
Mayıs 2022 Haber Arşivi

Tarih Aralığı: 1.5.2022 - 31.5.2022

Haber Adedi: 342



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 28.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 'SAKARYA BİZİM YÜZ AKIMIZ' 1

2 28.5.2022 ADAPOSTASI TOBB BASKANI'NDAN OVGU:SAKARYA YÜZ AKIMIZ 1

3 28.5.2022 BİZİM SAKARYA SATSO A KALİTE HİZMET VERİYOR 5

4 28.5.2022 SAKARYA SÖZ 'SATSO A KALİTE HİZMET VERİYOR' 4

5 28.5.2022 SAKARYA YENİGÜN 'BENİ HAFİFE ALMA' İDDİALI GELİYOR 2

6 28.5.2022 YENİ SAKARYA 'SAKARYA YÜZ AKIMIZ' 1

7 27.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ KULAĞA KÜPE OLACAK SÖZLER 1

8 27.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ MARKALAŞMA DESTEĞİ 1

9 27.5.2022 ADAPOSTASI HİSARCIKLIOĞLU: SAKIN TARIM VE HAYVANCILIKTAN
AYRILMAYIN

2

10 27.5.2022 ADAPOSTASI KOOPERATİFLERE DESTEK 1

11 27.5.2022 ANALİZ SAKARYALI KADINLAR PROJEYLE MARKALAŞACAK 4

12 27.5.2022 BİZİM SAKARYA KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK 1

13 27.5.2022 BİZİM SAKARYA TARIMDAN VAZGEÇMEYİN 1

14 27.5.2022 SAKARYA SÖZ KOOPERATİFLERE MARKA DESTEĞİ 4

15 27.5.2022 SAKARYA SÖZ TARIMDAN AYRILMAYIN 1

16 27.5.2022 SAKARYA YENİ HABER "BENİ HAFİFE ALMA" 1

17 27.5.2022 SAKARYA YENİ HABER 'TARIM VE HAYVANCILIKTAN VAZGEÇMEYİN' 1

18 27.5.2022 SAKARYA YENİGÜN HİSARCIKLIOĞLU BORSADA 1

19 27.5.2022 YENİ SAKARYA BENİ HAFİFE ALMA! 1

20 27.5.2022 YENİ SAKARYA TARIM VE HAYVANCILIKTAN AYRILMAYIN! 1

21 26.5.2022 BİZİM SAKARYA HİSARCIKLIOĞLU AKYAZI'DA 6

22 26.5.2022 SAKARYA YENİGÜN AKYAZI DA TARİHİ GÜN! 1

23 25.5.2022 SAKARYA YENİGÜN HİSARCIKLIOGLU SAKARYA'DA 1

24 24.5.2022 ADAPOSTASI TEK DURAK OFİSİ AÇILIYOR 1

25 24.5.2022 BİZİM SAKARYA SATSO'DA AÇILIŞ HEYECANI! 5

26 24.5.2022 SAKARYA SÖZ HİSARCIKLIOĞLU'NUN GÜNDEMİ YOĞUN 1

27 24.5.2022 SAKARYA YENİ HABER TEK DURAK HİZMETE GİRİYOR! 1

28 24.5.2022 SAKARYA YENİGÜN SATSO HİZMET BİNALARI YARIN TÖRENLE AÇILACAK 1

29 24.5.2022 TÜRKİYE İSTANBUL TAŞRA
BASKISI

SÜPER MEYVE ARONYA SAKARYA'DA YETİŞECEK 13

30 24.5.2022 YENİ SAKARYA SATSO BÜYÜK AÇILIŞA HAZIR 1
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31 23.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ÜRETİCİYE YENİ GELİR KAPISI 1

32 23.5.2022 ADAPOSTASI HEDEF ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ ARTIRMAK ARONYA ŞEHRİ
OLACAĞIZ

1

33 23.5.2022 ADAPOSTASI TEK DURAK AÇILIYOR 5

34 23.5.2022 BİZİM SAKARYA SAKARYA İÇİN YENİ BİR GELİR KAPISI:ARONYA 1

35 23.5.2022 SAKARYA SÖZ SAKARYA TOPRAKLARINA ARONYA FİDESİ DİKİLDİ 1

36 23.5.2022 SAKARYA YENİ HABER 'HEDEF SAKARYA'YI ARONYA ŞEHRİ HALİNE GETİRMEK' 5

37 23.5.2022 YENİ SAKARYA SÜPER MEYVE ÜRETECEĞİZ! 1

38 22.5.2022 ANALİZ ARONYA ÜRETİMİYLE KENT EKONOMİSİNE KATKI
VERECEK

10

39 22.5.2022 AYDINLIK SÜPER MEYVE ARONYAYA ALIM GARANTİSİ 7

40 22.5.2022 YENİ AKİT SAKARYA ARONYA ŞEHRİ HALİNE GETİRİLECEK 5

41 21.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ TOBB BAŞKANI AÇILIŞA GELİYOR 1

42 21.5.2022 BİZİM SAKARYA HİSARCIKLIOĞLU AÇILIŞA GELİYOR 5

43 21.5.2022 SAKARYA SÖZ HİSARCIKLIOĞLU AÇILIŞA GELİYOR 1

44 21.5.2022 SAKARYA YENİ HABER HİSARCIKLIOĞLU SATSO'YA GELİYOR 1

45 21.5.2022 YENİ SAKARYA SATSO ARTIK BİR HİZMET KAMPUSU 1

46 19.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ORTAK AKILLA ÇALIŞALIM 10

47 19.5.2022 ADAPOSTASI ORTAK AKILLA ÇALIŞALIM 1

48 19.5.2022 SAKARYA YENİGÜN NİJERYA'DA YATIRIM FIRSATLARI 5

49 19.5.2022 SAKARYA YENİGÜN ÖRNEK BAHÇE HAZIR 1

50 18.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ KOÜ'DEN STB'YE ZİYARET 6

51 18.5.2022 ADAPOSTASI SÜPÜRGECİLİK MESLEĞİ TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ 7

52 18.5.2022 BİZİM SAKARYA İZMİT MYO ÖĞRENCİLERİ STB'DE 6

53 18.5.2022 SAKARYA YENİ HABER "ATÖLYELER BİR BİR KAPANDI" 1

54 18.5.2022 SAKARYA YENİGÜN ÖĞRENCİLER BORSA'DA 1

55 18.5.2022 YENİ SAKARYA STB'YE ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET 1

56 13.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ARTIK HAFTADA 2 GÜN AÇIK 5

57 13.5.2022 ADAPOSTASI HAYVAN PAZARI ARTIK HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK 8

58 13.5.2022 BİZİM SAKARYA STB CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN AÇIK
OLACAK

7

59 13.5.2022 SAKARYA SÖZ HAYVAN PAZARI HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇILACAK 1

60 13.5.2022 SAKARYA YENİ HABER HİZMET İKİ GÜNE ÇIKARILDI 5

61 13.5.2022 SAKARYA YENİGÜN HAYVAN PAZARI İKİ GÜN AÇILACAK 2

62 13.5.2022 YENİ SAKARYA CANLI HAYVAN BORSASI İKİ GÜN HİZMET VERECEK 4

63 11.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ STB'NİN VİZYON PROJESİ TAMAMLANMAK ÜZERE 5
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64 11.5.2022 ADAPOSTASI ÖZERDEM'DEN DEPOYA ZİYARET 7

65 11.5.2022 BİZİM SAKARYA ÖZERDEM'DEN LİSANSLI DEPO ALANINA ZİYARET 7

66 11.5.2022 SAKARYA SÖZ 'TARIM İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM' 4

67 11.5.2022 SAKARYA SÖZ DEPO HARMAN SONU AÇILIYOR 1

68 11.5.2022 SAKARYA YENİ HABER ÇİFTÇİ DOSTU PROJE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR 5

69 11.5.2022 SAKARYA YENİGÜN LİSANSLI DEPODA İNCELEME 2

70 11.5.2022 YENİ SAKARYA LİSANSLI DEPO BÖLGE TARIMI İÇİN ÖNEMLİ 1

71 9.5.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ NİJERYA ZİYARETİNİ ANLATTI 7

72 9.5.2022 KARADENİZ EKONOMİ DÜNYA FINDIK HAFTASI BU YIL SAKARYA'DA
KUTLANACAK

1

73 9.5.2022 ORDU VİZYON SORUNLAR BAKAN KİRİŞÇİ'YE ANLATILACAK 3

74 7.5.2022 GİRESUN EKSPRES NİJERYA TÜRK FINDIĞINA TALİP 3

75 7.5.2022 ÖNCÜ NİJERYA HEYETİ TÜRK FINDIĞI İÇİN SAKARYA'DA 2

76 6.5.2022 GİRESUN EKSPRES FINDIĞIN DÜNÜ BUGÜNÜ BAKAN KİRİŞÇİ'YE
ANLATILACAK

1

77 6.5.2022 GİRESUN GÜNDEM FINDIĞI DÜNYAYA TANITMALIYIZ 2

78 6.5.2022 GİRESUN İLERİ BAKAN KİRİŞÇİ İLE TOPLANTI PLANLANIYOR 1

79 6.5.2022 KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ FINDIK SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
KONUŞULACAK

12

80 6.5.2022 ÖNCÜ "FINDIKTA REKOLTE VE FİYAT SARMALINA SON
VERİLMELİ"

1

81 6.5.2022 ORDU HAYAT "FINDIĞI 6 KITADA TANITMAK İSTİYORUZ" 2

82 6.5.2022 ORDU YORUM TÜRK FINDIK SEKTÖRÜ KONUŞULACAK 1

83 27.5.2022 GOZLEMSAKARYA.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

84 27.5.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

85 27.5.2022 SAKARYAKENT.NET SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

86 27.5.2022 T54.COM.TR Hisarcıklıoğlu: Sakarya bizim yüz akımız 0

87 27.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM SATSO A KALİTE HİZMET VERİYOR 0

88 27.5.2022 SAKARYADANHABER.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

89 27.5.2022 SAKARYAHALK.COM SATSO 'A' kalite hizmet veriyor 0

90 27.5.2022 MEDYADETAY.COM "SATSO A kalite hizmet veriyor" 0

91 27.5.2022 MEDYAROTA.COM Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı
Gerçekleştirildi

0

92 27.5.2022 KOCAALI.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

93 27.5.2022 ADAYORUM.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: SATSO A Kalite hizmet veriyor 0

94 27.5.2022 MEDYABAR.COM SATSO A kalite hizmet veriyor 0

95 27.5.2022 HALK54.COM Oda ve Borsa başkanları SATSO toplantısında buluştu 0

96 27.5.2022 HABERLISIN.COM SATSO A kalite hizmet veriyor 0
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97 27.5.2022 LCHABERAJANSI.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

98 27.5.2022 HABERFOKUS.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

99 27.5.2022 SAKARYAHALK.COM Hisarcıklıoğlu: Tarımdan ayrılmayın 0

100 27.5.2022 ADATAVIR.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

101 27.5.2022 MARMARASEKTOREL.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

102 27.5.2022 SAKARYAMILAT.COM SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

103 27.5.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR STB projelerine övgüler 0

104 26.5.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, STB'yi ziyaret etti 0

105 26.5.2022 GOZLEMSAKARYA.COM (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu"Sakın tarım ve
hayvancılıktan ayrılmayın"

0

106 26.5.2022 MEDYABAR.COM Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri markalaşacak 0

107 26.5.2022 SAKARYADANHABER.COM TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret
Borsasını ziyaret etti.

0

108 26.5.2022 ADAYORUM.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret
etti

0

109 26.5.2022 T54.COM.TR Hisarcıklıoğlu'ndan uyarı: Tarımdan vazgeçmeyin 0

110 26.5.2022 SAKARYAHALK.COM 'Tarımdan vazgeçmeyin' 0

111 26.5.2022 MEDYAROTA.COM “Sakın Tarım Ve Hayvancılıktan Ayrılmayın” 0

112 26.5.2022 LCHABERAJANSI.COM Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti 0

113 26.5.2022 HALK54.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, STB'yi ziyaret etti 0

114 26.5.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, STB'yi ziyaret etti 0

115 26.5.2022 HABERLISIN.COM Hisarcıklıoğlu STB'yi ziyaret etti 0

116 26.5.2022 HABERHENDEK.COM TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret
Borsasını ziyaret etti

0

117 26.5.2022 NETGASTE.COM TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret
Borsasın'da

0

118 26.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak 0

119 26.5.2022 SAKARYAHALK.COM Kadın Kooperataifleri marka olma yolunda 0

120 26.5.2022 SAKARYADANHABER.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

121 26.5.2022 HATAYINTERNETTV.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

122 26.5.2022 HABERLISIN.COM Kadın kooperatifleri ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle
markalaşacak

0

123 26.5.2022 MAVIKOCAELI.COM.TR Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri "Beni Hafife Alma"
projesiyle markalaşacak

0

124 26.5.2022 PUSULAGAZETESI.COM.TR BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR"

0

125 26.5.2022 ISTANBULHABER.COM.TR BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

126 26.5.2022 KARSMANSET.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

127 26.5.2022 OLAY53.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0
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128 26.5.2022 MEDYAGAZETE.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

129 26.5.2022 BALGOCBURADA.COM BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR"

0

130 26.5.2022 BURSAHABER.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

131 26.5.2022 HABER16.COM BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR"

0

132 26.5.2022 HABER54.COM.TR BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

133 26.5.2022 HABERTURK.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

134 26.5.2022 IHA.COM.TR BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

135 26.5.2022 T4HABER.COM BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR"

0

136 26.5.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR "Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız" 0

137 26.5.2022 TRAKYAGAZETESI.COM.TR Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri "Beni Hafife Alma"
projesiyle markalaşacak

0

138 26.5.2022 BASAKGAZETESI.COM BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR”

0

139 26.5.2022 KONYAHABER42.COM BAŞKAN SOYKAN   EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN
DEĞERLİ YATIRIMDIR

0

140 26.5.2022 ADATAVIR.COM TOBB Başkanından Sakarya Ticaret Borsası'na Ziyaret 0

141 26.5.2022 MARMARABASIN.COM Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’ 0

142 26.5.2022 MARMARASEKTOREL.COM Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’ 0

143 26.5.2022 SAKARYA54.NET SATSO A Kalite Hizmet Veriyor 0

144 26.5.2022 SAKARYA54.NET TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret
Borsasını ziyaret etti.

0

145 26.5.2022 SAKARYAMILAT.COM Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’ 0

146 25.5.2022 NETGASTE.COM SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI AÇILDI 0

147 25.5.2022 HALK54.COM Hisarcıklıoğlu’ndan ‘tarım ve hayvancılıktan vazgeçmeyin’
uyarısı

0

148 25.5.2022 HABERLISIN.COM TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ 0

149 25.5.2022 HALK54.COM Hisarcıklıoğlu Sakarya il ve ilçe meclisleriyle müşterek
toplantıda buluştu

0

150 23.5.2022 T54.COM.TR Hisarcıklıoğlu meclise de katılacak 0

151 23.5.2022 MEDYADETAY.COM SATSO Tek Durak Ofis hizmet binaları açılıyor 0

152 23.5.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM Ofis hizmet binaları Çarşamba günü açılıyor 0

153 23.5.2022 KOCAALI.COM Satso Tek Durak Ofis Hizmet Binaları çarşamba günü açılıyor 0

154 23.5.2022 SAKARYAKENT.NET SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA
GÜNÜ AÇILIYOR

0

155 23.5.2022 ADAYORUM.COM SATSO tek durak ofis hizmet binaları çarşamba günü açılıyor 0

156 23.5.2022 MEDYAROTA.COM SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Çarşamba Günü
Açılıyor

0

157 23.5.2022 HALK54.COM SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları hizmete açılıyor 0

158 23.5.2022 SAKARYADANHABER.COM SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA
GÜNÜ AÇILIYOR

0
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159 23.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Ofis hizmet binaları açılıyor 0

160 23.5.2022 LCHABERAJANSI.COM Beklenen açılışa günler sayılıyor 0

161 23.5.2022 MEDYABAR.COM SATSO Tek Durak Ofis Hizmet binaları çarşamba günü açılıyor 0

162 23.5.2022 YENISAKARYA.COM Tek durak ofis hizmet açılıyor 0

163 23.5.2022 HABER54.COM.TR SATSO Tek Durak hizmet ofisleri çarşamba günü açılıyor 0

164 23.5.2022 HABERFOKUS.COM SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA
GÜNÜ AÇILIYOR

0

165 23.5.2022 HABERLISIN.COM Ofis hizmet binaları Çarşamba günü açılıyor 0

166 23.5.2022 ADATAVIR.COM SATSO Tek Durak Hizmet Binaları Çarşamba Günü Açılıyor 0

167 23.5.2022 MARMARASEKTOREL.COM SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açılıyor 0

168 23.5.2022 SAKARYA54.NET SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA
GÜNÜ AÇILIYOR

0

169 23.5.2022 SAKARYAMILAT.COM SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açılıyor 0

170 22.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM "Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız" 0

171 22.5.2022 AYDINLIK.COM.TR Süper meyve aronyaya alım garantisi 0

172 21.5.2022 HABERLISIN.COM "Aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak 0

173 21.5.2022 SAKARYAHALK.COM Aronya ile çiftçi kazanacak 0

174 21.5.2022 YENIAKIT.COM.TR "Süper meyve" için harekete geçildi... Kent ekonomisine büyük
katkı sağlayacak

0

175 21.5.2022 YENIAKIT.COM.TR "Süper meyve" için harekete geçildi... Kent ekonomisine büyük
katkı sağlayacak

0

176 21.5.2022 MEDYABAR.COM "Süper meyve" Sakarya'da yaygınlaşıyor! 0

177 21.5.2022 SONHABERLER.COM Aronya Sakarya ekonomisini canlandıracak 0

178 21.5.2022 MAVIKOCAELI.COM.TR Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı
sağlanacak

0

179 21.5.2022 TRAKYAGAZETESI.COM.TR Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı
sağlanacak

0

180 21.5.2022 HABERLER.COM Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı
sağlanacak

0

181 21.5.2022 HABERLER.COM Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı
sağlanacak

0

182 21.5.2022 SONDAKIKA.COM Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı
sağlanacak

0

183 20.5.2022 SAKARYAKENT.NET TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya Geliyor 0

184 20.5.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

185 20.5.2022 GOZLEMSAKARYA.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya Geliyor 0

186 20.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor 0

187 20.5.2022 MEDYAROTA.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

188 20.5.2022 MEDYADETAY.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor 0

189 20.5.2022 KOCAALI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

190 20.5.2022 MEDYABAR.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'ya geliyor! 0
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191 20.5.2022 ADAYORUM.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya geliyor 0

192 20.5.2022 HABERLISIN.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

193 20.5.2022 SAKARYAHALK.COM Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor 0

194 20.5.2022 HABERFOKUS.COM SATSO Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açılacak 0

195 20.5.2022 HALK54.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor 0

196 20.5.2022 SAKARYADANHABER.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya Geliyor 0

197 20.5.2022 LCHABERAJANSI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

198 20.5.2022 T54.COM.TR Tek Durak çarşamba açılıyor 0

199 20.5.2022 ADATAVIR.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

200 20.5.2022 SAKARYA54.NET TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

201 20.5.2022 SAKARYAMILAT.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor 0

202 19.5.2022 HABER54.COM.TR Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı 0

203 19.5.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Nijerya'da yatırım fırsatları 0

204 18.5.2022 NETGASTE.COM STB'da Nijerya heyeti ile toplantı 0

205 18.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı 0

206 18.5.2022 HABERLISIN.COM Nijerya'daki yatırım fırsatları iş dünyasına anlatıldı 0

207 18.5.2022 MAVIKOCAELI.COM.TR Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı 0

208 18.5.2022 STAR.COM.TR ''Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var'' 0

209 18.5.2022 BELGE.COM.TR Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı 0

210 18.5.2022 KONHABER.COM Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı 0

211 18.5.2022 MIKROFON.COM.TR Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı 0

212 18.5.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Borsa komşu öğrencileri ağırladı 0

213 17.5.2022 T54.COM.TR Komşudan Ticaret Borsası'na ziyaret 0

214 17.5.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik
Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri
Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

0

215 17.5.2022 SAKARYADANHABER.COM Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim
Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

0

216 17.5.2022 LCHABERAJANSI.COM Kocaeli Üniversitesi STB’de 0

217 17.5.2022 ADAYORUM.COM Kocaeli Üniversitesi Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti. 0

218 17.5.2022 HALK54.COM KOÜ öğrencileri STB'yi ziyaret etti 0

219 17.5.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM STB'ye ziyaret... 0

220 17.5.2022 HABERLISIN.COM STB'ye ziyaret 0

221 17.5.2022 ADATAVIR.COM Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri STB'yi
Ziyaret Etti

0
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222 17.5.2022 SAKARYA54.NET Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim
Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret
etti.Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi
Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve
Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

0

223 17.5.2022 SAKARYAMILAT.COM Süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli 0

224 14.5.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM BAŞKAN ADEM SARI'DAN, 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER
GÜNÜ MESAJI...

0

225 13.5.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR HAYVAN PAZARI İKİ GÜN AÇILACAK 0

226 12.5.2022 GOZLEMSAKARYA.COM SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZARI SALI
VE PAZAR GÜNÜ OLMAK ÜZERE HAFTADA İKİ GÜN
HİZMET VERECEK.

0

227 12.5.2022 LCHABERAJANSI.COM STB CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN HİZMET
VERECEK

0

228 12.5.2022 YENISAKARYA.COM HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK 0

229 12.5.2022 ADAYORUM.COM HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK 0

230 12.5.2022 SAKARYAHALK.COM HAYVAN PAZARI İKİ GÜN AÇILACAK 0

231 12.5.2022 HABERFOKUS.COM HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK 0

232 12.5.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILDI 0

233 12.5.2022 MEDYADETAY.COM HAYVAN PAZARI ARTIK HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK 0

234 12.5.2022 SAKARYADANHABER.COM SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZARI SALI
VE PAZAR GÜNÜ OLMAK ÜZERE HAFTADA İKİ GÜN
HİZMET VERECEK.

0

235 12.5.2022 YENISAKARYA.COM CANLI HAYVAN BORSASI İKİ GÜN HİZMET VERECEK 0

236 12.5.2022 MEDYAROTA.COM CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET
VERECEK

0

237 12.5.2022 HALK54.COM CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILDI 0

238 12.5.2022 SAKARYAYENIHABER.COM HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN HİZMET VERECEK 0

239 12.5.2022 T54.COM.TR HAYVAN PAZARI ARTIK HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK 0

240 12.5.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM SAKARYA CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN
HİZMET VERECEK

0

241 12.5.2022 NETGASTE.COM SAKARYA CANLI HAYVAN PAZARI 2 GÜN HİZMET
VERECEK

0

242 12.5.2022 ADATAVIR.COM ADEM SARI CANLI HAYVAN PAZARINI 2 GÜNE
ÇIKARDIKLARINI AÇIKLADI

0

243 12.5.2022 MARMARASEKTOREL.COM CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET
VERECEK

0

244 12.5.2022 SAKARYA54.NET SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZARI SALI
VE PAZAR GÜNÜ OLMAK ÜZERE HAFTADA İKİ GÜN
HİZMET VERECEK.

0

245 12.5.2022 SAKARYAMILAT.COM CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET
VERECEK

0

246 11.5.2022 SAKARYAHALK.COM Depo harman sezonunda açılıyor 0

247 11.5.2022 HALK54.COM Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret 0

248 11.5.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Lisanslı depoda inceleme 0

249 10.5.2022 HALK54.COM İl Tarım Müdürü Özerdem, STB çalışmalarını inceledi 0

250 10.5.2022 HABERLISIN.COM İncelemelerde bulundu 0
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251 10.5.2022 ADAYORUM.COM Özerdem’den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret 0

252 10.5.2022 SAKARYADANHABER.COM Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo
alanında incelemelerde bulundu.

0

253 10.5.2022 LCHABERAJANSI.COM Özerdem STB Lisanslı Depo Alanında İncelemelerde Bulundu 0

254 10.5.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret 0

255 10.5.2022 T54.COM.TR Özerdem’den depoya ziyaret 0

256 10.5.2022 NETGASTE.COM STB Başkanı Sarı, Tarım İl Müdürü ile görüştü 0

257 10.5.2022 ADATAVIR.COM Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında
incelemelerde bulundu

0

258 10.5.2022 SAKARYA54.NET Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya
Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.

0

259 10.5.2022 SAKARYAMILAT.COM ‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım’ 0

260 9.5.2022 HABERFOKUS.COM STB Başkanı Sarı Açılış Öncesi Grup Anadolu Medya’yı Gezdi 0

261 9.5.2022 FINDIKTV.COM FINDIK İÇİN TARIM BAKANI İLE GÖRÜŞÜLECEK 0

262 8.5.2022 ADAYORUM.COM Siyasiler Grup Anadolu Medya açılışını böyle değerlendirdi 0

263 8.5.2022 HABERFOKUS.COM Siyasiler Grup Anadolu Medya açılışını böyle değerlendirdi 0

264 7.5.2022 MEDYABAR.COM Canlı Hayvan Borsası Pazar günleri de açık olacak 0

265 7.5.2022 NETGASTE.COM STB Başkanı Adem Sarı, Ali ihsan Yavuz ile görüştü 0

266 7.5.2022 ORDUGAZETE.COM Dünya Fındık Haftası bu yıl da Ordu'da kutlanmayacak 0

267 7.5.2022 FINDIKTV.COM Fındık Konseyi Bakan Kirişçi’ye fındıktaki sorunları aktarıcak 0

268 7.5.2022 GIRESUNGAZETE.NET Nijerya heyeti Türk fındığı için Sakarya’da 0

269 6.5.2022 ORDUOLAY.COM UFK’NIN PLANI BAKAN KİRİŞÇİ’YE FINDIĞI ANLATMAK 0

270 6.5.2022 ORDUYORUM.COM Türk fındık sektörü konuşulacakTürk fındık sektörü konuşulacak 0

271 6.5.2022 ORDUTRIBUNGAZETESI.COM DÜNYA FINDIK HAFTASI BU YIL SAKARYA’DA
KUTLANACAK

0

272 5.5.2022 KASTAMONUILKHABER.COM UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya
gelmeyi planlıyor

0

273 5.5.2022 HABERLER.COM UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya
gelmeyi planlıyor

0

274 5.5.2022 SONDAKIKA.COM UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya
gelmeyi planlıyor

0

275 1.5.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM STB Başkanı Adem Sarı, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı 0

276 31.5.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:1917'DEN GÜNÜMÜZE
#SAKARYA'YA VE ÜYELERİNE HİZMET ANLAYIŞI İLE
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN SAKAYA TİCARET VE
SANAYİ ODA… HTTPS://T.CO/BSINKAKYEP

0

277 27.5.2022 TWITTER Canseshaber @Canseshaber1:Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret
Borsasını ziyaret etti.  https://t.co/CUehuREvMT
@sakaryaticaretb @adem_sari54… https://t.co/HynqoO2Cm6

0

278 26.5.2022 TWITTER Marmara Sektörel @marmarasektorel:Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve
hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M… https://t.co/ADV3OdzUIa

0

279 26.5.2022 TWITTER Sakarya Olay @sakaryaolay_com:Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve
hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M… https://t.co/VUSKoMaDkK

0
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280 26.5.2022 TWITTER NetGaste.com @NetGaste:TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti
https://t.co/jgvkCUEvbZ

0

281 26.5.2022 FACEBOOK NetGaste (netgaste):TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti ....

0

282 26.5.2022 TWITTER ada TAVIR @ADATAVIR:TOBB Başkanından Sakarya Ticaret
Borsası'na Ziyaret
https://t.co/vFV2fQS2ka https://t.co/HnfShfODux

0

283 26.5.2022 TWITTER Adayorum @Adayorumcom:TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti
https://t.co/WUHLEeBVNE

0

284 26.5.2022 TWITTER SAKARYATİCARETBORSA @SAKARYATİCARETB:TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BAŞKANI @RHİSARCİKLİOGLU
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ.

HİSARCIKLIOĞLU, SAKARYA TİCARET BORSAS…
HTTPS://T.CO/TNRL2S1ZNJ

0

285 26.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.   “Sakın tarım ve hayvanc
....

0

286 26.5.2022 TWITTER haberhendek.com @HaberHendekcom:TOBB  Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti
https://t.co/D88kLP4JEk

0

287 26.5.2022 FACEBOOK Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NevsehirTSO):Yönetim
Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, TOBB | Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte
Sakar ....

0

288 26.5.2022 TWITTER Nevşehir TSO @NtsoNevsehir:Yönetim Kurulu Başkanımız M.
Arif Parmaksız, @TOBBiletisim Başkanımız @RHisarciklioglu
ile birlikte  Sakarya Ticare… https://t.co/TiLiq8dWKA

0

289 25.5.2022 FACEBOOK M.Rifat Hisarcıklıoğlu (RHisarciklioglu):Sakarya Ticaret
Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500 ton
depolama kapasitesine sahip lisanslı depo kurma çalışmalarını
....

0

290 25.5.2022 TWITTER Rifat Hisarcıklıoğlu @RHisarciklioglu:Sakarya Ticaret
Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500 ton
depolama kapasitesine sahip lisanslı… https://t.co/EdvtY7lXcN

0

291 25.5.2022 TWITTER serkankayınova @serkankaynova:Sakarya Ticaret Borsası
olarak TOBB Başkanımız sayın @RHisarciklioglu ağırlamaktan
onur duyduk https://t.co/XdVEQ3rYKx

0

292 24.5.2022 TWITTER SAKARYA TB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş
@SAKARYATBLİDAS:TESİSİMİZİ BUGÜN,
@SAKARYATİCARETB MECLİS BAŞKANI SN.AVNİ UÇAR,
@SAKARYATİCARETB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN.
ADEM SA… HTTPS://T.CO/S594İB5JYR

0

293 24.5.2022 TWITTER Adem Sarı @adem_sari54:Bugün @sakaryaticaretb Meclis
Başkanım Avni Uçar ile birlikte @sakaryaticaretb olarak hayata
geçirdiğimiz… https://t.co/XiV9GtRqm1

0

294 24.5.2022 TWITTER Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:“Sakarya İli
Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı” SATSO ev
sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı T…
https://t.co/uZA050Zc72

0

295 24.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):“Sakarya İli
Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı” SATSO ev
sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi
Odası il ....

0

296 24.5.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:BUGÜN @SATSO54 EV
SAHİPLİĞİNDE AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE
AKYAZI TİCARET BORSASI’NIN İŞTİRAKLERİYLE
SAKARYA… HTTPS://T.CO/EPPKZTOTHT

0

297 24.5.2022 TWITTER Akgün Altuğ @akgunaltug1:Odamız ev sahipliğinde Sakarya
Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı
Ticaret Borsası’nın iştir… https://t.co/Z3zVyTIZ9l

0

298 23.5.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ve
Sakarya Ticaret Borsası olarak Haziran Son hafta veya
Temmuz ayı ilk hafta Abuja  FCT -Nijerya' ....

0
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299 19.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü
ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu
Olsun #19May ....

0

300 18.5.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay
Kaldırım’ın başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce, STK temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla ....

0

301 18.5.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Sakarya Ticaret Borsasinda iş adamlarının
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay
Kaldırım, gelişen bir ülke olan N ....

0

302 18.5.2022 TWITTER Ekrem Yüce @ekremyuce:Nijerya’da yatırım fırsatlarına yönelik
Sakarya Ticaret Borsasının düzenlediği toplantıda Sn. Adem
Sarı'nın Nijerya… https://t.co/GAWsjgoimo

0

303 18.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve
KOSGEB işbirliğinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00’te
gerçekleştirilecek “Enerji Verimliliği Yeşil Dönüşüm Destek
Programı Bilgilendir ....

0

304 18.5.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği,
TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi yet…
https://t.co/YJtwkZ36cf

0

305 18.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya
Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi yetiştiriciliği için
örnek b ....

0

306 18.5.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği
himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılac…
https://t.co/elGdfa9uzC

0

307 18.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği
himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya
Bahçesi p ....

0

308 17.5.2022 TWITTER Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Valimiz
Sn. @valicetinoktay  himayelerinde; TARIMKON Genel Başkanı
Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı…
https://t.co/XL3yvBqUnA

0

309 17.5.2022 FACEBOOK Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü
(sakaryatarimorman):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırımın
himayelerinde; TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL,
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI ve İl Müd ....

0

310 17.5.2022 TWITTER Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
@sakarya_tarim:Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret
Borsası ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi protokolü,
Valimiz Sayın… https://t.co/axg0oKxJ8o

0

311 17.5.2022 FACEBOOK Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü
(sakaryatarimorman):Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON,
Ticaret Borsası ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi
protokolü, Valimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM, TAR ....

0

312 17.5.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:SAYIN VALİM
@VALİCETİNOKTAY LİDERLİĞİNİZ DE @TARIMKONTR
GENEL BAŞKANI @HAKANYUKSELTR @SAKARYA_TARİM
TARIM İL MÜDÜRÜ… HTTPS://T.CO/TDOSTXVT1İ

0

313 17.5.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Sakarya Valiliğimiz himayelerinde;
TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman Md.işbirliğinde
yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valim ....

0

314 17.5.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sayin valimiz
@valicetinoktay Sakarya ticaret borsa Başkanımız
@adem_sari54 Tarım İl müdürümüz @aliulvieren beye "A…
https://t.co/jcbFbm0uU6

0

315 17.5.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valiliğimiz himayelerinde;
TARIMKON, Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Md. işbirliğinde
yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valimiz Sn ....

0

316 17.5.2022 TWITTER T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Valiliğimiz
himayelerinde; TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman
Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçes…
https://t.co/MopUmUUdEH

0

317 17.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Kocaeli
Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler
Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya
Ticaret Bo ....

0
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318 17.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve
VakıfBank işbirliğinde 17 Mayıs 2022 Salı 14:00’te
gerçekleştirilecek “VakıfBank Salgın Destek Kredisi
Bilgilendirme Webinarı”na kat ....

0

319 14.5.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Meclis Başkanımız Avni
Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı ve Sakarya
Ticaret Borsası TOBB Delegeleri Türkiye…
https://t.co/Zy73chAS8R

0

320 14.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Meclis
Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı
ve Sakarya Ticaret Borsası #TOBB Delegeleri Türkiye Odalar
ve Borsalar Birl ....

0

321 12.5.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Canlı
Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün
hizmet verecek. https://t.co/xeO3uWOOWQ

0

322 12.5.2022 TWITTER Marmara Sektörel @marmarasektorel:Canlı Hayvan Pazarı
haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı
Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü… https://t.co/5ZlFJMqZio

0

323 12.5.2022 TWITTER ADA TAVIR @ADATAVIR:ADEM SARI CANLI HAYVAN
PAZARINI 2 GÜNE ÇIKARDIKLARINI AÇIKLADI
HTTPS://T.CO/AWF5UXBGO6
#SAKARYA @ADEM_SARİ54 HTTPS://T.CO/HSCY9PBU8T

0

324 12.5.2022 TWITTER Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası tüm
hayvan yetiştiricilerinin alım satımlarını güvenilir ortamda
yapması amacıyla hizmet gü… https://t.co/G2yIjrEBAp

0

325 12.5.2022 TWITTER Haber Sakarya @byhabersakarya:Canlı Hayvan Pazarı haftada
iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan
Pazarı Salı ve Pazar günü… https://t.co/gWvY0sLBpI

0

326 12.5.2022 TWITTER Hakan Yuksel @hakanyukseltr:Tarım da 4.0 drone
teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarimkon onculugunde
Sakarya da tanıtımı yapıldı. Sak… https://t.co/5M26ifrnMG

0

327 12.5.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımda 4.0 drone
teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon öncülüğünde
Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Saka… https://t.co/yFvjG7VlIq

0

328 12.5.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımda 4.0 drone
teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon öncülüğünde
Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Saka… https://t.co/6vLC5l7dm2

0

329 12.5.2022 TWITTER Haber Sakarya @sakaryabugun:Canlı Hayvan Pazarı haftada
iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan
Pazarı Salı ve Pazar günü… https://t.co/hNF44RqQwT

0

330 12.5.2022 TWITTER Sakarya Haber @sakaryahaberr:Canlı Hayvan Pazarı haftada
iki güne çıkarıldı: Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan
yetiştiricilerimizin alım satıml… https://t.co/MxKBittzjB

0

331 11.5.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya İl Tarım ve
Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası
Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulu…
https://t.co/2VTaRMpvlj

0

332 11.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya İl
Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret
Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.
Sakarya Ticaret Bors ....

0

333 11.5.2022 TWITTER Sakarya Haber @sakaryahaberr:Özerdem'den STB'nin Lisanslı
Depo alanına ziyaret: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali
Ulvi Özerdem Sakarya Ticare… https://t.co/2e3PMtACeV

0

334 10.5.2022 TWITTER Sakarya Haber @sakaryahaberr:İl Tarım Müdürü Özerdem,
STB çalışmalarını inceledi: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü
Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Tic… https://t.co/AWBQqVxoBS

0

335 10.5.2022 TWITTER Haber Sakarya @byhabersakarya:‘Lisanslı Depo bölge tarımı
için önemli bir yatırım’: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali
Ulvi Özerdem Sakarya Tic… https://t.co/jYjKu5hbni

0

336 10.5.2022 TWITTER ada TAVIR @ADATAVIR:Özerdem Sakarya Ticaret Borsası
Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu
https://t.co/icbAlrgln8
#Sakarya https://t.co/FpnLdzyt2j

0

337 7.5.2022 TWITTER Murat KAYA  @murat_kaya54:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serkan Kayınova’ya geçmiş olsun
dileklerimizi ilettik.
Rabbim t… https://t.co/TxZQ7g7bSX

0
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338 7.5.2022 TWITTER Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği ‘SESOB’ 40. Olağan Genel Kurulu’na
@sakaryaticaretb Meclis Başkanım Av…
https://t.co/8GUKil199W

0

339 6.5.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası
Canlı Hayvan Borsası 08.05.2022 tarihinden itibaren Pazar
günleri faaliyet gösterecektir.

0

340 6.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Borsamız
Yönetim Kurulunun 20.04.2022 tarih, 212 sayılı; Meclisimizin
27.04.2022 tarih ve 55 sayılı kararı ile, Sakarya İli Hayvan
Zabıtası  ....

0

341 3.5.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği'nin ve
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu
geleneksel bayramlaşma törenine Sakar…
https://t.co/Sl2IouQgJA

0

342 3.5.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya
Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş
olduğu geleneksel bayramlaşma törenine Sakarya Ticaret
Borsası adına  ....

0
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ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 196,3

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 196,3

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 184,77

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 184,77

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 71,46

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 48,32

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 115,87

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 243,75

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 28.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 243,75

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 128,72

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 128,72

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 183,52

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 183,52

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 125,55

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 194,07

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 194,07

2/2



ANALİZ Yayın Tarihi : 27.5.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 4
İSTANBUL Medya Tiraj : 50201
SİYASİ StxCm : 35,79

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 181,07

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 181,07

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 73,77

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 73,77

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 20,4

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 59,61

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 59,61

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 60,51

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 60,51

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 55,13

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 55,13

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 112,9

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 112,9

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 89,16

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 89,16

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 107,65

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 27.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 107,65

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 26.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 53,91

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 26.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 86,68

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 25.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 112,85

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 25.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 112,85

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 97,65

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 97,65

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 61,43

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 68,54

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 68,54

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 69,76

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 69,76

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 90,02

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 90,02

2/2



TÜRKİYE İSTANBUL
TAŞRA BASKISI

Yayın Tarihi : 24.5.2022

DÜZENSİZ BÖLGESEL ... Sayfa : 13
İSTANBUL Medya Tiraj : 107179
SİYASİ StxCm : 47,6

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 96,31

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 24.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 96,31

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 214,04

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 214,04

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 203,98

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 203,98

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 71,63

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 159,2

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 159,2

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 44,22

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 44,22

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 69,64

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 202,43

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 23.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 202,43

2/2



ANALİZ Yayın Tarihi : 22.5.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 10
İSTANBUL Medya Tiraj : 50201
SİYASİ StxCm : 157,67

1/1



AYDINLIK Yayın Tarihi : 22.5.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 7
İSTANBUL Medya Tiraj : 1574
SİYASİ StxCm : 61,73

1/1



YENİ AKİT Yayın Tarihi : 22.5.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 5
İSTANBUL Medya Tiraj : 54996
SİYASİ StxCm : 38,97

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 67,32

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 67,32

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 59,96

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 35,76

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 35,76

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 43,22

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 43,22

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 21.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 130,48

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 19.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 10
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 56,36

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 19.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 155,72

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 19.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 10
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 155,72

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 19.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 97,86

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 19.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 92,28

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 40,44

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 56,19

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 33,97

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 42,67

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 42,67

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 114,23

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 114,23

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 70,61

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 18.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 70,61

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 68,86

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 52,36

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 27,56

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 54,56

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 54,56

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 17,83

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 46,68

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 13.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 57,55

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 55,93

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 51,24

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 29,11

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 10,49

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 5,1

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 40,54

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 32,81

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 56,01

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 11.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 56,01

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 9.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 26,03

1/1



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 9.5.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 1
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 75,61

1/2



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 9.5.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 2
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 75,61

2/2



ORDU VİZYON Yayın Tarihi : 9.5.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 3
ORDU Medya Tiraj : 570
SİYASİ StxCm : 38,55

1/1



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 7.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 114,62

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 7.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 57,41

1/1



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 6.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 50,43

1/1



GİRESUN GÜNDEM Yayın Tarihi : 6.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
YAŞAM StxCm : 121,58

1/1



GİRESUN İLERİ Yayın Tarihi : 6.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1200
SİYASİ StxCm : 152,05

1/2



GİRESUN İLERİ Yayın Tarihi : 6.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
GİRESUN Medya Tiraj : 1200
SİYASİ StxCm : 152,05

2/2



KARADENİZDEN
GÜNE BAKIŞ

Yayın Tarihi : 6.5.2022

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE

Sayfa : 12

TRABZON Medya Tiraj : 2000
SİYASİ StxCm : 117,84

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 6.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 163,66

1/1



ORDU HAYAT Yayın Tarihi : 6.5.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
ORDU Medya Tiraj : 850
SİYASİ StxCm : 54,31

1/1



ORDU YORUM Yayın Tarihi : 6.5.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 1
ORDU Medya Tiraj : 425
SİYASİ StxCm : 109,55

1/2



ORDU YORUM Yayın Tarihi : 6.5.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 2
ORDU Medya Tiraj : 425
SİYASİ StxCm : 109,55

2/2



SATSO A Kalite Hizmet Veriyor
SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde

gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis

Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor. Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak

TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda

karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.  Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un

en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan

hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro

göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu. Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i

geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro

bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek

bir sürece girileceği aşikar.Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna

sebep olmuş, enflasyon karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma

ve mal stoklama güdüsü arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir. Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak

daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve

politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk

insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım

yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz vermeden aşacağımız yönünde.Birazdan gündemimizdeki konularımızı

sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden dolayı SATSO meclisi adına tekrar

hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi

sürecinde de başkanımızın liderliğinde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem

sağlamış hem de hızlandırmıştır.Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji

maliyetleri, hammadde tedarikindeki sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük

sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve

döviz kurlarının istikrara kavuşması sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık.

Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza

inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli, fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı,

kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.Bu konuda Başkanımızın

sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dediYönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un

ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener

Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel

sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü kuruluşlar konumuna yükseldiğini,

itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor,

çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran, üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk

alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl

hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne

çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz

olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için

KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin

sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve

Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende

yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu

Tags: 

GOZLEMSAKARYA.COM
Yayın Tarihi : 27.05.2022 05:47:00
Link : https://www.gozlemsakarya.com/satso-a-kalite-hizmet-veriyor/20039/
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

 

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

 

	Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

 

	Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

	Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz. 

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

	Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu. 

 

	Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

 

	Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir. 

 

	Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

 

	Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

 

	SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

 

	Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

 

	Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

 

	Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

 

	Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

GUNDEMADAPAZARI.COM
Yayın Tarihi : 27.05.2022 03:01:00
Link : https://www.gundemadapazari.com/11916-satso-a-kalite-hizmet-veriyor-haberi.html



zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

 

	Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi. 

 

	Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

					

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu.
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Hisarcıklıoğlu: Sakarya bizim yüz akımız

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu, "Sakarya bizim yüz akımız" dedi

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının divan

kurulunu onur konuğu TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş,  Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,  Akyazı Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis Başkanı Vedat

Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen

Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

HİSARCIKLIOĞLU’NA TEŞEKKÜRToplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti

TOBB tarafında karşılık buluyor. Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan

gurur duyuyoruz. Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar

iyi tanıyorsunuz.  Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur

duyuyoruz.

HAMMADDE FİYAT ARTIŞLARI Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan

sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu. Son 20-30

yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10 yıllık tahvil

getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği beklenmekte.

Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

TL’NİN ALIM GÜCÜ ZAYIFLADISon zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye

erozyonuna sebep olmuş, enflasyon karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının

yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.  Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi

çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada

beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi,

ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir

haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

HIZLI REAKSİYON GÖSTERDİKSATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de

başkanımızın liderliğinde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem

de hızlandırmıştır. Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde

tedarikindeki sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır.

Ekonomik faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara

kavuşması sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

SIKINTILARDAN GÜÇLENEREK ÇIKTIBiz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle

kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat

artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli, fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen

politikalar serbest piyasa işleyişine  destek olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

SAKARYA BİZİM YÜZ AKIMIZOda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz

akımız. Oda ve Borsalarımız daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi

çalıştı. En çok iletişim kuran, üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite

hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle

pandemi dönemindeki nefes kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda

oda/borsalarımız da öyle. Derdini çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm

bulmak, önerileri hakkında fikir alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da

Ticaret Merkezi açtık ve Türk firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu

vesilede hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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GENİŞ KATILIM Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı

A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar

ve Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer,

ATB Meclis Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.  Karşılıklı fikir alışverişi

şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

“GURUR DUYUYORUZ” Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB

tarafında karşılık buluyor. Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur

duyuyoruz. Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla

değişen jeopolitik değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu” dedi.

“ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ” SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi

sürecinde de başkanımızın liderliğinde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem

sağlamış hem de hızlandırmıştır. Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji

maliyetleri, hammadde tedarikindeki sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük

sıkıntılara sokmaktadır” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN SAĞLANMALI” Ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıkıldığını belirten Altuğ, “Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle

kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat

artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli, fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen

politikalar serbest piyasa işleyişine destek olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir” şeklinde konuştu.

TİCARET YAPMAK ZORLAŞTI Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Adapazarı

Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının

artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile

getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi

kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

“SAKARYA ÇOK ÇALIŞTI” Oda/Borsa Başkanlarının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, “Sakarya

bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları

çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran, üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A

Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor” dedi.

“HER KONUDA DESTEK VERİYORUZ” TOBB’un Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Derdini çözmediğimiz, işini

halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir alışverişi yapmak için

bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk firmalarımıza her konuda

destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor
SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan...

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

 

 

 

 

 

 

 

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

 

 

 

 

 

 

 

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz. Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.
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Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO'da yapıldı. Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis

Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon

ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB

Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Sakarya’nın her

sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz. Sakarya’nın en

büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş  konuşmasının devamında, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin

ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde

yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir. Arzumuz

tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir an önce

kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve çalışkanlığını

tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam etmesi, batı

dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz vermeden

aşacağımız yönünde. Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.

Toplantımıza iştirakinizden dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ toplantının ikinci konuşmacısı oldu. Altuğ, "İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi

sürecinde de başkanımızın liderliğinde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem

sağlamış hem de hızlandırmıştır. Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji

maliyetleri, hammadde tedarikindeki sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük

sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve

döviz kurlarının istikrara kavuşması sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

'GÜÇLENEREK ÇIKTIK'Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan

şüphemiz yoktur. Tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla

mücadeleye devam edilmeli, fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar

serbest piyasa işleyişine destek olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir. Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar

yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

DİĞER BAŞKANLARYönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu,

ticaret yapmanın zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların

ekonomide öncü kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na

teşekkür ettiler.

'SAKARYA YÜZ AKIMIZ'Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız.

Oda ve Borsalarımız daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En

çok iletişim kuran, üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor.

Londra’da, Paris’te iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi

dönemindeki nefes kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda

oda/borsalarımız da öyle. Derdini çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm

bulmak, önerileri hakkında fikir alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da

Ticaret Merkezi açtık ve Türk firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu

vesilede hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare

ettiler. Meclis üyeleri; hammadde tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü

üzerine değerlendirmelerde bulundu
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Sakarya Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sakarya Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar veAkyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

"Sakarya'nın eher sorunu karşılık buluyor"Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her

gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor. Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri

olmaktan gurur duyuyoruz. Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı,

Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz. Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan

gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla

değişen jeopolitik değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu. Son 20-30 yıldan beri çok

düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde

3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği beklenmekte. Önümüzdeki

dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları,

TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik

zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, TL’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin

bir an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan 'bizlere' özgü bir haslet. İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde” diye konuştu.

"Başkanımızın sesimizi duyuracağına inanıyorum"SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi

pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin

alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır. Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve

enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında

büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş

ve döviz kurlarının istikrara kavuşması sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır. Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık.

Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza

inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli, fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı,

kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir. Bu konuda Başkanımızın

sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyorum” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

"Sakarya bizim yüz akımız"Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise bir takım açıklamalarda bulundu. TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu, “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde

Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran, üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya

geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da

aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik

kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli

üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri

devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için

çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu.
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Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

 

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

 

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

 

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

 

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

 

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

 

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

 

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

 

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

 

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

 

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

 

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te
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iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

 

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

 

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

 

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu. 

 

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

 

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir. 

 

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

 

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

 

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

 

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

 

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk
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firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi. 

 

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu

   Kocaali Haber
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: SATSO A Kalite hizmet veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz. Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi
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Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu

Tags: 
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SATSO A kalite hizmet veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, "Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan "bizlere" özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz. Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım.." dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, "İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar
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ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu

gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının

yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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Oda ve Borsa başkanları SATSO toplantısında buluştu
Oda ve Borsa başkanları SATSO toplantısında buluştu

 

Sakarya Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

 

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

 

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan

“bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz. Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

 

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak,

önerileri hakkında fikir alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret

Merkezi açtık ve Türk firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede

hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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SATSO A kalite hizmet veriyor
SATSO A kalite hizmet veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor
SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının divan

kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip..

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

 

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı. Toplantının açılışını

gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor. Sakarya’nın en büyük

sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Pandemi

sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik değişimler

ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

 

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

 

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

 

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz. Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

 

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

 

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde
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tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken, STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz. Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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STB’Yİ  ZİYARET ETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ziyarette konuşan TOBB Başkanı  tarım ve

hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden ötürü sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Bu sektörlerden vazgeçmek doğru değil. Sakın, sakın tarım ve

hayvancılıktan ayrılmayın” dedi.

LİSANSLI DEPOCULUK

Temmuz ayında faaliyete geçecek STB lisanslı deposunun tarım ürünlerinin kaliteli ve daha geniş alanda depolanması için önemli olduğuna değinerek,

“Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Hasat döneminde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında

sizlerle birlikte olmak isterim” dedi.
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Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.   Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde

gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.   Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis

Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor. Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak

TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.   Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda

karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.  Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un

en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.   Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan

hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro

göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.    Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de

%8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta

Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif

etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.   Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye

erozyonuna sebep olmuş, enflasyon karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının

yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.    Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi

çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada

beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi,

ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir

haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz vermeden aşacağımız yönünde.   Birazdan

gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden dolayı

SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.   SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok

konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı

rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.   Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların

temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş

dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına

alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.   Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan

sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik

çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli, fiyatların ne zaman ve nasıl

düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek olacak şekilde yeniden tesis

edilmelidir.   Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Dedi   Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve

ATB Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret

yapmanın zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide

öncü kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.    Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri;

hammadde tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde

bulundu.

Tags: 

ADATAVIR.COM
Yayın Tarihi : 27.05.2022 12:00:00
Link : http://adatavir.com/satso-a-kalite-hizmet-veriyor.html



SATSO A Kalite Hizmet Veriyor
SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

 

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor
SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

 

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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STB projelerine övgüler
STB projelerine övgüler

 

Lisanslı Depo

	Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı

Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek,

“Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan

dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim” dedi.

	Vizyon gerektiriyor 

	TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması, sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımızın

heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler

önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir ediyorum” dedi.

	Depo açılışına davet

	Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek, “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, STB'yi ziyaret etti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

 

	TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

       				

			 Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools
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(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu"Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın"
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu"Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden

dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

dedi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin

kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve

borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek “Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması

sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile

getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin

sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir ediyorum” dedi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip

projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda

ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri markalaşacak
Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri markalaşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında Sakarya'daki 16 kadın kooperatifine, ticarette daha aktif rol alıp ürünlerinin markalaşmasını sağlamak

amacıyla tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara açılma konularında destekler verilecek

Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine, markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler sunulacak.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın kooperatifleri

temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına destek olacak.

Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere ihtiyaçlarına göre

tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

- "Ürünlerin pazarda yer bulması için faaliyet yürütüyoruz"Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi üretilebilmesine,

hedef kitleye doğru etkili şekilde aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli bilgi sahiplerinin

"Ben de varım" diyerek öğreten kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı.

Kadın kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, " Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın

kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir

modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin

içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı

markalaşmalı. Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri

duyunca da mutlu oluyorsunuz."

 

 

 

 

 

 

 

- "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz"Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de farklı illerde benzer faaliyetleri

yapacaklarını bildirerek, "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise 2017'de başlayan projenin,

eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini, ekonomik model kurmayı

amaçladığını anlattı.

Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye teşvik etmek amacıyla hazırladığımız

organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de

gelişmesinin geciktiğini ifade etti.

STB olarak TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini

desteklemek için bir fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda

sonuçlarını alarak kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan a...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

Çevre Yolu Üzeri Tekeler Mah. Mevkii Adapazarı / SAKARYA PK: 54040

 

Tel:+90 (264) 278 42 30(Pbx) Dahili:14-15

Faks:+90 (264) 278 42 32

 

www.stb.org.tr

[email protected]

 

 

facebook/sakaryaticaretborsasi twitter/@sakaryaticaretb

Tags: 

SAKARYADANHABER.COM
Yayın Tarihi : 26.05.2022 03:11:00
Link : https://www.sakaryadanhaber.com/haber/10397402/tobb-baskani-m-rifat-hisarciklioglu-

sakarya-ticaret-borsasini-ziyaret-etti



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Hisarcıklıoğlu'ndan uyarı: Tarımdan vazgeçmeyin
Hisarcıklıoğlu'ndan uyarı: Tarımdan vazgeçmeyin

Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklamada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı

sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını ifade etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada

tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi.

ÖNEMLİ BİR YATIRIMTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım

sektöründe ürünlerin kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, “Borsanın bu projeyi

bölge ekonomisine kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.

Hasat döneminde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

YÖNLENDİREN BORSATOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması

gerektiğini ifade ederek “Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim

Kurulu Başkanımız Âdem Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı

sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören

vizyonunu takdir ediyorum” dedi.

AÇILIŞA DAVET ETTİSakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu

memnuniyeti dile getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo

açılışımızda başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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'Tarımdan vazgeçmeyin'
'Tarımdan vazgeçmeyin'

Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklamada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı

sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını ifade etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada

tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi.

ÖNEMLİ BİR YATIRIMTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım

sektöründe ürünlerin kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, “Borsanın bu projeyi

bölge ekonomisine kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.

Hasat döneminde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

YÖNLENDİREN BORSATOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması

gerektiğini ifade ederek “Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim

Kurulu Başkanımız Âdem Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı

sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören

vizyonunu takdir ediyorum” dedi.

AÇILIŞA DAVET ETTİSakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu

memnuniyeti dile getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo

açılışımızda başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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“Sakın Tarım Ve Hayvancılıktan Ayrılmayın”
“Sakın Tarım Ve Hayvancılıktan Ayrılmayın”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

 

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

 

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden

dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

dedi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin

kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve

borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek “Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması

sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile

getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin

sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir ediyorum” dedi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip

projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda

ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli ve daha geniş bir alan

içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine kazandırmasından dolayı mutluluk

duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo

açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

KALİTELİ HİZMET

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

MİNNETTARIZ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden

dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

dedi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin

kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve

borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek “Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması

sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile

getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin

sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir ediyorum” dedi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip

projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda

ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum.  Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini  ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir.  Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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"Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak
"Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak

 

Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine, markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler sunulacak.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın kooperatifleri

temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına destek olacak.

Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere ihtiyaçlarına göre

tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.

- "Ürünlerin pazarda yer bulması için faaliyet yürütüyoruz"

Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, AA muhabirine, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi üretilebilmesine, hedef kitleye doğru etkili şekilde

aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli bilgi sahiplerinin "Ben de varım" diyerek öğreten

kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı.

Kadın kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, " Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın

kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir

modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin

içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı

markalaşmalı. Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri

duyunca da mutlu oluyorsunuz."

- "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de farklı illerde benzer faaliyetleri yapacaklarını bildirerek, "Tüm

Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise 2017'de başlayan projenin,

eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini, ekonomik model kurmayı

amaçladığını anlattı.

Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye teşvik etmek amacıyla hazırladığımız

organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de gelişmesinin geciktiğini ifade etti.

STB olarak TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini

desteklemek için bir fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda

sonuçlarını alarak kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Tags: 

SAKARYAYENIHABER.COM
Yayın Tarihi : 26.05.2022 12:39:00
Link : https://www.sakaryayenihaber.com/haber/10395732/beni-hafife-alma-projesiyle-

markalasacak



Kadın Kooperataifleri marka olma yolunda
Kadın Kooperataifleri marka olma yolunda

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında Sakarya'daki 16 kadın kooperatifine, ticarette daha aktif rol alıp ürünlerinin markalaşmasını sağlamak

amacıyla tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara açılma konularında destekler verilecek .

Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine, markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler sunulacak. Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın kooperatifleri temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel

ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına destek olacak. Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı

projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere ihtiyaçlarına göre tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve

uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

PAZAR FAALİYETLERİProje Koordinatörü Erkan Gürkan, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi üretilebilmesine, hedef kitleye doğru etkili şekilde

aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli bilgi sahiplerinin "Ben de varım" diyerek öğreten

kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı. Kadın kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması

adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, " Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması

konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

'BAŞARI MARKALAŞMALI'Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Kent genelinde

16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin içerisine

taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı markalaşmalı.

Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri duyunca da

mutlu oluyorsunuz."

'TÜRKİYE'YE GEZECEĞİZ'Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de farklı illerde benzer faaliyetleri

yapacaklarını bildirerek, "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise 2017'de başlayan projenin,

eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini, ekonomik model kurmayı

amaçladığını anlattı. Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye teşvik etmek amacıyla

hazırladığımız organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

STB BAŞKANI SARISakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de gelişmesinin geciktiğini ifade etti. STB

olarak TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini desteklemek

için bir fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda sonuçlarını alarak

kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi. Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok

seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya

gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm

paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe

Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık

Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol

üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize

hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için

ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız

olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE İNŞA EDİLEN TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU, TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN

KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI. YENİ OKULUN İLÇEYE HAYIRLI OLMASINI DİLEYEN AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN, “EĞİTİME YAPILAN

YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR. ÇOCUKLARIMIZI BU GÜZEL OKULLARDA GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ” DEDİ.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE İNŞA EDİLEN TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU, TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN

KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI. YENİ OKULUN İLÇEYE HAYIRLI OLMASINI DİLEYEN AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN, “EĞİTİME YAPILAN

YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR. ÇOCUKLARIMIZI BU GÜZEL OKULLARDA GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ” DEDİ. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde

inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda geleceğe hazırlayacağız” dedi.Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi. Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden

inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan,

“İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve

verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret

etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade

eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na

teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime

yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız”

ifadelerini kullandı.
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Kadın kooperatifleri ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak
Kadın kooperatifleri ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında Sakarya'daki 16 kadın kooperatifine, ticarette daha aktif rol alıp ürünlerinin markalaşmasını sağlamak

amacıyla tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara açılma konularında destekler verilecek.

Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine, markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler sunulacak.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın kooperatifleri

temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına destek olacak.

Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere ihtiyaçlarına göre

tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.

"Ürünlerin pazarda yer bulması için faaliyet yürütüyoruz"

Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, AA muhabirine, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi üretilebilmesine, hedef kitleye doğru etkili şekilde

aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli bilgi sahiplerinin "Ben de varım" diyerek öğreten

kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı.

Kadın kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, " Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın

kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir

modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin

içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı

markalaşmalı. Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri

duyunca da mutlu oluyorsunuz."

"Tüm Türkiye'yi gezeceğiz"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de farklı illerde benzer faaliyetleri yapacaklarını bildirerek, "Tüm

Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise 2017'de başlayan projenin,

eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini, ekonomik model kurmayı

amaçladığını anlattı.

Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye teşvik etmek amacıyla hazırladığımız

organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de gelişmesinin geciktiğini ifade etti.

STB olarak TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini

desteklemek için bir fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda

sonuçlarını alarak kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.
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Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak
Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak

- Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında Sakarya'daki 16 kadın kooperatifine, ticarette daha aktif rol alıp ürünlerinin markalaşmasını sağlamak

amacıyla tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara açılma konularında destekler verilecek

- Proje Koordinatörü Erkan Gürkan:

- "Sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine,

markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler

sunulacak.Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın

kooperatifleri temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına

destek olacak.Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere

ihtiyaçlarına göre tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.-

"Ürünlerin pazarda yer bulması için faaliyet yürütüyoruz"Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, AA muhabirine, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi

üretilebilmesine, hedef kitleye doğru etkili şekilde aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli

bilgi sahiplerinin "Ben de varım" diyerek öğreten kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı.Kadın

kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, "Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın

kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir

modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek,

şunları kaydetti:"Kent genelinde 16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın,

ekonominin içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı

markalaşmalı. Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri

duyunca da mutlu oluyorsunuz."- "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz"Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de

farklı illerde benzer faaliyetleri yapacaklarını bildirerek, "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda

faaliyetler yürütüyoruz." dedi.Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise

2017'de başlayan projenin, eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini,

ekonomik model kurmayı amaçladığını anlattı.Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye

teşvik etmek amacıyla hazırladığımız organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.- "Kadın kooperatiflerine katma değer

sağlayacağız"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de gelişmesinin geciktiğini ifade etti.STB olarak

TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini desteklemek için bir

fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda sonuçlarını alarak kadın

kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.AA
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BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR"
Başkan Soykan: "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı

için Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.Sakarya'nın

Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun ilçeye hayırlı

olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda geleceğe

hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için

Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası

Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler

Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek

buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye

Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize

kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na giden

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin

Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve

öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime destek

vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan yatırım için

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok önemli.

Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel

okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.Kaynak:
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.Sakarya'nın

Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun ilçeye hayırlı

olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda geleceğe

hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için

Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası

Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler

Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek

buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye

Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize

kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na giden

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin

Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve

öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime destek

vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan yatırım için

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok önemli.

Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel

okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır”

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı

için Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tags: 

OLAY53.COM
Yayın Tarihi : 26.05.2022 11:53:00
Link : http://www.olay53.com/haber/oku-1009237.htm



BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE İNŞA EDİLEN TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU, TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN

KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI. YENİ OKULUN İLÇEYE HAYIRLI OLMASINI DİLEYEN AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN, “EĞİTİME YAPILAN

YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR. ÇOCUKLARIMIZI BU GÜZEL OKULLARDA GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ” DEDİ.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE İNŞA EDİLEN TOBB HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU, TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN

KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI. YENİ OKULUN İLÇEYE HAYIRLI OLMASINI DİLEYEN AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN, “EĞİTİME YAPILAN

YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR. ÇOCUKLARIMIZI BU GÜZEL OKULLARDA GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ” DEDİ. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde

inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda geleceğe hazırlayacağız” dedi.Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi. Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden

inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan,

“İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve

verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret

etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade

eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na

teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime

yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız”

ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR"
Başkan Soykan: "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı

için Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.İHA
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi.  Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok

seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya

gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm

paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe

Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık

Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol

üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.  TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize

hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için

ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız

olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR"
Başkan Soykan: "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır"

 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı

için Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi.  Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok

seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya

gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm

paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe

Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık

Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol

üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.  TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize

hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için

ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız

olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

 

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu

açılışı için Akyazı’ya geldi.  Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler BörekDöner Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.  Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.  Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.  TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.  Akyazı’ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı

için Akyazı'ya geldi.  Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.  TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Akyazı'ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN: "EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR"
Başkan Soykan: "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır"

 

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı

için Akyazı'ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki

Kardeşler Börek-Döner Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Akyazı'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla

sürdürecek buna gönülden inanıyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Akyazı'ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de

ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası'na

giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB

Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul

idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime

destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akyazı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.Akyazı'ya kazandırılan

yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok

önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe

bu güzel okullarda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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"Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız"
"Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız"

 

Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine, markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler sunulacak.

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın kooperatifleri

temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına destek olacak.

Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere ihtiyaçlarına göre

tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.

- "Ürünlerin pazarda yer bulması için faaliyet yürütüyoruz"

Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, AA muhabirine, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi üretilebilmesine, hedef kitleye doğru etkili şekilde

aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli bilgi sahiplerinin "Ben de varım" diyerek öğreten

kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı.

Kadın kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, "Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın

kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir

modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

 

Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin

içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı

markalaşmalı. Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri

duyunca da mutlu oluyorsunuz."

- "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de farklı illerde benzer faaliyetleri yapacaklarını bildirerek, "Tüm

Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise 2017'de başlayan projenin,

eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini, ekonomik model kurmayı

amaçladığını anlattı.

Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye teşvik etmek amacıyla hazırladığımız

organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de gelişmesinin geciktiğini ifade etti.

STB olarak TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini

desteklemek için bir fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda

sonuçlarını alarak kadın kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.
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Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak
Sakarya'daki kadın kooperatiflerinin ürünleri "Beni Hafife Alma" projesiyle markalaşacak

- Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında Sakarya'daki 16 kadın kooperatifine, ticarette daha aktif rol alıp ürünlerinin markalaşmasını sağlamak

amacıyla tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara açılma konularında destekler verilecek

- Proje Koordinatörü Erkan Gürkan:

- "Sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın, ekonominin içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da gıda, kozmetik ve hediyelik eşya alanında çeşitli ürünler ortaya koyan 16 kadın kooperatifine,

markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" (BHA) kapsamında destekler

sunulacak.Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da kadın

kooperatifleri temsilcileriyle bir araya gelen proje yürütücüleri, yöresel ürünleri geleneksel yöntemlerle üreten kadınlara sürdürülebilirliği sağlamaları adına

destek olacak.Migros Satın Alma Direktörü Serdar Şen'in de yer aldığı projeyle kadınların kendi imkanları ve devlet destekleriyle kurduğu kooperatiflere

ihtiyaçlarına göre tesisleşme, makine ekipmanı, Ar-Ge, ulusal ve uluslararası pazara çıkma konularında proje ortakları tarafından destekler verilecek.-

"Ürünlerin pazarda yer bulması için faaliyet yürütüyoruz"Proje Koordinatörü Erkan Gürkan, AA muhabirine, projenin, hayatın her alanında nitelikli bilgi

üretilebilmesine, hedef kitleye doğru etkili şekilde aktarılabilmesine, nitelikli bilginin ülke çapında kabul gören toplumsal değerlere dönüşebilmesine ve nitelikli

bilgi sahiplerinin "Ben de varım" diyerek öğreten kimliğiyle var olabilmesine olanak sağlayan bir toplumsal dönüşüm ve eğitim projesi olduğunu anlattı.Kadın

kooperatiflerinin ticarette daha aktif rol alması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gürkan, "Türkiye'nin her şehrine gideceğiz. Buradaki kadın

kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin pazarda yer bulması konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Her şehrin kendi kendine yetebilir, kendi kendini besleyebilir

modeller oluşması konusunda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.Gürkan, Sakarya'da ciddi kooperatif çalışması ve yeteneklerin olduğunu gördüklerini belirterek,

şunları kaydetti:"Kent genelinde 16 kadın kooperatifinin kurulmuş olması önemli. Burada asıl mesele, sadece beceriye sahip olmak değil, o beceriyi hayatın,

ekonominin içerisine taşıyabilmek önemli. Bir başka tabirle bunu markalaştırmak önemli. Şehrin markalaşmasına katkısı olmalı, o işle uğraşanların başarısı

markalaşmalı. Anadolu'nun her noktasına dokunduğunuzda heyecanlanacağınız şeyler görüyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Müthiş değerler var, o değerleri

duyunca da mutlu oluyorsunuz."- "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz"Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel de

farklı illerde benzer faaliyetleri yapacaklarını bildirerek, "Tüm Türkiye'yi gezeceğiz, kadın kooperatiflerinin ürettiklerine pazarda yer bulmaları konusunda

faaliyetler yürütüyoruz." dedi.Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise

2017'de başlayan projenin, eğitimlerin ardından ekonomiye dönmesinin özellikle üreticileri, kadın kooperatiflerini, onların üretip piyasaya girmelerini,

ekonomik model kurmayı amaçladığını anlattı.Özpamukçu, "Burası da onlara bir pazar yaratmak ve ürünlerini pazara çıkarmak, daha çok ürün üretmeye

teşvik etmek amacıyla hazırladığımız organizasyonlardan bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.- "Kadın kooperatiflerine katma değer

sağlayacağız"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kadın kooperatiflerinin Türkiye'de gelişmesinin geciktiğini ifade etti.STB olarak

TARIMKON, Valilik ve ilgili müdürlükleriyle birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Sakarya'da kurulan kadın kooperatiflerini desteklemek için bir

fon ayırabilir miyiz diye, ulusal market zincirlerinin genel müdürlerini ve yöneticilerini davet ettik. Bir komite kurarak yakın zamanda sonuçlarını alarak kadın

kooperatiflerine katma değer sağlayacağız." şeklinde konuştu.
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BAŞKAN SOYKAN: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR”
Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

 

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi.  Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok

seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya

gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm

paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe

Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık

Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol

üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.  TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize

hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için

ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız

olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN SOYKAN   EĞİTİME YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIMDIR
Başkan Soykan   Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır

 

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun

ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda

geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi.  Akyazı

Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener

Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler Börek-Döner

Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok

seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya

gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm

paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe

Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık

Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol

üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.  TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize

hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için

ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız

olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
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TOBB Başkanından Sakarya Ticaret Borsası'na Ziyaret
TOBB Başkanından Sakarya Ticaret Borsası'na Ziyaret

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi

maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan

ayrılmayın.” dedi.   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım

sektöründe ürünlerin kaliteli ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi

bölge ekonomisine kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.

Hasat döneminde gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.   TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat

önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek “Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite

borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her

fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve projeler önemli bir vizyon gerektiriyor.

Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir ediyorum” dedi.   Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başkanımız her

platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda başkanımızı yanımızda

görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’
Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’

 

SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.

 

 

	İlgili
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Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’
Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’

 

SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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SATSO A Kalite Hizmet Veriyor
SATSO A Kalite Hizmet Veriyor

 

Sakarya İli Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, SATSO ev sahipliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının divan kurulunu onur konuğu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve Akyazı Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar oluştururken,  STB Meclis Başkanı Avni Uçar, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, ATB Meclis

Başkanı Vedat Böcek, Oda/Borsaların Yönetim Kurulu, Meslek Komitesi, Komisyon ve Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

 

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen Oda/Borsa Başkanları ve üyeleri, sorun, öneri ve görüşlerini TOBB Başkanı’na aktardı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti TOBB tarafında karşılık buluyor.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Sakarya’nın her sorunu, her başarısı, her gayreti tarafınızda karşılık buluyor. Bundan dolayı müteşekkiriz. Siz Sakarya’yı, Sakaryalı kadar iyi tanıyorsunuz.

Sakarya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak TOBB’un en köklü geçmişe sahip ve en büyük odalarından biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında dünyada çok hızlı artan hammadde fiyat artışları, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hızla değişen jeopolitik

değişimler ve artan enflasyon eğilimleri, ülkemizde de makro göstergeler açısından ciddi bozulmaya sebep oldu.

Son 20-30 yıldan beri çok düşük enflasyonla yaşamış Euro bölgesinde yıllık enflasyon %5’i ABD’de %8’i geçmiş, 2022 başında 1.5% civarında olan ABD 10

yıllık tahvil getirileri yüzde 3’e dayanmış durumda, bundan sonraki dönemde daha da artacağı hatta Euro bölgesinde negatif faizden pozitif faize geçeceği

beklenmekte. Önümüzdeki dönem tüm dünya için faiz artışlarının ekonomik büyümeleri negatif etkileyecek bir sürece girileceği aşikar.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan fiyat artışları, TL’nin ve alım gücünün zayıflaması şirketlerimizde ciddi sermaye erozyonuna sebep olmuş, enflasyon

karşısında kendisini korumak isteyenler, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarında etkisi ile arz tarafının yetersizliğinden mal alma ve mal stoklama güdüsü

arz ve talep dengesini çok olumsuz etkilemiştir.

Arzumuz tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyan, tl’yi çok daha değerli kılacak daha etkin para ve maliye politikaları ile sağlıklı arz ve talep dengesinin bir

an önce kurulması. Önümüzdeki dönem dünyada beklenen ekonomik siyasi ve politik tüm olumsuzluklara rağmen Türk müteşebbisinin yılmaz azmi ve

çalışkanlığını tüm risklerin önünde sağlam bir çıpa gibi, ne olursa olsun Türk insanının ve iş aleminin hiç durmadan ve ümidini kaybetmeden yoluna devam

etmesi, batı dünyasında olmayan “bizlere” özgü bir haslet.İnancım yaşadığımız sıkıntıları hep beraber hiç kaybetmediğimiz birlik beraberliğimizden taviz

vermeden aşacağımız yönünde.

Birazdan gündemimizdeki konularımızı sorunlarımızı talep ve temennilerimizi başkanımın liderliğinde detaylı istişare edeceğiz.  Toplantımıza iştirakinizden

dolayı SATSO meclisi adına tekrar hoşgeldiniz der saygılarımı sunarım..” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise,  “İş dünyamızın pek çok konusunda olduğu gibi pandemi sürecinde de başkanımızın liderliğinde

camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.

Ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda tüm konuların temeli enflasyon, girdi ve enerji maliyetleri, hammadde tedarikindeki

sıkıntılara dayanmaktadır. Özellikle enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar iş dünyasını üretim noktasında büyük sıkıntılara sokmaktadır. Ekonomik

faaliyetlerin ve yeni girişimlerin üzerinde baskı oluşturan yüksek faizin kontrol altına alınması, enflasyondaki düşüş ve döviz kurlarının istikrara kavuşması

sürdürülebilir büyümenin de yolunu açacaktır.

Biz ülke olarak bugüne kadar yaşanan sıkıntılardan güçlenerek çıktık. Bugün ki sorunlardan da aynı iradeyle kurtulacağımızdan şüphemiz yoktur. Tüm

sorunlarımızı birlik ve beraberlik çerçevesinde tek tek aşacağımıza inanıyoruz. Ancak, bu kapsamda, yüksek fiyat artışlarıyla mücadeleye devam edilmeli,

fiyatların ne zaman ve nasıl düşeceği konusunda güven sağlanmalı, kur dengesi ve fiyat istikrarı için yürütülen politikalar serbest piyasa işleyişine destek

olacak şekilde yeniden tesis edilmelidir.

Bu konuda Başkanımızın sesimizi duyuracağına ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ’un ardından konuşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar ve ATB

Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ise iş dünyasının artan hammadde fiyatları ve enflasyon karşısında ciddi sıkıntıları olduğunu, ticaret yapmanın

zorlaştığını, kalifiye nitelikli personel sorunu gibi konuları dile getirdiler. Başkanlar aynı zamanda TOBB sayesinde oda ve borsaların ekonomide öncü

kuruluşlar konumuna yükseldiğini, itibarlarının yüksek ve söz sahibi kuruluşlar olduğunu vurgulayarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ettiler.

Oda/Borsa Başkanlarının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya bizim yüz akımız. Oda ve Borsalarımız

daima sorunlara karşı birlikte hareket ediyor, çözüm arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde Sakarya oda ve borsaları çok iyi çalıştı. En çok iletişim kuran,

üyelerinin dertlerine çözüm arayan, sorumluluk alan oda ve borsaların başında Sakarya geliyor. SATSO 5 yıldızlı, A Kalite hizmet veriyor. Londra’da, Paris’te

iş dünyası Ticaret ve Sanayi Odalarından nasıl hizmet görüyorsa Sakarya iş dünyası da aynı hizmeti görüyor. Özellikle pandemi dönemindeki nefes

kredisinden yararlandırma istatistiklerinde de bu öne çıkıyor. TOBB Türkiye’nin en demokratik kurumudur ve aynı zamanda oda/borsalarımız da öyle. Derdini

çözmediğimiz, işini halletmediğimiz hiçbir üyemiz olmasın istiyoruz. Bu toplantıda da değerli üyelerimiz sorunlarına çözüm bulmak, önerileri hakkında fikir

alışverişi yapmak için bulunuyoruz. Üyelerimiz için KGF, Arabuluculuk gibi değerli hizmetleri devreye aldık. Amerika’da Ticaret Merkezi açtık ve Türk

firmalarımıza her konuda destek veriyoruz. Sizlerin sorunlarını önemsiyoruz ve büyümeniz için çalışıyoruz. Toplantımızın bu vesilede hayırlı olmasını

diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardında Sakarya Oda ve Borsalarının meclis üyeleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile istişare ettiler. Meclis üyeleri; hammadde

tedariğinde yaşanan sıkıntılar, parekende yasası, şeker tedariği sorunu, süt sektörü, sigorta sektörü makine sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’
Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’

 

SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.
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SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI AÇILDI
SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Tek Durak Ofis Hizmet Binaları’ açılışı Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek TOBB Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve protokol mensuplarının yoğun katılımı ile açıldı.

Sakarya ili Arifiye İlçesi’nde Mehmet Gözyuman Caddesi üzerinde bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi odası (SATSO) Kampüsü’nde gerçekleşen ‘Tek Durak

Ofis Hizmet Binaları’ Açılış töreni görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Kimler katıldı?

SATSO Kampüsü’nde gerçekleşen açılış ,  Yönetim Kurulu  Başkanı A.Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuruş ev sahipliğinde, TBMM eski Başkanı ve

Başbakan Yardımcısı Cemil Çicek,  Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,

Sakarya  Büyükşehir  Belediye Başkanı  Ekrem Yüce, AK  Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, siyaset ve iş dünyasından yoğun katılımla gerçekleşti.
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Hisarcıklıoğlu’ndan ‘tarım ve hayvancılıktan vazgeçmeyin’ uyarısı
Hisarcıklıoğlu’ndan ‘tarım ve hayvancılıktan vazgeçmeyin’ uyarısı

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile yönetim kurulu ve meclis üyelerini

ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledi.

 

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu sektörlerden vazgeçmenin

doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın ha sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın” dedi.

Dünyanın geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, dünyada fiyatı en çok artan ürünlerin bu sektörde olduğuna işaret etti.

Hisarcıklıoğlu Sakaryaspor’un şampiyonluğunu da kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılışı gerçekleşti

Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış programı SATSO hizmet binası bahçesinde gerçekleşti.

Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış programı SATSO hizmet binası bahçesinde gerçekleşti. Programa TBMM eski başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, siyasi partilerin

il başkanları, oda ve borsaların başkanları, SUBÜ Rektörü, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve çok

sayıda iş insanı katıldı. Program İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. İstiklal marşı ve saygı duruşumdan sonra SATSO'yu anlatan video izlenildi.

 

Açılışta ilk sözü alan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ  “tek durak ofis hizmet binaları” açılış törenimize hoş geldiniz. hepinizi şahsım ve yönetim

kurulum adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. değerli birlik başkanım sizleri de bu anlamlı günümüzde ticaretin atakenti, üretim ve tarımın gözbebeği, birlik

ve beraberlik örneği, Türkiye mozaiği Sakarya'mızda ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın başkanım değerli konuklar

Mustafa Kemal Atatürk’ün “yaşamak için, mücadele şarttır.” dediği noktada; 2 yıl boyunca hem yaşamak, hem yaşatmak gayeli, zorlu bir pandemi dönemi

yaşadık. kovid 19 salgınında kaybettiklerimize allahtan rahmet diliyorum. ve artık, salgın süreci ile mücadelenin ardından yeni bir dünya düzenine

hazırlanıyoruz. Teknoloji ve dijitalleşmenin hakim olduğu bu dönemde, internetin zorunlu ve mobil hale gelmesinden yapay zekâya, bitcoin ile yaygınlaşan

blokzincir sistemlerinden büyük veri’ye kadar tüm gelişmeler, hayatımızın merkezine indi. bunlar devrim niteliğinde dönüşümlerdir. bu durum; tüm dünyada iş

yapma modellerinde köklü değişikliklere de yol açtı. Şimdi küresel ekonomide, bu yeni dönemin iş dünyamıza sunduğu fırsatlara odaklanmak durumundayız.

bu nedenle değişen tedarik zinciri sistemlerine ve dolayısıyla yeni uluslararası ticaret sistemine uyum yeteneğimizi hızla geliştirmemiz gerekiyor. Yeşil

mutabakat süreci, e ticaret uygulamaları gibi ekonomiye direk dokunan alanlarımızı revize etmeli, dönüşümü sağlamalıyız. türk iş dünyası şartlara hızla

adapte olarak gelişebilen bir yapıya sahiptir. biz, bu noktada Sakarya iş dünyasının çatı örgütü olarak birlik başkanımız öncülüğünde başladığımız

çalışmalara devam ediyoruz. Sakarya ticaretin, sanayinin, tarımın, turizmin, beşeri sermayenin entegre bir şekilde geliştiği, her sac ayağının bir diğerine katkı

sunduğu kadim bir coğrafyada yer almaktadır. yani Sakarya, hikayesini alınteri ile yazmış özel bir kenttir. tarihi boyunca sıradan bir anadolu kenti olmayı

kabul etmemiş yıkıldığından fazla ayağa kalkan, her zaman güçlü, iddialı ve üreten bir şehir olmuştur. Katip çelebinin kalemine konu olmuş bu şehrin

insanları da, köklü geçmişten aldıkları ödevleri üstlenirken ticari genlerini geliştirerek bugünlere gelmişlerdir. İlk müteşebbis bankanın ilimizde kurulması, aynı

müteşebbislerin odamızın temellerini atmaları da bu kültürün uzantılarıdır. Bugün geldiğimiz noktada Sakarya, bir üretim kentidir. 2022 yılının ilk 4 ayında

ihracatımıza kümülatif olarak baktığımızda pandeminin izlerini silerek yaklaşık 2 milyar dolarla 2019 yılının ilk 4 ayındaki performansını geçmiştir. Ayrıca

ithalatın ihracatı karşılama oranına baktığımızda da yüzde 157 oranı ile türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı göstermektedir. yani biz yerli üretimin de

öncüsü bir kentiz. Bunu AR-GE ve tasarım merkezlerimizle güçlendiriyoruz. Sakarya 24 AR-GE merkezi ile 8. sırada, 5 tasarım merkezi ile 9. sırada yer

alırken  2 teknokenti, 2 teknoloji transfer merkezi ve 2 üniversitesi ile de teknolojik ürünler üretiyor ve nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor. Geçtiğimiz yıl

Sakarya'da 144 adet yatırım teşvik belgesi verildi ve  5 milyar liralık yatırım yapıldı. bu yatırımlar beraberinde 3600 yeni istihdam sağlandı. Tarımsal üretim

açısından baktığımızda fındık mısır ve dış mekan süs bitkileri üretiminde de ülkenin ilk sıralardayız. bu veriler sakarya iş dünyasının gücünü de

göstermektedir. Üye sayımız her geçen gün artmaktadır. bugün itibariyle 15 bini geçmiştir. üreten üyelerimizin kapasite kullanım oranları da buna paralel

büyümektedir. 2022 yılının ilk 3 ayında 326 yeni işletmesi olan, 2021 yılı iso ilk ve ikinci 500 listesinde 57 firması bulunan Sakarya iş dünyası ile gurur

duyuyoruz. Sahip olduğumuz rekabet üstünlüğünün sürekli kılınması noktasında itici gücümüz tüccar ve sanayicilerimizdir. Sakarya ticaret ve sanayi odası,

105 yıllık tarihi ile ülkemizin, Marmara bölgesinin ve şehrimizin sınai, ticari ve sosyal gelişiminde aktif rol oynayan köklü bir kurumdur. Yönetim kurulumuz,

meclis üyelerimiz, meslek komitesi üyelerimiz, komisyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla hizmet yolculuğumuz boyunca birlik ve beraberliğimiz sayesinde

birçok başarılı işlere imza attık. tüm çalışmalarımızın altlığını ve vizyonunu tek bir şifrede topladık. bizim şifremiz54… bu; bir slogan, bir motto, bir hareket

noktası iken aynı zamanda bu şehre dair, ortak bir dili, herkesin kendini ait hissedeceği ortak bir kimliği birlikte inşa etmenin de şifresiydi. biz, önce bunu

hedefledik ve geldiğimiz noktada az sonra bahsedeceğim çalışmaların da temelini atmış olduk. Öncelikle sahip olduğumuz güçlü mozaik ve kimliğimizi sofra

kültürümüz üzerinden anlatmayı hedefledik.  ve Gastrosakarya projesi ile ilk adımı attık. Bu proje kapsamında “topraktan sofraya Sakarya mutfağı” kitabımızı

oluşturduk. şimdi de Sakarya mutfak akademisinin hazırlıklarını yapıyoruz. 9 yöresel ürünümüzün coğrafi işaret tescilini aldık. Ve üretim dedik… biz;

tarihinden bu yana ticaretin ve sanayinin önemli noktalarından biri, tükettiğinden fazlasını üreten bir kent olarak gelişimin, büyümenin, refahın vizyonunu

güncelleyerek anahtarı çevirdik. Çünkü biliyoruz ki; uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. gerçek ölçü,

üretilenin ve üretenin niteliğini yükseltmektir. yani artık sadece üretmek yetmiyor. nitelikli ve sürdürülebilir üretim gerekli. Doku kültürü labaratuvarımız,

Sakarya stratejik planımız, Sakarya endüstri master planımız, karasu limanında dozvola ofisi kurmamız, süs bitkiciliği festivalini hayata geçirerek ulusal bir

fuar olmasına katkılarımız, meslek liselerimizle işbirliği çalışmalarımız, bilişim lisesinin kurulmasına katkılarımız, meslek liselerinde yeni  bölümlerin

açılmasını sağlamamız, yeşil mutabakat kapsamında firmalarımızın öncülüğünü üstlenerek kurduğumuz komisyon çalışmaları, sakarya uluslar arası ticareti

geliştirme merkezi, uluslar arası ticaret elçileri, ihracat pazar araştırmaları projelerini geliştirmemiz, bu üretim anahtarının açtığı kapılardır'' ifadelerini kullandı.

 

''Akla ilk futbol geliyordu''

Sonrasında sahneye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu  ''Sakarya deyince aklımıza ilk futbol geliyordu , şampiyonluktan dolayı kutluyorum, daha önce

odalar be borsalar birliği olarak mesleki teknik Anadolu lisesi yapmıştık, tek durak ofis ve kampüsün açılışını yapıyoruz, temel atmasında da buradaydım,

artık Sakarya’nın başka bir yere gitmesine gerek yok , burada işlerini halledecekler, bugün 4 hayırlı işi bir arada gerçekleştirdik, Akgün kardeşimiz ile

Ankara’da çok istifade ediyoruz, Türkiye bugün 225 milyar dolar ihracatı rahatlık ile yapıyorsa, ticareti rahat yapıyorsa kardeşimizde etkisi var, eğer bir şehrin

kanaat önderi insanlar birlikte hareket ediyorsa o şehirde yükselme vardır, geçen sene ile bu sene arasında 1 basamak daha yukarı çıktı, burada emek veren

herkese teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ile selamlıyorum'' dedi.

''Bütün projelerin yanındayız''

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce  ''Biz Sakarya olarak milletimizin ülkemizin ve özellikle Sakarya'mızın yararına olacak bütün projelerin

yanındayız, tarım alanlarına zarar vermeyen bütün sanayilerin yanındayız. Onlarla iş birliği içerisinde olmanın mutluluğunu buradan ifade etmek istiyorum,

tek durak ofis sayesinde , kolaylık Sakaryalıların rahatlığına olacaktır, projeyi düşünen yapan herkese teşekkür ediyorum, esnafımız iş adamımız bizim için
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değerli, üretim temsil edenlerin merkezinde onlar gelmektedir, tek durak ofis açılışın hayırlı olmasını diliyorum, herkese saygılar sunuyorum'' açıklamasını

yaptı.

Vizyonlu projeler

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım  ''Sakarya'mızın yaptığı işler vizyonu projeleri, oda özelinde SATSO özelinde herkes çok güzel ifade etti. Sakarya

dersine iyi çalışıyor, birlik beraberlik içerisinde ortak akıl ile çok güzel çalışıyor. Dünyada önemli bir marka cazibe şehri olma yolunda çalışan bir şehir,

gerçekten hem Türkiye’de kapasite olarak hem de en potansiyelli gelişmeye en açık şehir. Özellikle kamunun dönüşümlere çok hızlı yanıt vermesi lazım,

şehirler ön plana çıkıyor ve şehirler rekabet ediyor, insani kapasitesini geliştirmiş şehirler başarılı olacaktır, dünyada yoğun bir deyim var bilgi çağında veri

çağındayız, dün tarım sanayi toplumu önemli idi bugün bilgi toplumu veriyi iyi analiz eden ülkeler başarılı olacaktır, gelecekte şehir olarak da ülke olarak da

önemli aktör olmak istiyorsak buna odaklanmamız lazım, verinin yönetimi iyi analiz edilmesi buna göre programlayarak değerlendirmeliyiz, yeni nesil alanları

çok iyi yakalamamız lazım, Mevlana şunu der bir ayağın sabit olacak, değerlerde sabit olacak, dünyaya açık insan yetiştireceksin, dünyayı çok iyi bilecek

ama değerlerine sahip çıkacaksın, insan sermayesini çok iyi değerlendirmemiz lazım, aileler eğitim kurumları , biz buna odaklandım meslek liselerini 7 kat

arttırırdım, Sakarya’mız tarımda ada turizmde sanayide el ele verip çalışıyor , tarım alanlarını sanayiye açmıyoruz, tarımı destekleyen sanayii onaylıyoruz.

Yeni projeler için çalışıyoruz. Bu şehri marka şehir yapacağız. Tek durak ofisinin Şehrimize insanımıza ciddi katkılar vermesini temenni ediyoruz'' ifadelerini

kullandı.

Karşılıklı hediyeler verildi kurdele kesildi ve ağaç dikimi yapıldı. Aile fotoğrafı çekildiler program sona erdi
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Hisarcıklıoğlu Sakarya il ve ilçe meclisleriyle müşterek toplantıda buluştu
Hisarcıklıoğlu Sakarya il ve ilçe meclisleriyle müşterek toplantıda buluştu

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Akgün Altuğ evsahipliğindeki

Sakarya il ve ilçeleri müşterek değerlendirme toplantısına katıldı.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Akyazı TSO Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret

Borsası Başkanı Şener Bayraktar ve meclis üyelerinin görüş ve çözüm önerilerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, Sakarya’nın 152 ülkeye 5 milyar dolar ihracat

yapan büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya’nın neredeyse tüm sektörlerde üretim yaptığını, ürettiğinizi de dünyaya sattığını belirterek, “İhracatta geçen sene

8'inci sıradayken, bu sene ilk çeyrekte 7. sıraya yükselmişsiniz. Türkiye'nin taşıt üretiminin ve ihracatının tek başına dörtte birini Sakarya karşılıyor

Burada üretilen araçların dörtte üçü de yurtdışına satılıyor. Yani Sakarya’nın emeği, çalışkanlığı ve kalitesini tüm dünya tanıyor. Ben de bu başarının

mimarları olan sizlerle ayrıca iftihar ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Sanayinin Liderlerini çalışması ile TOBB Sanayi veri tabanındaki 90 bin üreticiyi ve 4 bin ürünü analiz ettiklerini ifade eden TOBB Başkanı Sakarya’nın, tam

73 üründe, üretim kapasitesi ile Türkiye’de 1. konumda olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Karavan, demiryolu yük vagonları, traktör, rotatif konvertör, biyoyakıtlar, kavrulmuş kabuklu fındık gibi gıdadan, ulaşım

araçlarına kadar tam 73 üründe Türkiye’deki en fazla üretim kapasitesi Sakarya’da. Sakarya’ya yatırım yapan, üreten tüm sanayicilerimizi yürekten

kutluyorum. Burada beni gururlandıran bir tablo daha var. Sakarya ve Akyazı Odalarım ve Borsalarım, bir aradalar, Sakarya için el ele vermiş durumdalar.

Sakarya’yı marka şehir yapan da, işte bu birlik ve beraberlik. Ben Sakarya’daki 4 Oda-Borsa Başkanımla da Ankara’da da birlikte çalışıyorum. Akgün Altuğ

Başkanımız, TOBB’un Genel İdaresi Kurulunda, ayrıca, Türkiye’nin en büyük lojistik şirketlerinden biri olan 137 Oda-Borsa’nın ortaklığıyla kurduğumuz

GTİ’nin yönetiminde.

Adem Sarı Başkanımız, Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı. Tarımsal politikaları birlikte belirliyoruz. Şinasi Bayraktar Başkanımız, Sosyal

Politikalar Kurulunda. Şener Bayraktar Başkanımızda; Mevzuat Komisyonu üyesi. İş hayatı ve ticaretle ilgili tüm düzenlemeleri, onlarla birlikte istişare ediyor

ve politikamızı belirliyoruz. Yani 4 Başkanımız da, hem Sakarya’ya ve Akyazı’ya hizmet veriyorlar, hem de Ankara’da ülkemiz için çalışıyorlar. Hepsinden

Allah razı olsun. Bu hizmet anlayışlarından dolayı Başkanlarıma, yönetimlerine ve meclislerine de ayrıca teşekkür ediyorum.”

-Sorun ve önerileri paylaşıyoruz

TOBB olarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, ekonomiyle ilgili tüm Bakanlarla sorun ve çözüm önerilerini paylaştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu

sayede çeşitli konularda somut adımlar atılmasını sağladık. Başkanlarımızla birlikte çalışarak, sizlere yönelik pek çok desteğin çıkmasını sağladık. Vergi

ertelemeleri ve indirimleri getirildi. Birçok mal ve hizmette KDV oranları indirildi. Yaptığımız girişimler neticesinde, başta medikal olmak üzere, çeşitli

sektörlerin kamuda biriken alacaklarının büyük kısmının ödemesi yapıldı. Ciro kaybı yaşayan küçük işletmelerimize destek ödemeleri verildi. Kısa Çalışma

Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi ve kapsamı genişletildi.

Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye yükseltildi. Tam istediğimiz şekilde olmasa da, kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye

uygulaması çıkarıldı. Öte yandan, 2,5 trilyon dolar ithalatıyla, dünyanın en büyük pazarı olan ABD pazarına girişinizi kolaylaştırmak, ihracatımızı artırmak

üzere, Şikago’da TOBB Ticaret Merkezini açtık. Bu merkezle sizlere, satış, pazarlama, depolama ve dağıtım alanlarında hizmet veriyor, pazarda tutunmanızı

kolaylaştırıyoruz. Elbette yapılması gereken daha çok iş var. TOBB olarak bunları da takip ediyor ve dile getiriyoruz” dedi.
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Hisarcıklıoğlu meclise de katılacak
Hisarcıklıoğlu meclise de katılacak

SATSO Tek Durak Hizmet Binalarının açılışı için ilimize gelecek olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SATSO Meclisi’ne ve ATSO ve ATB ortaklığında

yapılacak Oda/Borsa Müşterek toplantısına katılacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek. SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim

Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile

Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise

“SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını gerçekleştirecek.

SATSO HİZMET KAMPÜSÜ25 Mayıs Çarşamba 18.00’de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm

SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının

çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman

dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti yükseltmek,

hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

16 OFİS VE DÜKKANBu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis

ve 8 dükkan olarak faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.  Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da

gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır. Çarşamba 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik

Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.  Açılış Törenimize

üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Tek Durak Ofis hizmet binaları açılıyor
SATSO Tek Durak Ofis hizmet binaları açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek. Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de SATSO

Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet etti. Altuğ, “SATSO olarak;

üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret

ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti

yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır. Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına

başladığımızve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla

hizmet veriyor. Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadı” dedi. Açılış törenine TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu’nun da katılacağını söyleyen Altuğ, “25 Mayıs 2022 Çarşamba saat

18.00’de oda hizmet kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binaların resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın

heyecanını yaşıyoruz. Açılış törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız” diye konuştu.
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Ofis hizmet binaları Çarşamba günü açılıyor
Ofis hizmet binaları Çarşamba günü açılıyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

     		

				

	

   

			        	

       	

	SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

	Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

 

	25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

	“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

	Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

 

	Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

 

	Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

 

	25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

	Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Satso Tek Durak Ofis Hizmet Binaları çarşamba günü açılıyor
Satso Tek Durak Ofis Hizmet Binaları çarşamba günü açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

 

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.             Kocaali Haber
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SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

					

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SAKARYAKENT.NET
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SATSO tek durak ofis hizmet binaları çarşamba günü açılıyor
SATSO tek durak ofis hizmet binaları çarşamba günü açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Çarşamba Günü Açılıyor
SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Çarşamba Günü Açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

AÇILIŞ TÖRENİ 25 MAYIS ÇARŞAMBA

 

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

 

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

 

AÇILIŞ TÖRENİ’NE TOBB BAŞKANI HİSARCIKLOĞLU KATILACAK

 

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları hizmete açılıyor
SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları hizmete açılıyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

 

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR
SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve

Borsala...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü  Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası,  Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

 

 

 

 

 

 

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Ofis hizmet binaları açılıyor
Ofis hizmet binaları açılıyor

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve  Sakarya Ticaret Borsası,  Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü

noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz

gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde

kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Yüzde 100 doluluk oranıyla

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz.

Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır. Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak 25 Mayıs 2022

Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini

gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız."
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Beklenen açılışa günler sayılıyor
Beklenen açılışa günler sayılıyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Tek Durak Ofis Hizmet binaları çarşamba günü açılıyor
SATSO Tek Durak Ofis Hizmet binaları çarşamba günü açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları

açılış törenine tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak25 Mayıs  2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Tek durak ofis hizmet açılıyor
Tek durak ofis hizmet açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

 

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

 

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

 

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

 

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsünde Birlik Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini

gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşayacak
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SATSO Tek Durak hizmet ofisleri çarşamba günü açılıyor
SATSO Tek Durak hizmet ofisleri çarşamba günü açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

 

 

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR
SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Ofis hizmet binaları Çarşamba günü açılıyor
Ofis hizmet binaları Çarşamba günü açılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve  Sakarya Ticaret Borsası,  Akyazı Ticaret ve  Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın  resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Tek Durak Hizmet Binaları Çarşamba Günü Açılıyor
SATSO Tek Durak Hizmet Binaları Çarşamba Günü Açılıyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek. Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis

Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO

olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye

gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu

memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır. Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce

inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak faaliyete geçerek yüzde 100

doluluk oranıyla hizmet veriyor. Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm

mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır. Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak 25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda

Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını

yaşıyoruz. Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açılıyor
SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açılıyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR
SATSO TEK DURAK OFİS HİZMET BİNALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 23.05.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/satso-tek-durak-ofis-hizmet-binalari-carsamba-gunu-aciliyor/



SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açılıyor
SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları Açılıyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.

Açılış Töreni’ne TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu Katılacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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"Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"
"Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"

 

Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek. Valilik, Sakarya Ticaret Borsası

(STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin

uluslararası pazara sunulması planlanıyor. TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi veriyor. Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin

üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

"Bitkinin katma değeri yüksek"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine

katıldı. Kaldırım, , bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada

çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti. Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri

yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde

ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu. Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım,

verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü kullanacaklarını vurguladı.

Fide üretimi de yapılacak

Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi. Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten

Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi. TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım,

"Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek

gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi. Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin

yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.

Çiftçinin yanında olacağız

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin

yanında olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.

Tags: 

SAKARYAYENIHABER.COM
Yayın Tarihi : 22.05.2022 10:04:00
Link : https://www.sakaryayenihaber.com/haber/10373788/tum-sureclerde-ciftcinin-yaninda-

olacagiz



Süper meyve aronyaya alım garantisi
Süper meyve aronyaya alım garantisi

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.Valilik, Sakarya Ticaret Borsası

(STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin

uluslararası pazara sunulması planlanıyor. TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi de veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik

verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.  KATMA

DEĞERİ YÜKSEK  Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye mahallesinde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen

aronya fidesi dikimine katıldı. Kaldırım, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren

Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.  HAM OLARAK BİLE KIYMETLİ  Aronyaya dünya pazarında ciddi

talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi. TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine

işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece

şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün" dedi.TARIMKON Genel Başkanı

Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını

söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti. n ÖMER FARUK CEBECİ - AA
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"Aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak
"Aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.Valilik,  Sakarya Ticaret Borsası

(STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin

uluslararası pazara sunulması planlanıyor.TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin

üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

"BİTKİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine

katıldı.Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren

Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek,

"Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik

sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu.Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten

Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline

getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dediAronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe

önemli yeri olduğunu dile getirdi.TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada

pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16

dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.

"TÜM SÜREÇLERDE ÇİFTÇİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin

yanında olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını

belirtti.Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.
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Aronya ile çiftçi kazanacak
Aronya ile çiftçi kazanacak

tarım arazilerine fideleri dikilen aronya ile kent ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım

"Hedefimiz, şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak" dedi

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham

madde temin edilecek. Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (

TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor. TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım

garantisi veriyor. Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki

yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK'Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede

gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı. Kaldırım,  bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil

edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti. Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada

belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde

edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu.

150 DÖNÜM ARAZİSakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için

katma değerli bu ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.

Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.

HEDEF FİDE ÜRETİMİTARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı

nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar.

Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi. Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.

'ÇİFTÇİNİN YANINDA OLACAĞIZ'STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını,

hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti. TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye

genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım

garantisi verdiklerini kaydetti.
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"Süper meyve" için harekete geçildi... Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak
"Süper meyve" için harekete geçildi... Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak

 

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.  Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham

madde temin edilecek. Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

(TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.   TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için

alım garantisi veriyor. Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram,

sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.   Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10

dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı. Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan

bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.
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"Süper meyve" için harekete geçildi... Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak
"Süper meyve" için harekete geçildi... Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak

 

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.  Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham

madde temin edilecek. Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

(TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.   TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için

alım garantisi veriyor. Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram,

sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.   Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10

dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı. Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan

bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.   Kaldırım,

aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan,

kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu. Sakarya'da aronya

dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü kullanacaklarını

vurguladı. Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.   Aronyaya dünya pazarında ciddi talep

olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi. TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine

işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece

şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.   Kaldırım, Sakarya'da aronya

yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi. STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine

öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.   TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de

aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel,

üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.
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"Süper meyve" Sakarya'da yaygınlaşıyor!
"Süper meyve" Sakarya'da yaygınlaşıyor!

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.

Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan

iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.

TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi veriyor.

Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton

ürün elde edilmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

- "Bitkinin katma değeri yüksek"Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede

gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı.

Kaldırım,  bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen

bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.

Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde

kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu.

Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü

kullanacaklarını vurguladı.

Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.

TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor,

nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok

kıymetli bir ürün." dedi.

Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.
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Aronya Sakarya ekonomisini canlandıracak
Aronya Sakarya ekonomisini canlandıracak

Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak. Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hedefimiz, şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve

çiftçimizin gelirini artırmak" dedi

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.

Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan

iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.

TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi veriyor.

Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton

ürün elde edilmesi bekleniyor.

"BİTKİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine

katıldı.

Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım,

dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.

Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde

kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu.

Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü

kullanacaklarını vurguladı.

Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.

Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.

TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor,

nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok

kıymetli bir ürün." dedi.

Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.

"TÜM SÜREÇLERDE ÇİFTÇİNİN YANINDA OLACAĞIZ"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin

yanında olacaklarını ifade etti.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.
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Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak
Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak

- Vali Çetin Oktay Kaldırım:

- "Hedefimiz, şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın,

elde edilecek yüksek verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve

kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.TARIMKON, kentte üretilen tüm

aronyalar için alım garantisi veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500

kilogram, sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.- "Bitkinin katma değeri yüksek"Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi

Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı.Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma

değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve

Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak

tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan

değerli bir ürün." diye konuştu.Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek

için katma değerli bu ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak."

dedi.Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile

getirdi.TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar

tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile

çok kıymetli bir ürün." dedi.Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.- "Tüm süreçlerde çiftçinin

yanında olacağız"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm

süreçlerde çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya

çalıştıklarını belirtti.Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini

kaydetti.AA

Tags: 

MAVIKOCAELI.COM.TR
Yayın Tarihi : 21.05.2022 12:56:00
Link : https://www.mavikocaeli.com.tr/sakarya-da-aronya-uretimiyle-kent-ekonomisine-katki-

saglanacak/68420/



Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak
Sakarya'da "aronya" üretimiyle kent ekonomisine katkı sağlanacak

- Vali Çetin Oktay Kaldırım:

- "Hedefimiz, şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak

adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya

fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham madde temin edilecek.Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması

planlanıyor.TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım garantisi veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya

başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.- "Bitkinin katma değeri yüksek"Sakarya

Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine

katıldı.Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren

Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni olduğunu belirtti.Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek,

"Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik

sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye konuştu.Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten

Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline

getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.Aronyaya dünya pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe

önemli yeri olduğunu dile getirdi.TARIMKON'un alım garantisi vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada

pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16

dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.Kaldırım, Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi.-

"Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur

duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini

Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.Pazar bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için

alım garantisi verdiklerini kaydetti.
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Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham

madde temin edilecek.Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

(TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım

garantisi veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki

yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor."Bitkinin katma değeri yüksek"Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde

Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı.Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu

söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni

olduğunu belirtti.Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra

birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye

konuştu.Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu

ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.Aronyaya dünya

pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.TARIMKON'un alım garantisi

vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı

nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.Kaldırım,

Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi."Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında

olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.Pazar

bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.
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Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham

madde temin edilecek.Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

(TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım

garantisi veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki

yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor."Bitkinin katma değeri yüksek"Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde

Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı.Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu

söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni

olduğunu belirtti.Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra

birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye

konuştu.Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu

ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.Aronyaya dünya

pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.TARIMKON'un alım garantisi

vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı

nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.Kaldırım,

Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi."Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında

olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.Pazar

bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.AA /  Ömer Faruk Cebeci -

Güncel
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Sakarya'nın verimli tarım arazilerine fideleri dikilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın, elde edilecek yüksek

verimle kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.Kent genelinde 150 dönüm alanda dikilen aronya fideleriyle, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine ham

madde temin edilecek.Valilik, Sakarya Ticaret Borsası (STB), İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

(TARIMKON) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle bitkinin uluslararası pazara sunulması planlanıyor.TARIMKON, kentte üretilen tüm aronyalar için alım

garantisi veriyor.Ürün alımının ikinci yılda, ekonomik verimin üçüncü yılda alınmaya başlandığı aronyadan ilk etapta dekar başına 400-500 kilogram, sonraki

yıllarda 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor."Bitkinin katma değeri yüksek"Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde

Faruk Say'a ait 10 dönümlük bahçede gerçekleştirilen aronya fidesi dikimine katıldı.Kaldırım, AA muhabirine, bitkinin katma değerinin yüksek olduğunu

söyledi. Dikim yapılan bahçenin bölgeye örnek teşkil edeceğini dile getiren Kaldırım, dünyada çok bilinen bu bitkinin Türkiye ve Türk çiftçisi için yeni

olduğunu belirtti.Kaldırım, aronyanın fiyatının borsada belirlendiğine dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek, özellikle yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra

birçok sektörde kullanılan, kendisinden yeni ürünler elde edilen, gıda, tıp, ilaç, kozmetik sektörlerinde ham madde olarak kullanılan değerli bir ürün." diye

konuştu.Sakarya'da aronya dikimi yapılan arazi büyüklüğünün 150 dönüm olduğunu belirten Kaldırım, verimli toprakları değerlendirmek için katma değerli bu

ürünü kullanacaklarını vurguladı.Kaldırım, "Hedefimiz şehrimizi bir aronya şehri haline getirmek ve çiftçimizin gelirini artırmak." dedi.Aronyaya dünya

pazarında ciddi talep olduğunu belirten Kaldırım, bitkinin büyüyen bitkisel ilaç sektöründe önemli yeri olduğunu dile getirdi.TARIMKON'un alım garantisi

vermesinin önemine işaret eden Kaldırım, "Çok ciddi bir fizibilite çalışması yaptırdık, 'Dünyada pazarı nedir, ne kadar tüketiliyor, nasıl talep görüyor, fiyatı

nedir?' diye. Sadece şunu söylemek gerekiyor; internet sitesi üzerinden ham olarak satış fiyatı 16 dolar. Ham olarak bile çok kıymetli bir ürün." dedi.Kaldırım,

Sakarya'da aronya yetiştirilmesinin yanı sıra fide üretimi yapılmasını da arzu ettiklerini söyledi."Tüm süreçlerde çiftçinin yanında olacağız"STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı da Sakarya'da aronya yetiştirilmesine öncülük etmekten gurur duyduklarını, hasada kadar tüm süreçlerde çiftçinin yanında

olacaklarını ifade etti.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de aronya bitkisinin dikimini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.Pazar

bulma noktasında çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Yüksel, üretilecek tüm aronyalar için alım garantisi verdiklerini kaydetti.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

					

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

     		

				

	

   

			        	

       	

	SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

	Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

 

	25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

	“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

	SATSO artık bir hizmet kampüsü

 

	Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

 

	25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

	Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

 

	Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya Geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya Geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis

Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:“SATSO

olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye

gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu

memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.SATSO artık bir hizmet kampüsüBu

doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz

şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır.Açılış

Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Başkan Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor
Başkan Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

AÇILIŞ TÖRENİ 25 MAYIS ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:  “SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü

noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz

gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde

kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO ARTIK BİR HİZMET KAMPÜSÜ

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.  Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz

şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır.  Açılış

Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

AÇILIŞ TÖRENİ 25 MAYIS ÇARŞAMBA

 

 

 

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

SATSO ARTIK BİR HİZMET KAMPÜSÜ

 

 

 

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

 

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

 

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek. Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis

Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO

olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye

gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamızda, bu

memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.SATSO artık bir hizmet kampüsüBu

doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımızve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız,bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M.

RifatHisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.  Aynı zamanda projemizin söz

verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.”
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.             Kocaali Haber
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'ya geliyor!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'ya geliyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu SATSO hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni için

25 Mayıs Çarşamba günü Sakarya'ya geliyor.

MEDYABAR.COM/

SATSO Meclis  Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve  Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO  Tek Durak Ofis  Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs  2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda  yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya geliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor
Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları  açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü  Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek. SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A.

Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası,  Akyazı

Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan  Başkan Hisarcıklıoğlu,

programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını gerçekleştirecek.

ALTUĞ'DAN DAVET25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine

tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO olarak; üyelerimizin

sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her

zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti yükseltmek,

hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

'ARTIK HİZMET KAMPÜSÜYÜZ'Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız,

bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet

Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını

yaşıyoruz. Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar

artık bir arada aynı alanda yer almaktadır. Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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SATSO Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açılacak
SATSO Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açılacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya geliyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

 

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

 

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO'ya Geliyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve

Borsala...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

 

 

 

 

 

 

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu SATSO’ya Geliyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü

noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz

gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde

kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

 

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat

Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz

şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda yer almaktadır. Açılış

Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Tek Durak çarşamba açılıyor

karya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek. SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ

ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi

Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın

devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını gerçekleştirecek.

AÇILIŞ 25 MAYIS'TA25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine

tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “SATSO olarak; üyelerimizin

sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her

zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız da, bu memnuniyeti yükseltmek,

hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO HİZMET KAMPÜSÜBu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl

16 ofis ve 8 dükkan olarak faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet

Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını

yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.   Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba  25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak

Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.   SATSO artık bir hizmet

kampüsü Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8

dükkan olarak faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.   25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik

Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.   Aynı zamanda

projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir arada aynı alanda

yer almaktadır.   Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

 

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kampüsünde yer alan Tek Durak Hizmet Binaları açılış töreni 25 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilecek.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Aylık

Olağan Meclis Toplantısı” ve Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası ortaklığındaki “Sakarya İli Oda/Borsa

Müşterek Toplantısı”na iştirak edecek olan Başkan Hisarcıklıoğlu, programın devamında ise “SATSO Tek Durak Ofis Hizmet Binaları”nın açılışını

gerçekleştirecek.

Açılış Töreni 25 Mayıs Çarşamba

25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’ de SATSO Hizmet kampüsünde gerçekleştirilecek Tek Durak Ofis Hizmet Binaları açılış törenine tüm SATSO üyelerini

ve Sakaryalıları davet eden SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

“SATSO olarak; üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyor, hizmetlerimizi her geçen gün yeniliyor, talepler doğrultusunda

iyileştirmeye gayret ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; önceliğimiz, kurumsal varlık nedenimiz olan üyelerimizin memnuniyetidir. Tek durak Ofis çalışmamız

da, bu memnuniyeti yükseltmek, hizmetlerimizde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlamak fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

SATSO artık bir hizmet kampüsü

Bu doğrultuda yaklaşık 4 yıl önce inşasına başladığımız ve geçtiğimiz yıl tamamlanan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarımız, bu yıl 16 ofis ve 8 dükkan olarak

faaliyete geçerek yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba saat 18.00’de Oda Hizmet Kampüsümüzde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile bu binalarımızın resmi açılış

törenini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda projemizin söz verdiğimiz şekilde ve zamanda tamamlanmış olmasından da gururluyuz. Üyelerimizin hizmet aldığı tüm mecralar artık bir

arada aynı alanda yer almaktadır.

Açılış Törenimize üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalıların katılımlarından memnuniyet duyarız.
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Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı
Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı

Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.

SÖZLEŞMELERE YANSIYOR Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan

Nijerya'nın önemli pazar olduğunu söyledi. Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet

başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi.

Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu düşünüyorum." dedi. Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim

'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak,

finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı oluruz" değerlendirmesini yaptı.TURİZMDE POTANSİYEL VAR Yatırımcılara, yurt dışına

açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz

potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama onları da

akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört bir

yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya

pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."SINIR ÖTESİ TİCARET Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin,

şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi. Sınır ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir

bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum,

nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir" dedi.DENEYİMLERİ PAYLAŞTISTB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise

kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi. Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı,

Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı. Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve

tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş

insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Kaygılar vardı

	Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu

söyledi. Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler

kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu

düşünüyorum" dedi.

	Kapasite iyi

	Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon

kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği

kurarsak başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

	Rekabetçi şehir 

	Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide,

turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama

onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört

bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya

pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."

	Yatırım potansiyeli

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi. Sınır

ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini

artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.

	Deneyim paylaşımı 

	STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi. Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları

hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.

	Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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STB'da Nijerya heyeti ile toplantı
STB'da Nijerya heyeti ile toplantı

Daha önceden STB Ade Sarı'nın ziyaret ettiği Nijerya heyeti, Sakarya'ya gelerek yapılacak yatırımlarla ilgili protokol üyeleri ile bir araya geldiler.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) 'nda gerçekleşen toplantıya  Borsa Yönetimi adına Başkan Adem Sarı ev sahipliği yaptı.

Nijerya heyeti ile  Türkiye arasındaki yatırım görüşmeleri ve projelerle ilgili toplantıya Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrettin Erçil, ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilciler
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SÖZLEŞMELERE YANSIYOR

Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu

söyledi. Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler

kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu

düşünüyorum." dedi. Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge

potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar.

Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı oluruz" değerlendirmesini yaptı.

TURİZMDE POTANSİYEL VAR

Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide,

turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama

onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört

bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya

pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."

SINIR ÖTESİ TİCARET

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi. Sınır

ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini

artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir" dedi.

DENEYİMLERİ PAYLAŞTI

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi. Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları

hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı. Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu

vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Nijerya'daki yatırım fırsatları iş dünyasına anlatıldı
Nijerya'daki yatırım fırsatları iş dünyasına anlatıldı

Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.

Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu

söyledi.Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler

kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu

düşünüyorum." dedi.Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge

potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar.

Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini

şöyle sürdürdü:"Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım.

Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi

kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde.

Onun için kendimize güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."

CİDDİ YATIRIM POTANSİYELİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.Sınır

ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini

artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir."

dedi.STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret

alanları hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu

vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı
Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı

Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen...

Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda

konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu söyledi.Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu,

yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de

yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu düşünüyorum." dedi.Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği

yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi. Buradan

finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı oluruz."

değerlendirmesini yaptı.Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şehrin potansiyeli çok yüksek.

Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik

sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece

Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada

üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."- "Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var"Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.Sınır ötesi ticaretin,

kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki

önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında

hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı,

Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi

Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.AA
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''Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var''
''Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var''

Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.

Borsada iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu

söyledi.Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler

kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu

düşünüyorum." dedi.Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge

potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar.

Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini

şöyle sürdürdü:"Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım.

Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi

kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde.

Onun için kendimize güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."- "NİJERYA'DA

CİDDİ YATIRIM POTANSİYELİ VAR"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her

şeyin emek istediğini dile getirdi.Sınır ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi,

yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret

yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.Ülkedeki

ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.Nijerya'da ciddi

yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı
Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.Borsada iş adamlarının katılımıyla

gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu söyledi.Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi

bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin,

sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu düşünüyorum." dedi.Kaldırım, hangi

alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi.

Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı

oluruz." değerlendirmesini yaptı.Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şehrin potansiyeli çok

yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş

klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece

Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada

üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."- "Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var"Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.Sınır ötesi ticaretin,

kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki

önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında

hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı,

Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi

Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı
Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı

 

Anadolu Ajansı haberine göre; 

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.Borsada iş adamlarının katılımıyla

gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu söyledi.Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi

bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin,

sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu düşünüyorum." dedi.Kaldırım, hangi

alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi.

Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı

oluruz." değerlendirmesini yaptı.Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şehrin potansiyeli çok

yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş

klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece

Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada

üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."- "Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var"Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.Sınır ötesi ticaretin,

kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki

önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında

hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı,

Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi

Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı
Nijerya'daki yatırım fırsatları Sakarya'da iş dünyasına anlatıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası tarafından (STB) Nijerya Yatırım Fırsatları Toplantısı düzenlendi.Borsada iş adamlarının katılımıyla

gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli pazar olduğunu söyledi.Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi

bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş durumda. Bu hukuki zemin,

sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu düşünüyorum." dedi.Kaldırım, hangi

alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon kapasitemiz çok iyi.

Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği kurarsak başarılı

oluruz." değerlendirmesini yaptı.Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şehrin potansiyeli çok

yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara odaklanalım. Geçmiş

klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri markalaştırabiliriz. Sadece

Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize güvenerek hem burada

üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."- "Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli var"Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.Sınır ötesi ticaretin,

kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini artırabilmesi için iki

önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında

hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı,

Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi

Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Borsa komşu öğrencileri ağırladı
Borsa komşu öğrencileri ağırladı

 

Borsacılık faaliyetleri

	Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

	Sakarya süpürgesi

	STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek, “Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

	Hayvancılık sektörü 

	STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” dedi. STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler

verildi.
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Komşudan Ticaret Borsası'na ziyaret
Komşudan Ticaret Borsası'na ziyaret

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencileri Sakarya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

SÜPÜRGECİLİK VURGUSUSTB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “Eskiden süpürgecilik

gözde mesleklerdendi. Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin

sağlanması için süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya

Süpürgesinin Coğrafi işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜSTB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek

“Türkiye’deki damızlık hayvanların azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı

yapmıyor. Bir süreden beri besiciler kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim

seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı. STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve

Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve

Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti
Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün

hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından

dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en

büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.STB Gıda kontrol

Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını

ziyaret etti.
Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasın...

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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Kocaeli Üniversitesi STB’de
Kocaeli Üniversitesi STB’de

 

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

 

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye’nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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Kocaeli Üniversitesi Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Kocaeli Üniversitesi Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

Tags: 

ADAYORUM.COM
Yayın Tarihi : 17.05.2022 02:35:00
Link : https://www.adayorum.com/haber/10350046/kocaeli-universitesi-sakarya-ticaret-

borsasini-ziyaret-etti



KOÜ öğrencileri STB'yi ziyaret etti
KOÜ öğrencileri STB'yi ziyaret etti

 

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

 

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

 

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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STB'ye ziyaret...
STB'ye ziyaret...

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde

mesleklerdendi. Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin

sağlanması için süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya

Süpürgesinin Coğrafi işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve

hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların azalmasından ve besi hayvanlarının yem

girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler kestikleri hayvanların yerine yenisini

koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için üretimi artıracak önlemler alınmalı”

ifadelerini kullandı.STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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STB'ye ziyaret
STB'ye ziyaret

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı. STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle

ilgili bilgiler verildi.
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Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri STB'yi Ziyaret Etti
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri STB'yi Ziyaret Etti

 

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi. STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde

mesleklerdendi. Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin

sağlanması için süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya

Süpürgesinin Coğrafi işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı. STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve

hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların azalmasından ve besi hayvanlarının yem

girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler kestikleri hayvanların yerine yenisini

koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için üretimi artıracak önlemler alınmalı”

ifadelerini kullandı. STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını

ziyaret etti.Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim

Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek

Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

 

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye’nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

 

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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Süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli
Süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli

 

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye’nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.
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BAŞKAN ADEM SARI'DAN, 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI...
BAŞKAN ADEM SARI'DAN, 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI...

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı yayınladığı mesajla, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

STB BAŞKANI ADEM SARI'NIN 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI...Tarım ve Hayvancılık üretiminin her kademesinde alın teri olan vefakâr

çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlar, bütün çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi dilerim.ADEM SARI-SAKARYA TİCARET ODASI

BAŞKANI
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HAYVAN PAZARI İKİ GÜN AÇILACAK
Hayvan Pazarı iki gün açılacak

 

Karar alındı

	Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı

Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan

Borsamızın Salı ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır” dedi.

	 

	Rahat ve güvenli 

	Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZARI SALI VE PAZAR GÜNÜ OLMAK ÜZERE HAFTADA İKİ

GÜN HİZMET VERECEK.
Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon

ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim

kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle

alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne

hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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STB CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN HİZMET VERECEK
STB Canlı hayvan pazarı haftada 2 gün hizmet verecek

 

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK
Haftanın iki günü açık

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini salı ve pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri Toptan

Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri olmak üzere

haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

 

SAĞLIK VE HİJYEN KONTROLÜ

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK
Hayvan pazarı haftada iki gün hizmet verecek

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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HAYVAN PAZARI İKİ GÜN AÇILACAK
Hayvan pazarı iki gün açılacak

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerinin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır” dedi.

DEĞERLENDİRME

Paza hakkında da değerlendirmede bulunan Sarı, “Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden

başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki

tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler.

İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam

edeceğiz ” ifadelerini kullandı.
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HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK
Hayvan pazarı haftada iki gün hizmet verecek

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILDI
Canlı Hayvan Pazarı haftada iki güne çıkarıldı

 

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

 

	Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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HAYVAN PAZARI ARTIK HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK
Hayvan pazarı artık haftanın iki günü açık

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini salı ve pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini salı ve pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri Toptan

Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri olmak üzere

haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

SAĞLIK VE HİJYEN KONTROLÜHayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım-

satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı

Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki

süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini

kullandı.
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SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZARI SALI VE PAZAR GÜNÜ OLMAK ÜZERE HAFTADA İKİ

GÜN HİZMET VERECEK.
Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetişt...

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN BORSASI İKİ GÜN HİZMET VERECEK
Canlı hayvan borsası iki gün hizmet verecek

Sakarya Ticaret Borsası (STB) canlı hayvan borsası hizmet günlerini salı ve pazar olmak üzere haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) tüm hayvan yetiştiricilerinin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini salı ve pazar olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

 

STB Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı;

“Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak, 1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler

doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar

almıştır.

 

SEKTÖRE HİZMET

 

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan canlı hayvan borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte de canlı hayvan pazarımızın

hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK
Canlı Hayvan Pazarı Haftada İki Gün Hizmet Verecek

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

 

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILDI
Canlı Hayvan Pazarı haftada iki güne çıkarıldı

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır. Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon

ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim

kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle

alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne

hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN HİZMET VERECEK
Hayvan Pazarı haftada 2 gün hizmet verecek

 

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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HAYVAN PAZARI ARTIK HAFTANIN İKİ GÜNÜ AÇIK
Hayvan pazarı artık haftanın iki günü açık

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini salı ve pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri Toptan

Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri olmak üzere

haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

SAĞLIK VE HİJYEN KONTROLÜHayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım-

satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı

Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki

süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini

kullandı.
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SAKARYA CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA 2 GÜN HİZMET VERECEK
Sakarya Canlı Hayvan Pazarı haftada 2 gün hizmet verecek

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon

ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim

kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle

alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne

hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.

Tags: 

KARADENIZSONHAVADIS.COM
Yayın Tarihi : 12.05.2022 10:54:00
Link : https://www.karadenizsonhavadis.com/sakarya-canli-hayvan-pazari-haftada-2-gun-

hizmet-verecek/31222/



SAKARYA CANLI HAYVAN PAZARI 2 GÜN HİZMET VERECEK
Sakarya Canlı Hayvan Pazarı 2 gün hizmet verecek

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır.Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olanCanlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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ADEM SARI CANLI HAYVAN PAZARINI 2 GÜNE ÇIKARDIKLARINI AÇIKLADI
Adem Sarı Canlı Hayvan Pazarını 2 Güne Çıkardıklarını Açıkladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan

yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki güne çıkardı. Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et Ürünleri

Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri olmak

üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır. Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden

başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki

tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler.

İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam

edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK
Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek

 

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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SAKARYA TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZARI SALI VE PAZAR GÜNÜ OLMAK ÜZERE HAFTADA İKİ

GÜN HİZMET VERECEK.
Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

 

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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CANLI HAYVAN PAZARI HAFTADA İKİ GÜN HİZMET VERECEK
Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek

 

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı “Canlı Hayvan Pazarının iki güne çıkarılması ile ilgili olarak “1. Canlı Hayvan Ham Deri Et ve Et

Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitemize gelen talepler doğrultusunda komitemiz ve Yönetim Kurulumuz Canlı Hayvan Borsamızın Salı ve Pazar günleri

olmak üzere haftada iki gün hizmet vermesi için karar almıştır.

Hayvan pazarımızda tüm hayvan hareketleri pazar girişinden itibaren dezenfeksiyon ünitesinden başlayarak barınma, alım- satım süreçleri boyunca sağlık

ve hijyen açısından kontrol altındadır. Alıcı ve satıcılarımız veteriner hekim kontrolündeki bölgedeki tek pazar olan Canlı Hayvan Borsamızda daha güvenilir

ortamda Salı ve Pazar günleri olmak üzere iki gün rahatça ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. İnşallah bundan sonraki süreçte de Canlı Hayvan

Pazarımızın hizmet vermesine yönelik aldığımız kararlarla hayvancılık sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.
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Depo harman sezonunda açılıyor
Depo harman sezonunda açılıyor

Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulunan Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, yatırımın tarım için çok önemli

olduğunu söyledi. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ise deponun harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı

deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli

dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda

hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

ÖNEMLİ YATIRIMSakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini

kolaylaştıracak, modern depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım

olduğunu ifade etti.
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Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret
Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı

deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli

dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda

hizmet vermeye başlayacağız” dedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak,

ticaretini kolaylaştıracak, modern depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir

yatırım olduğunu ifade etti.
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Lisanslı depoda inceleme
Lisanslı depoda inceleme

 

7 silo var

	Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

	 

	Hayırlı olsun 

	Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

	 

	Foto: lisanslı depo

	***

	Kayaboğazın 

	deneme suyu

	 

	Taraklı'da sulama amaçlı yapılan geçtiğimiz yıllardayaşanan kuraklık ve bilnçsiz sulama nedeniyle kuruyan Kayaboğazı göletine yeniden su verildi. Taraklı

Belediyesinden yapılan duyuruda ekili alanların zarar görmemesi için tarla sahiplerinin su kullanımından sonra vanaları kapatmaları ve suyu bilinçli

kullanmaları belirtildi.

	 

	Foto: kayaboğazı

	***

	İYİ Partili kadınlar karanfil dağıttı

	 

	İYİ Parti Sakarya İl Kadın Politikaları Başkanlığı Anneler günü münasebetiyle kent merkezinde annelere karanfil dağıttı.

	 

	Çarşı merkezi başta olmak üzere dağıtılan karanfillere anneler yoğun ilgi gösterdi. İYİ Parti Sakarya İl Kadın Politikaları Başkanlığından yapılan açıklamada:

"İlk doğduğumuz anda bizi karşılayan, saran, sarmalayan, besleyen, sıkıntılarımızla ilgilenen ve her türlü tehlikeye karşı koruyan değerli annelerimizin

fedakârlıkları ve özverileri tartışmasız çok büyüktür. Karşılıksız sevmenin yegâne temsilcisi annelerimizdir. Aynı zamanda geleceğimizin teminatıdırlar.

Annelerimiz; bizleri yetiştiren, milletimizin maddi varlığının güvencesi olan, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin en önemli manevi kaynaklarındandır.

Bu vesile ile şehrin birçok yerinde annelerimize karanfil dağıtımı yaptık. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyoruz" diye

belirtildi.
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İl Tarım Müdürü Özerdem, STB çalışmalarını inceledi
İl Tarım Müdürü Özerdem, STB çalışmalarını inceledi

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi. Sakarya İl Tarım

ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern depolama imkânları

sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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İncelemelerde bulundu
İncelemelerde bulundu

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi. Sakarya İl Tarım

ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern depolama imkânları

sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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Özerdem’den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret
Özerdem’den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.
Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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Özerdem STB Lisanslı Depo Alanında İncelemelerde Bulundu
Özerdem STB Lisanslı Depo Alanında İncelemelerde Bulundu

 

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret
Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.Sakarya İl Tarım

ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern depolama imkânları

sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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Özerdem’den depoya ziyaret
Özerdem’den depoya ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem

Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek, “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi. Özerdem, ,

tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması

temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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STB Başkanı Sarı, Tarım İl Müdürü ile görüştü
STB Başkanı Sarı, Tarım İl Müdürü ile görüştü

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi ÖzerdemSakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu  Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponunSakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo,engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardındaninşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem,,tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu  ifade etti.
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Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu
Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu

 

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı

deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli

dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda

hizmet vermeye başlayacağız” dedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak,

ticaretini kolaylaştıracak, modern depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir

yatırım olduğunu ifade etti.
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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında

incelemelerde bulundu.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu.

 

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

 

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 10.05.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/sakarya-il-tarim-ve-orman-muduru-ali-ulvi-ozerdem-sakarya-

ticaret-borsasi-lisansli-depo-alaninda-incelemelerde-bulundu/



‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım’
‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım’

 

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
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STB Başkanı Sarı Açılış Öncesi Grup Anadolu Medya’yı Gezdi
STB Başkanı Sarı Açılış Öncesi Grup Anadolu Medya’yı Gezdi

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı muhteşem açılış öncesi Sakarya’nın öncü medyası Grup Anadolu Medya Plaza’ya ziyaret

gerçekleştirdi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı, Sakarya Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Adem

Sarı açılış öncesi gerçekleştirdiği ziyarette Grup Anadolu Medya yönetim kurulu üyesi Hüseyin Haldızoğlu, Genel Müdür Safa Polat ve Yayın Yönetmeni

İbrahim Bulut tarafından karşılandı.  Grup Anadolu Medya haber merkezi, yayın odası ve stüdyoları gezdirilerek medya hakkında bilgiler alan Sarı aynı

zamanda ziyaret esnasında Genel Müdür Safa Polat tarafından gerçekleştirilen röportaj ile ticaret borsası gündemine yönelik soruları yanıtladı. Ticaret

Borsasına yeniden aday olmayı düşündüğünü ifade eden Başkan Adem Sarı “Devam eden yatırımlarımız, projelerimiz var öncelikle onları bitirmek istiyoruz.

Ticaret borsasının daha ileriki yıllarda hem tarımda hem diğer alanlarda ortaya çıkan izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik adına borsayı daha iyi yöneticiler, genç

yöneticiler, daha vizyonlu meclis üyeleri ile oluşturmak istiyoruz.” dedi. Lisanslı depoculuk hakkında sorulan soruyu cevaplayan Sarı “Sadece lisanslı

depoculuk değil birçok tarım alanında çalışmalarımız projelerimiz var. Bunu daha ilerleyen zamanlarda şekillendikçe basın açıklaması olarak anlatacağız.

Şuan inşası devam eden lisanslı depomuzun yüzde 90’ı bitti, muhtemelen önümüzdeki Temmuz ayında faaliyete başlayacak” ifadelerini kullandı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı açılış ile ilgili düşüncelerini samimiyetle ifade ederek “Dijital TV, radyo, haber siteleri, e-gazete

ve ajans hizmetleriyle Grup Anadolu Medya farklı bir soluk getirecektir” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uzunoğlu, Genel Müdür Safa Polat, Yayın

Yönetmeni İbrahim Bulut ve tüm emeği geçenleri tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
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FINDIK İÇİN TARIM BAKANI İLE GÖRÜŞÜLECEK
Fındık için Tarım Bakanı ile görüşülecek

 

Fındığın durumunu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye aktaracaklarını belirten UFK Başkanı Hamza Bölük fındığı 6 kıtada tanıtacaklarını belirterek,

“Üretime ve İhracata yöneleceğimiz yerde sırf rekolte ve fiyat sarmalından kurtulmanın çarelerini aramakta kararlığımızı ifade etmek istiyoruz.” dedi.Ulusal

Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Türk fındığının dünü ve bugününü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye aktaracaklarını

kaydetti. Bölük, Ulusal Fındık Konseyi’nin Nisan ayı yönetim kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında

kutlanacak olan ‘Dünya Fındık Haftası’ ile Türk fındığını daha güzel ve özel yerlere taşıma hedefinde olduklarını belirten Bölük, birincisi Trabzon Ticaret

Borsası’nın ev sahipliğinde kutlanan haftanın bu yıl Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacağını kaydetti. Bölük, UFK

olarak hedefimiz Türk Fındığını 6 kıtada tanıtmak” dedi. UFK BAKAN KİRİŞÇİ İLE GÖRÜŞECEK UFK Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit

Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da açıkladı.  Bölük, “Fındık

tarımında herkesin muzdarip olduğu rekolte konusuna net bir durum getirme isteğimiz hususunda fikir birliği oluşturmak ve konuyu daha profesyonel ve

çağın gerektirdiği tüm olanakları da kullanarak artık bu kısır döngüden hepimizin kurtulmasını arzu ediyoruz. Üretime ve İhracata yöneleceğimiz yerde sırf

rekolte ve fiyat sarmalından kurtulmanın çarelerini aramak ve bunu kesin çözüme kavuşturmak üzere Ulusal Fındık Konseyi olarak kararlığımızı ifade etmek

istiyoruz. Bu konuyu da inşallah Tarım ve Orman Bakanımız ile yapacağımız görüşmede dile getireceğiz” dedi. Türk fındığını 6 kıtada tanıtmak, daha katma

değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine dikkat çeken Başkan Bölük, “Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre açık

olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere

çıktığını hep beraber görüyor olacağız” dedi. Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve

yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek,  “Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum

değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi

planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri hep birlikte konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam

ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü devlet-müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem

bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Bölük son olarak, “Türk Fındık Sektörünün çatı örgütü olan Ulusal Fındık Konseyi olarak tüm paydaşlarımızla iletişim halinde, Türk Fındığı’nı

üretimden başlamak üzere katma değerli ürün haline getirmek için fikir teatisinde bulunma arzusunda olduğumuzu ve tüm iletişim yollarına açık

bulunduğumuzu belirtir, en derin sevgi ve saygılarımı sunarken, gerek bu yılki ihracat sezonumuzun rekorlar kırarak kendi rekorlarını yenilemesini, gelecek

sezonki üretimimizin bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum.”
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Siyasiler Grup Anadolu Medya açılışını böyle değerlendirdi
Siyasiler Grup Anadolu Medya açılışını böyle değerlendirdi

Sakarya’da dijital medya ve gazeteciliğin öncüsü olma hedefiyle 1,5 yıl önce kurulan Grup Anadolu Medya Plaza A.Ş. görkemli bir törenle açıldı.

Sakarya’da dijital medya ve gazeteciliğin öncüsü olma hedefiyle 1,5 yıl önce kurulan Grup Anadolu Medya Plaza A.Ş. görkemli bir törenle açılmasının

ardından törene katılım gösteren birçok siyasi isim açılışı değerlendirdi.

İşte siyasilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı o değerlendirmeler;

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım; "Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım İlimiz Milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte Grup Anadolu Medya’nın resmi

açılış törenine katılarak, dijital mecralarda yayıncılık yapan bu güzide medya kuruluşunun İlimize hayırlı olması temennisinde bulundu."

https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1522963560409804802?s=20&t=diYl5ECCSe_55urIOPGQ0g

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; "Grup Anadolu Medyanın açılışını gerçekleştirdik. Şehrimizin tanıtımına ve haber alma etkinliğine yeni

bir soluk geleceğine inanıyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek; "Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Bakan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız

ile birlikte, Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış törenine katıldık. Dijital mecralarda yayıncılık yapan güzide medya kuruluşunun şehrimize hayırlı olmasını

diliyorum."

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever; "Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Bakan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile

birlikte Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış törenine katıldık. Dijital mecralarda yayıncılık yapan bu güzide medya kuruluşunun şehrimize hayırlı olmasını

temenni ediyorum."

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu; "Şehrimiz medyasına yepyeni bir soluk getiren Grup Anadolu Medya'nın açılışına katıldık. Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Uzunoğlu ve Genel Müdür Safa Polat'ı tebrik ediyor, tüm ekibe başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin."

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; "Grup Anadolu Medya Ajansı’nın açılışını gerçekleştirdik. Serdivanımızda yayın hayatına başlayan Grup Anadolu

Medya Ajansı’nın başta ilçemiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

 

 

 

 

 

 

 

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç; "Grup Anadolu Medya’nın açılışına katıldık. Şehrimiz basınında yeni bir soluk oluşturan kıymetli arkadaşlarımızı tebrik

ediyor, kolaylıklar diliyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar; "Grup Başkanvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül ile birlikte Sakarya basınına yeni bir

soluk olan Grup Anadolu Medya’nın açılış törenine iştirak ettik."

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; "Grup Anadolu Medya’nın açılış törenine katıldık, kıymetli gönül dostlarımız ile bir araya geldik. Şehrimiz ve medya

sektörü için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı, Sakarya Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Adem

Sarı; "Dijital TV, radyo, haber siteleri, e-gazete ve ajans hizmetleriyle farklı bir soluk getirecek Grup Anadolu Medya’nın açılışındaydık. Yönetim Kurulu

Başkanı Süleyman Uzunoğlu, Genel Müdür Safa Polat, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Bulut ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu; "Üyelerimiz Sn. Süleyman Uzunoğlu ve Sn. Hüseyin Haldızoğlu’nun kurmuş oldukları Grup Anadolu Medya

açılış törenine Yönetim Kurulu ve Üyelerimizle katılım sağladık. Şehrimize yeni bir ses getirecek medya kuruluşumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Tags: 

ADAYORUM.COM
Yayın Tarihi : 08.05.2022 10:19:00
Link : https://www.adayorum.com/haber/10191771/siyasiler-grup-anadolu-medya-acilisini-

boyle-degerlendirdi



Siyasiler Grup Anadolu Medya açılışını böyle değerlendirdi
Siyasiler Grup Anadolu Medya açılışını böyle değerlendirdi

Sakarya’da dijital medya ve gazeteciliğin öncüsü olma hedefiyle 1,5 yıl önce kurulan Grup Anadolu Medya Plaza A.Ş. görkemli bir törenle açıldı.

Sakarya’da dijital medya ve gazeteciliğin öncüsü olma hedefiyle 1,5 yıl önce kurulan Grup Anadolu Medya Plaza A.Ş. görkemli bir törenle açılmasının

ardından törene katılım gösteren birçok siyasi isim açılışı değerlendirdi.

İşte siyasilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı o değerlendirmeler;

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım; "Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım İlimiz Milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte Grup Anadolu Medya’nın resmi

açılış törenine katılarak, dijital mecralarda yayıncılık yapan bu güzide medya kuruluşunun İlimize hayırlı olması temennisinde bulundu."

 

 

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım İlimiz Milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış törenine katılarak, dijital

mecralarda yayıncılık yapan bu güzide medya kuruluşunun İlimize hayırlı olması temennisinde bulundu.@valicetinoktay pic.twitter.com/mFy7J7LB1r

— T.C. Sakarya Valiliği (@SakaryaValiligi) May 7, 2022

 

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; "Grup Anadolu Medyanın açılışını gerçekleştirdik. Şehrimizin tanıtımına ve haber alma etkinliğine yeni

bir soluk geleceğine inanıyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

 

 

Grup Anadolu Medyanın açılışını gerçekleştirdik.Şehrimizin tanıtımına ve haber alma etkinliğine yeni bir soluk geleceğine inanıyorum.Şehrimize hayırlı

uğurlu olsun. pic.twitter.com/QVwHJJ2rfh

— Ekrem Yüce (@ekremyuce) May 7, 2022

 

 

 

Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek; "Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Bakan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız

ile birlikte, Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış törenine katıldık. Dijital mecralarda yayıncılık yapan güzide medya kuruluşunun şehrimize hayırlı olmasını

diliyorum."

 

 

Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Bakan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte, Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış

törenine katıldık. Dijital mecralarda yayıncılık yapan güzide medya kuruluşunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DeYL8l24fT

— Çiğdem ERDOĞAN ATABEK (@cigdematabek) May 7, 2022

 

 

 

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever; "Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Bakan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile

birlikte Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış törenine katıldık. Dijital mecralarda yayıncılık yapan bu güzide medya kuruluşunun şehrimize hayırlı olmasını

temenni ediyorum."

 

 

Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Bakan Yardımcımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Grup Anadolu Medya’nın resmi açılış

törenine katıldık. Dijital mecralarda yayıncılık yapan bu güzide medya kuruluşunun şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

pic.twitter.com/ZhAsyXNe0P

— Yunus TEVER (@yunustever) May 7, 2022

 

 

 

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu; "Şehrimiz medyasına yepyeni bir soluk getiren Grup Anadolu Medya'nın açılışına katıldık. Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Uzunoğlu ve Genel Müdür Safa Polat'ı tebrik ediyor, tüm ekibe başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin."

 

 

Şehrimiz medyasına yepyeni bir soluk getiren Grup Anadolu Medya'nın açılışına katıldık. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uzunoğlu ve Genel Müdür Safa

Polat'ı tebrik ediyor, tüm ekibe başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. pic.twitter.com/uiltWIL1sy

— Mutlu Işıksu (@ISIKSUMUTLU) May 7, 2022
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; "Grup Anadolu Medya Ajansı’nın açılışını gerçekleştirdik. Serdivanımızda yayın hayatına başlayan Grup Anadolu

Medya Ajansı’nın başta ilçemiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

 

 

Grup Anadolu Medya Ajansı’nın açılışını gerçekleştirdik.Serdivanımızda yayın hayatına başlayan Grup Anadolu Medya Ajansı’nın başta ilçemiz olmak üzere

şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/hACGxdtSsP

— Yusuf Alemdar (@sbYusufAlemdar) May 7, 2022

 

 

 

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç; "Grup Anadolu Medya’nın açılışına katıldık. Şehrimiz basınında yeni bir soluk oluşturan kıymetli arkadaşlarımızı tebrik

ediyor, kolaylıklar diliyorum."

 

 

Grup Anadolu Medya’nın açılışına katıldık.Şehrimiz basınında yeni bir soluk oluşturan kıymetli arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum.

pic.twitter.com/5QKuM2yBGj

— Fevzi KILIÇ (@fevzikilic54_) May 7, 2022

 

 

 

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar; "Grup Başkanvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül ile birlikte Sakarya basınına yeni bir

soluk olan Grup Anadolu Medya’nın açılış törenine iştirak ettik."

 

 

Grup Başkanvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül ile birlikte Sakarya basınına yeni bir soluk olan Grup Anadolu Medya’nın açılış törenine iştirak ettik.

pic.twitter.com/GWvw0trtKd

— Ahmet Ziya Akar (@ahmetziyaakar) May 7, 2022

 

 

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; "Grup Anadolu Medya’nın açılış törenine katıldık, kıymetli gönül dostlarımız ile bir araya geldik. Şehrimiz ve medya

sektörü için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

 

 

Grup Anadolu Medya’nın açılış törenine katıldık, kıymetli gönül dostlarımız ile bir araya geldik. Şehrimiz ve medya sektörü için hayırlı olmasını temenni

ediyorum. pic.twitter.com/xAo5MWleyh

— Bilal Soykan (@BilalSoykantr) May 7, 2022

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı, Sakarya Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Adem

Sarı; "Dijital TV, radyo, haber siteleri, e-gazete ve ajans hizmetleriyle farklı bir soluk getirecek Grup Anadolu Medya’nın açılışındaydık. Yönetim Kurulu

Başkanı Süleyman Uzunoğlu, Genel Müdür Safa Polat, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Bulut ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

 

 

Dijital TV, radyo, haber siteleri, e-gazete ve ajans hizmetleriyle farklı bir soluk getirecek Grup Anadolu Medya’nın açılışındaydık.Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Uzunoğlu, Genel Müdür @safapolat ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. @gazetecibo pic.twitter.com/4nZQ0b9Elz

— Adem Sarı (@adem_sari54) May 7, 2022

 

 

 

MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu; "Üyelerimiz Sn. Süleyman Uzunoğlu ve Sn. Hüseyin Haldızoğlu’nun kurmuş oldukları Grup Anadolu Medya

açılış törenine Yönetim Kurulu ve Üyelerimizle katılım sağladık. Şehrimize yeni bir ses getirecek medya kuruluşumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum."

 

 

Üyelerimiz Sn. Süleyman Uzunoğlu ve Sn. Hüseyin Haldızoğlu’nun kurmuş oldukları Grup Anadolu Medya açılış törenine Yönetim Kurulu ve Üyelerimizle

katılım sağladık.Şehrimize yeni bir ses getirecek medya kuruluşumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/LETz0VfcJr

— İsmail FİLİZFİDANOĞLU (@ismailFilizfidn) May 7, 2022

Tags: 



Canlı Hayvan Borsası Pazar günleri de açık olacak
Canlı Hayvan Borsası Pazar günleri de açık olacak

Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir’in girişimleri sonucu alınan karar ile Sakarya Canlı Hayvan Borsası yarından itibaren Pazar günleri de

açık olacak

Sakarya Ticaret Borsası tarafından işletilen Canlı Hayvan Borsası, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir’in girişimleri sonucu alınan karar ile

yarından itibaren Pazar günleri de açık olacak.

Başkan Büyükdemir, Ticaret Borsası Başkanına da teşekkür etti.
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STB Başkanı Adem Sarı, Ali ihsan Yavuz ile görüştü
STB Başkanı Adem Sarı, Ali ihsan Yavuz ile görüştü

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Nijerya temaslarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan

Yavuz ile paylaşarak projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Ramazan Bayram Arifesi Njerya'da yaptığı temaslar ile ilgili bilgilendirmelerine devam

ediyor.

Yavuz ile bir araya geldi

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Nijerya temaslarını ve projeleri hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz

ile bir araya gelerek bilgilendirmede bulundu. İkilinin görüşmesine Adapazarı Belediyesi ve SATSO Meclis Üyesi İş İnsanı Behlül Bayrak'ta iştirak etti.

Sarı görüşme ile ilgili olarak, "Sakarya'mız ve ülkemiz için istişarelerde bulunduk. Toplantımıza  Turizm Komisyon Başkanı Sayın @BehlulBayrak 'ta eşlik

etti. Kendilerine teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
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Dünya Fındık Haftası bu yıl da Ordu'da kutlanmayacak
Dünya Fındık Haftası bu yıl da Ordu'da kutlanmayacak

 

karereklam  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  GİRESUN (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım

ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını

bildirdi.Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da toplanarak bazı kararlar aldığını belirtti. Yyatay  (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||

[]).push({});Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade

eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti. Yyatay  (adsbygoogle =

window.adsbygoogle || []).push({});Türk fındığını 6 kıtada tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine

vurgu yapan Bölük, "Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses

getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bölük, Tarım ve Orman

Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek,

şunları kaydetti: Yyatay  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});"Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile

durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi

planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri hep birlikte konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam

ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü devlet-müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem

bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."Bölük, mevcut ihracat dönemi ile

yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi.
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Fındık Konseyi Bakan Kirişçi’ye fındıktaki sorunları aktarıcak
Fındık Konseyi Bakan Kirişçi’ye fındıktaki sorunları aktarıcak

 

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.  Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan’da toplanarak bazı kararlar

aldığını belirtti. Bu yılki “Dünya Fındık Haftası” kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini

ifade eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti. Türk fındığını 6 kıtada

tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, “Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre

açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere

çıktığını hep beraber görüyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. 5 YILLIK EYLEM PALANI ANLATILACAK Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

“Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık

sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri

hep birlikte konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü

devlet-müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık

bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi.
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Nijerya heyeti Türk fındığı için Sakarya’da
Nijerya heyeti Türk fındığı için Sakarya’da

Nijerya Yatırım Heyeti, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte fındık sanayicilerini ziyaret etti. Heyet sanayi kuruluşlarının üretim, satış,

pazarlama ve yapılarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

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. 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.
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UFK’NIN PLANI BAKAN KİRİŞÇİ’YE FINDIĞI ANLATMAK
UFK’NIN PLANI BAKAN KİRİŞÇİ’YE FINDIĞI ANLATMAK

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi. Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da toplanarak bazı kararlar

aldığını belirtti. Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini

ifade eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti.Türk fındığını 6 kıtada

tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, "Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre

açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere

çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu. 5 YILLIK EYLEM PALANI ANLATILACAKBölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık

sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri

hep birlikte konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü

devlet-müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık

bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi. AA
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Türk fındık sektörü konuşulacakTürk fındık sektörü konuşulacak
Türk fındık sektörü konuşulacakTürk fındık sektörü konuşulacak

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da toplanarak bazı kararlar aldığını belirtti.

 

Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden

Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti.

 

Türk fındığını 6 kıtada tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, "Bu konuyla

ilgili herkese ve her fikre açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya

tanıtıcı rolünün üst seviyelere çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı

planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

 

"Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık

sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri

hep birlikte konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü

devlet-müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık

bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

 

Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi. AA
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DÜNYA FINDIK HAFTASI BU YIL SAKARYA’DA KUTLANACAK
DÜNYA FINDIK HAFTASI BU YIL SAKARYA’DA KUTLANACAK

 

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu olarak aylık olağan toplantısı 21 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleştirildi.Ulusel Fındık Konseyi, Dünya Fındık Haftası

Kutlamaları her yıl 8-14 Ağustos tarihleri arasında Ulusal Fındık Konseyi’nin koordinasyonunda kutlanacak olup her yıl bir İl veya İlçemizde kutlanmaya

devam edecektir. Bu yılki kutlamalar ise 8-14 Ağustos 2022 Tarihleri arasında, Sakarya İlimizde, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde

gerçekleştirileceklebilir ve marka bir kutlama programı olması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu

Başkanı Hamza Bölük;  Konuyla ilgili Sakarya Valimiz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde ilk görüşmeler gerçekleşmiş olup, ilerleyen

süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile görüşmelerimiz devam edecektir. Ayrıca sektörün tüm paydaşları ile

istişare halinde bulunarak etkinliğin daha verimli geçebilmesi için tüm konsey yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla kendi aramızda işbirliği içinde ve iş

bölümüyle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Bu etkinliği Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında daha güzel ve özel yerlere

taşıma hedefindeyiz. Geçen sene Trabzon Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde yapılan çalışmanın olumlu etkilerinin bu sene Sakarya’da daha da üzerine

koyarak ilerleyeceğine olan inancımızla Türk Fındığı’nı 6 kıtada tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için Ulusal Fındık Konseyi olarak çalışmalarımızı

artırarak devam ettirme hedefindeyiz. Bu konuyla ilgili olarak herkese ve her fikire açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak

kutlamaların daha ses getirici ve Türk Fındığını Dünya’ya tanıtıcı rolünün üst seviyelere çıktığını hep beraber görüyor olacağız. Diğer bir konu ise Tarım ve

Orman Bakanımız Sn. Dr. Vahit KİRİŞÇİ ile Konseyimizin çalışmaları hakkında ve Türk Fındık Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını konulu bir toplantı

yapmayı planlıyoruz. Gelecekte Türk Fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca

Konseyin, Türk Fındık Sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk Fındığı

adına olumlu gelişmeleri hep birlikte Konsey Üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında

Türk Fındık Sektörünü Devlet-Müstahsil-Sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup

etmeden fikir ve görüşlere açık bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yine bu toplantımızda gündeme gelen ve ilgili devlet kuruluşlarına da iletilen

Türk Fındığı’nda hepimizin muzdarip olduğu rekolte konusuna net bir durum getirme isteğimiz hususunda fikir birliği oluşturmak ve konuyu daha profesyonel

ve çağın gerektirdiği tüm olanakları da kullanarak artık bu kısır döngüden hepimizin kurtulmasını arzu ediyoruz. Üretime ve İhracata yöneleceğimiz yerde sırf

rekolte ve fiyat sarmalından kurtulmanın çarelerini aramak ve bunu kesin çözüme kavuşturmak üzere Ulusal Fındık Konseyi olarak kararlığımızı ifade etmek

istiyoruz. Bu konuyu da inşallah Tarım ve Orman Bakanımız ile yapacağımız görüşmede dile getiriyor olacağız. Türk Fındık Sektörünün çatı örgütü olan

Ulusal Fındık Konseyi olarak tüm paydaşlarımızla iletişim halinde, Türk Fındığı’nı üretimden başlamak üzere katma değerli ürün haline getirmek için fikir

teatisinde bulunma arzusunda olduğumuzu ve tüm iletişim yollarına açık bulunduğumuzu belirtir, en derin sevgi ve saygılarımı sunarken, gerek bu yılki

ihracat sezonumuzun rekorlar kırarak kendi rekorlarını yenilemesini, gelecek sezonki üretimimizin bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyor, en derin

hürmetlerimi sunuyorum.  HABER MERKEZİ
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UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor
UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor

 

GİRESUN (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk

fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da

toplanarak bazı kararlar aldığını belirtti.Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev

sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini

kaydetti.Türk fındığını 6 kıtada tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, "Bu

konuyla ilgili herkese ve her fikre açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını

dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile

konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:"Gelecekte

Türk fındığını bekleyen fırsatlar ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık sektörünün

gelecek 5 yıl için eylem planı konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri hep birlikte

konsey üyelerimizin de katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü devlet-

müstahsil-sanayici ekseninde birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık bir

şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi.
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UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor
UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da toplanarak bazı kararlar

aldığını belirtti.Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini

ifade eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti.Türk fındığını 6 kıtada

tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, "Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre

açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere

çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık

sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti: "Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar

ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı

konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri hep birlikte konsey üyelerimizin de

katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü devlet-müstahsil-sanayici ekseninde

birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık bir şekilde çalışmalarımızı devam

ettireceğiz."Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi.AA /  Atakan Çıtlak - Ekonomi
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UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor
UFK, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile toplantıda bir araya gelmeyi planlıyor

 

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık sektörünün

dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını bildirdi.Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, konseyin 21 Nisan'da toplanarak bazı kararlar

aldığını belirtti.Bu yılki "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının 8-14 Ağustos 2022 arasında, Sakarya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini

ifade eden Bölük, etkinliğin sektörün tüm paydaşları ile istişare halinde bulunarak daha verimli geçebilmesini hedeflediklerini kaydetti.Türk fındığını 6 kıtada

tanıtmak, daha katma değerli hale getirmek için UFK olarak çalışmaların artırılarak devam ettiğine vurgu yapan Bölük, "Bu konuyla ilgili herkese ve her fikre

açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sene yapılacak kutlamaların daha ses getirici ve Türk fındığını dünyaya tanıtıcı rolünün üst seviyelere

çıktığını hep beraber görüyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile konseyin çalışmaları, Türk fındık

sektörünün dünü, bugünü ve yarını konulu bir toplantı yapmayı planladıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti: "Gelecekte Türk fındığını bekleyen fırsatlar

ve tehditler konusunda kendileri ile durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Ayrıca konseyin, Türk fındık sektörünün gelecek 5 yıl için eylem planı

konusunda bilgi sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa zamanda Türk fındığı adına olumlu gelişmeleri hep birlikte konsey üyelerimizin de

katkılarıyla yapmak üzere projelerimiz devam ediyor olacak. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında Türk fındık sektörünü devlet-müstahsil-sanayici ekseninde

birleştirici bir rol üstlenmesi için bu dönem bizlere görev tevdi eden arkadaşları mahcup etmeden fikir ve görüşlere açık bir şekilde çalışmalarımızı devam

ettireceğiz."Bölük, mevcut ihracat dönemi ile yeni fındık hasat sezonun bol ve bereketli olmasını da diledi.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı yayınladığı mesajla Ramazan Bayramını kutladı...

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı yayınladığı mesajla Ramazan Bayramını kutladı.STB BAŞKANI ADEM SARI'NIN RAMAZAN BAYRAMI

MESAJI...Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
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yayinladi/5142/



ADEM SARI @ADEM_SARİ54:1917'DEN GÜNÜMÜZE #SAKARYA'YA VE ÜYELERİNE HİZMET ANLAYIŞI İLE

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN SAKAYA TİCARET VE SANAYİ ODA… HTTPS://T.CO/BSINKAKYEP
Adem Sarı @adem_sari54:1917'den günümüze #Sakarya'ya ve üyelerine hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Sakaya Ticaret ve Sanayi Oda…

https://t.co/BSInKaKYEP

1917'den günümüze #Sakarya'ya ve üyelerine hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Sakaya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ( @SATSO54 ) 105. kuruluş

yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyorum. @akgnaltu1 @RHisarciklioglu @TOBBiletisim #Şifremiz54 #SATSO105YAŞINDA https://t.co/JeSwxrVSsv

TWITTER
Yayın Tarihi : 31.05.2022 01:07:48
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1531578182742298624



Canseshaber @Canseshaber1:Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.  https://t.co/CUehuREvMT

@sakaryaticaretb @adem_sari54… https://t.co/HynqoO2Cm6
Canseshaber @Canseshaber1:Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.  https://t.co/CUehuREvMT @sakaryaticaretb @adem_sari54…

https://t.co/HynqoO2Cm6

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.  https://t.co/CUehuREvMT @sakaryaticaretb @adem_sari54 @TOBBiletisim @RHisarciklioglu

#Sakarya #Ekonomi #SONDAKIKA #ziyaret

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.05.2022 08:52:30
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1530064381282861056



Marmara Sektörel @marmarasektorel:Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M… https://t.co/ADV3OdzUIa
Marmara Sektörel @marmarasektorel:Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı

M… https://t.co/ADV3OdzUIa

Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret

Borsasını ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve… https://t.co/h1wrbjPzff https://t.co/0BbxqzE768

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 08:16:02
Link : https://twitter.com/marmarasektorel/status/1529874011991076865



Sakarya Olay @sakaryaolay_com:Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M… https://t.co/VUSKoMaDkK
Sakarya Olay @sakaryaolay_com:Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M…

https://t.co/VUSKoMaDkK

Hisarcıklıoğlu; ‘Tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın’: SAKARYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret

Borsasını ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda… https://t.co/kH2gK8MbfH |https://t.co/MVcM04FAPo https://t.co/xWn5GX2OCD

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 08:13:33
Link : https://twitter.com/sakaryaolay_com/status/1529873386150588424



NetGaste.com @NetGaste:TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

https://t.co/jgvkCUEvbZ
NetGaste.com @NetGaste:TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

https://t.co/jgvkCUEvbZ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

https://t.co/jgvkCUEvbZ

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 04:32:14
Link : https://twitter.com/NetGaste/status/1529817689488732160



NetGaste (netgaste):TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti ....
NetGaste (netgaste):TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti ....

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 26.05.2022 04:32:09
Link : https://www.facebook.com/275209565993001/posts/2182278881952717/



ada TAVIR @ADATAVIR:TOBB Başkanından Sakarya Ticaret Borsası'na Ziyaret

https://t.co/vFV2fQS2ka https://t.co/HnfShfODux
ada TAVIR @ADATAVIR:TOBB Başkanından Sakarya Ticaret Borsası'na Ziyaret

https://t.co/vFV2fQS2ka https://t.co/HnfShfODux

TOBB Başkanından Sakarya Ticaret Borsası'na Ziyaret

https://t.co/vFV2fQS2ka https://t.co/HnfShfODux

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 03:51:41
Link : https://twitter.com/ADATAVIR/status/1529807486777270272



Adayorum @Adayorumcom:TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

https://t.co/WUHLEeBVNE
Adayorum @Adayorumcom:TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti https://t.co/WUHLEeBVNE

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti https://t.co/WUHLEeBVNE

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 02:59:33
Link : https://twitter.com/Adayorumcom/status/1529794365471830019



SAKARYATİCARETBORSA @SAKARYATİCARETB:TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BAŞKANI

@RHİSARCİKLİOGLU BORSAMIZI ZİYARET ETTİ.

 

HİSARCIKLIOĞLU, SAKARYA TİCARET BORSAS… HTTPS://T.CO/TNRL2S1ZNJ
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı @RHisarciklioglu Borsamızı ziyaret etti.

 

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsas… https://t.co/tNRL2s1ZnJ

Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı @RHisarciklioglu Borsamızı ziyaret etti.

 

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. +++ https://t.co/WDAnfMDxWZ

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 02:23:19
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1529785246425796610



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.   “Sakın tarım ve hayvanc ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.   “Sakın tarım ve hayvanc ....

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti.

 

“Sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.”

Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası’nda yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık alanında girdi maliyetlerinden dolayı bazı sıkıntılar olsa da bu

sektörlerden vazgeçmenin doğru olmadığını söyledi. TOBB Başkanı “Sakın sakın tarım ve hayvancılıktan ayrılmayın.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temmuz ayında faaliyete geçirilmesi planlanan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposunun tarım sektöründe ürünlerin kaliteli

ve daha geniş bir alan içerisinde depolanması açısından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek; “Borsanın bu projeyi bölge ekonomisine

kazandırmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Başkan Adem Sarı ve Yönetimini yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hasat döneminde

gerçekleşecek olan Lisanslı Depo açılışında sizlerle birlikte olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu kanaat önderi olan oda ve borsaların her zaman bir adım takip eden değil, yönlendiren olması gerektiğini ifade ederek

“Sakarya Ticaret Borsasının A kalite Akredite borsa olması sürekli gelişim ve kaliteli hizmet sunması açısından önemlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem

Bey’in heyecanını ve vizyon projelerini her fırsatta dile getiriyorum. Ticaret Borsaları Konseyinde Konsey Başkan Yardımcısı sıfatıyla sunduğu öneri ve

projeler önemli bir vizyon gerektiriyor. Başkanımız üyelerinin sorunlarını her platformda dile getiriyor. Azmini ve ufkun ötesini gören vizyonunu takdir

ediyorum” dedi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu borsada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek; “Başkanımız her platformda bizleri dinleyip projelerimize destek veriyor. Destekleri için başkanımıza minnettarız. Lisanslı Depo açılışımızda

başkanımızı yanımızda görmekten ve borsamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 26.05.2022 02:13:30
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2395861437221019/



haberhendek.com @HaberHendekcom:TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti https://t.co/D88kLP4JEk
haberhendek.com @HaberHendekcom:TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti https://t.co/D88kLP4JEk

TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti https://t.co/D88kLP4JEk

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 01:57:29
Link : https://twitter.com/HaberHendekcom/status/1529778746798002176



Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NevsehirTSO):Yönetim Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, TOBB | Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte  Sakar ....
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NevsehirTSO):Yönetim Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız

M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte  Sakar ....

Yönetim Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte  Sakarya Ticaret ve

Sanayi Odası ve Sakarya Ticaret Borsası’na bir dizi ziyarette bulundu.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Ticaret Borsası

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 26.05.2022 09:49:10
Link : https://www.facebook.com/361826330571693/posts/5185031138251164/



Nevşehir TSO @NtsoNevsehir:Yönetim Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, @TOBBiletisim Başkanımız

@RHisarciklioglu ile birlikte  Sakarya Ticare… https://t.co/TiLiq8dWKA
Nevşehir TSO @NtsoNevsehir:Yönetim Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, @TOBBiletisim Başkanımız @RHisarciklioglu ile birlikte  Sakarya Ticare…

https://t.co/TiLiq8dWKA

Yönetim Kurulu Başkanımız M. Arif Parmaksız, @TOBBiletisim Başkanımız @RHisarciklioglu ile birlikte  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya

Ticaret Borsası’na bir dizi ziyarette bulundu.

 

@SATSO54 @sakaryaticaretb https://t.co/CtGVTn3Zv4

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.05.2022 09:23:26
Link : https://twitter.com/NtsoNevsehir/status/1529709776619315200



M.Rifat Hisarcıklıoğlu (RHisarciklioglu):Sakarya Ticaret Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500

ton depolama kapasitesine sahip lisanslı depo kurma çalışmalarını ....
M.Rifat Hisarcıklıoğlu (RHisarciklioglu):Sakarya Ticaret Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500 ton depolama kapasitesine sahip lisanslı

depo kurma çalışmalarını ....

Sakarya Ticaret Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500 ton depolama kapasitesine sahip lisanslı depo kurma çalışmalarını son aşamaya

getirdi.

TÜRİB, TMO-TOBB LİDAŞ’ın ortağı olan Sakarya Ticaret Borsası Başkanımız Adem Sarı ve yönetimini kutluyorum.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 25.05.2022 07:55:44
Link : https://www.facebook.com/104467436276842_569523464535530



Rifat Hisarcıklıoğlu @RHisarciklioglu:Sakarya Ticaret Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500

ton depolama kapasitesine sahip lisanslı… https://t.co/EdvtY7lXcN
Rifat Hisarcıklıoğlu @RHisarciklioglu:Sakarya Ticaret Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500 ton depolama kapasitesine sahip lisanslı…

https://t.co/EdvtY7lXcN

Sakarya Ticaret Borsamız, bölge tarımı için önemli bir yatırım olan 26.500 ton depolama kapasitesine sahip lisanslı depo kurma çalışmalarını son aşamaya

getirdi.

TÜRİB, TMO-TOBB LİDAŞ’ın ortağı olan @sakaryaticaretb Başkanımız @adem_sari54 ve yönetimini kutluyorum. https://t.co/Q7XFneAq2r

TWITTER
Yayın Tarihi : 25.05.2022 07:26:41
Link : https://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1529499204317585409



serkankayınova @serkankaynova:Sakarya Ticaret Borsası olarak TOBB Başkanımız sayın @RHisarciklioglu

ağırlamaktan onur duyduk https://t.co/XdVEQ3rYKx
serkankayınova @serkankaynova:Sakarya Ticaret Borsası olarak TOBB Başkanımız sayın @RHisarciklioglu ağırlamaktan onur duyduk

https://t.co/XdVEQ3rYKx

Sakarya Ticaret Borsası olarak TOBB Başkanımız sayın @RHisarciklioglu ağırlamaktan onur duyduk https://t.co/XdVEQ3rYKx

TWITTER
Yayın Tarihi : 25.05.2022 07:13:19
Link : https://twitter.com/serkankaynova/status/1529495839844057089



SAKARYA TB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş @SAKARYATBLİDAS:TESİSİMİZİ BUGÜN,

@SAKARYATİCARETB MECLİS BAŞKANI SN.AVNİ UÇAR, @SAKARYATİCARETB YÖNETİM KURULU

BAŞKANI SN. ADEM SA… HTTPS://T.CO/S594İB5JYR
Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş @SakaryaTbLidas:Tesisimizi bugün, @sakaryaticaretb Meclis Başkanı Sn.Avni UÇAR, @sakaryaticaretb

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adem SA… https://t.co/s594iB5jyR

Tesisimizi bugün, @sakaryaticaretb Meclis Başkanı Sn.Avni UÇAR, @sakaryaticaretb Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adem SARI ve Akyazı Ticaret ve Sanayi

Odası Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar,+++ https://t.co/974a2BOQRN

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.05.2022 09:14:28
Link : https://twitter.com/SakaryaTbLidas/status/1529163938675544065



Adem Sarı @adem_sari54:Bugün @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile birlikte @sakaryaticaretb

olarak hayata geçirdiğimiz… https://t.co/XiV9GtRqm1
Adem Sarı @adem_sari54:Bugün @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile birlikte @sakaryaticaretb olarak hayata geçirdiğimiz…

https://t.co/XiV9GtRqm1

Bugün @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile birlikte @sakaryaticaretb olarak hayata geçirdiğimiz @SakaryaTbLidas #LisanslıDepo alanın'da

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, +++ https://t.co/YQUYqfoMcG

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.05.2022 08:08:49
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1529147419484626944



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:“Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı”

SATSO ev sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı T… https://t.co/uZA050Zc72
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:“Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı” SATSO ev sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası,

Akyazı T… https://t.co/uZA050Zc72

“Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı” SATSO ev sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı

Ticaret Borsası Yönetim Kurullarının iştirakleriyle gerçekleştirildi. https://t.co/wlh4VgTre2

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.05.2022 02:37:44
Link : https://twitter.com/SATSO54/status/1529064099157618688



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):“Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı”

SATSO ev sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası il ....
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):“Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı” SATSO ev sahipliğinde, Sakarya Ticaret

Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası il ....

“Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı” SATSO ev sahipliğinde, Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı

Ticaret Borsası Yönetim Kurullarının iştirakleriyle gerçekleştirildi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 24.05.2022 02:37:02
Link : https://www.facebook.com/371478289531786/posts/5491741667505397/



ADEM SARI @ADEM_SARİ54:BUGÜN @SATSO54 EV SAHİPLİĞİNDE AKYAZI TİCARET VE SANAYİ ODASI

İLE AKYAZI TİCARET BORSASI’NIN İŞTİRAKLERİYLE SAKARYA… HTTPS://T.CO/EPPKZTOTHT
Adem Sarı @adem_sari54:Bugün @SATSO54 ev sahipliğinde Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası’nın iştirakleriyle Sakarya…

https://t.co/ePpkZToTht

Bugün @SATSO54 ev sahipliğinde Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası’nın iştirakleriyle Sakarya İli Oda/Borsa Müşterek Yönetim

Kurulu Toplantı’mızı gerçekleştirdik

Şehrimizin her anlamda gelişiminde sorumluluk alarak ortak akıl ile çalışmayı sürdüreceğiz. https://t.co/se7vLiKeaH

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.05.2022 01:58:14
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1529054156820041728



Akgün Altuğ @akgunaltug1:Odamız ev sahipliğinde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile

Akyazı Ticaret Borsası’nın iştir… https://t.co/Z3zVyTIZ9l
Akgün Altuğ @akgunaltug1:Odamız ev sahipliğinde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası’nın iştir…

https://t.co/Z3zVyTIZ9l

Odamız ev sahipliğinde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası’nın iştirakleriyle Oda/Borsa Müşterek Yönetim

Kurulu Toplantı’mızı gerçekleştirdik

Şehrimizin her anlamda gelişiminde sorumluluk alarak ortak akıl ile çalışmayı sürdüreceğiz https://t.co/Wo3D0jk7ea

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.05.2022 01:23:14
Link : https://twitter.com/akgunaltug1/status/1529045350039924736



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Uluslararası Tarım ve Gıda

Konfederasyonu ve Sakarya Ticaret Borsası olarak Haziran Son hafta veya Temmuz ayı ilk hafta Abuja  FCT -

Nijerya' ....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ve Sakarya Ticaret Borsası olarak

Haziran Son hafta veya Temmuz ayı ilk hafta Abuja  FCT -Nijerya' ....

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ve Sakarya Ticaret Borsası olarak Haziran Son hafta veya Temmuz ayı ilk hafta Abuja  FCT -Nijerya'ya işbirliği

fırsatları gezisi düzenliyoruz.

 

Sizde TARIMKON önderliğinde yeni bir pazara açılmak ve pazar araştırma yapmak isterseniz bize katılın!

 

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

+90 850 304 0 845 - +90 535 250 01 24

info@tarimkon.org

#nigeria #nijerya #abuja #pazar #araştırma #tarim #sakarya

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiyenin-abuja-buyukelcisi-bayraktar-turk-yatirimcilari-nijeryaya-davet-etti/2495871#

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 23.05.2022 05:06:12
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2353177488154999/



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl

dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun #19May ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun #19May ....

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun #19Mayıs

#Samsun #GençlikveSporBayramı

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 19.05.2022 08:29:01
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2389851871155309/



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında; Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, STK temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, STK temsilcileri ve iş

insanlarının katılımıyla ....

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, STK temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla Sakarya

Ticaret Borsasında "Nijerya Türkiye arasında Yatırım ve Ticaretin Geliştirilmesi"ne dair toplantı gerçekleştirildi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 18.05.2022 07:02:44
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_325265539754108



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Sakarya Ticaret Borsasinda iş

adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan N ....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Sakarya Ticaret Borsasinda iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda

konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan N ....

Sakarya Ticaret Borsasinda iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, gelişen bir ülke olan Nijerya'nın önemli

pazar olduğunu söyledi.

 

Bu ülkenin Türkiye'ye ciddi ilgisi bulunduğunu, yaklaşımlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "İki devlet başkanları arasında da iyi ilişkiler kurulmuş

durumda. Bu hukuki zemin, sözleşmelere de yansıyor. Bazı kaygılar vardı bunlar aşılmaya başladı, FETÖ gibi. Dolayısıyla iyi yolda olunduğunu

düşünüyorum." dedi.

 

Kaldırım, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği konusunda iyi hazırlanılmasını tavsiye ederek, "Bizim 'know-how'ımız, Ar-Ge potansiyelimiz, inovasyon

kapasitemiz çok iyi. Buradan finansmandan ziyade 'know-how' transferi yaparsak, bu iş birliğini sağlarsak, finansmanı onlar sağlar. Bu şekilde bir iş birliği

kurarsak başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

 

Yatırımcılara, yurt dışına açılmaktan çekinmemelerini söyleyen Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Bu şehrin potansiyeli çok yüksek. Tarımda, sanayide, turizmde inanılmaz potansiyeli var. Tek konu, akıllı çalışalım. Ortak akılla çalışalım. Yeni nesil alanlara

odaklanalım. Geçmiş klasik sektörler de önemli ama onları da akıllandıralım. Teknolojiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu, bilgiyi, veriyi çok iyi kullanarak bu şehri

markalaştırabiliriz. Sadece Nijerya'da değil, dünyanın dört bir yanında bu ülkenin bayrağını sallayabiliriz, sallamak da bizim elimizde. Onun için kendimize

güvenerek hem burada üretimi artıralım hem de dünya pazarlarına agresif şekilde gidelim. Rekabetçi şehir olalım."

 

- "NİJERYA'DA CİDDİ YATIRIM POTANSİYELİ VAR"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir bölgenin, ülkenin, şehrin kalkınma modelleri olduğunu, her şeyin emek istediğini dile getirdi.

 

Sınır ötesi ticaretin, kalkınmanın temelini oluşturduğunu dile getiren Yüce, "Bir bölgenin, ülkenin şehrin kalkınabilmesi, yaşam standartlarını ve gelir düzeyini

artırabilmesi için iki önemli unsur var. Birincisi, nitelikli insan, nitelikli toplum, nitelikli devlet. İkincisi de sınır ötesi ticaret yoksa kalkınma modeli eksiktir." dedi.

 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ise kentteki yatırımcı ve iş insanlarına Nijerya hakkında bilgiler verdi.

 

Ülkedeki ekonomik durum ve ticaret alanları hakkında hazırlanan raporu anlatan Sarı, Nijerya'ya yaptıkları ziyarette elde ettikleri deneyimleri paylaştı.

 

Nijerya'da ciddi yatırım potansiyeli olduğunu vurgulayan Sarı, Sakarya'nın bilgi, birikim ve tecrübesiyle bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.

 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ümran Alınak da toplantıda iş insanlarının Nijerya hakkındaki sorularını yanıtladı.

 

https://m.star.com.tr/guncel/nijeryada-ciddi-yatirim-potansiyeli-var-haber-1712078/

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 18.05.2022 05:47:30
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2349063148566433/



Ekrem Yüce @ekremyuce:Nijerya’da yatırım fırsatlarına yönelik Sakarya Ticaret Borsasının düzenlediği toplantıda

Sn. Adem Sarı'nın Nijerya… https://t.co/GAWsjgoimo
Ekrem Yüce @ekremyuce:Nijerya’da yatırım fırsatlarına yönelik Sakarya Ticaret Borsasının düzenlediği toplantıda Sn. Adem Sarı'nın Nijerya…

https://t.co/GAWsjgoimo

Nijerya’da yatırım fırsatlarına yönelik Sakarya Ticaret Borsasının düzenlediği toplantıda Sn. Adem Sarı'nın Nijerya ziyaretine ilişkin ayrıntılı sunumunu

dinledik.

 

Nijerya ile kardeşlik, gönül köprülerinin yanı sıra ticaret köprülerinin de kurulmasını temenni ediyorum. https://t.co/LusW4kMmdK

TWITTER
Yayın Tarihi : 18.05.2022 01:51:54
Link : https://twitter.com/ekremyuce/status/1526878237804093444



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve KOSGEB işbirliğinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba

14:00’te gerçekleştirilecek “Enerji Verimliliği Yeşil Dönüşüm Destek Programı Bilgilendir ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve KOSGEB işbirliğinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00’te gerçekleştirilecek “Enerji Verimliliği Yeşil

Dönüşüm Destek Programı Bilgilendir ....

TOBB ve KOSGEB işbirliğinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00’te gerçekleştirilecek “Enerji Verimliliği Yeşil Dönüşüm Destek Programı Bilgilendirme

Webinarı”na katılımınızı bekliyoruz. Detaylar için http://webinar.tobb.org.tr

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 18.05.2022 10:53:26
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2389136741226822/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve

Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi yet… https://t.co/YJtwkZ36cf
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi

yet… https://t.co/YJtwkZ36cf

Sakarya Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi yetiştiriciliği için örnek bahçe çalışmaları

kapsamında 2000 Aronya fidanı toprakla buluştu.

 

Şehrimize hayırlı olmasını dileriz. https://t.co/IXneUDn5wd

TWITTER
Yayın Tarihi : 18.05.2022 09:13:57
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1526808289522098178



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım

ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi yetiştiriciliği için örnek b ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya

bitkisi yetiştiriciliği için örnek b ....

Sakarya Valiliği, TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle #Aronya bitkisi yetiştiriciliği için örnek bahçe çalışmaları

kapsamında 2000 Aronya fidanı toprakla buluştu.

 

Şehrimize hayırlı olmasını dileriz.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 18.05.2022 09:13:17
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2389085697898593/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl

Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılac… https://t.co/elGdfa9uzC
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde

yapılac… https://t.co/elGdfa9uzC

Sakarya Valiliği himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi

protokolü,Valimiz Sn.@valicetinoktay, TARIMKON Genel Bşk.Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Bşk. @adem_sari54 ve https://t.co/EIH5DkCazI

TWITTER
Yayın Tarihi : 18.05.2022 08:47:58
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1526801750740635650



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret

Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi p ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi p ....

Sakarya Valiliği himayelerinde; TARIMKON, Sakarya Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,

Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay Kaldırım, TARIMKON Genel Başkanı Hasan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve İl Tarım ve Orman

Müdürü Ali Ulvi Özerdem'in katılımıyla imzalandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 18.05.2022 08:39:45
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2389068527900310/



Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Valimiz Sn. @valicetinoktay  himayelerinde; TARIMKON

Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı… https://t.co/XL3yvBqUnA
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Valimiz Sn. @valicetinoktay  himayelerinde; TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya

Ticaret Borsası Başkanı… https://t.co/XL3yvBqUnA

Valimiz Sn. @valicetinoktay  himayelerinde; TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı @adem_sari54 ve  İl Müdürümüz

Ali Ulvi ÖZERDEM işbirliğiyle örnek çiftçimizin bahçesinde gerçekleşen 2000 adet Aronya fidesi dikim etkinliği gerçekleştirildi. https://t.co/Gtes8Yad98

TWITTER
Yayın Tarihi : 17.05.2022 07:24:38
Link : https://twitter.com/sakarya_tarim/status/1526599584578998272



Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü (sakaryatarimorman):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırımın himayelerinde;

TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI ve İl Müd ....
Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü (sakaryatarimorman):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırımın himayelerinde; TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL,

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI ve İl Müd ....

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırımın himayelerinde; TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI ve İl

Müdürümüz Ali Ulvi ÖZERDEM işbirliğiyle örnek çiftçimizin bahçesinde gerçekleşen 2000 adet Aronya fidesi dikim etkinliği gerçekleştirildi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.05.2022 07:20:13
Link : https://www.facebook.com/112221100428961_311704491142492



Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası ve

Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi protokolü, Valimiz Sayın… https://t.co/axg0oKxJ8o
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü @sakarya_tarim:Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi

protokolü, Valimiz Sayın… https://t.co/axg0oKxJ8o

Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi protokolü, Valimiz Sayın @valicetinoktay , TARIMKON

Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı @adem_sari54  ve İl Müdürümüz Ali Ulvi ÖZERDEM'in katılımıyla imzalandı.

https://t.co/nlEjmMZNuU

TWITTER
Yayın Tarihi : 17.05.2022 07:14:17
Link : https://twitter.com/sakarya_tarim/status/1526596980784484353



Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü (sakaryatarimorman):Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası

ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi protokolü, Valimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM, TAR ....
Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü (sakaryatarimorman):Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi

protokolü, Valimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM, TAR ....

Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası ve Müdürlüğümüz Örnek Aronya Bahçesi protokolü, Valimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM,

TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem SARI ve İl Müdürümüz Ali Ulvi ÖZERDEM'in katılımıyla imzalandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.05.2022 07:10:10
Link : https://www.facebook.com/112221100428961_311698701143071



ADEM SARI @ADEM_SARİ54:SAYIN VALİM @VALİCETİNOKTAY LİDERLİĞİNİZ DE @TARIMKONTR GENEL

BAŞKANI @HAKANYUKSELTR @SAKARYA_TARİM TARIM İL MÜDÜRÜ… HTTPS://T.CO/TDOSTXVT1İ
Adem Sarı @adem_sari54:Sayın Valim @valicetinoktay Liderliğiniz de @TARIMKONTR Genel Başkanı @hakanyukseltr @sakarya_tarim Tarım İl müdürü…

https://t.co/TDOsTXvT1i

Sayın Valim @valicetinoktay Liderliğiniz de @TARIMKONTR Genel Başkanı @hakanyukseltr @sakarya_tarim Tarım İl müdürümüz @aliozerdem beye

"Aronya Şehri Sakarya" yolundaki ilk adımları beraber attığımız için teşekkür ederiz. #Sakarya #aronya

TWITTER
Yayın Tarihi : 17.05.2022 06:00:45
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1526578475976491011



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Sakarya Valiliğimiz himayelerinde;

TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valim

....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Sakarya Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman

Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valim ....

Sakarya Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valimiz

Sn.@valicetinoktay, TARIMKON Genel Bşk.Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Bşk. Adem Sarı ve İl Tarım ve Orman Müdürünün katılımıyla imzalandı.

 

Under the auspices of  Sakarya Governorship;  Exemplary Aronia Garden protocol to be made in cooperation with TARIMKON, Commodity Exchange,

Provincial Directorate of Agriculture and Forestry, was signed with the participation of our Governor, Mr. @valicetinoktay, TARIMKON President Hakan

Yüksel, Sakarya Commodity Exchange President Adem Sarı and Sakarya Provincial Agriculture and Forestry Manager.  @sakaryatb @adem.sari_

@sakaryavaliligi #Sakarya #aronya

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.05.2022 05:49:28
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2348266318646116/



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sayin valimiz @valicetinoktay Sakarya ticaret borsa Başkanımız

@adem_sari54 Tarım İl müdürümüz @aliulvieren beye "A… https://t.co/jcbFbm0uU6
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sayin valimiz @valicetinoktay Sakarya ticaret borsa Başkanımız @adem_sari54 Tarım İl müdürümüz @aliulvieren beye

"A… https://t.co/jcbFbm0uU6

Sayin valimiz @valicetinoktay Sakarya ticaret borsa Başkanımız @adem_sari54 Tarım İl müdürümüz @aliulvieren beye "Aronya Şehri Sakarya" yolundaki ilk

adımları beraber attığımız için teşekkür ederiz. @hakanyukseltr #Sakarya #aronya

TWITTER
Yayın Tarihi : 17.05.2022 05:32:40
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1526571406909132800



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman

Md. işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valimiz Sn ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Md. işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya

Bahçesi protokolü,Valimiz Sn ....

Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON, Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Md. işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valimiz Sn. Çetin

Oktay Kaldırım, TARIMKON Genel Bşk.Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Bşk. Adem Sarı ve İl Tarım ve Orman Müdürünün katılımıyla imzalandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.05.2022 04:52:45
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_324569546490374



T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman

Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçes… https://t.co/MopUmUUdEH
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya

Bahçes… https://t.co/MopUmUUdEH

Valiliğimiz himayelerinde; TARIMKON,Ticaret Borsası,İl Tarım ve Orman Md.işbirliğinde yapılacak Örnek Aronya Bahçesi protokolü,Valimiz

Sn.@valicetinoktay, TARIMKON Genel Bşk.Hakan Yüksel, Sakarya Ticaret Borsası Bşk. Adem Sarı ve İl Tarım ve Orman Müdürünün katılımıyla imzalandı.

https://t.co/iCwF3Fr9H3

TWITTER
Yayın Tarihi : 17.05.2022 04:49:39
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1526560582907871235



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik

Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Bo ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri

ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Bo ....

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Bölümü Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret

etti.

 

Ziyarette Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan, Genel Sekreter Yasemin Arıkan, Canlı Hayvan

Borsası Veteriner Hekimi Ahmet Talha Atabek, STB Lisanslı Depo Müdürü Samet Korkmaz hazır bulundu. Ziyarette borsa ve borsacılık faaliyetleri hakkında

bilgiler verildi.

STB Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arslan süpürgecilik mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü belirterek “ Eskiden süpürgecilik gözde mesleklerdendi.

Tüketicinin tercihini konfordan yana kullanması, el süpürgesi üreten atölyelerin bir bir kapanmasına neden oldu. Sürdürülebilirliğin sağlanması için

süpürgecilik bir el sanatı olarak değerlendirilmeli ve desteklenmeli. Türkiye'nin önemli süpürge üretim merkezlerinden olan Sakarya Süpürgesinin Coğrafi

işaretini borsa olarak ilimize kazandırmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

STB Meclis Başkan Yrd. Kenan Akçan Tarım ve hayvancılık sektörünün hayati öneme sahip sektörler olduğunu belirterek “Türkiye’deki damızlık hayvanların

azalmasından ve besi hayvanlarının yem girdilerinin yüksek olmasından dolayı genç nesil eskisi gibi besi hayvancılığı yapmıyor. Bir süreden beri besiciler

kestikleri hayvanların yerine yenisini koyamıyor. Bu gelecek açısından en büyük risk. Türkiye’nin ithalata değil, üretim seferberliğine ihtiyacı var. Bunun için

üretimi artıracak önlemler alınmalı” ifadelerini kullandı.

STB Gıda kontrol Laboratuvarı, Canlı Hayvan Borsası ve Lisanslı depo saha ziyaretleri ile faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.05.2022 02:25:07
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2388456391294857/



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve VakıfBank işbirliğinde 17 Mayıs 2022 Salı 14:00’te

gerçekleştirilecek “VakıfBank Salgın Destek Kredisi Bilgilendirme Webinarı”na kat ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB ve VakıfBank işbirliğinde 17 Mayıs 2022 Salı 14:00’te gerçekleştirilecek “VakıfBank Salgın Destek

Kredisi Bilgilendirme Webinarı”na kat ....

TOBB ve VakıfBank işbirliğinde 17 Mayıs 2022 Salı 14:00’te gerçekleştirilecek “VakıfBank Salgın Destek Kredisi Bilgilendirme Webinarı”na katılımınızı

bekliyoruz. Detaylar için http://webinar.tobb.org.tr @TOBBiletisim @VakifBank

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 17.05.2022 10:43:40
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2388355104638319/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Meclis Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı ve

Sakarya Ticaret Borsası TOBB Delegeleri Türkiye… https://t.co/Zy73chAS8R
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Meclis Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı ve Sakarya Ticaret Borsası TOBB Delegeleri

Türkiye… https://t.co/Zy73chAS8R

Meclis Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı ve Sakarya Ticaret Borsası TOBB Delegeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 78.

Genel Kuruluna online olarak katılım sağladı.

Genel Kurulun iş dünyamıza hayırlı olmasını dileriz. @RHisarciklioglu @TOBBiletisim https://t.co/iwEQPwWhVE

TWITTER
Yayın Tarihi : 14.05.2022 12:34:25
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1525409188398120960



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Meclis Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem

Sarı ve Sakarya Ticaret Borsası #TOBB Delegeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birl ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Meclis Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı ve Sakarya Ticaret Borsası #TOBB

Delegeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birl ....

Meclis Başkanımız Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Sarı ve Sakarya Ticaret Borsası #TOBB Delegeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin

78. Genel Kuruluna online olarak katılım sağladı.

 

Genel Kurulun iş dünyamıza hayırlı olmasını dileriz.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 14.05.2022 12:32:34
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2385950588212104/



candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki gün hizmet verecek. https://t.co/xeO3uWOOWQ
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek.

https://t.co/xeO3uWOOWQ

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek. https://t.co/xeO3uWOOWQ

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 02:50:36
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1524718682185863169



Marmara Sektörel @marmarasektorel:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret

Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü… https://t.co/5ZlFJMqZio
Marmara Sektörel @marmarasektorel:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar

günü… https://t.co/5ZlFJMqZio

Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet

verecek. Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda… https://t.co/qgYf2IQxb1 https://t.co/lnRokkEPme

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 01:35:05
Link : https://twitter.com/marmarasektorel/status/1524699677987196929



ADA TAVIR @ADATAVIR:ADEM SARI CANLI HAYVAN PAZARINI 2 GÜNE ÇIKARDIKLARINI AÇIKLADI

HTTPS://T.CO/AWF5UXBGO6

#SAKARYA @ADEM_SARİ54 HTTPS://T.CO/HSCY9PBU8T
ada TAVIR @ADATAVIR:Adem Sarı Canlı Hayvan Pazarını 2 Güne Çıkardıklarını Açıkladı

https://t.co/aWF5UxBGO6

#Sakarya @adem_sari54 https://t.co/HSCy9PbU8t

Adem Sarı Canlı Hayvan Pazarını 2 Güne Çıkardıklarını Açıkladı

https://t.co/aWF5UxBGO6

#Sakarya @adem_sari54 https://t.co/HSCy9PbU8t

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 01:28:54
Link : https://twitter.com/ADATAVIR/status/1524698121548312576



Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerinin alım satımlarını güvenilir

ortamda yapması amacıyla hizmet gü… https://t.co/G2yIjrEBAp
Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerinin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet gü…

https://t.co/G2yIjrEBAp

Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerinin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla hizmet günlerini Salı ve Pazar günü olmak üzere

haftada iki güne çıkardı #sakarya

https://t.co/LCMPObURko

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 12:57:05
Link : https://twitter.com/sozsakaryacom/status/1524690115322429440



Haber Sakarya @byhabersakarya:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası

Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü… https://t.co/gWvY0sLBpI
Haber Sakarya @byhabersakarya:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü…

https://t.co/gWvY0sLBpI

Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet

verecek. Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda… https://t.co/ikv7ztNaSk https://t.co/ohafzog2gz

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 12:41:02
Link : https://twitter.com/byhabersakarya/status/1524686076689797122



Hakan Yuksel @hakanyukseltr:Tarım da 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarimkon onculugunde

Sakarya da tanıtımı yapıldı. Sak… https://t.co/5M26ifrnMG
Hakan Yuksel @hakanyukseltr:Tarım da 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarimkon onculugunde Sakarya da tanıtımı yapıldı. Sak…

https://t.co/5M26ifrnMG

Tarım da 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarimkon onculugunde Sakarya da tanıtımı yapıldı. Sakarya valiliği tarım il müdürlüğü ve Sakarya

ticaret borsası işbirligi ile 80 dönümlük arazi drone ile gübreleme ve ilaçlama yapıldı. #drone #gubre #sakarya https://t.co/lvnLpyISoD

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 12:29:03
Link : https://twitter.com/hakanyukseltr/status/1524683059630845952



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımda 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon

öncülüğünde Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Saka… https://t.co/yFvjG7VlIq
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımda 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon öncülüğünde Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Saka…

https://t.co/yFvjG7VlIq

Tarımda 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon öncülüğünde Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Sakarya Valiliği Tarım İl Müdürlüğü ve Sakarya

Ticaret Borsası işbirligi ile 80 dönümlük arazide drone ile gübreleme ve ilaçlama yapıldı.

+++ https://t.co/8k8jv9m8xC

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 12:18:21
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1524680367931858944



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımda 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon

öncülüğünde Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Saka… https://t.co/6vLC5l7dm2
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımda 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon öncülüğünde Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Saka…

https://t.co/6vLC5l7dm2

Tarımda 4.0 drone teknolojisinin kullanımı ile ilgili olarak Tarımkon öncülüğünde Sakarya'da tanıtımı yapıldı. Sakarya Valiliği Tarım İl Müdürlüğü ve Sakarya

Ticaret Borsası işbirligi ile 80 dönümlük arazide drone ile gübreleme ve ilaçlama yapıldı.

+++ https://t.co/x17dJz12ty

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 12:09:23
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1524678110591045634



Haber Sakarya @sakaryabugun:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası

Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü… https://t.co/hNF44RqQwT
Haber Sakarya @sakaryabugun:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü…

https://t.co/hNF44RqQwT

Canlı Hayvan Pazarı haftada iki gün hizmet verecek: Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı Salı ve Pazar günü olmak üzere haftada iki gün hizmet

verecek. Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda… https://t.co/qWYny3DA03 https://t.co/X0L1P2f1jY

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 11:53:37
Link : https://twitter.com/sakaryabugun/status/1524674144129847296



Sakarya Haber @sakaryahaberr:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki güne çıkarıldı: Sakarya Ticaret Borsası tüm

hayvan yetiştiricilerimizin alım satıml… https://t.co/MxKBittzjB
Sakarya Haber @sakaryahaberr:Canlı Hayvan Pazarı haftada iki güne çıkarıldı: Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satıml…

https://t.co/MxKBittzjB

Canlı Hayvan Pazarı haftada iki güne çıkarıldı: Sakarya Ticaret Borsası tüm hayvan yetiştiricilerimizin alım satımlarını güvenilir ortamda yapması amacıyla

hizmet günlerini Salı ve… https://t.co/OPQcH50SDA #sakarya #haber #gündem #adapazarı #kaynarca #ferizli #erenler #karasu

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.05.2022 11:42:02
Link : https://twitter.com/sakaryahaberr/status/1524671228727885826



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret

Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulu… https://t.co/2VTaRMpvlj
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde

bulu… https://t.co/2VTaRMpvlj

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

https://t.co/SMqiNtm1CG https://t.co/vZVL9kDCOy

TWITTER
Yayın Tarihi : 11.05.2022 01:44:30
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1524339660570480641



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya

Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Bors ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında

incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Bors ....

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Alancuma mevkiinde inşaat çalışmalarında sona gelinen lisanslı deponun Sakarya Ticaret Borsasının vizyon projesi

olduğunu belirterek “25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip tesisimizde şu an 7 silo, engelli dostu olarak tasarlanan çiftçi evi ve idari binanın

inşaatının tamamlandık. Bir silomuzun ve çevre düzenlemelerinin ardından inşallah harman sezonunda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, , tarım ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, ticaretini kolaylaştıracak, modern

depolama imkânları sunan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunarak Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 11.05.2022 01:38:51
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2383567115117118/



Sakarya Haber @sakaryahaberr:Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret: Sakarya İl Tarım ve Orman

Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticare… https://t.co/2e3PMtACeV
Sakarya Haber @sakaryahaberr:Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya

Ticare… https://t.co/2e3PMtACeV

Özerdem'den STB'nin Lisanslı Depo alanına ziyaret: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında

incelemelerde bulundu. Sakarya… https://t.co/2WsDpP9RMo #sakarya #haber #gündem #pamukova #karasu #sapanca #serdivan #ferizli

TWITTER
Yayın Tarihi : 11.05.2022 10:30:03
Link : https://twitter.com/sakaryahaberr/status/1524290724589563905



Sakarya Haber @sakaryahaberr:İl Tarım Müdürü Özerdem, STB çalışmalarını inceledi: Sakarya İl Tarım ve

Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Tic… https://t.co/AWBQqVxoBS
Sakarya Haber @sakaryahaberr:İl Tarım Müdürü Özerdem, STB çalışmalarını inceledi: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Tic…

https://t.co/AWBQqVxoBS

İl Tarım Müdürü Özerdem, STB çalışmalarını inceledi: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında

incelemelerde bulundu. Sakarya… https://t.co/nJElGvvsct #sakarya #haber #gündem #ferizli #pamukova #serdivan #sapanca #hendek

TWITTER
Yayın Tarihi : 10.05.2022 02:59:04
Link : https://twitter.com/sakaryahaberr/status/1523996038461222914



Haber Sakarya @byhabersakarya:‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım’: Sakarya İl Tarım ve Orman

Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Tic… https://t.co/jYjKu5hbni
Haber Sakarya @byhabersakarya:‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım’: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Tic…

https://t.co/jYjKu5hbni

‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım’: Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında

incelemelerde bulundu. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’dan süreç ile ilgili bilgiler aldı.… https://t.co/6c4sDlPuBZ https://t.co/dkC8HxqbtU

TWITTER
Yayın Tarihi : 10.05.2022 12:33:16
Link : https://twitter.com/byhabersakarya/status/1523959344055799809



ada TAVIR @ADATAVIR:Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu

https://t.co/icbAlrgln8

#Sakarya https://t.co/FpnLdzyt2j
ada TAVIR @ADATAVIR:Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu

https://t.co/icbAlrgln8

#Sakarya https://t.co/FpnLdzyt2j

Özerdem Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo alanında incelemelerde bulundu

https://t.co/icbAlrgln8

#Sakarya https://t.co/FpnLdzyt2j

TWITTER
Yayın Tarihi : 10.05.2022 11:55:53
Link : https://twitter.com/ADATAVIR/status/1523949938266320896



Murat KAYA  @murat_kaya54:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serkan Kayınova’ya geçmiş

olsun dileklerimizi ilettik.

Rabbim t… https://t.co/TxZQ7g7bSX
Murat KAYA  @murat_kaya54:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serkan Kayınova’ya geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Rabbim t… https://t.co/TxZQ7g7bSX

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serkan Kayınova’ya geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin.@serkankaynova @sakaryaticaretb https://t.co/dIXcevFZ7M

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.05.2022 05:29:14
Link : https://twitter.com/murat_kaya54/status/1522946666600534018



Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ‘SESOB’ 40. Olağan Genel Kurulu’na

@sakaryaticaretb Meclis Başkanım Av… https://t.co/8GUKil199W
Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ‘SESOB’ 40. Olağan Genel Kurulu’na @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Av…

https://t.co/8GUKil199W

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ‘SESOB’ 40. Olağan Genel Kurulu’na @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ile birlikte katıldık.

 

Kongre sonrası yeniden @SakaryaESOB SESOB Başkanlığına seçilen Sayın @alisan_hasan’ı ve yönetimini tebrik ediyorum. https://t.co/llrD2rOUwf

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.05.2022 04:03:25
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1522925067717468160



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası 08.05.2022 tarihinden

itibaren Pazar günleri faaliyet gösterecektir.
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası 08.05.2022 tarihinden itibaren Pazar günleri faaliyet gösterecektir.

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası 08.05.2022 tarihinden itibaren Pazar günleri faaliyet gösterecektir.

TWITTER
Yayın Tarihi : 06.05.2022 03:49:48
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1522559254527422466



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Borsamız Yönetim Kurulunun 20.04.2022 tarih, 212 sayılı;

Meclisimizin 27.04.2022 tarih ve 55 sayılı kararı ile, Sakarya İli Hayvan Zabıtası  ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Borsamız Yönetim Kurulunun 20.04.2022 tarih, 212 sayılı; Meclisimizin 27.04.2022 tarih ve 55 sayılı kararı

ile, Sakarya İli Hayvan Zabıtası  ....

Borsamız Yönetim Kurulunun 20.04.2022 tarih, 212 sayılı; Meclisimizin 27.04.2022 tarih ve 55 sayılı kararı ile, Sakarya İli Hayvan Zabıtası Komisyonunun

Sakarya Valisi Başkanlığında 29.04.2022 tarihinde almış oldukları karara istinaden Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası 08.05.2022 tarihinden

itibaren Pazar günleri faaliyet gösterecektir.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 06.05.2022 03:49:28
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2379402562200240/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş

olduğu geleneksel bayramlaşma törenine Sakar… https://t.co/Sl2IouQgJA
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma törenine

Sakar… https://t.co/Sl2IouQgJA

Sakarya Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma törenine Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim

Kurulu Üyesi Serkan Kayınova katılım sağladı.

 

#SakaryaValiliği #SATSO #Bayramlaşma https://t.co/W3tCd7yvKs

TWITTER
Yayın Tarihi : 03.05.2022 09:40:34
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1521560364307173378



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın

düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma törenine Sakarya Ticaret Borsası adına  ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma

törenine Sakarya Ticaret Borsası adına  ....

Sakarya Valiliği'nin ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma törenine Sakarya Ticaret Borsası adına Yönetim

Kurulu Üyesi Serkan Kayınova katılım sağladı.

 

#SakaryaValiliği #SATSO #Bayramlaşma

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 03.05.2022 09:37:38
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2377059525767877/


