete başlayacağız” dedi.
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Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Takuma ve beraberindeki

heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet,

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi. Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.Toplantıda

konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Kaldırım,

dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.

5 MİLYAR DOLAR HEDEFİKaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları

söyledi: "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5

milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak

çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne

sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz,

bunu temin etmemiz lazım."

TARIMDA GÜZEL ŞEYLER OLACAKBaşkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi. Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren

Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun

için her şey var." dedi.

YATIRIMCIYA İHTİYAÇ VARTARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu

alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş

oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye

konuştu. STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz.

Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona

erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey

merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek istediklerini kaydetti.
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"Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya'nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte"

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır.

Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da

büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile

getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya

ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına

varıldı. Cumhurbaşkanına teşekkürlerToplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan

Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri

etkilemeye devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz

piyasalarında olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde

görebilecektir. Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda

İstanbul’da başladı. İlk görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için

Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Coğrafi avantajBaşkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565

milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7. Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli

işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin

küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu

büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var”

dedi. Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantıŞehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce,

“Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz

bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına

başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu

giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik

gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde

değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese

teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Ticaret ve yatırım imkânları için fizibiliteVali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda.

Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya

sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz. Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret

yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları,

yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde

ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi. Sakarya tarımda

ülkemizin göz bebeğiVali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah

güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası

başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada

bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok

güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar

hayırlara vesile olur” dedi.
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Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.   Cumhurbaşkanına

teşekkürler Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce,

“Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye

devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında

olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir.

Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı.

İlk görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.   Coğrafi avantaj Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla

ülkemizin en çok ihracat yapan 7. Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere

yatırımlarınızı Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da

büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye

dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.   Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.   Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.   Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece

kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz

bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla

ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir

program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme

konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile olur” dedi.
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“Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”
“Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artac

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

 

Coğrafi avantaj

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

					

 

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

 

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Yüce Nijeryalı iş adamlarıyla bir araya geldi
Yüce Nijeryalı iş adamlarıyla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer aldı.

 

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası BaşkanıAdem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı

Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerin de yer aldığı toplantıda Nijerya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite

çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Gözden kaçırmayın

 

 

 

Ekmeğe zam geliyor!

 

 

 

 

Cumhurbaşkanına teşekkürlerToplantının ülke ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem

Yüce, “Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri

etkilemeye devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz

piyasalarında olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde

görebilecektir. Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda

İstanbul’da başladı. İlk görüşme sonucunda her iki tarafın da olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için

Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Coğrafi avantajBaşkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok

ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı

Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki

grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi

hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” diye konuştu.

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantıŞehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize

yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni

otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu

girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde

Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni

yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize

emin olabilirsiniz. Bugün burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibiliteVali Çetin Oktay Kaldırım da yaptığı konuşmada, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın

ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret

ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz. Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için

diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım

imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları yapılabilir, bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün

desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

 

“Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği”Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence

sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret

Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah

burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm

sonuçlar hayırlara vesile olur” diye konuştu.
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Başkan Yüce, Söğütlü OSB'de Nijerya heyeti ile bir araya geldi
Başkan Yüce, Söğütlü OSB'de Nijerya heyeti ile bir araya geldi

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı. Cumhurbaşkanına

teşekkürler Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce,

“Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye

devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında

olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir.

Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı.

İlk görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.  Coğrafi avantaj Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla

ülkemizin en çok ihracat yapan 7. Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere

yatırımlarınızı Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da

büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye

dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi. Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi. Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece

kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz

bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla

ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir

program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme

konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile olur” dedi.
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“Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği“
“Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği“

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

 

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

 

Coğrafi avantaj

 

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

 

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

 

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

 

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

 

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

 

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı
Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı

gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve

beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu

vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş

tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme

kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke.

Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç

çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var,

onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım."- "Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan

Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde

çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu

Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey

yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat

açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş

dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik

hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini

kullandı.Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek

istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı
Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı

gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve

beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu

vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş

tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme

kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke.

Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç

çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var,

onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım."- "Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan

Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde

çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu

Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey

yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat

açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş

dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik

hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini

kullandı.Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek

istediklerini kaydetti.
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Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı
Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

 

Anadolu Ajansı haberine göre; 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı

gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve

beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu

vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş

tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme

kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke.

Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç

çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var,

onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım."- "Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan

Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde

çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu

Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey

yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat

açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş

dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik

hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini

kullandı.Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek

istediklerini kaydetti.
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Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı
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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı

gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve

beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu

vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş

tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme

kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke.

Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç

çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var,

onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım."- "Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan

Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde

çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu

Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey

yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat

açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş

dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik

hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini

kullandı.Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek

istediklerini kaydetti.
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Son dakika haberleri: Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

Son dakika haber: Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi

Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım,

programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım,

ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını

dile getirerek, şunları söyledi: "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef

önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret yapmak ve diğer ülkelere

ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının olması lazım. Karşılıklı

analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl değerlendiririz ve

karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım.""Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve

yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına

ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım

ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur.

Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları

kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma

zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik hem de yatırım

açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Nijerya'nın

yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek istediklerini

kaydetti.AA /  Emre Ayvaz - Ekonomi
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Son dakika haber: Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

SAKARYA (AA) -  Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı

gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve

beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu

vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş

tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme

kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke.

Ticaret yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç

çıktılarının olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var,

onları nasıl değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım.""Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan

Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde

çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu

Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey

yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat

açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş

dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik

hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini

kullandı.Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek

istediklerini kaydetti.AA /  Emre Ayvaz - Ekonomi
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Yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı
Yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

 

Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi

Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım,

programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım,

ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını

dile getirerek, şunları söyledi: "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef

önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret yapmak ve diğer ülkelere

ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının olması lazım. Karşılıklı

analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl değerlendiririz ve

karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım.""Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve

yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına

ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım

ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur.

Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları

kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma

zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik hem de yatırım

açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Nijerya'nın

yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek istediklerini

kaydetti.AA /  Emre Ayvaz - Güncel  Ekonomi, Güncel,  Haberler
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“Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”

 

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi

Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret

Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması

yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.Cumhurbaşkanına teşekkürlerToplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar

elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor.

Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam

eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar

dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği

barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti.

Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Coğrafi avantajBaşkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar

Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7. Şehri durumundadır. Şehrimizin

ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi

sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın

coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına

ulaştırma imkânımız var” dedi.Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantıŞehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini

ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte

gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat

çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere

bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak

şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen

talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve

emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Ticaret ve yatırım imkânları için fizibiliteVali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda

olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir

ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz. Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da

büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada

yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve

doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz”

dedi.Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeğiVali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence

sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret

Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah

burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm

sonuçlar hayırlara vesile olur” dedi.
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Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi

Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım,

programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım,

ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını

dile getirerek, şunları söyledi: "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef

önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret yapmak ve diğer ülkelere

ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının olması lazım. Karşılıklı

analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl değerlendiririz ve

karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım.""Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve

yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına

ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım

ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur.

Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları

kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma

zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik hem de yatırım

açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Nijerya'nın

yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek istediklerini kaydetti.
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Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet, Söğütlü 3. Organize Sanayi

Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.Toplantıda konuşan Kaldırım,

programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Kaldırım, dünyada üretim, tarım,

ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir anlayışın temsilcileri olduklarını

dile getirerek, şunları söyledi: "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2 milyar doları aştı ama hedef

önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret yapmak ve diğer ülkelere

ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının olması lazım. Karşılıklı

analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl değerlendiririz ve

karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım.""Türk iş adamları kadar dünyada girişimci millet yok"Başkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve

yaptıkları çalışmalara değindi.Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına

ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım

ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur.

Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları

kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.STB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma

zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya devleti hem güvenlik hem de yatırım

açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Nijerya'nın

yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında iş forumu organize etmek istediklerini kaydetti.
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

Coğrafi avantaj

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

Coğrafi avantaj

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği
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Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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“Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”
“Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”

 

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

 

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

 

Coğrafi avantaj

 

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

 

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

 

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

 

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

 

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

 

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Sakarya ihracatta 7. sırada
Sakarya ihracatta 7. sırada

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

Sakarya Büyüyor

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Sakarya büyüyor
Sakarya büyüyor

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜRLER Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken

Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün

ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve

gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde

görebilecektir. Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda

İstanbul’da başladı. İlk görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için

Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  COĞRAFİ AVANTAJ Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar

565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7. Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli

işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin

küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu

büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İLE OSB’LERE DOĞRUDAN BAĞLANTI Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade

eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte

gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat

çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere

bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak

şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen

talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve

emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  TİCARET VE YATIRIM İMKÂNLARI İÇİN FİZİBİLİTE Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman

hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren

önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz. Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da

daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından.

Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru

pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde

edebiliriz” dedi.  SAKARYA TARIMDA ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında

bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol

alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da

teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım

sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan

ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile olur” dedi.
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Yüce; ”Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”
Yüce; ”Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”

 

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

 

Coğrafi avantaj

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye’nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya’nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı
Sakarya'daki yatırımcılara Nijerya fırsatları anlatıldı

Sakarya'da, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Süleman Takuma'nın katılımıyla iş insanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile Sakarya Ticaret Borsasının (STB) davetlisi olarak kente gelen Takuma ve beraberindeki heyet,

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen programda yatırımcılarla bir araya geldi.  Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TARIMKON Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yüksel ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da katıldı.

Toplantıda konuşan Kaldırım, programın iki ülke arasında güzel kazanımlara vesile olmasını diledi. Sakarya'nın potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan

Kaldırım, dünyada üretim, tarım, ticaret ve turizm merkezi hedefini belirlediğini kaydetti.  Kaldırım, Afrika'dakilere insan olarak bakan, onları baş tacı eden bir

anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:  "Nijerya ticaret hacmimiz en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde de ivme kazandı, 2

milyar doları aştı ama hedef önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar olarak kondu. Bu çok daha büyüyecektir; zira Nijerya Afrika'nın kapısı bir ülke. Ticaret

yapmak ve diğer ülkelere ulaşmak için lokasyon olarak çok doğru yerde duran bir ülke. Burada çok büyük fırsatlar var. Bu tür toplantıların sonuç çıktılarının

olması lazım. Karşılıklı analizler yapılması lazım. Ne sağlayabiliriz, tarım ve gıda da nasıl oraya hitap edebiliriz, orada nasıl yatırım imkanları var, onları nasıl

değerlendiririz ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştiririz, bunu temin etmemiz lazım."  "TÜRK İŞ ADAMLARI KADAR DÜNYADA GİRİŞİMCİ MİLLET YOK"

Başkan Yüce de Sakarya'nın fırsatları ve yaptıkları çalışmalara değindi.  Tarımın çok önemli olduğunu dile getiren Yüce, "İnşallah bundan sonra tarımla ilgili

ülkemde çok daha güzel şeyler olacağına ve dünyada çok ön sıralarda olacağımıza yürekten inanıyorum; bunun için her şey var." dedi.  TARIMKON

Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise Nijerya'da tarım ve gıda alanında yatırımcıya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu alanı doldurmaya çalışıyoruz ve bugün

bunlarla ilgili bir şey yaparsak bu alanlar bizim olur. Nijerya'ya girdiğiniz andan itibaren Nijerya'nın etrafına girmiş oluyorsunuz. İş adamlarımız 10-12 ülkeye

çok daha rahat açılabilir çünkü Türk iş adamları kadar dünyada cesur, girişimci, atılımcı başka bir millet yok." diye konuştu.  STB Yönetim Kurulu Başkanı

Sarı da Sakaryalı iş dünyasının dışa açılma zamanının geldiğini belirterek, "Nijerya heyetiyle 2 günden beri birlikteyiz. Yapılacak yatırımlarla alakalı Nijerya

devleti hem güvenlik hem de yatırım açısından kolaylıklar sağlayacak. İnşallah bütün çabalarımız hayırlı şekilde sona erer ve başarılı oluruz diye

düşünüyorum." ifadelerini kullandı.  Nijerya'nın yatırım fırsatları hakkında iş insanlarına bilgi veren Takuma da Sakarya ile kuzey merkez eyaletleri arasında

iş forumu organize etmek istediklerini kaydetti.

                               Kaynak: AA
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"Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği"
"Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği"

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır" dedi.

Sakarya Büyükşehir  Belediye  Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile

Türkiye arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla  mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Coğrafi avantaj

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları  Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir  yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya'nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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“Dünya Ekonomisi Küçülmesine Rağmen Sakarya’nın Büyüme Grafiği Bizleri Mutlu Etmekte”
“Dünya Ekonomisi Küçülmesine Rağmen Sakarya’nın Büyüme Grafiği Bizleri Mutlu Etmekte”

 

Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise

Nijerya ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

 

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor.

 

Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir

çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir.

 

Bunun için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı.

İlk görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

 

Coğrafi avantaj

 

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak

avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma

imkânımız var” dedi.

 

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

 

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğü

tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine ulaşacak. İnşa ettiğimiz

alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak hinterlandı genişleteceğiz.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü katkıyı vermeye gayret

ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün burada bizleri bir araya

getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

 

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz.

 

Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz. Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek.

Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından.

 

Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru

pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde

edebiliriz” dedi.

 

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği
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Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz.

 

Sakarya Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın

tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya

çıkacak.

 

Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza

şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile olur” dedi.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız."

şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya...

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

 Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya,  Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir

pazar. Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir

uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün

burada biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle

karşılıyorum. Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa

zamanda alırız." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijarya'ya yatırım daveti
Nijarya'ya yatırım daveti

 

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti. Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu

vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade etti.

 

	Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak; “Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bugün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız."

şeklinde konuştu.

 

	DEĞERLENDİRİLEBİLECEK AVANTAJLAR MEVCUT

 

	Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde birtakım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

 

	Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi. Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu

vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade etti.Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak

;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar. Mevcut veriler incelendiğinde

ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da

sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada biraraya gelmemize vesile

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ümit ediyorum ki ticari ve

ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız." şeklinde konuştu.Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu

ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en

büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandıUluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının,

uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük

önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından

düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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STB, Nijerya heyetini Sakarya'da ağırladı
STB, Nijerya heyetini Sakarya'da ağırladı

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti. Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu

vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade etti. Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak

;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar. Mevcut veriler incelendiğinde

ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da

sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada biraraya gelmemize vesile

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ümit ediyorum ki ticari ve

ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız." şeklinde konuştu.  Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu

ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en

büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının,

uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük

önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi. Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından

düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu

vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade etti.Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak

;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar. Mevcut veriler incelendiğinde

ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da

sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada biraraya gelmemize vesile

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ümit ediyorum ki ticari ve

ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız." şeklinde konuştu.Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu

ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en

büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandıUluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının,

uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük

önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından

düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız."

şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya’da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya’da

 

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya’ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma’yı Sakarya’da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya’nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika’da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma’nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız”

şeklinde konuştu.

 

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, “Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım” İfadelerini kullandı.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

 

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

 

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız."

şeklinde konuştu.

 

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijarya'ya yatırım daveti
Nijarya'ya yatırım daveti

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti. Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu

vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade etti. Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak;

“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar. Mevcut veriler incelendiğinde

ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da

sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bugün burada biraraya gelmemize vesile

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ümit ediyorum ki ticari ve

ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız." şeklinde konuştu.

DEĞERLENDİRİLEBİLECEK AVANTAJLAR MEVCUT Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından

çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde birtakım

eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut.

Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek

“İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum.”

dedi. Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya' da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya' da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı  Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da görmekten memnuniyet duyduğunu  ifade eden  Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından  iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız."

şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya  Büyükşehir  Belediye Başkanı  Ekrem Yüce, Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya'da

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya

Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı

Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet, programının ilk gününde Sakarya

Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da görmekten memnuniyet duyduğunu

ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en

önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine

sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade

etti. Başkan Sarı görüşmelerle

ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline

sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar. Mevcut veriler

incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine

aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası müttefik

olabilir. Afrika'da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın

Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal

pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ümit

ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde

attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız."

şeklinde konuştu.Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi

yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında

ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin

yoğunlaştırılması en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek

avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz.

Gelin ülkemizde beraber iş yapalım.İfadelerini kullandı Uluslararası

Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun

amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olmak olduğunu

belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için

büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı sağladığı için teşekkür

ediyorum.” dedi.Ziyaretlerin

ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis

Üyeleri katılım sağladı.
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"Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya'nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte"
"Dünya ekonomisi küçülmesine rağmen Sakarya'nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte"

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır.

Şehrimizin

ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme

yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” derken Vali Kaldırım ise Nijerya

ile ülkemizin arasındaki ticaret ilişkisinin daha da artacağını dile getirdi.Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş

adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve

eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer

Güneş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan

Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı.

Toplantıda Nijerya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare

edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin

değerlendirilmesi kararına varıldı.Cumhurbaşkanına teşekkürlerToplantının ülkemiz ve

Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat

çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm dünya 3 yıldır küresel bir

salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar

bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın zamanda şahit olduğumuz ve

hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve

gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar

dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun

için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış

müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin

huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.Coğrafi avantajBaşkan Yüce, “Türkiye

İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin

dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7. Şehri durumundadır. Şehrimizin

ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu

sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza yapmanıza binaen teşekkürlerimi

sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da

büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak

avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı

bu üretimi hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız

var” dedi.Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantıŞehrin bölgesel imkanını

avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize

yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve gelir gelmez çalışmaya

başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni

otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı ve Karayolları Genel

Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu

girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine ulaşacak. İnşa

ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş

sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak hinterlandı genişleteceğiz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni

yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü katkıyı vermeye gayret ediyoruz.

Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin

olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün burada bizleri bir araya getiren

kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Ticaret ve yatırım imkânları için fizibiliteVali Çetin Oktay Kaldırım,

“Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati

olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez daha öğrenmiş olduk. Bizler insana

değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil

kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz. Nijerya ile bizim ticaretimiz

önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer

ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda ve bizim ülkemizin önemli

ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım

imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları yapılabilir
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bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün

desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip hızlı bir şekilde

yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeğiVali Kaldırım, “İş

adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de

güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam ettireceğiz. Sakarya

Türkiye'nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor.

Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla Sakarya'nın tarım

konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da

teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah

burada bulunan herkes için iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir

program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah

çok güzel projeler yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme

konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar

hayırlara vesile olur” dedi.
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Nijerya Yatırım Ajansı Heyeti Sakarya da
Nijerya Yatırım Ajansı Heyeti Sakarya da

 

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya'ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.   Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma'yı Sakarya'da

görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu

vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu ifade etti.   Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak

;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar. Mevcut veriler incelendiğinde

ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası müttefik olabilir. Afrika'da

sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma'nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada biraraya gelmemize vesile

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ümit ediyorum ki ticari ve

ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız." şeklinde konuştu.   Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, "Nijerya 200 milyon nüfusu

ile Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması en

büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı   Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının,

uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük

önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.   Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından

düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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“Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”
“Sakarya’nın büyüme grafiği bizleri mutlu etmekte”

 

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla ve Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce,

“Şehrimiz ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Tüm

dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri mutlu etmektedir” dedi.

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde iş adamlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Takuma ve eşi de yer alırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, OSB Dernek Başkanı Muzaffer Güneş, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Tarım Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Ticaret Borsası üyeleri ve sanayicilerde toplantıda yer aldı. Toplantıda Nijerya ile Türkiye

arasında gerçekleştirilecek yatırımlar istişare edildi, fizibilite çalışması yapılması ve birliktelik sürecinin değerlendirilmesi kararına varıldı.

 

 

Cumhurbaşkanına teşekkürler

Toplantının ülkemiz ve Nijerya arasında olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Malumunuzdur ki tüm

dünya 3 yıldır küresel bir salgınla mücadele ediyor. Bunun yanında finans piyasalarındaki dalgalanmalar bütün ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Yine yakın

zamanda şahit olduğumuz ve hali hazırda devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle petrol ve gaz piyasalarında olumsuz bir çizgi

oluşturuyor. Finans sektöründeki tüm bu dalgalanmalar dengeye kavuştuğunda bütün dünya önünü daha net bir şekilde görebilecektir. Bunun için

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği barış müzakereleri dün itibariyle ülkemizin arabuluculuğunda İstanbul’da başladı. İlk

görüşme sonucunda her iki tarafında olumlu beyanları bizleri mutlu etti. Sizlerin huzurunda, barışa öncülük ettiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.

Coğrafi avantaj

Başkan Yüce, “Türkiye İhracatçılar Meclisinin verileri ışığında Sakarya, 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7.

Şehri durumundadır. Şehrimizin ihracatta 7. sırada olmasında siz değerli işadamlarımızın payı büyük. Bu sebeple sizlere yatırımlarınızı Sakarya’mıza

yapmanıza binaen teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da bu büyümeyi desteklemektedir. Bölge olarak sanayiye dayalı bu üretimi hem ülkemizin hem

de dünyanın dört bir tarafına ulaştırma imkânımız var” dedi.

Alternatif güzergahlar ile OSB’lere doğrudan bağlantı

Şehrin bölgesel imkanını avantaja dönüştürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, “Şehrimize yeni bir otoban giriş-çıkışı yapmak için daha göreve

gelir gelmez çalışmaya başladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu yeni otoban girişinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale gerçekleştirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Bu girişe entegre edilecek bir yol doğrudan şehir merkezine

ulaşacak. İnşa ettiğimiz alternatif güzergâhlar ile de OSB’lere bağlanacağız. Yine bu giriş sayesinde Karasu limanını daha aktif bir şekilde kullanarak

hinterlandı genişleteceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ekonomik gelişimine ve yeni yatırımların şehrimizde yapılmasına dair her türlü

katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Bu konuda sizlerden gelen talepleri de en iyi şekilde değerlendireceğimize emin olabilirsiniz. Sözlerime son verirken bugün

burada bizleri bir araya getiren kıymetli iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ticaret ve yatırım imkânları için fizibilite

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarım her zaman hayatımızda olacak ve olmak zorunda. Tarımın ne kadar hayati olduğunu salgın hastalık sonucunda bir kez

daha öğrenmiş olduk. Bizler insana değer veren önemli bir ülkeyiz. Bizler dünyaya sadece ticaret ve üretim değil kadim değerlerimizi götürmek istiyoruz.

Nijerya ile bizim ticaretimiz önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek. Nijerya ticaret yapmak için diğer ülkelere ulaşmak için çok güzel bir ülke konumunda

ve bizim ülkemizin önemli ticaret ortaklarından. Orada yapılacak olan ticaret fırsatları, yatırım imkânları hepsi değerlendirilerek güzel fizibilite çalışmaları

yapılabilir bunun üstünde durmamız lazım. Doğru pazar ve doğru ürün analizi sayesinde ürün desenimizi ona göre yürütebiliriz. Bu çalışmaları ön bir ekip

hızlı bir şekilde yaparsa daha çabuk sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

Sakarya tarımda ülkemizin göz bebeği

Vali Kaldırım, “İş adamlarımız son derece kapasiteli. Güzel işler başarma noktasında bizlere de güzel güvence sağlıyorlar. İnşallah güzel süreci devam

ettireceğiz. Sakarya Türkiye’nin tarımda göz bebeği olma konusunda hızlı adımlarla yol alıyor. Başkanımız ve Ticaret Borsası başkanımız emin adımlarla

Sakarya’nın tarım konusunda hızlı adımlarla ilerlemesine değer katıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.  İnşallah burada bulunan herkes için iyi

sonuçlar ortaya çıkacak. Ben böylesine güzel bir program sağladıkları için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel projeler

yapacağız. Ekrem Başkanımıza şehrin ufkunu değiştirme konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sonuçlar hayırlara vesile

olur” dedi.
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Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya’ da
Nijerya Yatırım Ajansı heyeti Sakarya’ da

 

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma, Sakaryalı iş insanları ve müteşebbisleri Nijerya’ya yatırım yapmaları için davet etti.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) daveti üzerine ilimizde bulunan Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki heyet,

programının ilk gününde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve STB üyesi tesisleri ziyaret etti.

Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı Takuma’yı Sakarya’da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Adem Sarı ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı

yürümesi için en önemli unsurlardan birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, zengin yeraltı rezervlerine sahip Nijerya’nın, yatırımcılar açısından da cazip bir

ülke olduğunu ifade etti.

 

Başkan Sarı görüşmelerle ilgili olarak ;“Nijerya, Türkiye için önemli bir partner olma potansiyeline sahip. Türk ihracatçıları ve yatırımcılar için önemli bir pazar.

Mevcut veriler incelendiğinde ilerleyen yıllarda Nijerya daha önemli bir noktaya gelecektir. Yine aynı şekilde Türkiye de Nijerya açısından iyi bir uluslararası

müttefik olabilir. Afrika’da sanayi alanında birçok konuda eksiklik var. Sayın Takuma’nın sayesinde bu eksiklikleri avantaja çevirebiliriz. Bu gün burada

biraraya gelmemize vesile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun tarımsal pazarların bulunması hususundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Ümit ediyorum ki ticari ve ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi yönünde attığımız bu önemli adımların müspet neticelerini en kısa zamanda alırız.”

şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın davetlisi olarak geldiği Sakarya’da ki sanayi yatırımlarından çok etkilendiğini ifade eden Takuma, “Nijerya 200 milyon

nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir. Ancak sanayi alanında ülkemizde bir takım eksikliklerimiz var. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunlaştırılması

en büyük arzumuz. Hemen hemen her sektörde değerlendirilebilecek avantajlar mevcut. Türk halkına her zaman güvendik ve halen de güveniyoruz. Gelin

ülkemizde beraber iş yapalım. İfadelerini kullandı

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yücel konfederasyonun amacının, uluslararası alanda yeni pazar oluşumlarına yardımcı

olmak olduğunu belirterek “İşbirliği yaratılması amacıyla gerçekleşen görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Sakarya Ticaret Borsasına bu ortamı

sağladığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen akşam yemeğine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Genel kurulun üretici ve tarım

faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde

tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje

hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma

yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim

üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını

temenni ederim” dedi. Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin

Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan

kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim

heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan

Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup

Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye

Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye

Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime

desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti. Geleneksel

üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruzYoğun

katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve

evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık

tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin

geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem

de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim

için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa

kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı,

kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem

gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir

araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı

artırıyoruz” dedi. Şehrimizin

tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruzSakarya’nın

bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin

üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce, “Şehrimiz; hava

ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve

araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri

açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım

sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki

tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata

geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye

imza attık. Cumhurbaşkanımız

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i

şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım

ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine

Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda Çiftliği, Kültür Ortamında Salep

Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye

Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Çalışmalarımızı

üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruzBaşkan

Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu,

şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen

kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini
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yapmak çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler

sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında

oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli

üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir,

kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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Sakarya Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı'ya Almanak 2021 ziyareti...

SAKARYA TİCARET BORSASI BAŞKANI ADEM SARI'YA ALMANAK ZİYARETİ!Hendek Gerçek Haber Editörü Orhan Topçu, 2021 yılında Hendek'te

meydana gelen önemli olayların yer aldığı Hendek 2021 Almanak'ı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'ya takdim etti.Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Hendek Almanak 2021 çalışmasını inceledikten sonra Hendek Gerçek Haber'e teşekkür etti. Başkan SARI, " Almanak 2021 çalışması

çok güzel olmuş. İnşallah bu güzel çalışmanız önümüzdeki yıllarda da devam eder. Bu güzel çalışmada emeği olanlara ve Hendek Gerçek Haber'e teşekkür

ederim" Dedi.
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TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir

Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle

tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni

ederim” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

	Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

 

	Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

	Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

 

	Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

	Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

	Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

 

	Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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"TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
"Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir

Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle

tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni

ederim” dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden

fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede

güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili

Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı,

STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen

gün daha da artacağını bir kez daha belirtti. Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruzYoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce,

“Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm

dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla

sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54,

Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize

azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor,

verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi. Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruzSakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi

marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim

için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir.

Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için

pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için

birçok projeye imza attık.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir,

Hastalıktan Ari Manda Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle

de tarım potansiyelimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruzBaşkan Yüce, “Her

fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre şekillendiriyoruz. Ben de

sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak çok zor işti. Bugün

Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu

anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de ortaklaşa çalışma

içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim

üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olac

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

					

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Tags: 

SAKARYAKENT.NET
Yayın Tarihi : 26.03.2022 03:24:00
Link : https://sakaryakent.net/haber/tarima-yonelik-projelerimiz-hiz-kesmeden-devam-edecek-

h5217.html



BAŞKAN YÜCE APEK KONGRESİNDE KONUŞTU
Başkan Yüce APEK kongresinde konuştu

 

53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı

kongrede güven tazeledi.  Serdivan Kapalı  Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve  Sakarya

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi

Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar,  Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin

her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi  Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde  bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa  çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten

APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda

gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.Yoğun katılımın

olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi

olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de

çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa

kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya

getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurul...

“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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YÜCE TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ EDECEK
Yüce Tarıma Yönelik Projelerimiz Edecek

 

Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin

de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı

olmasını temenni ederim” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

 

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

 

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur.

 

Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden

hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun

fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz.

 

Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

 

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir.

 

Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için

pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için

birçok projeye imza attık.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

 

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz.

 

Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak çok zor işti. Bugün

Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu

anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz.

 

Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik

projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek

açıklamalarını tamamladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik" dedi.

Sakarya Büyükşehir  Belediye  Başkanı Ekrem Yüce,  Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün,  Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz  var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa  çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek"

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, "Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten

APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda

gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce'nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.Yoğun katılımın

olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, "Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi

olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de

çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54'ümüz var. Bu yüzden şifa

kaynağı Bal 54'ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya

getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz" dedi.IGF
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BAŞKAN YÜCE APEK GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILDI
Başkan Yüce APEK Genel Kurul Toplantısı'na Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

GELENEKSEL ÜRETİMİ MODERN TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYORUZ

 

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

ŞEHRİMİZİN TARIM POTANSİYELİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ

 

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

ÇALIŞMALARIMIZI ÜRETİCİLERİMİZLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDE YÜRÜTÜYORUZ

 

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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“SAKARYA’DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Sakarya’da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

“Sakarya’da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.                            

                              

 

 

                          

                      

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin

kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı

kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi

Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin

her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.
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“SAKARYA’DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Sakarya’da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten

APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda

gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.Yoğun katılımın

olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi

olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de

çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa

kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya

getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Tags: 

EXPRESSHABER.NET
Yayın Tarihi : 26.03.2022 02:53:00
Link : https://www.expresshaber.net/2022/03/26/sakaryada-tarima-yonelik-projelerimiz-hiz-

kesmeden-devam-edecek/



TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
Tarıma Yönelik Projelerimiz Hız Kesmeden Devam Edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

GELENEKSEL ÜRETİMİ MODERN TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYORUZ

 

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

ŞEHRİMİZİN TARIM POTANSİYELİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ

 

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

ÇALIŞMALARIMIZI ÜRETİCİLERİMİZLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDE YÜRÜTÜYORUZ

 

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
Tarıma Yönelik Projelerimiz Hız Kesmeden Devam Edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruzYoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı

korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda

endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya

ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54,

Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami

ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve

kazancı artırıyoruz” dedi.ŞEHRİMİZİN TARIM POTANSİYELİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZSakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir

Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından

tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden

bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz.

Bunun için birçok projeye imza attık.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize

kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel

Kenevir, Hastalıktan Ari Manda Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi

projelerimizle de tarım potansiyelimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.ÇALIŞMALARIMIZI ÜRETİCİLERİMİZLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDE

YÜRÜTÜYORUZBaşkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de

buna göre şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini

yapmak çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, "Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. 53 bin

kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı

kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce'nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi

Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin

her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

 

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, "Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54'ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54'ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz" dedi.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, "Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten

APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda

gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce'nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.Yoğun katılımın

olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, "Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi

olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de

çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54'ümüz var. Bu yüzden şifa

kaynağı Bal 54'ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya

getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz" dedi.IGF

Tags: 

HABERDAKIK.COM
Yayın Tarihi : 26.03.2022 02:45:00
Link : https://www.haberdakik.com/sakaryada-tarima-yonelik-projelerimiz-hiz-kesmeden-

devam-edecek/2669/



“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

 

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

 

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

 

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

 

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten

APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda

gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten

APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda

gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı

Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye

Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda

konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.
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"SAKARYA'DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
"Sakarya'da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin

kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı

kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi

Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin

her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı

güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta

hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok

önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli,

güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu

yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.
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“SAKARYA’DA TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Sakarya’da tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.                           

                                                          

                      

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin

kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı

kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi

Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin

her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.
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BAŞKAN YÜCE: TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK
Başkan Yüce: Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Başkan Yüce: Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek                               

                          

                      

                  

                                       Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53

bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı

kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi

Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin

her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.

 

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek

 

çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok

projeye imza attık.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK

Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi. Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen

kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya,

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray

Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan

Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da artacağını bir kez daha belirtti.Geleneksel üretimi

modern teknolojiyle buluşturuyoruzYoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için

hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur.

Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden

hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun

fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de

geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.Şehrimizin tarım

potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruzSakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı

sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları

kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli

bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pekçok proje hayata geçirdik. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza

attık.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruzBaşkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal

üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar

üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde

yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her

konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz

değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir,

kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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APEK tek listeyle kongre yaptı
APEK tek listeyle kongre yaptı

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleşti. Sebahattin Karasakal ve yönetim kurulu üyeleri kooperatif ortaklarının oylarıyla güven

tazeledi.

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi 72 yıllık tarihine yakışır bir kongre yaptı. Serdivan’da bulunan Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye

Sebahattin Karasakal ve arkadaşlarının hazırladığı tek listeyle gidildi. APEK ortakları istikrardan yana tavır koyarak Sebahattin Karasakal ve arkadaşlarını

yeniden seçti. 18 mağazası, 53 çalışanı ve 53 bin 464 ortağı bulunan APEK kongresi, tek listeli olmasına rağmen katılım hayli yüksekti.    YOĞUN KATILIM

Tek listeyle gidilen kongreye kooperatif ortakları yoğun ilgi gösterirken protokol üyeleri de kongre salonunda yerlerini aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Pamukova

Belediye Başkanı Güven Övün, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar STK temsilcileri ve kooperatif ortakları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve

MHP Milletvekili Levent Bülbül alın teriyle ekmeğini topraktan çıkarak çiftçiye birer selamlama konuşması yaptılar.    KAMPANYALARIMIZ DEVAM EDECEK

Sakarya Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede kooperatif ortaklarına hitaben selamlama konuşması yapan Başkan Sebahattin Karasakal “Kooperatifimiz

ortaklarının her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını en kaliteli ve en hızlı şekilde temin etmekte ve ortaklarının hizmetine sunmaktadır. Her yıl düzenli olarak

yaptığımız gübre, mısır tohumu kampanyası, kurban vadeli yem kampanyaları, sulama ekipmanlarında peşin fiyatına yıl sonu ödeme kampanyası gibi birçok

kampanyayı sıklıkla gerçekleştirmeye devam edeceğiz”    11 SATIŞ MAĞAZASI KAZANDIRDIK Bolu, Mudurnu, Kandıra ve Kaynarca bölgelerinde

sözleşmeli buğday ve arpa tohumlukları ürettiklerini belirten Başkan Karasakal “Kooperatifimiz 2021 yılında ortaklarımıza 176 milyon liralık hizmet götürmeyi

başardı. Yatırım yapmaya, ortaklarımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Kooperatifimiz kısa süre önce inşaatı biten Pankobirlik tarihinin ilk mağazası

olan Bolu Satış Mağazasını da bildiğiniz üzere yeni yerinde hizmete açtı.  Çok şükür bugüne kadar kooperatifimize 11 satış mağazası kazandırdık” dedi.

APEK’E YAKIŞIR KOMPLEKS Tekeler Mahallesinde Ticaret Borsasının yanında 10.400 metrekare alanda İçinde akaryakıt istasyonu bulunan araziyi 2015

yılında satın aldık. Buranın imar tadilatlarını ve projelendirilmesini bitirdik. En kısa zaman içerisinde ihalesini de yapacağız. Buraya kooperatifimizin genel

merkezini ve içerisinde büyük bir tarım market, depo ve akaryakıt istasyonu olan APEK’e yakışır bir kompleks kuracağız. Yaptıklarımız ve yapılacak

hizmetleri sizlerden aldığımız güç ile gerçekleştirdiğimizin bir kere altını çizmek istiyorum” dedi  ÇİFTÇİYE DESTEK ARTMALI Göreve geldikleri günden bu

yana kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarına vurgu yapan Başkan Karasakal “Kurumlar arası işbirliğine çok önem veriyoruz. Pandemi, ekonomik daralma

derken patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı hammadde ve çiftçimizin maliyetlerini maalesef çok artırdı. Hükümet temsilcilerinin gerek yerel gerekse

Ankara’da yaptığımız görüşmelerle çiftçimize yapılan destekleme miktarının artırılmasını talep ettik. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum ki toprağa

muhtacız. Her fırsatta vurguladığımız çiftçi üretmezse hepimiz açız. Çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve desteklerin artırılması çağrısını bir kez daha

yineliyorum” dedi  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ASİL ÜYELER; Sebahattin Karasakal, Recep Şevket Kökçü, Cevdet Sağlık, Ferda Özten, İsa Yenioğlu,

YEDEK ÜYELER; Metin Sarı, Yusuf Karaarslan, Namık Turgut, Mustafa Türk, Tuncay Akyıldız  DENETİM KURULU ÜYELERİ ASİL ÜYELER; Nedim

Demirbaş, Mesut Kılıç, Şükrü Bölükbaşı YEDEK ÜYELER; Avni Pamuk, Şükrü Acar, Ziya Aydoğan
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“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
“TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti. Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı

korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda

endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya

ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54,

Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami

ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve

kazancı artırıyoruz” dedi.  Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle

yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için

uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir

ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek

çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok

projeye imza attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık

Mükemmeliyet Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan

Ari Manda Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım

potansiyelimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz Başkan Yüce, “Her fırsatta

tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden

biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak çok zor işti. Bugün

Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu

anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de ortaklaşa çalışma

içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her daim

üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı. Haber Belediye Postası
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EKREM YÜCE “TARIMA YÖNELİK PROJELERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”
Ekrem YÜCE “Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

 

“Tarıma yönelik projelerimiz hız kesmeden devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını dileyen

Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde

kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi ve her

daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

   

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 26.03.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/ekrem-yuce-tarima-yonelik-projelerimiz-hiz-kesmeden-

devam-edecek/



‘GELENEKSEL ÜRETİMİ MODERN TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYORUZ’
‘Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz’

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, APEK Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel kurulun üretici ve tarım faaliyetleri için hayırlı olmasını

dileyen Başkan Yüce, “Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde, şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi

şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizi

ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 53 bin kişiden fazla üyesi

bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, yönetim heyetiyle birlikte tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Başkan Yüce’nin yanısıra, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent

Bülbül, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Ferizli Belediye Başkanı

İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, STK temsilcileri ve

kooperatif üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, çiftçinin her zaman yanında olduğunu ve üretime desteklerinin her geçen gün daha da

artacağını bir kez daha belirtti.

Geleneksel üretimi modern teknolojiyle buluşturuyoruz

Yoğun katılımın olduğu kongrede konuşan Başkan Yüce, “Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış,

sağlık tehdidi olmayan gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Tüm dünyada gıda endüstrisinin geldiği nokta hepimizin malumudur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak hem çok

pahalı hem de çok zor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalıktan ari Süt 54’ümüz var. Bu

yüzden şifa kaynağı Bal 54’ümüz var. Yumurta 54, Et 54, Fındık 54, Kabak 54 gibi sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlerimiz var. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, modern

teknolojiyle bir araya getiriyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Sakarya’nın bereketli topraklarında Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yürütülen ve şehrin üretimine katkı sağlayan projelerinden de bahseden Başkan Yüce,

“Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik

ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde,

şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi, AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda

Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi

güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımızı üreticimizle iş birliği halinde yürütüyoruz

Başkan Yüce, “Her fırsatta tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu, şehrimize kazandıracaklarını anlatıyor ve yönümüzü de buna göre

şekillendiriyoruz. Ben de sizlerden biriyim. Pancar üreticiliğinden gelen kardeşinizim. Yıllar önce pancar üretmek, ürettiğiniz pancarların nakliyesini yapmak

çok zor işti. Bugün Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen projeler sayesinde görüyoruz ki artık çok daha kolay bir hale geldi. Biz de Büyükşehir

Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek üreticimizin her konuda yanında oluyor ve onları destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tarımsal faaliyetlerde de

ortaklaşa çalışma içerisinde iş birliği ile hareket ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin de desteğiyle tarıma yönelik projelerimize hız kesmeden devam

edeceğimizi ve her daim üreticilerimizin yanında olacağımızı bildirir, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek açıklamalarını tamamladı.
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'Sakarya su kıtlığı yaşayabilir'
'Sakarya su kıtlığı yaşayabilir'

STB Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü‘nü kutladı. Başkan Sarı, "Sakarya su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda

olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde suyu yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır” dedi

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı. Yazılı açıklama yapan Başkan Sarı, “Su günlük yaşamın her alanında

kullanılan, yaşamın bir diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle

su yönetimi gün geçtikçe daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMALIBaşkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı

sularını daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az

riskli bir durumda olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu

yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

VERİMLİ KULLANMALIYIZBaşkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına

yönelik her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları

devreye almalı, yağmur suyu hasadı ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz

onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su

kaynakları bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.”

İfadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.Her türlü tedbir alınmalıBaşkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız

bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız.

Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı

sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dediSuyu daha verimli kullanan

uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyizBaşkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin

korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal

mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras

kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve

temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü”

kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır.

Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe daha büyük

önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.Her türlü tedbir alınmalıBaşkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda

su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su

yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su

kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dediSuyu daha verimli kullanan uygulamalara

geçişi önceliklendirmeliyiz Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik

her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye

almalı, yağmur suyu hasadı ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu

çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları

bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini

kullandı.
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Başkan Sarı'dan Dünya Su Günü açıklaması
Başkan Sarı'dan Dünya Su Günü açıklaması

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız.  Sakarya ili su yönünden  Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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STB Başkanı Sarı, Dünya Su Günü‘nü kutladı
STB Başkanı Sarı, Dünya Su Günü‘nü kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında

kullanılan, yaşamın bir diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle

su yönetimi gün geçtikçe daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

 

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

 

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMALI Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı

sularını daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az

riskli bir durumda olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu

yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi SUYU DAHA VERİMLİ KULLANAN UYGULAMALARA GEÇİŞİ

ÖNCELİKLENDİRMELİYİZ  Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına

yönelik her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları

devreye almalı, yağmur suyu hasadı ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz

onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su

kaynakları bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.”

İfadelerini kullandı.
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Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.” dedi

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle “Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe daha büyük

önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası  Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da

üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi  gün geçtikçe daha  büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden  Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe daha büyük

önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası  Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da

üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi  gün geçtikçe daha  büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden  Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

 

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalıBaşkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını

daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir

durumda olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu

yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dediSuyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz Başkan Sarı çözüm

noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve

sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı ile su

kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kestiğimiz

her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak görevi

olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi. Her türlü tedbir alınmalı Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız

bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız.

Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı

sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi Suyu daha verimli kullanan

uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz  Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin

korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı, tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal

mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras

kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve

temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü”

kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir

diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla

seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza

çıkmaktadır.” dedi.
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü

kutladı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında

kullanılan, yaşamın bir diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle

su yönetimi gün geçtikçe daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında

kullanılan, yaşamın bir diğer adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle

su yönetimi gün geçtikçe daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.”dedi

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle “Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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‘Sakarya’yı tarım  cenneti yapacağız’
‘Sakarya’yı tarım  cenneti yapacağız’

 

TARIMKON Yönetimi

	Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel ve

TARIMKON yönetimiyle birlikte Vali Çetin Oktay Kaldırım’a yaptıkları ziyarette, Sakarya’da tarım alanında yapılması gereken projeleri aktardıklarını belirtti.

	 

	Çiftçilerle alakalı

	Başkan Adem Sarı, “TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel ile birlikte tarım alanında gerçekleştirmeyi planladığımız bazı projelerimiz var. Sakarya’nın

geleceği, gençliği ve çiftçileriyle alakalı gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projelerimizi Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ile paylaştık. Valimiz, gerekli olan

desteği sağlayacağını ifade etti. Hedeflediğimiz projelerimiz ile Sakarya’yı tarım cenneti yapmaya kararlıyız” diye konuştu.
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Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…
Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen

toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların

toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve

özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin katkılarıyla mümkündür.Türkiye’de ve dünyada yaşanan

insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm

kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası'ndan İstişare Toplantısı
Sakarya Ticaret Borsası'ndan İstişare Toplantısı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ile meslek komite başkanları, üyelerin talepleri ve çözüm önerileri için bir araya

geldiler.

Sakarya'nın önemli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında yer alan Sakarya Ticaret Borsası (STB)'nda bu akşam önemli bir toplantı gerçekleşti.

STB Meclis  Başkanı Avni Uçar ve  Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın Başkanlığında 7 Komite Başkanının da yer aldığı istişare toplantısında üyelerin

talepleri ve sorunların çözümü ile ilgili  fikir alışverişinde bulunuldu.
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STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı
STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil,

eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.
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'Kadına şiddet son bulsun'
'Kadına şiddet son bulsun'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan STB Başkanı Adem Sarı, “Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı

kadına şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum” dedi.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüyle ilgili mesaj yayınladı. Sarı mesajında, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata

değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş

düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

MEDENİYET YARIŞIUnutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır!

Kadın tüm hak ve özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil

bir toplum yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm

bireylerin katkılarıyla mümkündür. Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için

daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.
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Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı
Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen

toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların

toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve

özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin katkılarıyla mümkündür. Türkiye’de ve dünyada yaşanan

insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm

kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı. Çevre Yolu Üzeri Tekeler Mah. Mevkii Adapazarı / SAKARYA PK:

54040Tel:+90 (264) 278 42 30(Pbx) Dahili:14-15Faks:+90 (264) 278 42 32www.stb.org.tr[email protected] facebook/sakaryaticaretborsasi

twitter/@sakaryaticaretb
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Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı
Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.
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Adem Sarı: Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum
Adem Sarı: Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Sarı, "Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi,

fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında

önemli bir yere sahiptir" dedi.

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Adem Sarı’dan 8 Mart mesajı
Adem Sarı’dan 8 Mart mesajı

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

 

	Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

 

	Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.

 

       				

			 Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools
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Adem Sarı’dan 8 Mart mesajı
Adem Sarı’dan 8 Mart mesajı

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.  Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen

toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların

toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve

özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin katkılarıyla mümkündür. Türkiye’de ve dünyada yaşanan

insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm

kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı
Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı

 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı.

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı
Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen

toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların

toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve

özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin katkılarıyla mümkündür. Türkiye’de ve dünyada yaşanan

insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm

kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.

Tags: 

HALK54.COM
Yayın Tarihi : 07.03.2022 10:34:00
Link : https://www.halk54.com/sakarya/baskan-sari-8-mart-dunya-emekci-kadinlar-gununu-

kutladi-h62362.html



Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı
Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen

toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların

toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve

özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin katkılarıyla mümkündür.Türkiye’de ve dünyada yaşanan

insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi ümidiyle tüm

kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.

Tags: 

KARADENIZSONHAVADIS.COM
Yayın Tarihi : 07.03.2022 10:32:00
Link : https://www.karadenizsonhavadis.com/adem-sari-8-mart-dunya-emekci-kadinlar-gunu-

nu-kutladi/30080/



Adem Sarı'dan Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Mesajı
Adem Sarı'dan Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Mesajı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile

yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir" dedi.

Sakarya Ticaret Borsası (STB)  Yönetim Kurulu  Başkanı Adem Sarı açıklamasına şöyle devam etti;

" Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.

Tags: 

NETGASTE.COM
Yayın Tarihi : 07.03.2022 10:29:00
Link : https://www.netgaste.com/haber/9523798/adem-saridan-dunya-emekci-kadinlar-

gununu-mesaji



STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı
STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı

 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 07.03.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/stb-yonetim-kurulu-baskani-adem-sari-8-mart-dunya-emekci-

kadinlar-gununu-kutladi-2/



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++

TARIMKON Genel Başkanı Sayın Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem

Sarı ve Sa… https://t.co/nu7mY75OOZ
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++

TARIMKON Genel Başkanı Sayın Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Sarı ve Sa… https://t.co/nu7mY75OOZ

+++

TARIMKON Genel Başkanı Sayın Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Sarı ve Sakarya Belediye Başkanı Sayın

Ekrem Yüce, katılımcılara ve firmalara teşekkür etti.

 

@sakaryaticaretb @Sakaryabld @takuma_aminu @adem_sari54 @hakanyukseltr @ekremyuce

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.03.2022 12:16:45
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509459676689321984



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++

Ziyaretlerde iki ülke arasında olası işbirliği konuları görüşüldü. Firma ziyaretleri sonrasında programa Sakary…

https://t.co/sDAEXqpleI
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++

Ziyaretlerde iki ülke arasında olası işbirliği konuları görüşüldü. Firma ziyaretleri sonrasında programa Sakary… https://t.co/sDAEXqpleI

+++

Ziyaretlerde iki ülke arasında olası işbirliği konuları görüşüldü. Firma ziyaretleri sonrasında programa Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Sakarya

Tunatan Restoran'da düzenlenen yemek ile devam edildi. Yemeğe; Sarılar Fındık, Akova Un ve Yem,

+++

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.03.2022 12:02:22
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509456053972389889



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun partner kuruluşu olduğu

"Yatırım ve Yatırımcı Ziyaretleri Programı",… https://t.co/sjLn4xAqcw
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun partner kuruluşu olduğu "Yatırım ve Yatırımcı Ziyaretleri Programı",…

https://t.co/sjLn4xAqcw

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun partner kuruluşu olduğu "Yatırım ve Yatırımcı Ziyaretleri Programı", Sakarya Ticaret Borsası'nın ev

sahipliğinde düzenlendi.

 

Nijeryalı heyetin katılımıyla Sakarya’da gerçekleştirilen programa firma ziyaretleri ile başlanıldı.

+++ https://t.co/pE6qASoZCM

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.03.2022 12:01:33
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509455850573860865



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Sarı, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sayın Ümran

Alınak,… https://t.co/D2h9D9DoO5
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:+++

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Sarı, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sayın Ümran Alınak,… https://t.co/D2h9D9DoO5

+++

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Sarı, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sayın Ümran Alınak, Tarımkon Genel Başkanı Baş

Danışmanı Sayın İdil Saguner, Tarımkon Genel Sekreteri Sayın Semih Çalışkan, Tarımkon Pazarlama Müdürü Sayın Ömer Tüfekçi ve

+++

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.03.2022 11:31:08
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509448194740137990



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/LYK5lxYuoh
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programı"m… https://t.co/LYK5lxYuoh

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"mız kapsamında Sakarya Büyükşehir

Belediyesi'ni ziyaret ettik.

 

NIPC Müdür Vekili Sayın Aminu Süleman Takuma, Tarımkon Genel Başkanı Sayın Hakan Yüksel,

+++ https://t.co/GA6q8u3MA4

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.03.2022 11:30:41
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509448081569456128



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/rizP0rZ1aT
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programı"m… https://t.co/rizP0rZ1aT

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"mız kapsamında geldiğimiz Sakarya'da,

Sakarya Ticaret Borsa Başkan Yardımcısı Sayın Nizamettin Sarı, Akova Un ve Yem Fabrikası'nda bizi öğle yemeğinde ağırladı.

+++ https://t.co/yUXrWZxcPc

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.03.2022 10:49:29
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509437712021049347



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programımı… https://t.co/220zc01PzY
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programımı… https://t.co/220zc01PzY

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programımız kapsamında Luni Solar Enerji A.Ş.'yi

ziyaret ettik.

 

@sakaryaticaretb @SAfrosum @takuma_aminu

+++ https://t.co/CAH3RxVS0D

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.03.2022 11:52:43
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509272430765875209



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/uANsuXJ9hJ
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programı"m… https://t.co/uANsuXJ9hJ

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"mız kapsamında Sakarya Valiliği'ni

ziyaret ettik.

 

@SakaryaValiligi @Sakaryabld @sakaryaticaretb @SAfrosum @hakanyukseltr @adem_sari54 @TuncayKaydo @ekremyuce

+++ https://t.co/KrQpGHX8W8

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.03.2022 09:47:34
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509240936869543940



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/3uHf78U1p5
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programı"m… https://t.co/3uHf78U1p5

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"mız kapsamında Sarılar Fındık'ı ziyaret

ettik.

 

@adem_sari54 @takuma_aminu @sakaryaticaretb @hakanyukseltr @TuncayKaydo @idilsaguner @SAfrosum

+++ https://t.co/aax5dlp275

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.03.2022 09:24:15
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509235070057517067



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"m… https://t.co/SBozxueDQ3
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programı"m… https://t.co/SBozxueDQ3

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programı"mız kapsamında Tavsan'ı ziyaret ettik.

+++ https://t.co/eqzdxzU4Kx

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.03.2022 05:51:29
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509181524058558477



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programımı… https://t.co/jMVbuvD0bn
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programımı… https://t.co/jMVbuvD0bn

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programımız kapsamında Tavsan'ı ziyaret ettik.

+++ https://t.co/J2CzLzjsFk

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.03.2022 05:48:12
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509180699907141635



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında

Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programımı… https://t.co/pS6zar2S4J
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi

Programımı… https://t.co/pS6zar2S4J

TARIMKON ve Sakarya Ticaret Borsası olarak "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi Programımız kapsamında  Balsu Gıda'yı ziyaret

ettik.

+++ https://t.co/HHQqi7HcH1

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.03.2022 01:22:12
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1509113757208829954



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret

 

Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A… https://t.co/ypREb0monh
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret

 

Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A… https://t.co/ypREb0monh

Sakarya Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret

 

Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Yüksel, Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki Konfederasyon https://t.co/lg65Kdd5fV

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.03.2022 09:51:54
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1508879639451680769



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret

Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Uluslarası Tarı ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret  Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Adem Sarı, Uluslarası Tarı ....

Sakarya Ticaret Borsası'ndan Sakarya Valiliği' ne Ziyaret

 

Sakarya Ticaret Borsası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Yüksel, Nijerya

Yatırım Ajansı Başkanı Aminu Suleman Takuma ve beraberindeki Konfederasyon yöneticileri ile birlikte Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ı

makamında ziyaret etti.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 29.03.2022 09:47:49
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2349352965205200/



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Sakarya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan Yüksel, Nijerya Yatırım Ajansı Ba ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Sakarya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan

Yüksel, Nijerya Yatırım Ajansı Ba ....

Sakarya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan Yüksel, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı

Aminu Suleman Takuma ve Konfederasyon yöneticileri, Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret ettiler.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 29.03.2022 05:06:33
Link : https://www.facebook.com/196522322628431/posts/292537066360289



T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Sakarya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan Yüksel,… https://t.co/miaH1wluIV
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Sakarya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan

Yüksel,… https://t.co/miaH1wluIV

Sakarya Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Adem Sarı, Uluslarası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Bşk. Hakan Yüksel, Nijerya Yatırım Ajansı Başkanı

Aminu Suleman Takuma ve Konfederasyon yöneticileri, Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret ettiler.

 

?@valicetinoktay https://t.co/2HBqUyBQQ4

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.03.2022 04:50:53
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1508803887159029761



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve AFAD iş birliğinde 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat

14.00'te internet üzerinden ''İş Yerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi'' gerçekle ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve AFAD iş birliğinde 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te internet üzerinden ''İş Yerleri İçin

Afet Farkındalık Eğitimi'' gerçekle ....

TOBB ve AFAD iş birliğinde 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te internet üzerinden ''İş Yerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi'' gerçekleşecektir.

 

Eğitimde afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet

acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

 

Eğitime http://webinar.tobb.org.tr adresinden katılım sağlayabilirsiniz.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 29.03.2022 08:50:44
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2348897608584069/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/qjiDvJxHav
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/qjiDvJxHav

Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için,

 

-Yolcu Kardeşler firma yetkilisi Faruk Yolcu'yu,

-Nişsin Tarım firması Yönetim Kurulu Başkanı Doğan https://t.co/1GEYYr9l6C

TWITTER
Yayın Tarihi : 25.03.2022 05:01:12
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1507356933317144608



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerile ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa

üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerile ....

Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için,

 

-Yolcu Kardeşler firma yetkilisi Faruk Yolcu'yu,

-Nişsin Tarım firması Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Cenker ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı Cenker'i,

-S.S. Fındıklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Karasu'yu,

-S.S. Sıraköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Gürel'i,

-İçözler Tarım firma yetkilisi Zekeriya ve Tayyip İçöz'ü,

-Parlak Tarım Ürünleri firma yetkilisi Mustafa Parlak'ı,

-Yıldız Ticaret firma yetkilisi Savaş Yıldız'ı,

-Kayışoğlu Ticaret firma yetkilisi Hayrettin Gürsu'yu,

-Borsamız üyesi Gürsü Kayışoğlu ve Nizamettin Gürsu'yu,

-Alkan Tarım firma yetkilisi Cemil Alkan'ı

 

ziyaret etti.

#SakaryaTicaretBorsası #Üye #Ziyaret #Memnuniyet

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 25.03.2022 04:55:50
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2346003555540141/



Oxijen TV @OxijenTv:ŞEHİR GÜNDEMİ CANLI

 

Konuk : Adem Sarı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

@adem_sari54

 

https://t.co/aDoXG88GrC
Oxijen TV @OxijenTv:ŞEHİR GÜNDEMİ CANLI

 

Konuk : Adem Sarı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

@adem_sari54

 

https://t.co/aDoXG88GrC

ŞEHİR GÜNDEMİ CANLI

 

Konuk : Adem Sarı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

@adem_sari54

 

https://t.co/aDoXG88GrC

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.03.2022 08:09:02
Link : https://twitter.com/OxijenTv/status/1507041812346769410



Ali Kemal Sofu (alikemalsofu):Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran Sakarya Ticaret Borsası Başkanı ve Sarılar Fındık

Y.K.Başk. Sayın Adem SARI,  Ak Parti İlçe Y.K.Üyemiz S ....
Ali Kemal Sofu (alikemalsofu):Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran Sakarya Ticaret Borsası Başkanı ve Sarılar Fındık Y.K.Başk. Sayın Adem SARI,  Ak Parti

İlçe Y.K.Üyemiz S ....

Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran Sakarya Ticaret Borsası Başkanı ve Sarılar Fındık Y.K.Başk. Sayın Adem SARI,  Ak Parti İlçe Y.K.Üyemiz Sayın Barış

SARI ve Yeşiller Spor Yöneticisi Sayın Samet SİNER'e teşekkür ediyorum.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 24.03.2022 07:30:14
Link : https://www.facebook.com/312348186066662/posts/976485259652948/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü

kutladı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22… https://t.co/dg64hRXk2i
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22… https://t.co/dg64hRXk2i

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. dedi.

 

Detaylar: https://t.co/cAn4FU50H0 https://t.co/3VFx7DTIyW

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.03.2022 08:41:11
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1506143934065659907



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su

Günü ‘nü kutladı.   Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile i ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.   Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile i ....

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Her türlü tedbir alınmalı

Başkan Adem Sarı “Küresel İklim Değişikliğini yaşadığımız bu yüzyılda su yönetiminde nehirleri, sulak alanları ve yer altı sularını daha etkin korumayı

sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Sakarya ili su yönünden Türkiye ortalamasına göre daha az riskli bir durumda olmasına

karşın yeterli önem gösterilmediği takdirde yakın gelecekte su kıtlığı sorunu ve su kıtlığından kaynaklı tarım, sanayi, içme suyu yönetiminde zorluklar

yaşanabileceği de kaçınılmaz olacaktır.” dedi

Suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeliyiz

Başkan Sarı çözüm noktasında ise; “tatlı su kaynaklarının tamamının izleme sistemine alınarak su kalitesinin korunmasına yönelik her türlü tedbirler alınmalı,

tarımda ve sanayide suyu daha verimli kullanan uygulamalara geçişi önceliklendirmeli ve gerekli finansal mekanizmaları devreye almalı, yağmur suyu hasadı

ile su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Unutmayalım ki “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Kestiğimiz her ağacı, kirlettiğimiz her nehri, onlardan ödünç alıyoruz. Gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve temiz su kaynakları bırakmak hepimizin ortak

görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle daha yaşanabilir bir dünya dileğiyle "Dünya Su Gününü” kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 22.03.2022 08:38:32
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2343510655789431/



Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

https://t.co/f2YbiOUWeZ… https://t.co/DOHUSajC6s
Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.  https://t.co/f2YbiOUWeZ…

https://t.co/DOHUSajC6s

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.  https://t.co/f2YbiOUWeZ  @sakaryaticaretb @adem_sari54

#Sakarya #ticaret #EKONOMİ #dunyasugunu #sugunu

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.03.2022 11:49:14
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1506010063046991872



Sakarya54.net (sakarya54.net):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı.

- Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://www.sakarya54.net/s ....
Sakarya54.net (sakarya54.net):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi

https://www.sakarya54.net/s ....

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://www.sakarya54.net/sakarya-

ticaret-borsasi-baskani-adem-sari-22-mart-dunya-su-gunu-nu-kutladi/

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.03.2022 09:00:31
Link : https://www.facebook.com/633795833328051/posts/7523094531064779/



candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı

https://t.co/7TYn2j0I2k
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı https://t.co/7TYn2j0I2k

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı https://t.co/7TYn2j0I2k

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.03.2022 04:29:05
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1505899298080370697



Sakarya Haber @sakaryahaberr:STB Başkanı Sarı, Dünya Su Günü‘nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya… https://t.co/pi7JWsgjfL
Sakarya Haber @sakaryahaberr:STB Başkanı Sarı, Dünya Su Günü‘nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart

Dünya… https://t.co/pi7JWsgjfL

STB Başkanı Sarı, Dünya Su Günü‘nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı

açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında… https://t.co/lgEU1aKofM #sakarya #haber #gündem #geyve #karasu #arifiye #kocaali #akyazı

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.03.2022 02:40:32
Link : https://twitter.com/sakaryahaberr/status/1505871979361886209



NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı ....
NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı ....

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Âdem Sarı, 22 Mart Dünya Su Günü ‘nü kutladı

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.03.2022 02:31:10
Link : https://www.facebook.com/275209565993001/posts/2131146503732622/



Adayorum (adayorumcom):Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı

açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bi ....
Adayorum (adayorumcom):Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında

kullanılan, yaşamın bi ....

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; “Su günlük yaşamın her alanında kullanılan, yaşamın bir diğer

adıdır. Dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Bu nedenle su yönetimi gün geçtikçe

daha büyük önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.03.2022 02:15:56
Link : https://www.facebook.com/1942050436031167/posts/3182858715283660/



Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Tarım alanında gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini Vali

Çetin Oktay Kaldırım ile paylaştıklarını belirten Sakarya Ticaret Borsası Baş ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Tarım alanında gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini Vali Çetin Oktay Kaldırım ile paylaştıklarını

belirten Sakarya Ticaret Borsası Baş ....

Tarım alanında gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini Vali Çetin Oktay Kaldırım ile paylaştıklarını belirten Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı,

“Gerçekleştirmek istediğimiz projelerimizle Sakarya’yı tarım cenneti yapacağız” dedi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.03.2022 01:26:43
Link : https://www.facebook.com/515494531817909/posts/5261175930583055/



Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Uluslar arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel

Başkanı Hakan YÜKSEL

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI

İl… https://t.co/7MiwcPJLgS
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Uluslar arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel Başkanı Hakan YÜKSEL

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI

İl… https://t.co/7MiwcPJLgS

Uluslar arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel Başkanı Hakan YÜKSEL

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI

İl müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. İlimizdeki tarımsal faaliyetler ve yatırımlar konularında bilgilendirme yapılmıştır https://t.co/E1m1afAYZJ

TWITTER
Yayın Tarihi : 16.03.2022 08:01:24
Link : https://twitter.com/sakarya_tarim/status/1504140790624305152



Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü (sakaryatarimorman):Uluslar arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel

Başkanı Hakan YÜKSEL Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI İl Müdürlüğümüzü ziyaret etm ....
Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü (sakaryatarimorman):Uluslar arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel Başkanı Hakan YÜKSEL Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem SARI İl Müdürlüğümüzü ziyaret etm ....

Uluslar arası Tarım ve Gıda konfederasyonu Genel Başkanı Hakan YÜKSEL

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI

İl Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. İlimizdeki tarımsal faaliyetler ve yatırımlar konularında bilgilendirme yapılmıştır

 

Başkanlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 16.03.2022 08:01:01
Link : https://www.facebook.com/216769543969321/posts/270503768595898



AİLEMDER GENEL BAŞKANI @yaseminhatic:Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin

Oktay Kaldırım'ı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Ade… https://t.co/8kKeYMdhnn
AİLEMDER GENEL BAŞKANI @yaseminhatic:Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Sn. Ade… https://t.co/8kKeYMdhnn

Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Adem Sarı ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarete icra kurulu üyelerimiz Süreyya Ümran Alınak, Tuncay Kaydu ve Semih Kınalı eşlik etti. https://t.co/EzpM4JshX7

TWITTER
Yayın Tarihi : 16.03.2022 06:15:29
Link : https://twitter.com/yaseminhatic/status/1504114133695975425



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sakarya Tarım İl Müdürü Sayın Ali Ulvi Özerdem'i Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Sayın Adem Sarı ile birlikte ziyar… https://t.co/UTUx9ZxRlO
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sakarya Tarım İl Müdürü Sayın Ali Ulvi Özerdem'i Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ile birlikte ziyar…

https://t.co/UTUx9ZxRlO

Sakarya Tarım İl Müdürü Sayın Ali Ulvi Özerdem'i Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ile birlikte ziyaret ettik.

.

 

We visited Sakarya Provincial Director of Agriculture, Mr. Ali Ulvi Özerdem, together with Mr. Adem Sarı, President of Sakarya Commodity Exchange.

+++ https://t.co/eRJGdbnw5V

TWITTER
Yayın Tarihi : 16.03.2022 04:42:01
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1504090614912229378



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay

Kaldırım'ı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Ade… https://t.co/Dt2qKErjnn
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn.

Ade… https://t.co/Dt2qKErjnn

Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, Sakarya valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Adem Sarı ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarete icra kurulu üyelerimiz Süreyya Ümran Alınak, Tuncay Kaydu ve Semih Kınalı eşlik etti.

+++ https://t.co/otF6Pjkmwl

TWITTER
Yayın Tarihi : 16.03.2022 02:55:04
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1504063696351416321



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı

Hakan Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ....

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,

TARIMKON yönetimiyle birlikte Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret ettiler.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 16.03.2022 01:27:02
Link : https://www.facebook.com/196522322628431/posts/284010987212897



T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı

Hakan Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim… https://t.co/xVGzI3RFP8
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim… https://t.co/xVGzI3RFP8

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,

TARIMKON yönetimiyle birlikte Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret ettiler.

 

?@valicetinoktay https://t.co/MtcUoHyKCL

TWITTER
Yayın Tarihi : 16.03.2022 01:26:39
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1504041445937889284



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/NXKbdQwwj6
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/NXKbdQwwj6

Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için,

-Karagöl Süt Ürünleri firma yetkilisi Nedim Maden'i,

-Özgüllü Süt Ürünleri firma yetkilileri

devamı: https://t.co/ilIfKruf5T

TWITTER
Yayın Tarihi : 15.03.2022 03:22:15
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1503708149559316482



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerile ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa

üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerile ....

Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için,

 

-Karagöl Süt Ürünleri firma yetkilisi Nedim Maden'i,

-Özgüllü Süt Ürünleri firma yetkilileri Yunus Emre ve Alaattin Güllü'yü,

-Meteler Tarım firması sahibi Cevdet Mete'yi,

-Gölkent Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı ve 6.Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Zafer'i,

-Borsamız üyesi Erhan Mete'yi,

-Hasbil Tarım firma yetkilisi Habil Genç'i,

-Konuklu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Haluk Onay'ı,

-Ada Kuzey Tarım firma yetkilisi Gürkan Ok'u,

-Boztürk Ticaret firma  yetkilisi İsmail Boztürk'ü,

-Borsamız üyesi Barış Onur'u,

-Bülent Bebek Tarım firması sahibi Bülent Bebek'i,

-Araman Petrol Ürünleri firması sahibi Ali Kaykın'ı,

-Akçakamış Tarımsal Kalkınma Kooperitifi Başkanı Ali Ertürk'ü

 

ziyaret etti.

 

#SakaryaTicaretBorsası #Üye #Ziyaret #Memnuniyet

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 15.03.2022 03:06:33
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2338158212991342/



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON olarak Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve

Özel Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile Ankara'… https://t.co/NT7qabDxHP
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON olarak Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve Özel Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile

Ankara'… https://t.co/NT7qabDxHP

TARIMKON olarak Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve Özel Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile Ankara'da yeni projeler ve işbirliği için

bir araya geldik.

+++ https://t.co/s19Vl9aAVC

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.03.2022 04:15:09
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1502634302474964993



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON olarak Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve

Özel Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile Ankara'… https://t.co/4QZf9BPdKR
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:TARIMKON olarak Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve Özel Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile

Ankara'… https://t.co/4QZf9BPdKR

TARIMKON olarak Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adem Sarı ve Özel Kalem Müdürü Sayın Semih Kınalı ile Ankara'da yeni projeler ve işbirliği için

bir araya geldik.

 

#borsa #Sakarya #ticaret #Ankara #proje #işbirliği #meeting https://t.co/8iGPZihRDb

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.03.2022 01:04:27
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1502586309126283267



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü’nü Kutladı…  Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer kat ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…  Adem Sarı,

“Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer kat ....

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…

 

Adem Sarı, “Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan

kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; kadınlarına gereken değeri vermeyen toplumlar, medeniyet yarışında geri kalmaya mahkûmdur. Asıl olan insandır! Kadın tüm hak ve

özgürlükleriyle eşit şartlarda yaşamaya layıktır. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, adil bir toplum

yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle kadın hak ve özgürlüklerinin işlevsellik kazanması, sadece kadınlarımızın mücadelesi ile değil, tüm bireylerin

katkılarıyla mümkündür.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet olaylarının son bulması, dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer

haline gelmesi ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum”. ifadelerini kullandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 09.03.2022 08:32:29
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2333464350127395/



CANSESHABER @CANSESHABER1:ADEM SARI 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI…

HTTPS://T.CO/ZBOLKJQUYE @ADEM_SARİ54 #SAKARYA #8MARTDUNYAKADİNLARGUNU
Canseshaber @Canseshaber1:Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…  https://t.co/zBOlkJqUYe @adem_sari54 #sakarya

#8martdunyakadinlargunu

Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı…  https://t.co/zBOlkJqUYe @adem_sari54 #sakarya #8martdunyakadinlargunu

TWITTER
Yayın Tarihi : 09.03.2022 12:22:08
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1501307303177297923



Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü

kutladı. ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 08.03.2022 12:22:29
Link : https://www.facebook.com/515494531817909/posts/5236418216392160/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:2.Meslek Komitesi Başkanı Fikret Koç, 3.Meslek Komitesi Başkanı Ümit

Aydın, 4.Meslek Komitesi Başkanı Rüstem Akkoyu… https://t.co/tu2D2WwPzd
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:2.Meslek Komitesi Başkanı Fikret Koç, 3.Meslek Komitesi Başkanı Ümit Aydın, 4.Meslek Komitesi Başkanı Rüstem

Akkoyu… https://t.co/tu2D2WwPzd

2.Meslek Komitesi Başkanı Fikret Koç, 3.Meslek Komitesi Başkanı Ümit Aydın, 4.Meslek Komitesi Başkanı Rüstem Akkoyun, Meclis Başkanı ve 5. Meslek

Komitesi Başkanı Avni Uçar, 6.Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Zafer ve 7.Meslek Komitesi Başkanı Sinan Demirkan katılım sağladı.

TWITTER
Yayın Tarihi : 08.03.2022 09:28:46
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1501082479989563397



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis

Başkanı Avni Uçar ve Meslek Komite Başkanları… https://t.co/dNj8F6NG1v
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis Başkanı Avni Uçar ve Meslek Komite

Başkanları… https://t.co/dNj8F6NG1v

#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis Başkanı Avni Uçar ve Meslek Komite Başkanları ile üyelerimizin taleplerinin,

sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya 1.Meslek Komitesi Başkanı Sezgin Ülken, https://t.co/ifkzEtQiVG

TWITTER
Yayın Tarihi : 08.03.2022 09:28:46
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1501082477896609793



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı;

Borsa Meclis Başkanı Avni Uçar ve Meslek Komite Başkanları ile üyelerimizin taleple ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis Başkanı Avni Uçar ve Meslek

Komite Başkanları ile üyelerimizin taleple ....

#SakaryaTicaretBorsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; Borsa Meclis Başkanı Avni Uçar ve Meslek Komite Başkanları ile üyelerimizin taleplerinin,

sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü istişare toplantısı gerçekleştirdi.

 

Toplantıya 1.Meslek Komitesi Başkanı Sezgin Ülken, 2.Meslek Komitesi Başkanı Fikret Koç, 3.Meslek Komitesi Başkanı Ümit Aydın, 4.Meslek Komitesi

Başkanı Rüstem Akkoyun, Meclis Başkanı ve 5. Meslek Komitesi Başkanı Avni Uçar, 6.Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Zafer ve 7.Meslek Komitesi

Başkanı Sinan Demirkan katılım sağladı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 08.03.2022 09:27:23
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2332728900200940/



Adem Sarı @adem_sari54:Bu akşam @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile Meslek Komite

Başkanlarımız ile istişare toplantısı gerçekl… https://t.co/6jJ9UBzdWj
Adem Sarı @adem_sari54:Bu akşam @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile Meslek Komite Başkanlarımız ile istişare toplantısı gerçekl…

https://t.co/6jJ9UBzdWj

Bu akşam @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile Meslek Komite Başkanlarımız ile istişare toplantısı gerçekleştirilecektirdik. Üyelerimizin taleplerini

sorunlarını çözüm önerilerini konuştuk. @RHisarciklioglu @TOBBiletisim https://t.co/lAKyp7Ffmj

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.03.2022 07:59:13
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1500878749134426124



candan tufan @candantufan3:STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü

Kutladı https://t.co/5BDpRqM8DN
candan tufan @candantufan3:STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı https://t.co/5BDpRqM8DN

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladı https://t.co/5BDpRqM8DN

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.03.2022 06:28:49
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1500855999783227399



SAKARYA HABER @SAKARYAHABERR:'KADINA ŞİDDET SON BULSUN': 8 MART DÜNYA EMEKÇİ

KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLAYAN STB BAŞKANI ADEM SARI,…

HTTPS://T.CO/YYWKK9IBQ5
Sakarya Haber @sakaryahaberr:'Kadına şiddet son bulsun': 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan STB Başkanı Adem

Sarı,… https://t.co/YYWKK9Ibq5

'Kadına şiddet son bulsun': 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan STB Başkanı Adem Sarı, “Türkiye’de ve dünyada yaşanan

insan olmanın özüne aykırı kadına şiddet… https://t.co/klwSSXYVFd #sakarya #haber #gündem #hendek #akyazı #sapanca #geyve #karasu

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.03.2022 05:16:33
Link : https://twitter.com/sakaryahaberr/status/1500837813943607301



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/NvSrgN4BUt
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki… https://t.co/NvSrgN4BUt

Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için,

- Fettahoğlu Grup , Göze Tarım firma yetkilisi Fuat Fettoğlu'nu, https://t.co/K39Gp6judn

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.03.2022 05:09:54
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1500836140861075464



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerile ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa

üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerile ....

Başkan Adem Sarı'dan Üye Ziyareti

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Borsa üyelerinin mesleki sorunları, görüş önerileri vb. konularda istişare yapmak için,

 

- Fettahoğlu Grup , Göze Tarım firma yetkilisi Fuat Fettoğlu'nu,

- Şen Piliç firması Genel Müdürü Aydın Başyurt'u

- ÇEKOK Firması Türkiye Satış Direktörü Kemal Taşdemir ve Muhasebe Müdürü Sevda Ege'y,

- Alaplı İnci Fındık firması yetkilisi İsmail İnci'yi,

- Acar Fındık firması yetkilisi Mustafa Acar'ı,

- Tarakçı Fındık firması yetkilisi Ersin Göben'i,

- Şengün Fındık firması yetkilisi Semih Ergün'ü,

- Durak Fındık firması yetkilisi Mehmet Durak'ı,

 

ziyaret etti.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 07.03.2022 05:04:40
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2332188063588357/



Adayorum (adayorumcom):STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü

kutladı. Sarı, "Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, se ....
Adayorum (adayorumcom):STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Sarı, "Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata

değer katan, se ....

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Sarı, "Emeğiyle, aklıyla, kalbiyle hayata değer katan, sevgiyi,

fedakârlığı, üretkenliği ile yarınlara umut olan, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında

önemli bir yere sahiptir" dedi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 07.03.2022 11:13:58
Link : https://www.facebook.com/1942050436031167/posts/3172562856313246/



Sakarya Haber @sakaryahaberr:Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı: Sakarya Ticaret

Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem… https://t.co/EafE0DYaaN
Sakarya Haber @sakaryahaberr:Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı

Adem… https://t.co/EafE0DYaaN

Başkan Sarı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı: Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü’nü kutladı. https://t.co/dITSNScXEo #sakarya #haber #gündem #sapanca #erenler #pamukova #karapürçek #serdivan

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.03.2022 10:50:04
Link : https://twitter.com/sakaryahaberr/status/1500740549539598338



SAKARYA TİCARET BORSASI (SAKARYATİCARETBORSASİ):TOBB VE KGF İŞBİRLİĞİNDE 2 MART 2022

ÇARŞAMBA 14:00’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK “KGF YENİ DESTEK PAKETLERİ BİLGİLENDİRME

WEBİNARI”NA KATILIMINIZI  ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve KGF işbirliğinde 2 Mart 2022 Çarşamba 14:00’te gerçekleştirilecek “KGF Yeni Destek Paketleri

Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı  ....

TOBB ve KGF işbirliğinde 2 Mart 2022 Çarşamba 14:00’te gerçekleştirilecek “KGF Yeni Destek Paketleri Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz.

Detaylı bilgi ve katılım: http://webinar.tobb.org.tr

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 01.03.2022 04:37:59
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2327583704048793/



Kocaali Ziraat Odası ():Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  Adem Sarı, Meclis Kurulu Başkanı Avni

Uçar , Karapürçek Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Yıldır ....
Kocaali Ziraat Odası ():Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  Adem Sarı, Meclis Kurulu Başkanı Avni Uçar , Karapürçek Ziraat Odası Başkanı

Zekeriya Yıldır ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  Adem Sarı, Meclis Kurulu Başkanı Avni Uçar , Karapürçek Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Yıldırım ve

Yönetim Kurulu üyesi ziyaretleri için teşekkür ederiz.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 01.03.2022 04:15:08
Link : https://www.facebook.com/101358496646421/posts/4931922060256683/


