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İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 19.8.2022 YENİ SAKARYA DEV PROJE TAMAMLANDI 1

2 18.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ OYUNA GELMEYİN 1

3 18.8.2022 ADAPOSTASI OYUNA GELMEYİN 1

4 18.8.2022 BİZİM SAKARYA SARI'DAN FINDIK UYARISI! 1

5 18.8.2022 SAKARYA SÖZ "FINDIKTA OYUNA GELMEYİN" 1

6 18.8.2022 SAKARYA YENİ HABER FINDIKTA OYUNA GELMEYİN 1

7 18.8.2022 SAKARYA YENİGÜN 'FINDIKTA OYUNA GELMEYİN' 1

8 18.8.2022 YENİ SAKARYA FINDIKTA OYUNA GELMEYİN 1

9 16.8.2022 SAKARYA SÖZ PERDE ARKASI 4

10 15.8.2022 BİZİM SAKARYA ORHAN TOPÇU 1

11 15.8.2022 BİZİM SAKARYA YUSUF CİNAL 1

12 15.8.2022 DÜNYA GEYVE'YE KURULACAK TEKNOKENT İLE TARIM
TEKNOLOJİSİ ÜRETİLECEK

8

13 15.8.2022 KARADENİZ EKONOMİ "FINDIKTA ÜRETİM ZENGİNİ, GELİR FAKİRİYİZ'' 1

14 15.8.2022 SAKARYA YENİGÜN SAKARYA KAZANI 4

15 15.8.2022 SANAYİ GAZETESİ SAKARYA GEYVE'YE TEMATİK PROJE 1

16 13.8.2022 AYDINLIK DÜNYA FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA KUTLANIYOR 7

17 13.8.2022 BİZİM SAKARYA YUSUF CİNAL 1

18 13.8.2022 KARADENİZ MURAT TAŞKIN 7

19 13.8.2022 TAKA DAHA FAZLA SATMAK İÇİN DAHA FAZLA ÜRETMELİYİZ 8

20 12.8.2022 DÜZCE'NİN SESİ DÜNYA FINDIK HAFTASINDA HASAT ETKİNLİĞİ 3

21 12.8.2022 GİRESUN GÜNDEM DÜNYA FINDIK HAFTASINDA HASAT ETKİNLİĞİ 2

22 12.8.2022 KARADENİZ HEDEF 5 MİLYAR DOLAR 4

23 12.8.2022 KARADENİZ'DE SON NOKTA HASAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 4

24 12.8.2022 KUZEY EKSPRES FINDIK HAFTASINDA 'HASAT' ETKİNLİĞİ 6

25 12.8.2022 ORDU HAYAT HEDEF;1 MİLYON 500 BİN TON FINDIK 4

26 11.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ "TARIM ÖNCELİĞİMİZ" 5

27 11.8.2022 ADAPOSTASI 'ÖN SIRALARDAYIZ' 1

28 11.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ SAKARYA'NIN KONUMU GÜÇLENİYOR 1

29 11.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ FINDIKTA HASAT ŞENLİĞİ 1

30 11.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ SUBÜ FINDIĞA DEĞER KATTI 5
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31 11.8.2022 ADAPOSTASI BAHÇEDE FINDIK TOPLADILAR 1

32 11.8.2022 BİZİM SAKARYA FINDIK SATSO DA MASAYA YATIRILDI 1

33 11.8.2022 BİZİM SAKARYA HENDEKTE FINDIK HASAT ŞENLİĞİ YAPILDI 1

34 11.8.2022 BİZİM SAKARYA SUBU ÇALIŞMALARI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 1

35 11.8.2022 FATSA FINDIK ALIMI İÇİN HAZIRIZ 2

36 11.8.2022 GİRESUN EKSPRES SAKARYA'DA FINDIK HASAT ŞENLİĞİ YAPILDI 4

37 11.8.2022 KARADENİZDEN GÜNE BAKIŞ FINDIK KABUĞUNU DOLDURAN BİR MESELE 11

38 11.8.2022 ÖNCÜ SAKARYA'DA FINDIK HASAT ŞENLİĞİ YAPILDI 3

39 11.8.2022 SAKARYA SÖZ FINDIK OCAKLARINA DİKKATLERİ ÇEKTİ 2

40 11.8.2022 SAKARYA SÖZ PROTOKOL FINDIK TOPLADI 2

41 11.8.2022 SAKARYA YENİ HABER FINDIK HASAT ŞENLİĞİ 1

42 11.8.2022 SAKARYA YENİ HABER SUBÜ FINDIK ÇALIŞMALARINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 5

43 11.8.2022 SAKARYA YENİ HABER TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL FINDIK BAHÇELERİNDEN BİRİYİZ 1

44 11.8.2022 SAKARYA YENİGÜN FINDIĞIN GELECEĞİ KONUŞULDU 7

45 11.8.2022 SAKARYA YENİGÜN FINDIKTA ŞENLİKLİ HASAT 1

46 11.8.2022 SAKARYA YENİGÜN GEYVEYE TARIM TEKNOKENTİ KURULUYOR 1

47 11.8.2022 YENİ SAKARYA FINDIK KONUŞULDU 1

48 11.8.2022 YENİ SAKARYA TARIM TEKNOKENT'İ KURULUYOR 1

49 10.8.2022 SAKARYA SÖZ FINDIK SANAYİ ÜRÜNÜ OLMALI 4

50 10.8.2022 SAKARYA SÖZ HİSARCIKLIOĞLU'NDAN ALTUĞ'A TAZİYE ZİYARETİ 1

51 10.8.2022 SAKARYA SÖZ TARIM TEKNOKENT'TE İMZALAR ATILDI 1

52 10.8.2022 SAKARYA YENİ HABER "SAKARYAYI FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR YAPMAK
İSTİYORUZ"

1

53 10.8.2022 SAKARYA YENİ HABER TARIM TEKNOKENTİ İÇİN İMZALAR ATILDI 1

54 10.8.2022 SAKARYA YENİ HABER TARIMIN MERKEZİ SAKARYA OLACAK 5

55 10.8.2022 SAKARYA YENİGÜN FINDIK ÖDÜLLERİ VERİLDİ 1

56 10.8.2022 YENİ ŞAFAK YAŞAR SÜNGÜ 4

57 10.8.2022 YENİ SAKARYA ÇEREZLİK GİBİ KALMAMALI 1

58 10.8.2022 YENİ SAKARYA HEDEF FINDIKTA BİRİNCİ OLMAK 1

59 10.8.2022 YENİ SAKARYA İŞK FINDIK ALIMI YAPILDI 1

60 10.8.2022 YENİ SAKARYA LİSANSLI DEPO DEĞER KATACAK 1

61 9.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ İLK FINDIK ALIMI YAPILDI 1

62 9.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ LİSANSLI DEPO'YA GÖRKEMLİ AÇILIŞ 1

63 9.8.2022 ADAPOSTASI ŞEHİRDE BİRLİK VAR! 1

http://web.interpress.com/app/document/viewer/f908aacd-c6d7-4509-8be5-7b1229ed1186?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/6a78eb98-5328-4bdc-9fb4-29fd017907ad?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4a40d49e-5aaa-4e36-aabc-50fc68d1b855?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/bcd51fb5-a1d5-4859-a71f-5ed7c5f27c03?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/60fd56d7-4168-4d34-bf68-160ea0de4378?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/21b81de5-8479-4a2b-9b2a-01751777de28?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/65a3b4e1-a4c4-40d5-af98-1b347e6d0bf4?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/6dfe9280-2e6d-4513-afee-9c1c666f269a?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/74b81990-5ecd-4da1-b56d-d87d029424bc?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2aa5a926-c4b5-41e0-b78c-41bef917f17f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4363fd0f-87d2-4b1a-a9ff-0d52877061be?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/bd6cde6a-2abf-4d41-8200-ee63723b831f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a6c7a27c-e458-4664-9720-3e875e857d09?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/681c7ed4-d493-425e-8e02-c724be46df44?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/125a1442-1155-466d-8fd8-138c8b0c2db2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c1fe59a5-f662-42aa-87cd-374d09bb3edc?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/89f6379f-20e6-4239-a682-f49475341215?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/88369c62-9d0f-4126-989f-7327ead661f8?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/98a2f2a8-4a8a-4983-ae60-acc7b377e4a8?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/312e72cc-62bc-4660-8877-f6182d47463a?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ffa7177b-a170-4644-8808-f47652712db7?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4326f7df-e9c1-4e99-bab9-04473650b811?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/4326f7df-e9c1-4e99-bab9-04473650b811?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f8d72ebb-a31e-4c74-b9ad-507ef1f3a3d1?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/bc66ffbc-768e-4e1e-bcdd-f70df8db276f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/8e67458b-24b0-4992-a66f-bbfcfc2bd5a8?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ceef4681-b93d-428e-9980-7ffb46049f4d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3c8200cc-66b7-41dd-84d1-362b9c2b6ae0?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/262a4757-b867-4672-a9fe-77048ae85b0c?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/834f648b-9cad-46c3-876c-5acb2a1e736e?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/cd9e34b5-ae7d-4dd2-bb43-73cb5fa75e38?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ffa7a02a-0796-4f8e-8fb0-b5896358564e?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/6e582af0-2bc1-4c8d-a7be-ef64326504a8?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/d5ce73c6-d19f-42f6-a94f-be3e31c512db?cid=fV0fYXwOVUI%3D


64 9.8.2022 ANAYURT FINDIK ÜRETİCİSİ YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR 9

65 9.8.2022 ÖNCÜ SAKARYA'DA 92 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR 4

66 9.8.2022 SAKARYA SÖZ ÇİFTÇİNİN ARTIK DEPOSU VAR 1

67 9.8.2022 SAKARYA SÖZ PROTOKOL ÇARK'TA FINDIK DAĞITTI 1

68 9.8.2022 SAKARYA YENİ HABER ÇARK CADDESİ NDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ 5

69 9.8.2022 SAKARYA YENİ HABER DEVRİMSEL NİTELİKTE BİR ADIM! 1

70 9.8.2022 SAKARYA YENİ HABER İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 5

71 9.8.2022 SAKARYA YENİGÜN HER ŞEY FINDIK İÇİN 1

72 9.8.2022 YENİ SAKARYA YERLİ OTOMOBİL'E SAKARYA'DAN DAVET 1

73 9.8.2022 YENİ SÖZ SAKARYALI FINDIK ÜRETİCİSİ BU YIL YÜKSEK REKOLTE
BEKLİYOR

6

74 8.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ BU SENE İYİ FINDIK VAR 1

75 8.8.2022 ADAPOSTASI REKTÖR AL'A ZİYARET 6

76 8.8.2022 ADAPOSTASI YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORLAR 1

77 8.8.2022 ANALİZ SAKARYALI FINDIKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR 9

78 8.8.2022 AYDINLIK BAKIM VE İLGİYLE REKOLTEYİ ARTIRDILAR 7

79 8.8.2022 GİRESUN EKSPRES SAKARYALI FINDIK ÜRETİCİSİ REKOLTE VE FİYATTAN
MEMNUN

1

80 8.8.2022 HÜRSES 'DÜNYA FINDIK HAFTASI' SAKARYA'DA ETKİNLİKLERLE
KUTLANACAK

4

81 8.8.2022 MİLAT ÜRETİCİDEN 100 BİN TON ÜRÜN 5

82 8.8.2022 SAKARYA SÖZ DÜNYA FINDIK HAFTASI BUGÜN BAŞLIYOR 1

83 8.8.2022 SAKARYA SÖZ FINDIKTA BU YIL YÜKSEK REKOLTE BEKLENİYOR 1

84 8.8.2022 SAKARYA YENİ HABER FINDIK ÜRETİCİSİ YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR! "100 BİN
TON OLABİLİR"

5

85 8.8.2022 SAKARYA YENİ HABER SAKARYA İLK SIRAYA YERLEŞEBİLİR! 1

86 8.8.2022 SAKARYA YENİGÜN SAKARYA'DA FINDIK HEYECANI 1

87 8.8.2022 SAKARYA YENİGÜN STBDEN SAU ZİYARETİ 6

88 8.8.2022 YENİ ASIR FINDIKTAN YÜKSEK REKOLTE BEKLENİYOR 9

89 8.8.2022 YENİ SAKARYA FINDIK ÜRETİCİSİ BU YIL YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR 1

90 7.8.2022 DOKUZ SÜTUN 'DÜNYA FINDIK HAFTASI' ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK 9

91 6.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 'HER ŞEY FINDIK İÇİN' 5

92 6.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ BÜYÜK ORGANİZASYON ŞEHRE DEĞER KATACAK 1

93 6.8.2022 ADAPOSTASI BÜYÜK ORGANİZASYON 8

94 6.8.2022 ADAPOSTASI HER ŞEY FINDIK İÇİN 8

95 6.8.2022 BİZİM SAKARYA DÜNYA FINDIK HAFTASI İÇİN BÜYÜK ORGANİZASYON 1

96 6.8.2022 BİZİM SAKARYA SATSO'DAN"HERŞEY FINDIK İÇİN" SEMPOZYUMU 4
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97 6.8.2022 GİRESUN EKSPRES "DÜNYA FINDIK HAFTASI" KUTLANIYOR 1

98 6.8.2022 ÖNCÜ DÜNYA FINDIK HAFTASI" SAKARYA'DA 2

99 6.8.2022 SAKARYA SÖZ FINDIK HAFTASINA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ 2

100 6.8.2022 SAKARYA SÖZ LİSANSLI DEPO DA PAZARTESİ AÇILIYOR 1

101 6.8.2022 SAKARYA SÖZ SATSO'DAN FINDIK SEMPOZYUMU 2

102 6.8.2022 SAKARYA YENİ HABER HER ŞEY FINDIK İÇİN SEMPOZYUMU 1

103 6.8.2022 SAKARYA YENİGÜN DÜNYA FINDIK HAFTASI SEMPOZYUMLA BAŞLIYOR 1

104 6.8.2022 YENİ SAKARYA "HER ŞEY FINDIK İÇİN" SEMPOZYUMU 1

105 5.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ VİZYON PROJE HİZMETE GİRİYOR 1

106 5.8.2022 ADAPOSTASI LİSANSLI DEPO AÇILIYOR! 1

107 5.8.2022 DÜNYA DÜNYA FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA DÜZENLENECEK 17

108 5.8.2022 SAKARYA SÖZ 'DEPOMUZ FAALİYETLERİ DEVLET GÜVENCESİ ALTINDA
SÜRDÜRECEK'

2

109 5.8.2022 SAKARYA YENİ HABER HİSARCIKLIOĞLU AÇILIŞA GELİYOR 1

110 5.8.2022 SAKARYA YENİGÜN AÇILIŞI HİSARCIKLIOĞLU YAPACAK 1

111 5.8.2022 YENİ SAKARYA LİSANSLI DEPO AÇILIYOR 1

112 4.8.2022 BİZİM SAKARYA YUSUF CİNAL 6

113 3.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ TOBB BAŞKANI GELİYOR 4

114 3.8.2022 SAKARYA YENİ HABER DÜNYA FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA DÜZENLENECEK 1

115 2.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ DÜNYA FINDIK HAFTASI HAZIRLIKLARI TAMAM 5

116 2.8.2022 ADAPOSTASI SAKARYA'DA YAPILACAK! 1

117 2.8.2022 AKŞAM 365 GÜN KALİTELİ HUBUBAT SAĞLAYACAK 6

118 2.8.2022 BİZİM SAKARYA DÜNYA FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA DÜZENLENECEK 1

119 2.8.2022 SAKARYA SÖZ DÜNYA FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA KUTLANACAK 1

120 2.8.2022 SAKARYA SÖZ FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA KUTLANACAK 2

121 2.8.2022 SAKARYA YENİGÜN DÜNYA FINDIK HAFTASI SAKARYA'DA KUTLANACAK 1

122 2.8.2022 YENİ SAKARYA FINDIK HAFTASI KUTLANACAK 1

123 1.8.2022 KE DERGİSİ "DÜNYA FINDIK HAFTASI" SAKARYA'DA  ETKİNLİKLERLE
KUTLANDI

28

124 1.8.2022 KE DERGİSİ FINDIK ÜRETİCİLERİ ZİHA İLE MALİYET VE ZAMANDAN
TASARRUF EDECEK

18

125 1.8.2022 YENİ BİRLİK SAKARYA'DA HUBUBATA DEĞER KATACAK LİSANSLI
DEPO GÜN SAYIYOR

2

126 1.5.2022 EKONOMİK FORUM HİSACIKLIOĞLU, SAKARYA TB'DE TARIM VE HAYVANCILIK
VURGUSU YAPTI

67

127 10.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 'DEĞERİNİ BİLMİYORUZ' 5

128 10.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 'GELENEKSEL TARIMIN MERKEZİ OLACAĞIZ' 5

129 10.8.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ TARIMIN SİLİKON VADİSİ GEYVE OLACAK! 1
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130 10.8.2022 ADAPOSTASI FINDIĞA DEĞER KATANLARA ÖDÜL 1

131 10.8.2022 ADAPOSTASI TARIMIN SİLİKON VADİSİ OLACAK 1

132 10.8.2022 ADAPOSTASI ÜRÜNLER GÜVENLE VE DEĞERİNDE SATILACAK 6

133 10.8.2022 ANALİZ LİSANSLI DEPOYLA SAKARYA HUBUBATA DEĞER
KATACAK

9

134 10.8.2022 FATSA DÜNYA FINDIK HAFTASINDA ÜNYE RÜZGARI 7

135 10.8.2022 GİRESUN EKSPRES "HERKES İÇİN FINDIK" 1

136 10.8.2022 GİRESUN EKSPRES BATI KARADENİZ'DE FINDIK PAZARA İNDİ 4

137 10.8.2022 GİRESUN GÜNDEM HİSARCIKLIOĞLU NDAN FINDIK İLE İLGİLİ TARİHİ SÖZLER 1

138 10.8.2022 GİRESUN İLERİ FINDIK HAFTASI KUTLANIYOR 1

139 10.8.2022 HABERDE DENGE "HERKES İÇİN FINDIK" 1

140 10.8.2022 HÜRSES SAKARYA'DA İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 3

141 10.8.2022 HÜRSES SAKARYA'DA LİSANSLI DEPO AÇILDI 3

142 10.8.2022 ÖNCÜ "FINDIK TOPRAKTAN YETİŞEN ALTINDIR 1

143 10.8.2022 ÖNCÜ İLK FINDIKLAR İŞLEM GÖRDÜ 3

144 10.8.2022 ORDU TRİBÜN HERKES İÇİN FINDIK' 5

145 1.5.2022 EKONOMİK FORUM HİSARCIKLIOĞLU SAKARYA İL/İLÇE MECLİSLERİYLE ,
MÜŞTEREK TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

43

146 18.8.2022 HABERLISIN.COM Fındıkta oyuna gelmeyin 0

147 18.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR ‘Fındıkta oyuna gelmeyin’ 0

148 17.8.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Fındıkta Oyuna Gelmeyin 0

149 17.8.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Fındıkta Oyuna Gelmeyin 0

150 17.8.2022 HABERHENDEK.COM STB Başkanı Sarı Uyardı; Fındıkta Oyuna Gelmeyin 0

151 17.8.2022 LCHABERAJANSI.COM Adem Sarı; “Fındıkta oyuna gelmeyin” 0

152 17.8.2022 MEDYAROTA.COM "Fındıkta Oyuna Gelmeyin" 0

153 17.8.2022 T54.COM.TR 'Fındıkta oyuna gelmeyin' 0

154 17.8.2022 SAKARYADANHABER.COM Fındıkta Oyuna Gelmeyin 0

155 17.8.2022 SAKARYAHALK.COM Başkan Sarı: Fındıkta oyuna gelmeyin 0

156 17.8.2022 YENISAKARYA.COM Fındıkta oyuna gelmeyin! 0

157 17.8.2022 HALK54.COM STB Başkanı Sarı uyardı: Fındıkta oyuna gelmeyin 0

158 17.8.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Sarı: Fındıkta oyuna gelmeyin 0

159 17.8.2022 NETGASTE.COM Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'dan uyarı 0

160 17.8.2022 CANSES.NET Fındıkta Oyuna Gelmeyin 0

161 17.8.2022 HABERLISIN.COM Sarı; Fındıkta oyuna gelmeyin 0

162 17.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR “Fındıkta Oyuna Gelmeyin“ 0
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163 17.8.2022 ADATAVIR.COM Fındıkta Oyuna Gelmeyin 0

164 17.8.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun
başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere
karşı uyardı.

0

165 15.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR SAKARYA TARIMINDA BAŞKAN YÜCE VE ADEM SARI
FARKI!

0

166 15.8.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM SAKARYA TARIMINDA BAŞKAN YÜCE VE ADEM SARI
FARKI!

0

167 13.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Maşallahınız var? 0

168 13.8.2022 AYDINLIK.COM.TR Dünya fındık haftası Sakarya'da kutlanıyor: Fındığa katma
değer katalım

0

169 12.8.2022 TAKAGAZETE.COM.TR DÜNYA FINDIK HAFTASI’NDA HASAT ETKİNLİĞİ 0

170 11.8.2022 MANSET61.COM Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği 0

171 11.8.2022 DUZCENINSESI.COM.TR Dünya fındık haftası'nda hasat etkinliği 0

172 11.8.2022 SABAH.COM.TR ‘Dünya Fındık Haftası’ hasat etkinliği 0

173 11.8.2022 TRABZONHABER24.COM Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği 0

174 11.8.2022 61SAAT.COM Dünya Fındık Haftası’nda hasat etkinliği 0

175 11.8.2022 SAKARYADANHABER.COM 2’NCİ FINDIK HASAT ŞENLİĞİ HENDEK’TE YAPILDI 0

176 11.8.2022 HABERHENDEK.COM Fındık Hasat Şenliğinin 2.ncisi Hendek’te Yapıldı 0

177 11.8.2022 SAKARYA24HABER.COM 2’nci Fındık Hasat Şenliği Hendek’te Yapıldı 0

178 11.8.2022 FINDIKTV.COM İlk fındık alımı yapıldı! 0

179 11.8.2022 HABERIMHAMSI.COM Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği 0

180 11.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Fındığın geleceği konuşuldu 0

181 11.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Fındık’ta hasat şenliği yapıldı 0

182 11.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Tarım Teknokent imzaları atıldı 0

183 10.8.2022 CANSES.NET SUBÜ'nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü 0

184 10.8.2022 KOCAALI.COM SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü 0

185 10.8.2022 ULAK.NEWS Dünya Fındık Haftası'nda Ulusal Kanal fındıkçılarla buluştu 0

186 10.8.2022 ULUSAL.COM.TR Dünya Fındık Haftası'nda Ulusal Kanal fındıkçılarla buluştu 0

187 10.8.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Tarım teknolojisi üretimi için Geyve'ye Tarım Teknokenti
kuruluyor

0

188 10.8.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu 0

189 10.8.2022 MEDYAROTA.COM Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu 0

190 10.8.2022 SAKARYAHALK.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

191 10.8.2022 ORDUOLAY.COM FINDIKTA ÜRETİM ZENGİNİ GELİR FAKİRİYİZ 0

192 10.8.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı 0

193 10.8.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu 0

194 10.8.2022 SAKARYAKENT.NET Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu 0
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195 10.8.2022 SAKARYA24HABER.COM SUBÜ’nün Fındık Çalışmaları Ödüle Layık Görüldü 0

196 10.8.2022 SAKARYADANHABER.COM Fındık Sektörü SATSO’da Konuşuldu 0

197 10.8.2022 MEDYADETAY.COM Tarım Teknokenti için protokol imzaladılar 0

198 10.8.2022 YENISAKARYA.COM SATSO'da ‘fındık’ konuşuldu 0

199 10.8.2022 MEDYADETAY.COM Fındık sektörü SATSO’da konuşuldu 0

200 10.8.2022 HABERLER.COM Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da fındık hasat şenliği
yapıldı

0

201 10.8.2022 SONDAKIKA.COM Fındık hasat şenliği yapıldı 0

202 10.8.2022 BELGE.COM.TR Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

203 10.8.2022 HABERLER.COM Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da fındık hasat şenliği
yapıldı

0

204 10.8.2022 ALTINOVAGAZETE.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

205 10.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

206 10.8.2022 GUNEBAKIS.COM.TR Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

207 10.8.2022 HABERTURK.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

208 10.8.2022 KASTAMONUILKHABER.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

209 10.8.2022 KONHABER.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

210 10.8.2022 MANSETX.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

211 10.8.2022 MYNET.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

212 10.8.2022 VITRINHABER.COM Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı 0

213 10.8.2022 LCHABERAJANSI.COM Fındık Sektörü SATSO’da konuşuldu 0

214 10.8.2022 MEDYABAR.COM Gündem fındık 0

215 10.8.2022 HALK54.COM Fındık sektörü SATSO'da konuşuldu 0

216 10.8.2022 HABERLISIN.COM SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü 0

217 10.8.2022 NETGASTE.COM Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu 0

218 10.8.2022 SAKARYAKENT.NET Tarım teknolojisi üretimi için Geyve'ye Tarım Teknokenti
kuruluyor

0

219 10.8.2022 HABERFOKUS.COM SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü 0

220 10.8.2022 MEDYAROTA.COM Geyve'ye Tarım Teknokenti Kuruluyor 0

221 10.8.2022 ULUSAL.COM.TR Dünya Fındık Haftası'nda fındıkçılar Ulusal Kanal'a konuştu 0

222 10.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR FINDIK İLE YATAN, FINDIK İLE UYANAN SAKARYALILAR? 0

223 10.8.2022 NETGASTE.COM Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor 0

224 10.8.2022 MANSET61.COM “Herkes İçin Fındık” 0

225 10.8.2022 ORDUTRIBUNGAZETESI.COM ‘HERKES iÇiN FINDIK’ 0

226 10.8.2022 ORDUHURSESGAZETESI.COM İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 0

227 10.8.2022 ADATAVIR.COM Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu 0
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228 10.8.2022 ADATAVIR.COM SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü 0

229 10.8.2022 ADATAVIR.COM Tarım Teknokenti kuruluyor 0

230 10.8.2022 HABERIMHAMSI.COM “Herkes İçin Fındık” 0

231 10.8.2022 KOBIPOSTASI.NET HİSARCIKLIOĞLU: FINDIĞI SADECE ÇEREZLİK OLARAK
DEĞİL SANAYİ ÜRÜNÜ OLARAK DA DEĞERLENDİRMELİYİZ

0

232 10.8.2022 MARMARABASIN.COM Geyve Tarım Teknokent’i için imzalar atıldı 0

233 10.8.2022 SAKARYA54.NET Fındık Sektörü SATSO’da Konuşuldu 0

234 10.8.2022 SAKARYA54.NET Tarım teknolojisi üretimi için Geyve’ye Tarım Teknokenti
kuruluyor

0

235 10.8.2022 YENISAFAK.COM Yaşar Süngü 0

236 9.8.2022 T54.COM.TR Çark’ta renkli fındık yürüyüşü 0

237 9.8.2022 CANSES.NET "Herkes İçin Fındık" 0

238 9.8.2022 CANSES.NET TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı 0

239 9.8.2022 YESILGIRESUN.COM.TR 2. FINDIK ŞÖLENİ SAKARYA’DA YAPILDI 0

240 9.8.2022 GOZLEMSAKARYA.COM "Herkes İçin Fındık" 0

241 9.8.2022 GOZLEMSAKARYA.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı 0

242 9.8.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Protokol imzalandı 0

243 9.8.2022 HABERHENDEK.COM TARIMIN MERKEZİ SAKARYA OLACAK 0

244 9.8.2022 SAKARYADANHABER.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı 0

245 9.8.2022 ULUSAL.COM.TR Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni 0

246 9.8.2022 HABER54.COM.TR Vizyon projede imzalar atıldı 0

247 9.8.2022 HABERLISIN.COM Vizyon projede imzalar atıldı 0

248 9.8.2022 HALK54.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı 0

249 9.8.2022 HABERLISIN.COM YÜCE “SAKARYA’YI FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR YAPMAK
İSTİYORUZ”

0

250 9.8.2022 KARASUHABERLERI.COM HEDEF, FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR OLMAK 0

251 9.8.2022 MEDYADETAY.COM DEV TARIM PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM 0

252 9.8.2022 KOCAALI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı 0

253 9.8.2022 SAKARYAKENT.NET TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı 0

254 9.8.2022 SAKARYAKENT.NET TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU SAKARYA’DAYDI 0

255 9.8.2022 YENISAKARYA.COM HEDEF FINDIKTA BİRİNCİ OLMAK 0

256 9.8.2022 ADAYORUM.COM “Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Yapıldı 0

257 9.8.2022 ORTADOGUGAZETESI.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0

258 9.8.2022 LCHABERAJANSI.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ‘’Üretim zengini, gelir fakiriyiz’’ 0

259 9.8.2022 SAKARYAHALK.COM 'GELENEKSEL TARIMIN MERKEZİ SAKARYA OLACAK' 0

260 9.8.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM “Herkes İçin Fındık” 0
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261 9.8.2022 HABERFOKUS.COM Dünya Fındık Haftası'nda İlk Fındık Alımı Yapıldı 0

262 9.8.2022 KAPSAMHABER.COM 2. Dünya Fındık Haftası, Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni 0

263 9.8.2022 HALK54.COM BAŞKAN YÜCE, DEV TARIM PROJESİ İÇİN TARİH VERDİ 0

264 9.8.2022 HABER54.COM.TR “Fındığa Değer Katanlar“ ödül töreni düzenlendi 0

265 9.8.2022 HABER54.COM.TR SAKARYA'DA İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 0

266 9.8.2022 ORDUGAZETE.COM FINDIKTA ÜRETİMDE ZENGİN, GELİRDE FAKİRİZ! 0

267 9.8.2022 HABERFOKUS.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “LİSANSLI DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

0

268 9.8.2022 MEDYAROTA.COM “LİSANSLI DEPO KALİTESİ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI” 0

269 9.8.2022 BUGUNKOCAELI.COM.TR KOCAELİ HABER - TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:
“ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI!”

0

270 9.8.2022 YENISAKARYA.COM Sakarya'da ilk fındık alımı 0

271 9.8.2022 YENISAKARYA.COM Onlar ‘Fındığa Değer Katanlar" 0

272 9.8.2022 GAZETECIN.COM Hisarcıklıoğlu: 'Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz' 0

273 9.8.2022 DUZCETV.COM HİSARCIKLIOĞLU: “ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE
SATILACAK”

0

274 9.8.2022 ORDUHURSESGAZETESI.COM FINDIKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR 0

275 9.8.2022 ULAK.NEWS Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödülü verildi 0

276 9.8.2022 SONHABERLER.COM Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödülü verildi 0

277 9.8.2022 ADATAVIR.COM SAKARYA’YI FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR YAPMAK İSTİYORUZ 0

278 9.8.2022 ADATAVIR.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı 0

279 9.8.2022 GIDATARIM.COM SAKARYA’DA LİSANSLI HUBUBAT DEPOSU AÇILDI 0

280 9.8.2022 HABERBUKETI.NET Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı 0

281 9.8.2022 MARMARABASIN.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı 0

282 9.8.2022 MARMARASEKTOREL.COM TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı 0

283 9.8.2022 SAKARYA54.NET DÜNYA FINDIK HAFTASI’NDA “HER ŞEY FINDIK İÇİN”
SEMPOZYUMU YAPILDI“TARIM YOKSA EKMEK YOK”
“DÜNYA FINDIK HAFTASI”

0

284 9.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR SAKARYA’DA FINDIK COŞKUSU 0

285 8.8.2022 HABERLISIN.COM "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0

286 8.8.2022 PARATIC.COM Hisarcıklıoğlu: Üretim Zengini Gelir Fakiriyiz 0

287 8.8.2022 MUHALIF.COM.TR Sakarya’da ”Fındığa Değer Katanlar” ödül töreni düzenlendi 0

288 8.8.2022 MUHALIF.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: FAALİYETTE OLAN
LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI

0

289 8.8.2022 BELGE.COM.TR Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0

290 8.8.2022 SAKARYAHALK.COM Sakarya'da lisanslı depo açıldı 0

291 8.8.2022 PALO.COM.TR TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı
depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

0

292 8.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0
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293 8.8.2022 HABERTURK.COM Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0

294 8.8.2022 KONHABER.COM Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0

295 8.8.2022 MYNET.COM Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0

296 8.8.2022 MYNET.COM Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi 0

297 8.8.2022 ESHAHABER.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI

0

298 8.8.2022 SAKARYAHALK.COM İlk fındık alımı gerçekleştirildi 0

299 8.8.2022 MEDYADETAY.COM SAKARYA’DA FINDIĞIN İLK ALIMI YAPILDI 0

300 8.8.2022 SAKARYADANHABER.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

301 8.8.2022 T24.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: FAALİYETTE OLAN
LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI

0

302 8.8.2022 YENISAKARYA.COM SAKARYA’DA İLK FINDIK ALIMI YAPILDI, LİSANSLI DEPO
AÇILDI

0

303 8.8.2022 SAKARYAYENIHABER.COM HİSARCIKLIOĞLU: “LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

304 8.8.2022 LCHABERAJANSI.COM ADEM SARI; LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON
TONA ULAŞTI

0

305 8.8.2022 OLAY53.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

306 8.8.2022 HABERNEFERI.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI

0

307 8.8.2022 MEDYABAR.COM TOBB BAŞKANI SAKARYA'DA KONUŞTU 0

308 8.8.2022 UNYENETHABER.COM “Dünya Fındık Haftasında Ünye Rüzgarı” 0

309 8.8.2022 BEYAZGAZETE.COM HİSARCİKLİOGLU AÇİKLAMASİ 'ÜLKEMİZDE FAALİYETTE
OLAN LİSANSLİ DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA
ULASTİ'

0

310 8.8.2022 HATAYINTERNETTV.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

311 8.8.2022 COM.COM.TR Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı 0

312 8.8.2022 EKOMETRE.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

313 8.8.2022 EKOPARA.COM HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN
LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

0

314 8.8.2022 BURDAHABER.COM HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN
LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

0

315 8.8.2022 HABER7.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI

0

316 8.8.2022 IHAVIDEO.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ ...

0

317 8.8.2022 MEDYAGAZETE.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

318 8.8.2022 KARSMANSET.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

319 8.8.2022 PUSULAGAZETESI.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI"

0
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320 8.8.2022 BEYAZGAZETE.COM TOBB BASKANİ HİSARCİKLİOGLU AÇİKLAMASİ
'ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLİ DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULASTİ'

0

321 8.8.2022 ISTANBULHABER.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

322 8.8.2022 BEYAZGUNDEM.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

323 8.8.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR “LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI” 0

324 8.8.2022 BURSAHABER.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

325 8.8.2022 EKOVITRIN.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

326 8.8.2022 GAZETERIZE.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

327 8.8.2022 HABER16.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI"

0

328 8.8.2022 HABER54.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

329 8.8.2022 IHA.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

330 8.8.2022 INEGOLONLINE.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

331 8.8.2022 MAVIKOCAELI.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI"

0

332 8.8.2022 MERSINTIME.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

333 8.8.2022 SAMSUNSONHABER.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: 'ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI'

0

334 8.8.2022 T4HABER.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI"

0

335 8.8.2022 YAZARGAZETESI.COM.TR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

336 8.8.2022 AKILLIGUNDEM.COM Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı 0

337 8.8.2022 BASAKGAZETESI.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

338 8.8.2022 SONHABERLER.COM Sakarya'da hububat için lisanslı depo açıldı 0

339 8.8.2022 KONYAHABER42.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU   ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI

0

340 8.8.2022 DUNYA.COM Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı 0

341 8.8.2022 MUHALIF.COM.TR Sakarya’da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0

342 8.8.2022 MYNET.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0

343 8.8.2022 HABERTURK.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0

344 8.8.2022 KONHABER.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0
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345 8.8.2022 HABERTS.COM SAKARYA - Hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0

346 8.8.2022 HABERLISIN.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

347 8.8.2022 T54.COM.TR LİSANSLI DEPO TÖRENLE AÇILDI 0

348 8.8.2022 ORDUGAZETE.COM Erken toplanan fındığın randımanı 48 geldi 0

349 8.8.2022 YENIAKIT.COM.TR Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleşti 0

350 8.8.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü 0

351 8.8.2022 NEWSFINDY.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

352 8.8.2022 MUHALIF.COM.TR Sakarya’da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

353 8.8.2022 HALK54.COM Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü 0

354 8.8.2022 SONDAKIKA.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

355 8.8.2022 MYNET.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

356 8.8.2022 AYRINTILIHABER.COM.TR Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

357 8.8.2022 HABERTURK.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

358 8.8.2022 KONHABER.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

359 8.8.2022 HABERLER.COM Sakarya haberi! Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

360 8.8.2022 HABERLISIN.COM Lisanslı depoya görkemli açılış 0

361 8.8.2022 SAKARYAYENIHABER.COM LİSANSLI DEPO TÖRENLE AÇILDI 0

362 8.8.2022 HALK54.COM Sakarya’da ilk fındık alımı yapıldı 0

363 8.8.2022 HALK54.COM STB Lisanslı Depo Tesisi açıldı 0

364 8.8.2022 HABERTS.COM Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi 0

365 8.8.2022 HABERFOKUS.COM Yerli Otomobile, Sakarya’dan Davet Var 0

366 8.8.2022 ANAYURTGAZETESI.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

367 8.8.2022 TURKIYEESNAF.COM.TR Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

368 8.8.2022 YENISAKARYA.COM Fındıkçı yüksek rekolte bekliyor 0

369 8.8.2022 TICARIHAYAT.COM.TR Fındık üreticisinden yüksek rekolte beklentisi 0

370 8.8.2022 ANALIZGAZETESI.COM.TR SAKARYALI FINDIK ÜRETİCİSİ BU YIL YÜKSEK REKOLTE
BEKLİYOR

0

371 8.8.2022 AA.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı 0

372 8.8.2022 AYDINLIK.COM.TR Bakım ve ilgiyle rekolteyi artırdılar 0

373 8.8.2022 MALATYAGUNCEL.COM TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE
FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI”

0

374 8.8.2022 PENCERETV.COM “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO
KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

0

375 8.8.2022 SAKARYA54.NET LİSANSLI DEPO, SAKARYA TİCARET BORSASININ
GİRİŞİMLERİYLE  HİZMETE AÇILDI.TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5
MİLYON TONA ULAŞTI

0

376 8.8.2022 SAKARYA54.NET ZİRAAT YÜK.  MÜH. HAMDİ  ŞENOĞLU “BORSA MUTLAKA
TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİ”

0
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377 8.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR DÜNYA FINDIK HAFTASI BAŞLIYOR 0

378 8.8.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Fındıkta beklenti 100 bin ton 0

379 7.8.2022 SONHABERLER.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl umutlu 0

380 7.8.2022 DURUSTHABER.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

381 7.8.2022 KONYAAKTUEL.COM.TR Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

382 7.8.2022 ANKARADANHABER.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

383 7.8.2022 TURKIYEAJANSI.COM AnasayfaSakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

384 7.8.2022 ULUSALPOST.COM Sakaryalı Fındık Üreticisi Bu Yıl Yüksek Rekolte Bekliyor 0

385 7.8.2022 URFADABUGUN.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

386 7.8.2022 LINEHABER.COM.TR Fındık üreticisi rekolte ve fiyattan memnun 0

387 7.8.2022 DIKGAZETE.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

388 7.8.2022 DIRILISPOSTASI.COM Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor 0

389 19.8.2022 ORDUOLAY.COM KANTARDA HİLE YAPAN TÜCCARA KARŞI DİKKATLİ OLUN 0
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YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 19.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 170,06

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 19.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 170,06

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 225,95

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 225,95

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 99,73

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 99,73

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 63,53

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 63,53

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 32,86

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 32,86

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 25,08

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 25,08

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 92,79

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 92,79

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 69,13

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 18.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 69,13

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 16.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 21,87

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 108,61

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 108,61

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 141,63

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 141,63

2/2



DÜNYA Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 8
İSTANBUL Medya Tiraj : 42297
EKONOMİ StxCm : 42,93

1/1



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 1
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 988,18

1/3



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 5
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 988,18

2/3



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 6
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 988,18

3/3



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 142,89

1/1



SANAYİ GAZETESİ Yayın Tarihi : 15.8.2022

HAFTALIK ULUSAL
GAZETE

Sayfa : 1

KOCAELİ Medya Tiraj : 5000
SANAYİ StxCm : 16,72

1/1



AYDINLIK Yayın Tarihi : 13.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 7
İSTANBUL Medya Tiraj : 1574
SİYASİ StxCm : 165,34

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 13.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 142,5

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 13.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 142,5

2/2



KARADENİZ Yayın Tarihi : 13.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 7
TRABZON Medya Tiraj : 5514
SİYASİ StxCm : 72,48

1/1



TAKA Yayın Tarihi : 13.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 8
TRABZON Medya Tiraj : 3500
SİYASİ StxCm : 48,58

1/1



DÜZCE'NİN SESİ Yayın Tarihi : 12.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
DÜZCE Medya Tiraj : 848
SİYASİ StxCm : 57,89

1/1



GİRESUN GÜNDEM Yayın Tarihi : 12.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
YAŞAM StxCm : 100,02

1/1



KARADENİZ Yayın Tarihi : 12.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 4
TRABZON Medya Tiraj : 5514
SİYASİ StxCm : 30,46

1/1



KARADENİZ'DE SON
NOKTA

Yayın Tarihi : 12.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 4
TRABZON Medya Tiraj : 1015
SİYASİ StxCm : 32,1

1/1



KUZEY EKSPRES Yayın Tarihi : 12.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 6
TRABZON Medya Tiraj : 1400
SİYASİ StxCm : 83,61

1/1



ORDU HAYAT Yayın Tarihi : 12.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
ORDU Medya Tiraj : 850
SİYASİ StxCm : 87,12

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 61,29

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 202,02

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 202,02

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 179,7

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 179,7

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 146,29

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 146,29

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 80,97

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 167,17

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 167,17

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 140,76

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 140,76

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 92,1

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 92,1

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 78,13

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 78,13

2/2



FATSA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
ORDU Medya Tiraj : 500
SİYASİ StxCm : 132,77

1/2



FATSA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
ORDU Medya Tiraj : 500
SİYASİ StxCm : 132,77

2/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 96,54

1/1



KARADENİZDEN
GÜNE BAKIŞ

Yayın Tarihi : 11.8.2022

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE

Sayfa : 11

TRABZON Medya Tiraj : 2000
SİYASİ StxCm : 112,38

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 116,09

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 49,53

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 32,79

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 27,36

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 27,36

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 17,71

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 57,36

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 57,36

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 149,84

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 132,94

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 132,94

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 100,73

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 100,73

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 134,73

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 134,73

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 147,54

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 11.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 147,54

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 52,11

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 22,78

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 22,78

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 22,87

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 22,87

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 74,19

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 74,19

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 21,18

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 23,25

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 345,24

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 345,24

2/2



YENİ ŞAFAK Yayın Tarihi : 10.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 4
İSTANBUL Medya Tiraj : 75528
SİYASİ StxCm : 98,13

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 198,31

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 198,31

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 329,6

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 329,6

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 75,8

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 75,8

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 176,04

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 176,04

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 91,17

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 91,17

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 355,54

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 355,54

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 94,87

1/1



ANAYURT Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9
ANKARA Medya Tiraj : 3705
SİYASİ StxCm : 92,68

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 101,61

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 104,15

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 104,15

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 9,35

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 6,78

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 144,38

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 144,38

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 12,46

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 434,92

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 434,92

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 9.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 120,68

1/1



YENİ SÖZ Yayın Tarihi : 9.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 6
İSTANBUL Medya Tiraj : 8000
SİYASİ StxCm : 31,45

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 159,81

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 159,81

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 42,99

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 227,31

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 227,31

2/2



ANALİZ Yayın Tarihi : 8.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 9
İSTANBUL Medya Tiraj : 50201
SİYASİ StxCm : 24,74

1/1



AYDINLIK Yayın Tarihi : 8.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 7
İSTANBUL Medya Tiraj : 1574
SİYASİ StxCm : 92,44

1/1



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 127,01

1/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 127,01

2/2



HÜRSES Yayın Tarihi : 8.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 4
İSTANBUL Medya Tiraj : 5432
SİYASİ StxCm : 23,28

1/1



MİLAT Yayın Tarihi : 8.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 5
İSTANBUL Medya Tiraj : 50352
SİYASİ StxCm : 19,64

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 6,74

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 40,14

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 40,14

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 36,84

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 78,65

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 193,06

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 193,06

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 39,26

1/1



YENİ ASIR Yayın Tarihi : 8.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 9
İZMİR Medya Tiraj : 50474
SİYASİ StxCm : 17,22

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 113,07

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 8.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 113,07

2/2



DOKUZ SÜTUN Yayın Tarihi : 7.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 9
İSTANBUL Medya Tiraj : 10324
SİYASİ StxCm : 46,4

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 58,55

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 194,28

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 194,28

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 58,65

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 75,41

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 84,53

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 84,53

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 66,93

1/1



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 134,02

1/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 134,02

2/2



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 106,79

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 20,75

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 4,72

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 20,29

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 60,25

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 60,25

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 124,27

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 124,27

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 116,64

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 6.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 116,64

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 135,77

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 135,77

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 129,05

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 129,05

2/2



DÜNYA Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 17
İSTANBUL Medya Tiraj : 42297
EKONOMİ StxCm : 23,26

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 15,65

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 39,79

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 39,79

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 120,38

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 120,38

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 74,27

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 5.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 74,27

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 4.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 118,83

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 3.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 46,69

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 3.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 28,21

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 3.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 28,21

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 66,12

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 104,38

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 104,38

2/2



AKŞAM Yayın Tarihi : 2.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 6
İSTANBUL Medya Tiraj : 98985
SİYASİ StxCm : 50,73

1/1



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 74,68

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 74,68

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 5,26

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 41,85

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 67,45

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 103,52

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 2.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 103,52

2/2



KE DERGİSİ Yayın Tarihi : 1.8.2022

3 AYLIK BÖLGESEL DERGİ Sayfa : 24
ORDU Medya Tiraj : 5000
EKONOMİ StxCm : 766,51

1/2



KE DERGİSİ Yayın Tarihi : 1.8.2022

3 AYLIK BÖLGESEL DERGİ Sayfa : 25
ORDU Medya Tiraj : 5000
EKONOMİ StxCm : 766,51

2/2



KE DERGİSİ Yayın Tarihi : 1.8.2022

3 AYLIK BÖLGESEL DERGİ Sayfa : 14
ORDU Medya Tiraj : 5000
EKONOMİ StxCm : 45,43

1/1



YENİ BİRLİK Yayın Tarihi : 1.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 2
İSTANBUL Medya Tiraj : 50282
SİYASİ StxCm : 109,95

1/1



EKONOMİK FORUM Yayın Tarihi : 1.5.2022

AYLIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 67
ANKARA Medya Tiraj : 15000
EKONOMİ StxCm : 162,07

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 218,64

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 106,68

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 183,83

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 183,83

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 223,42

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 223,42

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 131,55

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 200,61

1/1



ANALİZ Yayın Tarihi : 10.8.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 9
İSTANBUL Medya Tiraj : 50201
SİYASİ StxCm : 94,25

1/1



FATSA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
ORDU Medya Tiraj : 500
SİYASİ StxCm : 104,53

1/2



FATSA Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
ORDU Medya Tiraj : 500
SİYASİ StxCm : 104,53

2/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 170,85

1/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 170,85

2/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 48,63

1/1



GİRESUN GÜNDEM Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
YAŞAM StxCm : 383,42

1/2



GİRESUN GÜNDEM Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
YAŞAM StxCm : 383,42

2/2



GİRESUN İLERİ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1200
SİYASİ StxCm : 173,85

1/2



GİRESUN İLERİ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1200
SİYASİ StxCm : 173,85

2/2



HABERDE DENGE Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAMSUN Medya Tiraj : 968
SİYASİ StxCm : 124,54

1/2



HABERDE DENGE Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAMSUN Medya Tiraj : 968
SİYASİ StxCm : 124,54

2/2



HÜRSES Yayın Tarihi : 10.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 3
İSTANBUL Medya Tiraj : 5432
SİYASİ StxCm : 28,99

1/1



HÜRSES Yayın Tarihi : 10.8.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 3
İSTANBUL Medya Tiraj : 5432
SİYASİ StxCm : 105,73

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 173,84

1/2



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 173,84

2/2



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 33,65

1/1



ORDU TRİBÜN Yayın Tarihi : 10.8.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
ORDU Medya Tiraj : 566
SİYASİ StxCm : 332,01

1/1



EKONOMİK FORUM Yayın Tarihi : 1.5.2022

AYLIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 43
ANKARA Medya Tiraj : 15000
EKONOMİ StxCm : 545,6

1/1



Fındıkta oyuna gelmeyin
Fındıkta oyuna gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

haberlisin.com -

“FIRSAT VERİLMEMELİ”

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı  Adem Sarı,  fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı. Başkan Sarı,

“Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi  var.

Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz” dedi

“TEMKİNLİ OLUNMALI”

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

Tags: 

HABERLISIN.COM
Yayın Tarihi : 18.08.2022 09:46:00
Link : https://www.haberlisin.com/haber/11658274/findikta-oyuna-gelmeyin



‘Fındıkta oyuna gelmeyin’
‘Fındıkta oyuna gelmeyin’

 

Dikkatli olunmalı

	Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda

katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına

üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz”

dedi.

	Korsan tüccarlar

	Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Fındıkta Oyuna Gelmeyin
Fındıkta Oyuna Gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara

karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına

hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma

değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına

üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.”

dediSözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan

tüccarlar; köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin

midir? Ne yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli

olması gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Fındıkta Oyuna Gelmeyin
Fındıkta Oyuna Gelmeyin

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara

karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına

hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dediSözde fındık

tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar; köy köy

gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne yaptıkları

bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması gerekmektedir.

Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da satıcının da kazandığı

herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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STB Başkanı Sarı Uyardı; Fındıkta Oyuna Gelmeyin
STB Başkanı Sarı Uyardı; Fındıkta Oyuna Gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma

değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına

üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.”

dediSözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan

tüccarlar; köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin

midir? Ne yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli

olması gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Adem Sarı; “Fındıkta oyuna gelmeyin”
Adem Sarı; “Fındıkta oyuna gelmeyin”

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı. Başkanı Adem

Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile..

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı. Başkanı Adem

Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak

fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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"Fındıkta Oyuna Gelmeyin"
"Fındıkta Oyuna Gelmeyin"

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.

Tags: 

MEDYAROTA.COM
Yayın Tarihi : 17.08.2022 12:13:00
Link : https://www.medyarota.com/haber/11653458/findikta-oyuna-gelmeyin



'Fındıkta oyuna gelmeyin'
'Fındıkta oyuna gelmeyin'

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası  Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

FIRSAT VERMEYİNBaşkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı

bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat

vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz” dedi.

ÜRETİCİ DİKKATLİ OLMALISözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli

olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar; köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok.

Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar

konusunda temkinli olması gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir.

İnşallah alıcının da satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Fındıkta Oyuna Gelmeyin
Fındıkta Oyuna Gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.Sakarya Tica...

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara

karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına

hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi Sözde fındık

tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar; köy köy

gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne yaptıkları

bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması gerekmektedir.

Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da satıcının da kazandığı

herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Başkan Sarı: Fındıkta oyuna gelmeyin
Başkan Sarı: Fındıkta oyuna gelmeyin

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

HER ALANDA DİKKATLİ OLUNMALI

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

ÜRETİCİMİZ FINDIĞA SAHİP ÇIKMALI

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Fındıkta oyuna gelmeyin!
Fındıkta oyuna gelmeyin!

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

 

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

 

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.

Tags: 
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STB Başkanı Sarı uyardı: Fındıkta oyuna gelmeyin
STB Başkanı Sarı uyardı: Fındıkta oyuna gelmeyin

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Başkan Sarı: Fındıkta oyuna gelmeyin
Başkan Sarı: Fındıkta oyuna gelmeyin

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı,  fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

"Zararın önüne geçmeliyiz"

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

"Dikkatli olun"

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi  yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'dan uyarı
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'dan uyarı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası  Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine  kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en  büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Fındıkta Oyuna Gelmeyin
Fındıkta Oyuna Gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara

karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına

hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dediSözde fındık

tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar; köy köy

gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne yaptıkları

bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması gerekmektedir.

Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da satıcının da kazandığı

herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Sarı; Fındıkta oyuna gelmeyin
Sarı; Fındıkta oyuna gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.

Tags: 

HABERLISIN.COM
Yayın Tarihi : 17.08.2022 11:19:00
Link : https://www.haberlisin.com/haber/11652537/sari-findikta-oyuna-gelmeyin



“Fındıkta Oyuna Gelmeyin“
“Fındıkta Oyuna Gelmeyin“

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma

değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına

üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.”

dedi

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Fındıkta Oyuna Gelmeyin
Fındıkta Oyuna Gelmeyin

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara

karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına

hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi Sözde fındık

tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar; köy köy

gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne yaptıkları

bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması gerekmektedir.

Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da satıcının da kazandığı

herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde

yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

 

Fındıkta Oyuna Gelmeyin

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan

sözde tüccarlara karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi

var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir

mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi

 

Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Başkan Adem Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz ” ifadelerini kullandı.
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SAKARYA TARIMINDA BAŞKAN YÜCE VE ADEM SARI FARKI!
SAKARYA TARIMINDA BAŞKAN YÜCE VE ADEM SARI FARKI!

 

Sakarya, son günlerde ticaret, sanayi, eğitim ve tarım alanında Türkiye gündemini meşgul ediyor!

Sakarya, özellikle tarım alanında yapılan projelerle dikkatleri üzerine çekiyor!

Sakarya tarımı, Başkan Yüce’nin gelmesiyle birlikte canlandı!

Başkan Yüce, tarım ve hayvancılık sektörüne el atarak, et süt bal, kenevir, aromatik bitkiler, manda ve seracılık alanında projeler hazırladı!

STB Başkanı Adem Sarı da boş durmadı. Yüce başkanın tarım alanındaki hızına ayak uyduran Başkan Sarı, lisanslı depoculuk projesini hayata geçirdi!

Başkan Yüce ile Adem Sarı’nın uyumlu çalışması Sakarya tarımına katma değer kazandırmaya devam ediyor!

Ben bir gazeteci olarak Temmuz ayında Ramada Otelde Nijerya heyeti ile yapılan toplantıda bu uyumu çıplak gözle gördüm!

Sakaryalı firmaları Nijerya heyeti ile bir araya getirerek, tarımsal alanda iş görüşmeleri yaptıran başkanlarımızı tebrik etmek gerekir.

Dünya Fındık Haftası Etkinlikleri 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklere TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Sakarya’da tarım için yapılan projelerin,

Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılardan söz etti.

Yaşanılan Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı tarımın önemini bir kez daha tüm Dünyaya gösterdi!

Sakarya’daki tarım projelerine Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hayran kaldı!

Bakan Varank, Akyazı Kuzuluk’taki  sera mükemmeliyet merkezini gezerken, başkan Yüce’den övgüyle bahsetti.

Bakan Varank, Marmara Bölgesi'nde seracılıkla ilgili iş yapmak isteyenler olursa, gelsinler Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim alsınlar, Sakarya

doğasıyla çok güzel bir şehir ama tarımda da atılım yapmış durumda. Bu projede çalışanlara tebrik ediyorum. Ekrem Yüce Başkanımıza çok teşekkür

ediyorum, diye konuşarak projeye duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Bakan Varank ile Hisarcıklıoğlu’nun konuşmaları Sakarya tarımının dünü ile bugünü arasındaki farkı ortaya çıkarıyor!

Tarımı seven Başkanlar (Yüce ve Sarı) sayesinde Sakarya tarımı kalkınıyor, gelişiyor!!!

Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakan Varank ve Hisarcıklıoğlu söylüyor!

Bakan Varank’ın Başkan Yüce için yaptığı övgü, yaklaşan 2023 seçimleri için bir yere not edilir!

Bakan Varank’ın sözleri, Sakarya’da Milletvekili listesi hazırlamakta zorlanan AK Parti için yol gösterici olabilir!

Tarım bakanı bulmakta zorlanan AK Parti için DOKAP ve Sakarya Büyükşehir’de yaptığı projeler, Yüce başkan için referans olabilir!

Önce milletvekilliği, sonra tarım bakanlığı!

At binenin, kılıç kuşananın! Sözü başkan Yüce’nin çalışmalarını çok güzel özetliyor…

Milletvekili listeleri konusunda bütün partiler arayış içinde!

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’dan da çok iyi bir milletvekili olur!

Bir milletvekilinde aranılan özelliklerin başında, Ahlaklı ve dürüst olması gelir!

Daha sonra akıllı, mantıklı, uyumlu, olup olmadığı ve kararlarını alırken cesur ve dik duruşlu olup olmadığına bakılır!

Tabii ki vizyonerlik ve karizmatik olup olmama da önemlidir!

Aranan özellikler, say say bitmez!

Ekrem Yüce ve Adem Sarı ismi bana göre Sakarya’da hazırlanan milletvekilleri listelerinde olmalıdır!

İş insanın aynasıdır!

Başkan Yüce ve Başkan Sarının yaptığı işler ortada…

*****

HENDEK LİSESİ BAKAN ÖZER’İN AÇIKLADIĞI LİSTEDE YOK!

Bakan ziyaretinden bahsetmişken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ziyaretini es geçmeyelim.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Sakarya'ya 2022 yılı içinde bina

güçlendirmeleri, yeni okul yapımları, yık-yap kapsamındaki çalışmalar için 658 milyon lira bütçe verildiğini, bugün 980 milyon liralık ek yatırım yapma kararı

alındığını açıkladı.

Bakan Özer Sakarya’ya ek yatırım olarak yaklaşık olarak 1 milyar TL bütçe artırımı yaptıklarını müjdeledi!

Bakan Özer, “Sakarya ilimizin eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Sakarya ilimize hayırlı uğurlu

olmasını diliyorum. Yatırımlarımızın önemli bir kısmı güçlendirmelerle ilgili. Biliyorsunuz, tüm Türkiye'de sadece Sakarya'da değil, okullarımızın depremde en

güvenli ortamlar olması için hem güçlendirme çalışmaları yapıyoruz hem de yıkılması gereken okulları yıkıp hızlı bir şekilde yerine yeni okulları inşa ediyoruz.

Bu kapsamda inşallah, 2022 yılı sonunda güçlendirme yapılacak hiçbir okul kalmayacak." Diye açıklama yaptı.

Bakan Özer’in açıklaması Hendek Lisesinin yıkım kararını da ilgilendiriyor!

Bakan Özer, yatırımlarımızın önemli bir kısmı güçlendirmelerle ilgili, diye bilgi veriyor!

Hendek Lisesinin depreme karşı dayanıklıdır raporunun var olduğu, ilçe kamuoyu ile paylaşıldı!

Aldığımız bilgilere göre yıkım kararıyla ilgili yeni bir raporda hazırlanmamış!!!

Bakan Özer, toplantı sonrası Sakarya’ya 7 yeni ilkokul, 5 ortaokul yapma kararı da alındığını ifade etti!

Dikkat edersek yapılacak yeni okulların listesinde lise yok!

O halde bu yıkım kararı nereden çıktı!

Bu işin içinde Hendek Lisesi arsası için ortaya atılan birilerinin rant planları olmasın!

Yakın zamanında bu işin aslı ortaya çıkar!

İşte o zaman kıyamet birileri için kopar!!!
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SAKARYA TARIMINDA BAŞKAN YÜCE VE ADEM SARI FARKI!Sakarya, son günlerde ticaret, sanayi, eğitim ve tarım alanında Türkiye gündemini meşgul

ediyor!Sakarya, özellikle tarım alanında yapılan projelerle dikkatleri üzerine çekiyor!Sakarya tarımı, Başkan Yüce’nin gelmesiyle birlikte canlandı!Başkan

Yüce, tarım ve hayvancılık sektörüne el atarak, et süt bal, kenevir, aromatik bitkiler, manda ve seracılık alanında projeler hazırladı!STB Başkanı Adem Sarı

da boş durmadı. Yüce başkanın tarım alanındaki hızına ayak uyduran Başkan Sarı, lisanslı depoculuk projesini hayata geçirdi!Başkan Yüce ile Adem

Sarı’nın uyumlu çalışması Sakarya tarımına katma değer kazandırmaya devam ediyor!Ben bir gazeteci olarak Temmuz ayında Ramada Otelde Nijerya

heyeti ile yapılan toplantıda bu uyumu çıplak gözle gördüm!Sakaryalı firmaları Nijerya heyeti ile bir araya getirerek, tarımsal alanda iş görüşmeleri yaptıran

başkanlarımızı tebrik etmek gerekir.Dünya Fındık Haftası Etkinlikleri 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlendi. Düzenlenen etkinliklere

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Sakarya’da tarım için yapılan projelerin, Türkiye ekonomisine

sağlayacağı katkılardan söz etti. Yaşanılan Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı tarımın önemini bir kez daha tüm Dünyaya gösterdi!Sakarya’daki tarım

projelerine Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hayran kaldı!Bakan Varank, Akyazı Kuzuluk’taki  sera mükemmeliyet

merkezini gezerken, başkan Yüce’den övgüyle bahsetti. Bakan Varank, Marmara Bölgesi'nde seracılıkla ilgili iş yapmak isteyenler olursa, gelsinler Sakarya

Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim alsınlar, Sakarya doğasıyla çok güzel bir şehir ama tarımda da atılım yapmış durumda. Bu projede çalışanlara tebrik

ediyorum. Ekrem Yüce Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, diye konuşarak projeye duyduğu hayranlığı dile getirdi.Bakan Varank ile Hisarcıklıoğlu’nun

konuşmaları Sakarya tarımının dünü ile bugünü arasındaki farkı ortaya çıkarıyor!Tarımı seven Başkanlar (Yüce ve Sarı) sayesinde Sakarya tarımı kalkınıyor,

gelişiyor!!!Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakan Varank ve Hisarcıklıoğlu da söylüyor!Bakan Varank’ın Başkan Yüce için yaptığı övgü, yaklaşan 2023

seçimleri için bir yere not edilir!Bakan Varank’ın sözleri, Sakarya’da Milletvekili listesi hazırlamakta zorlanan AK Parti için yol gösterici olabilir!Tarım bakanı

bulmakta zorlanan AK Parti için DOKAP ve Sakarya Büyükşehir’de yaptığı projeler, Yüce başkan için referans olabilir!Önce milletvekilliği, sonra tarım

bakanlığı!At binenin, kılıç kuşananın! Sözü başkan Yüce’nin çalışmalarını çok güzel özetliyor…Milletvekili listeleri konusunda bütün partiler arayış içinde!

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’dan da çok iyi bir milletvekili olur!Bir milletvekilinde aranılan özelliklerin başında, ahlaklı ve dürüst olması

gelir!Daha sonra akıllı, mantıklı, uyumlu, olup olmadığı ve kararlarını alırken cesur ve dik duruşlu olup olmadığına bakılır!Tabii ki vizyonve karizmatik olup

olmama da önemlidir!Aranan özellikler, say say bitmez!Ekrem Yüce ve Adem Sarı ismi bana göre Sakarya’da hazırlanan milletvekilleri listelerinde

olmalıdır!İş insanın aynasıdır!Başkan Yüce ve Başkan Sarının yaptığı işler ortada…***** HENDEK LİSESİ BAKAN ÖZER’İN AÇIKLADIĞI LİSTEDE

YOK!Bakan ziyaretinden bahsetmişken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ziyaretini es geçmeyelim.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim

Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Sakarya'ya 2022 yılı içinde bina güçlendirmeleri, yeni okul yapımları, yık-yap kapsamındaki

çalışmalar için 658 milyon lira bütçe verildiğini, bugün 980 milyon liralık ek yatırım yapma kararı alındığını açıkladı.Bakan Özer Sakarya’ya ek yatırım olarak

yaklaşık olarak 1 milyar TL bütçe artırımı yaptıklarını müjdeledi!Bakan Özer, “Sakarya ilimizin eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkartmış

bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Sakarya ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yatırımlarımızın önemli bir kısmı güçlendirmelerle ilgili. Biliyorsunuz,

tüm Türkiye'de sadece Sakarya'da değil, okullarımızın depremde en güvenli ortamlar olması için hem güçlendirme çalışmaları yapıyoruz hem de yıkılması

gereken okulları yıkıp hızlı bir şekilde yerine yeni okulları inşa ediyoruz. Bu kapsamda inşallah, 2022 yılı sonunda güçlendirme yapılacak hiçbir okul

kalmayacak." Diye açıklama yaptı.Bakan Özer’in açıklaması Hendek Lisesinin yıkım kararını da ilgilendiriyor!Bakan Özer, yatırımlarımızın önemli bir kısmı

güçlendirmelerle ilgili, diye bilgi veriyor!Hendek Lisesinin depreme karşı dayanıklıdır raporunun var olduğu, ilçe kamuoyu ile paylaşıldı!Aldığımız bilgilere

göre yıkım kararıyla ilgili yeni bir raporda hazırlanmamış!!!Bakan Özer, toplantı sonrası Sakarya’ya 7 yeni ilkokul, 5 ortaokul yapma kararı da alındığını ifade

etti!Dikkat edersek yapılacak yeni okulların listesinde lise yok!O halde bu yıkım kararı nereden çıktı!Bu işin içinde Hendek Lisesi arsası için ortaya atılan

birilerinin rant planları olmasın!Yakın zamanında bu işin aslı ortaya çıkar! İşte o zaman kıyamet birileri için kopar!!!
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Sevgili okurlar,Seçimler yaklaşıyor ya, birbirinden farklı açıklamalar, ziyaretler birbiri peşi sıra gerçekleştiriliyor..Siyasi partilerin, Sakarya teşkilatlarında ayrı

bir seçim telaşı da yaşanmıyor değil..Bütün bunlar arasında, “Sakarya Dünya Fınodık Haftası” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Diğer illerde de bu tür

etkinliklerin devamı sağlanıyor..Şöyle geriye dönüp baktığımızda, “oh bu işi de kazasız, belasız kotardık” öyle mi?Sakarya Ticaret Borsası Başkanı sevgili

Adem Sarı ile ayrı bir dostluğumuz var..DOST ACI AMA GERÇEKLERİ SÖYLER!Bu bazen, “bir öğretmen-öğrenci”,bazen de ”iki dost, iki arkadaş”

bağlamında sürüp gidiyor..Sakarya yerel medyası da bu etkinlikleri gündeme taşıdı..Hatta, bazı televizyonlarda bu etkinliğe özel yer ayırdı..Diğerleri

neredeydi ki?“Dedikodu” üretmekten başka işe yaramayan, bu televizyon kanalları, niçin bu önemli etkinliğe ekranlara taşıyarak, “insanımızı bilgilendirme,

haberdar etme” noktasında ellerini taşın altına koymadılar ki?Anlamak mümkün değil?Yerelde haberler, resimler, açıklamalar şahane!Ya, ulusal bazda, aynı

şeyi söyleyemiyorum!Etkinlikleri yerinde izlemek çok isterdim..SAKARYA İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS İDİ?Ama, acil hastamız nedeni ile bu fırsatı

yakalayamadım!..Ancak, bazı hususlarada değinmeden edemeyeceğim?..Böyle önemli bir fırsat yakalanmış, fındık üretiminde önemli ataklar yapan Sakarya

için, ayağımıza gelen bu güzel şansı daha iyi değerlendirebilir miydik?Şüphesiz evet!Fındıklar toplandı, fındıklar satın alındı, fındık yürüyüşü gerçekleştirildi,

konferanslar geçirildi?-Hani kadınlarımız?-Hani kızlarımız?-Siz de mi yok saydınız?BİR TEK ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK!Bir tek resimlere AK Parti

Sakarya milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i görüyoruz!-Oldu mu ya?-Sakarya’ya yakıştı mı?-Peki, kadın  sivil örgütlerimiz neredeler?-Haberleri mi

yoktu?Bu “maço” buluşmalar, yürüyüşler, toplantılar içinize sindi mi?Vallahi resimler layan söylemez!Tekrar filmi başa sarın bakalım,kadınlarımızı,kızlarımızı

görebilecek misiniz?Ah be kardeşim, Sakarya’nın gözbebeği, en görkemli  caddesi “Çark Caddesinde” yürüyorsunuz?Ne adına?Fındık Haftası adına değil

mi?NEREDE KADINLARIMIZI,KIZLARIMIZ?-Nerede, gününü tarlada, bağda,bahçede geçiren kadınlarımız?-Nerede, umutlarını fındık dallarındaki

çotanaklara bağlayan kızlarımız?-Nerede, söz, nişan, kına ve düğünleri için fındık zamanını bekleyen gençlerimiz?Kırmızı şapkalar tamam?Hani nerede

yeşil-siyah kaşkollarınız?Hani fındık toplayan kızlarımız?Onlarda aranızda olsa,daha renkli, daha etkileyeci,daha gösterişli bir etkinliğe imza atmış

olmazmıydık diye düşünüyor, soruyorum?Kadını bu kadar dışlamanın alemi mi var?Kadınsız olur mu?Bir ara paramızın üzerinde bile “fındık toplayan

kızlarımızın” resmi vardı?Unuttunuz mu?Unuttururlar tabii!?Haydi bunlar için mazeretiniz var!SALON NEDEN BOŞ?Peki şu SATSO Konferans salonundaki

konferansa ne demeli?-Nerede bu Sakarya’nın fındık tüccarları?-Nerede bu, Sakarya’nın fındık üreticileri?-Nerede bu, fındık ile ilgili kurum ve kuruluşları?-

Nerede bu SATSO’nun, STB’nin üyeleri?-Tatildeler mi?Şu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na demeodiğini bırakmayanlar

neredesiniz?Anladım, devlet burada, millet tatilde?Şurada SUBU Üniversitemiz yeni kuruldu..-Bütün yük onlara mı yıkıldı?Daha yapılacak çok eleştiri var

da?-Ah be kardeşim, ödül verecek başka basın mensubu mu bulamadınız?Ödüle layık görülen AA Muhabiri kardeşim kusura bakmasın?Ama bu ilde,

yıllardır, fındık ile yatan, fındık ile kalkan gazeteci arkadaşlarımız var..-Onları da mı hatırlamadınız?ÖDÜL HAK EDENE VERİLİR?Bu ödülü, ilimizde bir

gazetemize, bir basın mensubuna ve diğer ödülleri de ziraata bunca yıl emek veren TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’a veya onun Sakarya’daki temsilcilerine

verseniz kıyamet mi kopardı?Bir başka hususta, gerçekleştirilen konferansta konuşma yapan bilim insanlarının, yani akademisyenlerinin konuşmaları

nerede?-Ne dediler, ne söylediler?-Merak eden olmadı mı?-Olmadıysa, bu insanlar oraya neden davet edildi?-Salon niye boştu?Biz hergün Başkan Ekrem

Yüce’yi, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı, Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu, Başkan A. Akgün Altuğ ve sevgili Başkan Adem Sarı’yı hergün, her hafta demeçlerini

okumuyor muyuz? MAŞALLAHINIZ VAR!Yaptık, oldu, bitti Maşallah!İnşallah, bu tür toplantılar için Sakarya, “topyekün kenetlenir, birleşir, birlikteliğini böyle

günlerde daha profesyonel ve anlamlı, canlı”, bir şekilde ortaya koyar!Bu saatten sonra lütfen mazeretlere sığınmayalım!?Yusuf Cinal yazıyor, 13 Ağustos

2022 Adapazarı
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Dünya fındık haftası Sakarya'da kutlanıyor: Fındığa katma değer katalım
Dünya fındık haftası Sakarya'da kutlanıyor: Fındığa katma değer katalım

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya  Fındık Haftası" kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Etkinliğe katılan üreticiler ve ihracatçılar, üretimin artırılması

ve daha kaliteli fındık için yapılması gerekenleri tartıştılar.

İLYAS GÜMRÜKÇÜ / SAKARYA

                               İlki geçen yıl Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Dünya Fındık Haftası’nın bu yılki ev sahipliği

Sakarya Ticaret Borsası tarafından yapıldı. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası ve

Akyazı Ticaret Borsasının destekleriyle gerçekleştirilen “Dünya Fındık Haftası”, Ulusal Fındık Konseyinin kararıyla her yıl ağustos ayının ikinci haftasında

kutlanıyor. Fındık hakkında çeşitli panel ve seminerlerin düzenlendiği festivalle, fındığın tanıtım ve tüketimine katkı sağlanması hedefleniyor.  Sakarya Ticaret

Borsası Tahıl Ürünleri Lisanslı Deposu'nun açılışıyla başlayan etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü, ödül töreni, Hendek ilçesinde hasat şenliği

düzenlendi.  ‘DESTEK ÜRETENE VERİLMELİ’  Aydınlık’a konuşan Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, “Üretmek zorundayız. Üretim

dediğimiz zaman mutlaka üreten insanın da kendi açısından yetişmiş olması gerekiyor. Doğru üretmek ve en doğruyu geliştirmekle ilgili çalışmalarımızı

devam ettiriyoruz. Sonuç olarak üretimimizi artırdık, sistemimizi kurduk. Devletimizden bize yardımcı olmasını, destek olmasını istiyoruz. Mutlaka üretenlere

destek verilmesi lazım. Üretmeyenlerin destekten uzaklaştırılması lazım” dedi.  Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da şöyle

konuştu: “Tarım yoksa ekmek de yok. Çalışmak, üretmek lazım, gerçekten üretene destek vermek lazım. Türkiye’de çiftçi tanımının gözden geçirilmesi lazım.

Türkiye’nin birçok ilinde büyük arazi sahipleri var ve arazilerini işletmiyorlar. Büyük şehirlerde yaşıyorlar ama alan bazlı destek alıyorlar. Ailesini iyi şartlarda

yaşatabilmek için köyünde üretim yapan ve köyünde konuşlanan, yıl boyu dükkân açıyormuş gibi bahçesine bakan çiftçilere üretim ve kalite bazlı destek

verilmesi lazım.” Sarı, köylere geri dönüşün sağlanması ama köylerin tekrar şehirleşmemesi adına iyi bir planlama yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

İthalatçı Mehmet Soytürk de 44 yıl önce Türkiye’nin toplam fındık ihracatının yıllık 80 bin ton iken bugün 350 bin tona yaklaştığını belirtti. Soytürk, “Türkiye’de

her geçen gün biraz daha bilimsel tarım ve bilimsel üretim yapılması lazım. Bilimsel tarım ve üretim, fiyatların artacağı anlamına gelmiyor, daha ucuz olması

anlamına geliyor, üreticinin daha fazla kazanması anlamına geliyor. Türkiye genelinde benim yaptığım hesaba göre fındığın kilosunun maliyeti 20 lira

civarında. Bilimsel çalışmalarla bu 20 lirayı belki 10 liraya düşürebilirsiniz” diye konuştu.  ‘HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT’  Trabzon Ticaret

Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti. Önceliklerinin

üreticinin daha bilinçli tarım yapabilmesinin altyapısını kurabilmek, verim ve kaliteyi artırarak maliyetleri en aza indirebilecek uygulamaları üreticiye öğretmek

olduğunu belirten Arslantürk, “Hedefimiz belli, 4-5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Onun yanında üniversitelerle iş birliği yapıp katma değeri daha

yükseltilmiş ürünlerle ihracat hedefimizi 10 milyar dolar ve üzerine taşımayı amaçlıyoruz. Fındık, Türkiye için çok değerli bir ürün. Biz o değerin farkındayız”

dedi.    SAMSUN'DA FINDIK HASADINA ERKEN BAŞLANDI    Samsun için fındık hasat tarihi 14 Ağustos olarak belirlenirken yerel fındık çeşitlerinin erken

olgunlaşması ve dalından dökülmesi nedeniyle üreticiler hasada erken başladı. Bölgede fındık, genellikle mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanıyor.

Hasadın başlamasıyla mevsimlik tarım işçileri 250 lira yevmiyeyle fındık bahçelerine girdi.  Fındık üreticisi Mazhar Yüksel, Terme'de 80 dönüm arazide yılda

yaklaşık 11-12 ton fındık üretimi yaptığını söyledi.  Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncay Demir, fındığın Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden

birisi olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini yetiştirdiğini belirten Demir, şöyle devam etti:  "Türkiye'de Ordu'dan sonra fındık

üretiminde Samsun gelmektedir. Bu yıl açıklanan rekolte tahminine göre yaklaşık 112 bin ton fındık rekoltesi beklenmektedir. Terme'de 290 bin dönüm

alanda fındık üretimi yapıyoruz. Samsun'un yüzde 25 üretimini karşılıyoruz. Fındık hasat tarihi aslında orta kuşak 14 Ağustos, sahil kuşağı 21 Ağustos ve

yüksek kesimlerde ise 28 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak bazı yerli çeşitlerimizden dolayı erken olgunluğa gelen ürünü üreticilerimiz tarım işçilerine

toplatmaya başladı."
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DÜNYA FINDIK HAFTASI’NDA HASAT ETKİNLİĞİ
DÜNYA FINDIK HAFTASI’NDA HASAT ETKİNLİĞİ

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Taki

Demir ile üreticiler katıldılar. Törende konuşan Ekrem Yüce, altın değerindeki ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması gerektiğine

dikkat çekerek, Sakarya’nın verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılı olduğunu söyledi. TTB Meclis Başkanı ve UFK Yönetim

Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk de,740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton fındık üretimi yakalamak için 20 yıl

önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini ifade etti. Sakarya TB Başkanı Adem

Sarı ise, “Daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz” diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri üretim seferberliğine davet etti.

Hasat etkinliğinde daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı.

Tags: 

TAKAGAZETE.COM.TR
Yayın Tarihi : 12.08.2022 03:35:00
Link : https://www.takagazete.com.tr/turkiye/dunya-findik-haftasinda-hasat-etkinligi-

h248368.html



Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği
Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Taki

Demir ile üreticiler katıldılar.

 

Törende konuşan Ekrem Yüce, altın değerindeki ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, Sakarya’nın

verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılı olduğunu söyledi.

 

TTB Meclis Başkanı ve UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk de,740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton

fındık üretimi yakalamak için 20 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini

ifade etti.

 

Sakarya TB Başkanı Adem Sarı ise, “Daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz” diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri üretim seferberliğine

davet etti.

 

Hasat etkinliğinde daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı.
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Dünya fındık haftası'nda hasat etkinliği
Dünya fındık haftası'nda hasat etkinliği

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir  Belediye  Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal  Fındık Konseyi Yönetim Kurulu

Üyesi Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr.

Taki Demir ile üreticiler katıldılar.

 

Törende konuşan Ekrem Yüce, altın değerindeki ihraç ürünü  olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, Sakarya’nın

verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılı olduğunu söyledi.

 

TTB Meclis Başkanı ve UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk de,740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton

fındık üretimi yakalamak için 20 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini

ifade etti.

 

Sakarya TB Başkanı Adem Sarı ise, “Daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz” diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri üretim seferberliğine

davet etti.

 

Hasat etkinliğinde daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı. (HABER MERKEZİ)
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‘Dünya Fındık Haftası’ hasat etkinliği
‘Dünya Fındık Haftası’ hasat etkinliği

 

Sakarya Hendek ilçesinde düzenlenen Hendek hasat etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis

Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ile üreticiler katıldı.

 

 

 

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Altın değerindeki ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması

gerekiyor. Sakarya'nın verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılıyız." dedi.

 

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk ise, 740 bin hektarlık alanda ilk

etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton fındık üretimi yakalamak için 20 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin

artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini ifade etti.

 

Sakarya Ticaret Odası Başkanı Adem Sarı ise, "Fındığı daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz" diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri

üretim seferberliğine davet etti. Daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı.
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Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği
Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Taki

Demir ile üreticiler katıldılar.

 

Törende konuşan Ekrem Yüce, altın değerindeki ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, Sakarya’nın

verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılı olduğunu söyledi.

 

TTB Meclis Başkanı ve UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk de,740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton

fındık üretimi yakalamak için 20 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini

ifade etti.

 

Sakarya TB Başkanı Adem Sarı ise, “Daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz” diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri üretim seferberliğine

davet etti.

 

Hasat etkinliğinde daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı.
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Dünya Fındık Haftası’nda hasat etkinliği
Dünya Fındık Haftası’nda hasat etkinliği

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Taki

Demir ile üreticiler katıldılar.

Törende konuşan Ekrem Yüce, altın değerindeki ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, Sakarya’nın

verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılı olduğunu söyledi.

TTB Meclis Başkanı ve UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk de,740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton

fındık üretimi yakalamak için 20 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini

ifade etti.

Sakarya TB Başkanı Adem Sarı ise, “Daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz” diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri üretim seferberliğine

davet etti.

Hasat etkinliğinde daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı.
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2’NCİ FINDIK HASAT ŞENLİĞİ HENDEK’TE YAPILDI
2’NCİ FINDIK HASAT ŞENLİĞİ HENDEK’TE YAPILDI

Sakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun, Trabzon, Ordu ve Sakar...

Sakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun, Trabzon, Ordu ve Sakarya

Ticaret Borsalarının ortaklaşa düzenlediği “Fındık Hasat Şenliği” Hendek’te gerçekleştirildi.

İLK FINDIK DALINDAN TOPLANDI

Dünya Fındık Haftası programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret Borsası, Ordu Ticaret Borsası ve Sakarya

Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği 2’nci “Dünya Fındık Haftası” etkinlikleri Hendek’te yapıldı. Düzenlenen şenliğe Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı, Hendek

Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran

ve çiftçiler katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

ADEM SARI: BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM

Düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı, ilk olarak

katılan tüm katılımcılara ve çiftçileri selamladı. Ardından fındığın önemine vurgu yaparak, “Aslında fındık bu coğrafyada bir yaşam tarzı, düğünler, her türlü

hazırlıklar, ekonomik faaliyetler, kültürel ve sosyal faaliyetler, her şey fındığa endeksli. Güzel bir sezona girmiş bulunuyoruz. Ben buradan tüm üreticilerimizin

fındık haftasını kutluyorum. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

SEBAHATTİN ARSLANTÜRK: İHRACATTA HEDEFİMİZ YÜKSEK

Senin ilk fındığının hayırlı olmasını dileyerek söze başlayan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, “ Hedefimiz bu yıl 740 bin

hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon ton ve daha sonrasında 1,5 milyon tona çıkmak. En önemlisi ise Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak. İhracatta ise 2 milyar

dolarlık ihracatı 5 milyar dolara çıkartmak” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

EKREM YÜCE: HEDEFİMİZ ÜRETİMDE 1’NCİ OLMAK

Sakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” kapsamında gerçekleşen etkinlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, “ Buradan tüm katılımcıları, çiftçilerimizi ve destekçilerimizi selamlıyorum. Bugün bizim için bir bayram. Emeğimizin karşılığını alabilmek ve

teknolojiyle buluşturmak üzere bir aradayız. Hasat bayramının hareketli ve bereketli olmasını çalışanlara ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını

temenni ediyorum. Fındığımızın bir kısmı ülkemizde tüketilirken büyük bir kısmı ise diğer ülkelere ihraç oluyor. Tarım Türkiye'nin direği ve geleceğimizin

işaretidir. Tarım sektöründe en önemli ürün olan ve ihracat ürünü olan fındığımızın merkezindeyiz. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sakarya

fındığın liderleridir. Sakarya üretimde zaman zaman 2’nci sırada bazen de 3’ncü sırada yer almaktadır. 2’nci sıradaki yerimizi Allah’ın izni ile koruyacağız.

1’nci sırada olma hedefimiz de var çünkü diğer illere göre en verimli il Sakarya. Biraz daha bakım ve verimliliği artırmak için tedbirlerle üretimi arttıracağız

inşallah. Ben buradan tüm emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli bir sezon olsun inşallah” dedi.
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Fındık Hasat Şenliğinin 2.ncisi Hendek’te Yapıldı
Fındık Hasat Şenliğinin 2.ncisi Hendek’te Yapıldı

Sakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun, Trabzon, Ordu ve Sakarya

Ticaret Borsalarının ortaklaşa düzenlediği “Fındık Hasat Şenliği” Hendek’te gerçekleştirildi.

İLK FINDIK DALINDAN TOPLANDIDünya Fındık Haftası programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret Borsası,

Ordu Ticaret Borsası ve Sakarya Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği 2’nci “Dünya Fındık Haftası” etkinlikleri Hendek’te yapıldı. Düzenlenen şenliğe

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı

Adem Sarı, Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Hendek Ziraat Odası

Başkanı Hayri Duran ve çiftçiler katıldı.ADEM SARI: BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUMDüzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı, ilk olarak katılan tüm katılımcılara ve çiftçileri selamladı. Ardından fındığın

önemine vurgu yaparak, “Aslında fındık bu coğrafyada bir yaşam tarzı, düğünler, her türlü hazırlıklar, ekonomik faaliyetler, kültürel ve sosyal faaliyetler, her

şey fındığa endeksli. Güzel bir sezona girmiş bulunuyoruz. Ben buradan tüm üreticilerimizin fındık haftasını kutluyorum. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli

bir sezon olmasını diliyorum” dedi.SEBAHATTİN ARSLANTÜRK: İHRACATTA HEDEFİMİZ YÜKSEKSenin ilk fındığının hayırlı olmasını dileyerek söze

başlayan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, “ Hedefimiz bu yıl 740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon ton ve daha

sonrasında 1,5 milyon tona çıkmak. En önemlisi ise Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak. İhracatta ise 2 milyar dolarlık ihracatı 5 milyar dolara çıkartmak” diye

konuştu.EKREM YÜCE: HEDEFİMİZ ÜRETİMDE 1’NCİ OLMAKSakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” kapsamında

gerçekleşen etkinlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “ Buradan tüm katılımcıları, çiftçilerimizi ve destekçilerimizi selamlıyorum.

Bugün bizim için bir bayram. Emeğimizin karşılığını alabilmek ve teknolojiyle buluşturmak üzere bir aradayız. Hasat bayramının hareketli ve bereketli

olmasını çalışanlara ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fındığımızın bir kısmı ülkemizde tüketilirken büyük bir kısmı ise diğer

ülkelere ihraç oluyor. Tarım Türkiye'nin direği ve geleceğimizin işaretidir. Tarım sektöründe en önemli ürün olan ve ihracat ürünü olan fındığımızın

merkezindeyiz. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sakarya fındığın liderleridir. Sakarya üretimde zaman zaman 2’nci sırada bazen de 3’ncü

sırada yer almaktadır. 2’nci sıradaki yerimizi Allah’ın izni ile koruyacağız. 1’nci sırada olma hedefimiz de var çünkü diğer illere göre en verimli il Sakarya.

Biraz daha bakım ve verimliliği artırmak için tedbirlerle üretimi arttıracağız inşallah. Ben buradan tüm emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı

bereketli bir sezon olsun inşallah” dedi.
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2’nci Fındık Hasat Şenliği Hendek’te Yapıldı
2’nci Fındık Hasat Şenliği Hendek’te Yapıldı

 

Sakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun, Trabzon, Ordu ve Sakarya

Ticaret Borsalarının ortaklaşa düzenlediği “Fındık Hasat Şenliği” Hendek’te gerçekleştirildi.

 

İlk Fındık Dalından Toplandı

 

Dünya Fındık Haftası programları kapsamında Ulusal Fındık Konseyi, Giresun Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret Borsası, Ordu Ticaret Borsası ve Sakarya

Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği 2’nci “Dünya Fındık Haftası” etkinlikleri Hendek’te yapıldı. Düzenlenen şenliğe Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı, Hendek

Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran

ve çiftçiler katıldı.

 

Adem Sarı: Bereketli Bir Sezon Diliyorum

 

Düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem Sarı, ilk olarak

katılan tüm katılımcılara ve çiftçileri selamladı. Ardından fındığın önemine vurgu yaparak, “Aslında fındık bu coğrafyada bir yaşam tarzı, düğünler, her türlü

hazırlıklar, ekonomik faaliyetler, kültürel ve sosyal faaliyetler, her şey fındığa endeksli. Güzel bir sezona girmiş bulunuyoruz. Ben buradan tüm üreticilerimizin

fındık haftasını kutluyorum. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

 

Sebahattin Arslantürk: İhracatta Hedefimiz Yüksek

 

Senin ilk fındığının hayırlı olmasını dileyerek söze başlayan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, “ Hedefimiz bu yıl 740 bin

hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon ton ve daha sonrasında 1,5 milyon tona çıkmak. En önemlisi ise Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak. İhracatta ise 2 milyar

dolarlık ihracatı 5 milyar dolara çıkartmak” diye konuştu.

 

Ekrem Yüce: Hedefimiz Üretimde 1’nci Olmak

 

Sakarya’nın ev sahipliğinde 2’ncisi düzenlenen “ Dünya Fındık Haftası” kapsamında gerçekleşen etkinlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, “ Buradan tüm katılımcıları, çiftçilerimizi ve destekçilerimizi selamlıyorum. Bugün bizim için bir bayram. Emeğimizin karşılığını alabilmek ve

teknolojiyle buluşturmak üzere bir aradayız.

 

Hasat bayramının hareketli ve bereketli olmasını çalışanlara ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fındığımızın bir kısmı

ülkemizde tüketilirken büyük bir kısmı ise diğer ülkelere ihraç oluyor. Tarım Türkiye'nin direği ve geleceğimizin işaretidir. Tarım sektöründe en önemli ürün

olan ve ihracat ürünü olan fındığımızın merkezindeyiz.

 

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sakarya fındığın liderleridir. Sakarya üretimde zaman zaman 2’nci sırada bazen de 3’ncü sırada yer

almaktadır. 2’nci sıradaki yerimizi Allah’ın izni ile koruyacağız. 1’nci sırada olma hedefimiz de var çünkü diğer illere göre en verimli il Sakarya. Biraz daha

bakım ve verimliliği artırmak için tedbirlerle üretimi arttıracağız inşallah. Ben buradan tüm emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli bir

sezon olsun inşallah” dedi.
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İlk fındık alımı yapıldı!
İlk fındık alımı yapıldı!

 

Sakarya’da “Dünya Fındık Haftası” etkinlikleri kapsamında ilk fındık alım töreni ve randıman ölçümü gerçekleştirildi.“Dünya fındık Haftası” etkinlikleri bu yıl

Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Sakarya’da gerçekleştirildi. Dünya fındık Haftası etkinlikleri

kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ilk fındık alımı yapıldı. Törene AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Vali Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, STB Başkanı Adem Sarı, il protokolü ve TOBB Yönetim Kurulu

katıldı.
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Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği
Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

Dünya Fındık Haftası’nda Hasat Etkinliği

Bu yıl ikincisi kutlanan Dünya Fındık Haftası kapsamında hasat etkinliği Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Taki

Demir ile üreticiler katıldılar.

 

Törende konuşan Ekrem Yüce, altın değerindeki ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kalitenin mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, Sakarya’nın

verimli toprakları ile bu konuda üzerine düşeni yerine getirmede başarılı olduğunu söyledi.

TTB Meclis Başkanı ve UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk de,740 bin hektarlık alanda ilk etapta 1 milyon, sonrasında ise 1 milyon 500 bin ton

fındık üretimi yakalamak için 20 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, verim ve kalitenin artması ile 5 milyar dolarlık ilk hedefe ulaşabileceklerini

ifade etti.

Sakarya TB Başkanı Adem Sarı ise, “Daha fazla satmak için, daha fazla üretmeliyiz” diyerek, sektördeki tüm kurum, kuruluş ve kişileri üretim seferberliğine

davet etti.

Hasat etkinliğinde daha sonra hep birlikte bahçeye girilerek fındık toplandı.
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Fındığın geleceği konuşuldu
Fındığın geleceği konuşuldu

 

Sempozyuma katılım

	SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri katıldı.

	 

	Ev sahipliği 

	Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan

duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda

ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

	 

	Ekonomik değer 

	Altuğ, “Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön

sıralarda yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu

etkinliklerle fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.  Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre

kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

	 

	İlk ihracat

	Altuğ, “Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.  Bu doğrultuda sadece

topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak Sakarya Tarımsal Ürünler

Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik” dedi.

	 

	Doku kültürü 

	Altuğ, “Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu

doğrultuda verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu

konuda destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi

tercih edebilirsiniz” dedi.

	 

	Fındık haftası 

	Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirlerarasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

	 

	6 oturum yapıldı 

	Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Fındık’ta hasat şenliği yapıldı
Fındık’ta hasat şenliği yapıldı

 

Yeşil altın

	Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık

Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce,

etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

	Hayırlı olsun 

	Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz."

dedi. Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

	Katma değer 

	Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde

değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

	2 milyar dolar 

	Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını

kaydetti. Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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Tarım Teknokent imzaları atıldı
Tarım Teknokent imzaları atıldı

 

Teknoloji üretilecek

	SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

	 

	Bitkisel Üretim OSB

	SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak, “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu” dedi.

	 

	Tarım alanları 

	Altuğ, “Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi

için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla

birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

	 

	Önemli proje 

	Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da

protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
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SUBÜ'nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü
SUBÜ'nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde ‘Fındığa Değer Katan

Akademisyenler’ arasında gösterilerek ödül kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ‘Fındığa Değer Katan Akademisyenler’ kategorisinde ödüle

layık görüldü. Demir, ödülünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın elinden aldı. Ödül

törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Toprak Mahsulleri

Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı. Türkiye dünyadaki fındık üretim ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirirken, SUBÜ de yakın

zamanda kurulan Ziraat Fakültesi ile fındık alanında çalışmalar yapıyor ve özellikle Sakarya Ticaret Borsası ile verimliliğin artırılmasına yönelik ortak

faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de fındığın tanıtımına ve tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos ayının ikinci haftası Dünya Fındık Haftası olarak

kutlanıyor.
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SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü
SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde ‘Fındığa Değer Katan

Akademisyenler’ arasında gösterilerek ödül kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ‘Fındığa Değer Katan Akademisyenler’ kategorisinde ödüle

layık görüldü. Demir, ödülünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın elinden aldı. Ödül

törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Toprak Mahsulleri

Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı. Türkiye dünyadaki fındık üretim ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirirken, SUBÜ de yakın

zamanda kurulan Ziraat Fakültesi ile fındık alanında çalışmalar yapıyor ve özellikle Sakarya Ticaret Borsası ile verimliliğin artırılmasına yönelik ortak

faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de fındığın tanıtımına ve tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos ayının ikinci haftası Dünya Fındık Haftası olarak

kutlanıyor.

            Kocaali Haber
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Dünya Fındık Haftası'nda Ulusal Kanal fındıkçılarla buluştu
Dünya Fındık Haftası'nda Ulusal Kanal fındıkçılarla buluştu

 

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Dünya Fındık Haftası'nda Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret Borsası

Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve ihracatçı Kadir Aycan ile konuştu....Devamını okumak için: https://www.ulusal.com.tr/video/11620297/dunya-findik-

haftasinda-ulusal-kanal-findikcilarla-bulustu
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Dünya Fındık Haftası'nda Ulusal Kanal fındıkçılarla buluştu

 

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Dünya  Fındık Haftası'nda Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret Borsası

Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve ihracatçı Kadir Aycan ile konuştu.
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Tarım teknolojisi üretimi için Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor
Tarım teknolojisi üretimi için Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın

dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun

bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent

alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz

oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi

için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla

birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.Sakarya Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da protokolün

imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
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Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri

kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya

olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum

vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık

bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık

İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.Fındık üretiminin

artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel yönetimlerimize

ayrıca teşekkür ediyorum.Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli

topraklarımız ve dört mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.Bu

doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak Sakarya

Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.Bugün baktığımızda

önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda verimliliğini düşüren

fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda destek olabilecek güçlü

bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih edebilirsiniz.Başkan

Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini, Avrupalı

firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek sempozyuma

katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir rekabet

yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk

normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve

Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında

uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.

Tags: 

GOZLEMSAKARYA.COM
Yayın Tarihi : 10.08.2022 03:54:00
Link : https://www.gozlemsakarya.com/findik-sektoru-satso-da-konusuldu/20778/



Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi. Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev

sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa

Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.

YEŞİL ALTIN FINDIKBüyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu

söyledi. Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret

göstereceğiz." dedi. Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

DAHA FAZLA DÖVİZSTB Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde

değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARTrabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte

hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti. Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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FINDIKTA ÜRETİM ZENGİNİ GELİR FAKİRİYİZ
FINDIKTA ÜRETİM ZENGİNİ GELİR FAKİRİYİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa  Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada

fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa  Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada

fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde

Sakarya İncipark’da açık havada düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ulusal Fındık

Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO Başkanı Ahmet Güldal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya

Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. FINDIK NİMET AMA…  Tören’de bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fındığın

Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren Hisarcıklıoğlu

“Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere

bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.  İŞLEMEDEN SATIYORUZ Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği

gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın

ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirmeliyiz” dedi.  FINDIKTA VERİM ARTMALI  Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu

artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım.

Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik.

Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler

hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle

takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” DÜNYA FINDIK HAFTASI Dünya Fındık Haftası Sakarya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında

Sakarya’da Lisanslı Depo açıldı. Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler’de 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı

deponun başta fındık olmak üzere çeşitli ürünler için kullanılacağı ifade edildi. Daha önce de Giresun’da lisanslı depo açılmıştı.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı

 

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

 

	DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

 

	TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

 

	Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

 

	LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

 

	Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

 

	Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

 

	BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

 

	Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

 

	FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

 

	Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

 

	 

 

	Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.  

 

	Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok
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alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

     		

				

	

   

			        	

       	

	SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

 

	Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

 

	Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

 

	Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

 

	Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

 

	Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

 

	Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

 

	Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

 

	Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

 

	Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

					

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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SUBÜ’nün Fındık Çalışmaları Ödüle Layık Görüldü
SUBÜ’nün Fındık Çalışmaları Ödüle Layık Görüldü

 

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde ‘Fındığa Değer Katan

Akademisyenler’ arasında gösterilerek ödül kazandı.

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ‘Fındığa Değer Katan Akademisyenler’ kategorisinde ödüle

layık görüldü.

 

Demir, ödülünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın elinden aldı. Ödül törenine Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel

Müdürü Ahmet Güldal da katıldı.

 

Türkiye dünyadaki fındık üretim ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirirken, SUBÜ de yakın zamanda kurulan Ziraat Fakültesi ile fındık alanında

çalışmalar yapıyor ve özellikle Sakarya Ticaret Borsası ile verimliliğin artırılmasına yönelik ortak faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de fındığın tanıtımına ve

tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos ayının ikinci haftası Dünya Fındık Haftası olarak kutlanıyor.
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Fındık Sektörü SATSO’da Konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Sa...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Tarım Teknokenti için protokol imzaladılar
Tarım Teknokenti için protokol imzaladılar

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

 

 

 

 

 

 

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman

dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin

yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı

olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye

hayırlı olması temennisinde bulundular.
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SATSO'da ‘fındık’ konuşuldu
SATSO'da ‘fındık’ konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

 

SAKARYA TÜRKİYE’NİN FINDIK BAHÇESİ

 

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle

Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir. Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda yer alıyoruz. Bu yüzden bugünkü temamızda olduğu gibi,

kent olarak ‘Herşey Fındık İçin’ diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da

güçlendirecektir.

 

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

 

TARIMSAL YATIRIMLAR

 

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

 

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

 

DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

 

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

 

TATLI REKABET

 

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

 

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Fındık sektörü SATSO’da konuşuldu
Fındık sektörü SATSO’da konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

 

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak etti.  Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık

Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sakarya’nın mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biri olduğunu belirten Altuğ, “Fındık üretimi ve ihracatı

konusunda ön sıralarda yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak ‘Herşey Fındık İçin’ diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz.

Sakarya bu etkinliklerle fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre

kazandırılmasında Ticaret Borsası başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ sözlerini, “Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti

içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı

sunuyoruz. Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda

olarak Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkez üzerinden ilk ihracatı gerçekleştirdik. Bugün

baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz. Tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarında hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda destek

olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarındaki hastalıktan ari yetiştirilen fideleri tercih edebilirsiniz”

şeklinde sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük de fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı

bir rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu belirterek, sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti. Açılış konuşmalarının ardından

6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda “İklim Değişikliği ve Fındık”, “Fındık ve Sağlık”, “Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırmak”, “Fındıkta

Hastalıklar ve Zararlılar”, “Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar”, “Üretici Örgütlenmesi ve Refahı” ile “Fındık Kabuğunu Dolduracak

Meseleler” konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev

sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa

Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi

için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi

artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da fındığın

daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata

yapıp,  Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye

genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara

çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.AA /  Ömer Faruk Cebeci -  Güncel
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Fındık hasat şenliği yapıldı
Fındık hasat şenliği yapıldı

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev

sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa

Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi

için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi

artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da fındığın

daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata

yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye

genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara

çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası

(STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde

Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke

ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah

üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da

fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla

ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise

Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5

milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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892427.html



Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev

sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa

Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi

için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi

artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da fındığın

daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata

yapıp,  Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye

genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara

çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Tags: 

HABERLER.COM
Yayın Tarihi : 10.08.2022 01:16:00
Link : https://www.haberler.com/guncel/findik-hasat-senligi-yapildi-15159477-haberi/



Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

- Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı:- "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha

fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası

(STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde

Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke

ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah

üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da

fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla

ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise

Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5

milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Tags: 

ALTINOVAGAZETE.COM
Yayın Tarihi : 10.08.2022 01:14:00
Link : https://www.altinovagazete.com/haber/oku-h68702.html



Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.

 

 

Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık

Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz."

dedi.

Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

STB Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma

değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını

kaydetti.

 

Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

- Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı:- "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha

fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası

(STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde

Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke

ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah

üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da

fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla

ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise

Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5

milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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GUNEBAKIS.COM.TR
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası

(STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde

Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke

ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah

üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da

fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla

ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise

Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5

milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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HABERTURK.COM
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

- Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı:- "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha

fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası

(STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde

Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke

ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah

üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da

fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla

ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise

Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5

milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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KASTAMONUILKHABER.COM
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı:

"Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

Anadolu Ajansı haberine göre; 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası

(STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde

Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke

ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah

üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da

fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla

ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise

Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5

milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.

 

Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık

Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.

 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

 

Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz."

dedi.

 

Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

STB Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma

değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

 

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını

kaydetti.

 

Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

 

                                  

          

             Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 16:14
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı:

- "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği düzenlendi.

Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya Fındık

Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.

 

 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce, "Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz."

dedi.

Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

STB Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma

değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını

kaydetti.

Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı
Sakarya'da fındık hasat şenliği yapıldı

- Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı:- "Türk fındığını en iyi şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha

fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında hasat şenliği

düzenlendi.Ulusal Fındık Konseyince Sakarya Ticaret Borsası (STB) ev sahipliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Dünya

Fındık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Hendek ilçesinde Alaattin Paşa Kaba'ya ait fındık bahçesinde ürün toplandı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem

Yüce, etkinlikte, "yeşil altın" olarak nitelendirilen ürünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Kentin fındık üretimindeki konumuna değinen Yüce,

"Biraz daha bakım ve verimliliği artırıcı tedbirlerle inşallah üretimimizi artırmaya gayret göstereceğiz." dedi.Yüce, hasat sezonunun çiftçiye ve sektöre hayırlı

olması temennisinde bulundu.STB Başkanı Adem Sarı da fındığın daha fazla değerlenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türk fındığını en iyi

şekilde değerlendirip, katma değer sağlayıp, daha fazla ihracata yapıp, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.Trabzon

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise Türkiye genelinde 740 bin hektarda, 1,5 milyon ton rekolte hedefiyle yola çıktıklarını

kaydetti.Arslantürk, 2 milyar dolar düzeyinde olan fındık ihracatını 5 milyar dolara çıkarma amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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Fındık Sektörü SATSO’da konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO’da konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.SATSO Ali Coşkun Konferans

Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen..

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.SATSO Ali Coşkun Konferans

Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Sakarya

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma temsilcileri iştirak ettiler.

 

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak

ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi

ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık

bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık

İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Fındık üretiminin

artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel yönetimlerimize

ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

 

Başkan Altuğ, “Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız

ve dört mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Bu doğrultuda

sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak Sakarya Tarımsal

Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Bugün baktığımızda önemli bir

ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda verimliliğini düşüren fındık

ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda destek olabilecek güçlü bir

kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih edebilirsiniz” diye konuştu.

 

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Gündem fındık
Gündem fındık

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu  Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk,  Sakarya  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter

Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma temsilcileri iştirak ettiler.Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, şunları söyledi..

“Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz. Bu yıl ikincisi düzenlenen

Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle  Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir. Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz. Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca  teşekkür ediyorum.

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Bu doğrultuda sadece topraklı  tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve  Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Fındık sektörü SATSO'da konuşuldu
Fındık sektörü SATSO'da konuşuldu

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

 

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü
SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde ‘Fındığa Değer Katan

Akademisyenler’ arasında gösterilerek ödül kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ‘Fındığa Değer Katan Akademisyenler’ kategorisinde ödüle

layık görüldü. Demir, ödülünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın elinden aldı. Ödül

törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Toprak Mahsulleri

Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı. Türkiye dünyadaki fındık üretim ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirirken, SUBÜ de yakın

zamanda kurulan Ziraat Fakültesi ile fındık alanında çalışmalar yapıyor ve özellikle Sakarya Ticaret Borsası ile verimliliğin artırılmasına yönelik ortak

faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de fındığın tanıtımına ve tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos ayının ikinci haftası Dünya Fındık Haftası olarak

kutlanıyor.
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Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda  Yönetim Kurulu  Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi

Başkanı Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle  Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca  teşekkür ediyorum.

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Tarım teknolojisi üretimi için Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor
Tarım teknolojisi üretimi için Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

					

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman

dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin

yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı

olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da

protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.

Tags: 

SAKARYAKENT.NET
Yayın Tarihi : 10.08.2022 11:31:00
Link : https://sakaryakent.net/haber/tarim-teknolojisi-uretimi-icin-geyveye-tarim-teknokenti-

kuruluyor-h6425.html



SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü
SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde ‘Fındığa Değer Katan

Akademisyenler’ arasında gösterilerek ödül kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ‘Fındığa Değer Katan Akademisyenler’ kategorisinde ödüle

layık görüldü. Demir, ödülünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın elinden aldı. Ödül

törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Toprak Mahsulleri

Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı. Türkiye dünyadaki fındık üretim ve ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirirken, SUBÜ de yakın

zamanda kurulan Ziraat Fakültesi ile fındık alanında çalışmalar yapıyor ve özellikle Sakarya Ticaret Borsası ile verimliliğin artırılmasına yönelik ortak

faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de fındığın tanıtımına ve tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos ayının ikinci haftası Dünya Fındık Haftası olarak

kutlanıyor.
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Geyve'ye Tarım Teknokenti Kuruluyor
Geyve'ye Tarım Teknokenti Kuruluyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman

dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin

yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı

olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da

protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
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Dünya Fındık Haftası'nda fındıkçılar Ulusal Kanal'a konuştu
Dünya Fındık Haftası'nda fındıkçılar Ulusal Kanal'a konuştu

 

Dünya Fındık Haftası'nda Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık ihracatçısı Mehmet Soytürk ve fındık

üreticisi Mustafa Şahin ile konuştu.
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FINDIK İLE YATAN, FINDIK İLE UYANAN SAKARYALILAR?
Fındık ile yatan, fındık ile uyanan Sakaryalılar?

 

Sevgili okurlar,İlki Karadeniz’in bir başka incisi Ordu İl’inde düzenlenen “Dünya Fındık Haftası” etkinlikleri, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı,

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat

Hisarcıklıoğlu’nun girişimleri ile bu yıl Sakarya’da düzenlendi.. “Dünya Fındık Haftası” etkinlikleri, haftabaşı etkinlikler ile ilgili olarak önemli mesajlar verildi,

Sakarya fındığı ve bu vesile ile fındoık üreticilerinin sorunları, fındığın geleceği gündeme taşındı..FINDIK İLE YATAN, FINDIK İLE UYANAN AİLE?Fındık

dünyasından gelen, bu işin doğasını çok iyi bilen, efendiliği ile tüm kesimlerin takdirini toplayan, büyük ile büyük, küçük ile küçük olan, sevgi ve saygıda

kusur etmeyen aslen Akyazılı olan ve şimdilerde Hendek İlçemize yerleşen ve orada bir dizi yatırımları olan Sarılar Fındığın temsilcilerinden Adem Sarı ve

arkadaşları bu işin üstesinden gelmeyi başardılar..Sakarya’da fındık ürünün hak ettiği yeri ve değeri alması için başta İstanbul, Ankara ve Karadeniz illeri

olmak üzere, Avrupa başkentlerine giden “Sarılar Ailesinin” fertlerinin, bu büyük çaba ve mücadelesini bilenlerden biri olarak, fındık konusunu çokca

konuştuğumuz, masaya yatırdığımız oldu..Kısacası, Sarılar Ailesi,güne fındık ile uyanır,geceyi fındık ile kapatır!Bereketleri bol, sezonları verimli

olsun!SAKARYA BAYRAĞI!Sakarya’da olduğu kadar, ülke genelinde ve yurtdışında “Sakarya Bayrağını” taşıyanlardan biri olan Sarılar Fındık Ailesi’nin

yakın bir dostu olarak, fındığın türküsünü söyleyenlerden biri olmak,benim için bir ayrıcalık olduğu kadar, ailesi fındık üreten biri olarak ta, önemli etkinliği

Sakarya’ya tışayanları tebrik ederim..Şüphesiz bu etkinliğin Sakarya’ya taşınmasında ve Sakarya’da gerçekleştirilen önemli yatırımlara imza atan TOBB

Başkanı sevgili Rıfat Hisarçıklıoğlu’nu Brüksel’den tanıyan ve biri olarak Hisarçıklıoğlu’na da ayrıca teşekkür etmek borcumuzdur..Doğup, büyüdüğüm

ilçemiz Akyazı’ya kazandırdıoğı yatırımlar ve okul ve diğer güzellikler kadar, eski SATSO Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu zamanına dayanan

dostluğumuz, her Brüksel toplantılarında farklı bir ivme kazanır..FINDIK HAFTA AÇILIŞIEtkinliklere gelecek olursak, Bizim Sakarya Gazetemiz’e de yansıyan

haberlere göre,” Dünya Fındık Haftası”, fındık toplanması ile başladı.Hendek İlçemizdeki bir fabrikada düzenlenen törene ise, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK

Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.Burada satın alınan

ilk fındık ürününün randımanı ölçüldü, fındığın Sakarya’daki türküsü böylece söylenmeye başlandı..Ardından da 25 Bin 800 ton kapasiteli, 83 dönümlük arazi

üzerine kurulan Sakarya Ticaret Borsası (STB) Lisanslı Depo açılışı gerçekleştirildi..HİZMETLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ!Demek ki, Sakarya’da güzel şeyler

gerçekleştiriliyor.. Bu buluşmada elbette önemli mesajlar verildi STB Başkanı Adem Sarı,”Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı.

Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve

devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir

sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” diye konuşmanı

sürdürü ve katkı sunanlara, destek verenlere teşekkür etti.LİSANSLI DEPOLAR?TOBB Başkanı Hisarçıklıoğlu ise,”Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün

ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize

etmek üzere, devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce, 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan “lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” diye konuşmasını

sürdürdü ve Sakarya’da olmaktan son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.ÇİFTÇİMİZE KATKI SAĞLAYACAK?Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım

ise,”Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda

sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması, bugün bu tesis ve

bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacaktır” dedi ve önemli tarımsal mesajlar verdi.SAKARYA’NIN VİZYON PROJELERİ?SBB Başkanı Ekrem Yüce’de, törende yaptığı

konuşmada,” Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret

Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı

depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi

hedeflenmiştir” diyerek, tarımda vizyon projelerle Sakarya’nın, ülkede parlayan yıldız olması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.SAKARYA’NIN

ZENGİNLİKLERİ?Öte yandan bu törenlere, Tarım Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal,  Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr.

Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, çok sayıda davetlinin katılması gözlerden kaçmadı.. Sakarya, iller

arasında olduğu kadar, bölgeler arasında büyük bir sosyal, kültürel, sportif zenginliklere sahip olduğu gibi, ekonomik değerleri ve göstergeleri bakımından da

önde gelen iller arasında hak ettiği yeri alması çok önemli..Bu zenginlikleri artık, ürünleri, değerleri ve üretimi ile uluslararası pazara taşıyan Sakarya’nın bir

başka zenginliği ise insan kaynağıdır..“Sakarya Bayrağını” yere düşürmeden taşıyanlar arasında yer alan sevgili Adem Sarı dostumu ve ekibini tekrar tebrik

ediyor, başarılarının devamını diliyorum..Fındık, gerçekten dallarda yeşillendi ve  sarı altına dönüştü!Üreticimizin bereketi bol olsun!Yusuf Cinal yazıyor, 10

Ağustos 2022 Adapazarı
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Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor
Geyve'ye Tarım Teknokenti kuruluyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

SATSO  Yönetim Kurulu  Başkanı A. Akgün Altuğ,  Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve  Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması

planlanan Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak.  Söz konusu

proje kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman

dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin

yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı

olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da

protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
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“Herkes İçin Fındık”
“Herkes İçin Fındık”

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak

Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa

yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.

 

Törenler ilk önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, Konsey Başkanımız Hamza Bölük ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı

çok sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin

içinde yer alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir

kez daha vurgulamış oldu.

 

Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile

desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için

Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak

üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da

değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu. fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı

‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından

ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık

hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının

devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta

üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu

hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart

olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak

lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5

milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak,

 

Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce

 

Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de

sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta,

üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”

İfadelerini kullandı.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi

adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde,

 

2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında,

 

1) FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.

 

2) BALSU Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.

 

3) DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.

 

4) PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.

 

5) YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

 

6) YAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş.

 

7) ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.
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8) POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.

 

9) ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti.

 

10) RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında,

 

11) Doç.Dr. Cesarettin ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı

 

12) Prof.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında,

 

13) İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

 

14) T.C. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

15) Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında,

 

16) Alaattin Paşa KABA/Üretici

 

17) Ruhi YILMAZ/Üretici

 

18) Emre PEKDEMİR/Üretici

 

19) Sedat DAMCI/Üretici

 

20) Yücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

MAKİNE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ dalında,

 

21) HASATSAN Hasat Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında,

 

22) T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

23) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

24) Düzce Ticaret Borsası

 

25) Ordu Ticaret Borsası

 

26) Akyazı Ticaret Borsası

 

27) Bülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

SPONSORLAR dalında,

 

28) BALSU GIDA San. ve Tic.A.Ş./ANA SPONSOR

 

29) SAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİ

 

30) Giresun Ticaret Borsası

 

31) Trabzon Ticaret Borsası

 

32) Ordu Ticaret Borsası

 

33) Ünye Ticaret Borsası



 

34) Çarşamba Ticaret Borsası

 

35) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

 

36) Akyazı Ticaret Borsası

 

37) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

38) Alpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş.

 

39) Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

 

40) Aycan Entegre Gıda A.Ş.

 

41) İstanbul Fındık San. ve Tic.A.Ş.

 

42) MAY Grup

 

43) Onur Makine Onur Çatak

 

44) Öztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.

 

45) Sarılar Dış Tic.Ltd.Şti.

 

46) Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.

 

47) VISYS Makine San.Ltd.Şti.

 

48) Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti.

 

49) Uslu Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalında

 

50) Murat TAŞKIN

 

51) Ömer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

Program sonunda, günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya Fındık Haftası logolu plaket takdimi yapıldı.

 

TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten sonra,

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.
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‘HERKES iÇiN FINDIK’

 

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve

Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.Törenler ilk

önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Konsey Başkanımız Hamza Bölük ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı çok

sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin içinde yer

alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir kez daha

vurgulamış oldu. Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük yaptığı

konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge

çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak

sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık

sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak

üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu. fındığın

Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız

“Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere

bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine

rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık

ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik

değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu

artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım.

Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik.

Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler

hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle

takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” İfadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için

önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa

Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde, Program sonunda, günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya

Fındık Haftası logolu plaket takdimi yapıldı. TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten

sonra, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.  2021 YILI

FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında, 1) FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş. 2) BALSU Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş. 3) DURAK Fındık Sanayi

ve Tic.A.Ş. 4) PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş. 5) YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. 6) YAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş. 7)

ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş. 8) POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş. 9) ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti. 10) RONLY

GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi. FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında, 11) Doç.Dr. Cesarettin

ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı 12) Prof.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi

gerçekleştirildi. FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında, 13) İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 14) T.C. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15)

Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi. FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında, 16) Alaattin Paşa KABA/Üretici 17) Ruhi

YILMAZ/Üretici 18) Emre PEKDEMİR/Üretici 19) Sedat DAMCI/Üretici 20) Yücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi. MAKİNE EKİPMAN

ÜRETİCİLERİ dalında, 21) HASATSAN Hasat Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi. FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında, 22) T.C. GİRESUN

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 23) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 24) Düzce Ticaret Borsası 25) Ordu Ticaret Borsası 26) Akyazı Ticaret Borsası 27)

Bülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne  ödül takdimi gerçekleştirildi. SPONSORLAR dalında, 28) BALSU GIDA San. ve Tic.A.Ş./ANA

SPONSOR 29) SAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİ 30) Giresun Ticaret Borsası 31) Trabzon Ticaret Borsası 32) Ordu Ticaret

Borsası 33) Ünye Ticaret Borsası 34) Çarşamba Ticaret Borsası 35) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 36) Akyazı Ticaret Borsası 37) Sakarya Ticaret ve

Sanayi Odası 38) Alpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş. 39) Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. 40) Aycan Entegre Gıda A.Ş. 41) İstanbul

Fındık San. ve Tic.A.Ş. 42) MAY Grup 43) Onur Makine Onur Çatak 44) Öztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 45) Sarılar Dış

Tic.Ltd.Şti. 46) Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti. 47) VISYS Makine San.Ltd.Şti. 48) Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti. 49) Uslu Fındık San. ve

Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi. FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalında 50) Murat TAŞKIN 51) Ömer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi

gerçekleştirildi.
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İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım

töreni gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını

ölçtü.

Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

AA

Tags: 

ORDUHURSESGAZETESI.COM
Yayın Tarihi : 10.08.2022 07:25:00
Link : http://www.orduhursesgazetesi.com/haber/haber_oku-34830.html



Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO'da Konuşuldu

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

 

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler. Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri

kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya

olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum

vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık

bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık

İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Fındık üretiminin

artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel yönetimlerimize

ayrıca teşekkür ediyorum. Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli

topraklarımız ve dört mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Bu

doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak Sakarya

Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Bugün baktığımızda

önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda verimliliğini düşüren

fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda destek olabilecek güçlü

bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih edebilirsiniz. Başkan

Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini, Avrupalı

firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek sempozyuma

katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir rekabet

yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti. Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk

normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve

Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında

uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü
SUBÜ’nün fındık çalışmaları ödüle layık görüldü

 

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde ‘Fındığa Değer Katan

Akademisyenler’ arasında gösterilerek ödül kazandı.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya

Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ‘Fındığa

Değer Katan Akademisyenler’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Demir, ödülünü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ)

Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın elinden aldı. Ödül törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı. Türkiye dünyadaki fındık üretim ve ihracatının

önemli bir kısmını gerçekleştirirken, SUBÜ de yakın zamanda kurulan Ziraat Fakültesi ile fındık alanında çalışmalar yapıyor ve özellikle Sakarya Ticaret

Borsası ile verimliliğin artırılmasına yönelik ortak faaliyetler yürütüyor. Türkiye’de fındığın tanıtımına ve tüketimine katkı sağlamak amacıyla her yıl Ağustos

ayının ikinci haftası Dünya Fındık Haftası olarak kutlanıyor.
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Tarım Teknokenti kuruluyor
Tarım Teknokenti kuruluyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın

dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun

bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent

alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz

oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi

için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla

birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Sakarya Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da protokolün

imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
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“Herkes İçin Fındık”
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“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni”

“Herkes İçin Fındık”

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni”

 

 

 

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak

Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa

yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.

Törenler ilk önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, Konsey Başkanımız Hamza Bölük ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı

çok sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin

içinde yer alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir

kez daha vurgulamış oldu.

Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,

Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile

desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için

Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak

üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da

değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu. fındığın Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı

‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından

ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık

hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının

devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta

üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu

hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart

olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak

lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5

milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak,

Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce

Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de

sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta,

üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”

İfadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi

adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde,

2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında,

1) FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.

2) BALSU Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.

3) DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.

4) PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.

5) YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

6) YAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş.

7) ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.

8) POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.

9) ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti.

10) RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında,

11) Doç.Dr. Cesarettin ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı

12) Prof.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi gerçekleştirildi.
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FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında,

13) İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

14) T.C. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

15) Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında,

16) Alaattin Paşa KABA/Üretici

17) Ruhi YILMAZ/Üretici

18) Emre PEKDEMİR/Üretici

19) Sedat DAMCI/Üretici

20) Yücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

MAKİNE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ dalında,

21) HASATSAN Hasat Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında,

22) T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

23) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

24) Düzce Ticaret Borsası

25) Ordu Ticaret Borsası

26) Akyazı Ticaret Borsası

27) Bülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.

SPONSORLAR dalında,

28) BALSU GIDA San. ve Tic.A.Ş./ANA SPONSOR

29) SAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİ

30) Giresun Ticaret Borsası

31) Trabzon Ticaret Borsası

32) Ordu Ticaret Borsası

33) Ünye Ticaret Borsası

34) Çarşamba Ticaret Borsası

35) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

36) Akyazı Ticaret Borsası

37) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

38) Alpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş.

39) Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

40) Aycan Entegre Gıda A.Ş.

41) İstanbul Fındık San. ve Tic.A.Ş.

42) MAY Grup

43) Onur Makine Onur Çatak

44) Öztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.

45) Sarılar Dış Tic.Ltd.Şti.

46) Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.

47) VISYS Makine San.Ltd.Şti.

48) Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti.

49) Uslu Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalında

50) Murat TAŞKIN

51) Ömer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

Program sonunda, günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya Fındık Haftası logolu plaket takdimi yapıldı.

TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten sonra,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.
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HİSARCIKLIOĞLU: FINDIĞI SADECE ÇEREZLİK OLARAK DEĞİL SANAYİ ÜRÜNÜ OLARAK DA

DEĞERLENDİRMELİYİZ
HİSARCIKLIOĞLU: FINDIĞI SADECE ÇEREZLİK OLARAK DEĞİL SANAYİ ÜRÜNÜ OLARAK DA DEĞERLENDİRMELİYİZ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada fındığı

sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde Sakarya İncipark’da açık havada düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO Başkanı Ahmet Güldal, Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

 

 

Tören’de bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı.

Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren Hisarcıklıoğlu “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde

kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden

fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.

 

 

 

-Üretim zengini, gelir fakiriyiz

 

 

 

Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120

ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz.

Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi.

 

 

 

Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz.

Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz

lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı

depoların artması için çalışıyoruz.

 

 

 

Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk. Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte,

ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız

da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi

artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”
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Geyve Tarım Teknokent’i için imzalar atıldı
Geyve Tarım Teknokent’i için imzalar atıldı

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

SAKARYA – SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde

kurulması planlanan Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz

konusu proje kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman

dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin

yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı

olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da

protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.

 

 

	İlgili
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Fındık Sektörü SATSO’da Konuşuldu
Fındık Sektörü SATSO’da Konuşuldu

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya Fındık Haftası kapsamında “Her Şey Fındık İçin” sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Oda ve Borsaların üyeleri ile fındık üretici ve işleyici firma

temsilcileri iştirak ettiler.

Ev sahibi olarak katılımcıları selamlayan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Dünya fındık haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz

“Herşey Fındık İçin” konulu sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası’na Sakarya olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle dile getirmek isterim. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu değerli sempozyum vesilesi ile sizleri Odamızda ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sakarya, mevcut iklimi ve bulunduğu coğrafya itibariyle Türkiye’nin en güzel fındık bahçelerinden biridir.  Fındık Üretimi ve ihracatı konusunda ön sıralarda

yer alıyoruz.  Bu yüzden bugün ki temamızda olduğu gibi, kent olarak “Herşey Fındık İçin” diyen üreticileri gururla temsil ediyoruz, Sakarya bu etkinliklerle

fındığıyla anılan kentler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Fındık üretiminin artırılması ve ekonomik bir değer olarak şehre kazandırılmasında Ticaret Borsamız başta olmak üzere üreticilerimize, çiftçimize ve yerel

yönetimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz kent olarak, tarımı ve tarımsal üretimi sadece bir ürün üzerinden değil bir bütün olarak geliştirmenin gayreti içindeyiz. Verimli topraklarımız ve dört

mevsim ürün verecek değerde bir iklimde yaşıyor olmanın şansını her açıdan değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Bu doğrultuda sadece topraklı tarım değil, laboratuvar ortamında nesli tükenen, yaşlanan, hızlı çoğaltılmaya ihtiyaç duyulan ürünler için de Oda olarak

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve geçtiğimiz ay bu merkezimiz üzerinden ilk ihracatımızı gerçekleştirdik.

Bugün baktığımızda önemli bir ürün değerine sahip olan fındık ocaklarımızın yaşlandığını görebiliyoruz, tarımsal ürünlerin de bir ömrü vardır. Bu doğrultuda

verimliliğini düşüren fındık ocakları için Doku Kültürü Laboratuvarımız da hastalıktan ari, verimli fındık fidesi yetiştirebiliyoruz. Üreticilerimize bu konuda

destek olabilecek güçlü bir kapasiteye sahibiz. Daha verimli fındık üretimi için doku kültürü laboratuvarımızdaki hastalıktan ari yetiştirilen fidelerimizi tercih

edebilirsiniz.

Başkan Altuğ’un ardından kürsüye gelen Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Sakarya’nın fındık üretiminde yakın yıllarda ilk sıraya yükseleceğini,

Avrupalı firmaların Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ettiğini ve dünya fındık haftasının yıllarca aynı heyecanla devam edeceğini belirterek

sempozyuma katılanları selamladı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük fındığın ülke için önemli bir ihraç ürünü olduğunu, şehirler arasında tatlı bir

rekabet yaşansa da herkesin ortak malı olduğunu ve sempozyumda fındık için her konunun konuşulacağını belirtti.

          

Açılış konuşmalarının ardından 6 oturumluk normal seyrine devam eden sempozyumda İklim Değişikliği ve Fındık, Fındık ve Sağlık, Fındıkta Verim ve

Kaliteyi Arttırmak, Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar, Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar, Üretici Örgütlenmesi ve Refahı ile Fındık

Kabuğunu Dolduracak Meseleler konularında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.
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Tarım teknolojisi üretimi için Geyve’ye Tarım Teknokenti kuruluyor
Tarım teknolojisi üretimi için Geyve’ye Tarım Teknokenti kuruluyor

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında Tarım Teknokent’i kurulması adına iş birliği

protokolü imzalandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından imzalanarak resmiyet kazanan protokol ile SATSO tarafından Geyve ilçesinde kurulması planlanan

Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarımsal AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet yürütecek Tarım Teknokent alanı oluşturulacak. Söz konusu proje

kapsamında 80 dönüm üzerine kurulacak tesiste tarım üzerine teknoloji üretilmesi hedefleniyor.

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, tarımın dünya geleceği olduğuna vurgu yaparak; “Tarım insanın yaşaması için gerekli en temel konulardan

biridir. Tarım olmadan sanayi de olmaz. Bizler bunun bilincinde olarak özellikle tarımsal üretimin fazla olduğu Geyve ilçemizde kurmayı planladığımız Bitkisel

Üretim İhtisas OSB içerisinde bir tarım teknokent alanı oluşturmak amacıyla yola çıktık. Tarım alanlarının verimliliğini sürdürmek ve tarımsal açıdan

şehrimizin geleceğini gözetmek her zaman önceliğimiz oldu. Kurmayı planladığımız OSB’ler için de tarım alanları konusundaki hassasiyetimizi her zaman

dile getiriyoruz.  Tarımın insan hayatı ve sanayi üretimi için öneminin farkında bir Oda olarak tarımsal üretimin artması, birim alandan alınan verimin

yükselmesi adına bu projemizi bugün imza atan paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün şehrimiz için hayırlı

olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da

protokolün imzalanması sırasında yaptıkları konuşmada tarımın önemine değinerek projenin Sakarya’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundular.
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Yaşar Süngü
Yaşar Süngü

Fındık kabuğunu dolduran bir mesele

Fındık, bu toprakların sarı altını. Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geliyor.Türkiye, dünyanın en önemli fındık üreticisi.Binlerce

üretici ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.600 bin aileye ekmek oluyor.Toprağı koruyor, güzelleştiriyor.Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli.İhracat

gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli.Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor.Tüm bu güzelliklere rağmen ne yazık ki fındık

gereği gibi değerlendirilmiyor.Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz.Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık

şeklinde.Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz.Avrupalı şirketler bu fındığımızdan onlarca çeşit çikolata, kek, pasta, bisküvi,

dondurma yapıyor ve yüksek fiyata bize satıyor.Fındığın yüzde 80’i çikolata sanayiinde (kıyılmış, dilinmiş, öğütülmüş olarak), bisküvi, şekerleme, tatlı pasta,

dondurma imalatında yardımcı malzeme olarak kullanılıyor.Biz fındığı çerez olarak görüyoruz Batılı sanayi ürünü olarak görüyor ve değerlendiriyor.Fındık

üretiminde verim de yok.Verim olmadığı için fındığın kalitesi de düşük.Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilemiyoruz.Bakımına-budamasına özen

göstermiyoruz.Sadece bunları yapsak ihracatı ikiye katlar, geliri 5 milyar dolara çıkarabiliriz.Ama yapmıyoruz?Neden?Fındık bahçesi sahiplerinin çoğu

fındığa biraz daha ilgi gösterdiğinde çok daha fazla para kazanabileceğini bilmiyor.Üreticiyi bu konularda ikna edecek, yol gösterecek bir sistem de yok, bu

işe emek verecek tüccar kafalı yönetici insan da az.Üretici de taze ve acil paraya daha çok ihtiyacı olduğu için bu konularla pek ilgilenmiyor.Konuyu bilenlerin

ekserisi de ya duyarsız ya tembel.Bardağın dolu tarafı da var:Ulusal Fındık Konseyi (UFK) tarafından her yıl Ağustos ayının ikinci haftası Dünya Fındık

Haftası olarak ilan edildi.İlki geçen sene Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlendi.Bu yıl 8-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Sakarya’da Sakarya Ticaret

Borsası ev sahipliğinde yapılıyor.Bu haftada; dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını gerçekleştiren ülkemizde fındığın tanıtım ve tüketimine de

katkı sağlanarak, farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruldu.İlk Fındık Lisanslı Deposu faaliyete geçti.Çalışmalar var ama

duruma bakarsak yetersiz olduğu ortada.Fındığın geçici mevsimlik işçi sayısını artırarak gelir durumu düşük binlerce aileye iş ve aş imkânı sağlamak gibi bir

güzel tarafı da var.Her yıl Güneydoğu’dan binlerce aile Karadeniz bölgesine fındık toplamaya geliyor.Bu yıl fındıkta günlük yevmiye 216 TL olarak

belirlendi.Günde 120 ile 130 kilo fındık toplayabilenlere 280 TL, 120 kilonun altında fındık toplayanlar için de 240 ile 250 TL ödeniyor.Döngüsel ekonomi

meraklısı bir biyolog olan Can Kayacılar fındıkla ilgili zihin açıcı farklı şeyler söylüyor;“Fındık bir ilaç olmuş mu? Yani fındıkta ilaç olabilecek bir aktifi

saflaştırmış mıyız?Mesela dünyada birçok üründe kullanılan “Doğal fındık aroması” saflaştırmış mıyız fındıklardan? Bunu ürüne çevirmiş miyiz? Ya da

fındığın iç zarının proteinleri. Çok ama çok değerli. Bunlarla hiç ilgilenmiş miyiz?Fındık kabuğundan selüloz saflaştırıp, onu daha sonra biyoplastiğe çevirmiş

miyiz?Fındık kabuğundan mesela “aktif karbon” üretmiş miyiz?Fındık yağını tüm o doğal aroması korunarak, içeriğinde sağlığımıza faydalı tüm bileşenleriyle

birlikte Süperkritik Akışkan Teknolojisi ile elde etmiş miyiz? Bunu küçük şişelere koyup, lezzet verici ya da aromaterapide kullanılabilecek bir ürüne çevirmiş

miyiz?Bu hafta Dünya Fındık Haftası.Ha diyeceksiniz ki fındığı ham olarak satmak yerine ondan değeri yüksek farklı ürünler çıkarmak için önce

insanlarımızın katma değerini artırmamız gerekiyor.Sizde haklısınız.Fındığa odaklanmak doğru değil.Önce insan kalitesine yoğunlaşmalı.Çünkü insan

bozulunca her şey bozuluyor, insan düzelince de her şey düzeliyor.

IP1940
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Çark’ta renkli fındık yürüyüşü
Çark’ta renkli fındık yürüyüşü

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Fındık Haftası  etkinlikleri devam ediyor. Çark Caddesi’nde gerçekleştirilen fındık kortejinde renkli görüntüler oluştu

Dünya Fındık Haftası etkinliklerinin ikincisi  Sakarya’da kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde ilimize gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Başkanı Rıfat

Hisarcıklıoğlu ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın da yer aldığı Çark Caddesi’ndeki fındık kortejinin yürüyüşünde renkli görüntüler oluştu.

Büyükşehir  Belediye Başkanı  Ekrem Yüce,  Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Ticaret ve Sanayi  Odası Başkanı Akgün Altuğ, Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Ziraat Odaları Başkanları ve Sakaryalılar’ın katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sırasında fındık ve fındık ürünleri

dağıtıldı.

CADDER Başkanı Yaşar Yıldırım ve  Yönetim Kurulu TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve diğer davetlilere çiçek vererek teşekkür etti.

CADDER Başkanı Yaşar yıldırım Çark Caddesinde böyle kapsamlı bir organizasyona daha ev sahipliği  yapmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirterek

etkinliğe katılan herkese teşekkür etti
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"Herkes İçin Fındık"
"Herkes İçin Fındık"

“Herkes İçin Fındık”

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve

Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri,  fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi. Törenler ilk

önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Konsey Başkanımız Hamza Bölük  ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı çok

sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin içinde yer

alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir kez daha

vurgulamış oldu.Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı

konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge

çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak

sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık

sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak

üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.  fındığın

Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız

“Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere

bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine

rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık

ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik

değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu

artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım.

Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik.

Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler

hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle

takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” İfadelerini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için

önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa

Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde, 2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında,FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.BALSU Gıda

Sanayi ve Tic.A.Ş.DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.YAVUZ GIDA

San. ve Tic.A.Ş.ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.ÖZGÜN GIDA San. ve

Tic.Ltd.Şti.RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında,Doç.Dr. Cesarettin

ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan DanışmanıProf.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi

gerçekleştirildi.FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında,İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiT.C. Ordu İl Tarım ve Orman MüdürlüğüAkçakoca

Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında,Alaattin Paşa KABA/ÜreticiRuhi YILMAZ/Üretici Emre

PEKDEMİR/ÜreticiSedat DAMCI/ÜreticiYücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.MAKİNE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ dalında, HASATSAN Hasat

Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında,T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSakarya Ticaret ve

Sanayi OdasıDüzce Ticaret BorsasıOrdu Ticaret BorsasıAkyazı Ticaret BorsasıBülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne ödül takdimi

gerçekleştirildi.SPONSORLAR dalında,BALSU GIDA San. ve Tic.A.Ş./ANA SPONSORSAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİGiresun

Ticaret BorsasıTrabzon Ticaret BorsasıOrdu Ticaret BorsasıÜnye Ticaret BorsasıÇarşamba Ticaret BorsasıDüzce Ticaret ve Sanayi OdasıAkyazı Ticaret

BorsasıSakarya Ticaret ve Sanayi OdasıAlpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş.Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.Aycan Entegre Gıda

A.Ş.İstanbul Fındık San. ve Tic.A.Ş.MAY GrupOnur Makine Onur ÇatakÖztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.Sarılar Dış

Tic.Ltd.Şti.Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.VISYS Makine San.Ltd.Şti.Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti.Uslu Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi

gerçekleştirildi.FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalındaMurat TAŞKINÖmer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.Program sonunda,

günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya Fındık Haftası logolu plaket takdimi yapıldı.TMO Genel Müdürü

Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten sonra, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye

günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu. DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİTOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve

STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri eşlik ettiler. Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde

bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı. LİSANSLI DEPO TESİSLERİ

AÇILIŞIEtkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej

Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.BAŞKAN ALTUĞ’A

TAZİYE ZİYARETİKortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un

babasının vefatı nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu

Başkanı A. Akgün Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİTaziye ziyaretinin

ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar” ödül töreni

gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar, sponsorlar ve daha

birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer kazandıran faaliyetlerde

bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli

tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “ Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli.

Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz.

Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları

ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara

çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.      Etkinlikler ile ilgili

değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB

Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine katıldık. Hem SATSO

hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. TOBB

Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok alanda hızlı

gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir il olmaktan

gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde daha da çok

ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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2. FINDIK ŞÖLENİ SAKARYA’DA YAPILDI
2. FINDIK ŞÖLENİ SAKARYA’DA YAPILDI

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan Fındık Şöleninin 2.'si Sakarya’da Yapıldı.

“Herkes İçin  Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın katılımları ve yine çevre ve Karadeniz illerindeki  bir  çok oda ve

borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi. Törenler ilk önce Sakarya ili Çark caddesinde

kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, UFK Konsey Başkanı Hamza Bölük ve

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı çok sayıda Oda Borsa Başkanı ve

vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin içinde yer alarak fındık ürünlerini

vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir kez daha vurgulamış oldu. Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi adına bir

çok projeyi faaliyete soktuklarını  ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde, 2021 yılı fındık ihracaat

rekortmenleri dalında; FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.,BALSU Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş., DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.,PRO GIDA Tarım

Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.,YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.ŞtiYAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş., ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve

İth.A.Ş.,POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.,ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti., RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi

gerçekleştirildi. Fındığa değer katan akademisyenler dalında, Doç.Dr. Cesarettin ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM  Başkan Danışmanı, Prof.Dr. Taki

DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi gerçekleştirildi. Fındığa destek verenler dalında, İstanbul Fındık ve

Mamulleri İhracatçıları Birliği, T.C. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.
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"Herkes İçin Fındık"
"Herkes İçin Fındık"

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve

Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri,  fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.Törenler ilk

önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Konsey Başkanımız Hamza Bölük  ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı çok

sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin içinde yer

alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir kez daha

vurgulamış oldu.Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı

konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge

çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak

sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık

sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak

üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.  fındığın

Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız

“Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere

bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine

rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık

ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik

değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu

artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım.

Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, DüzceTicaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik.

Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler

hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle

takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” İfadelerini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için

önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa

Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde,2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında, FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.BALSU Gıda

Sanayi ve Tic.A.Ş.DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.YAVUZ GIDA

San. ve Tic.A.Ş.ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.ÖZGÜN GIDA San. ve

Tic.Ltd.Şti.RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.  FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında, Doç.Dr. Cesarettin

ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan DanışmanıProf.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi

gerçekleştirildi. FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiT.C. Ordu İl Tarım ve Orman MüdürlüğüAkçakoca

Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.  FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında,  Alaattin Paşa KABA/ÜreticiRuhi YILMAZ/ÜreticiEmre

PEKDEMİR/ÜreticiSedat DAMCI/ÜreticiYücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi. MAKİNE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ dalında,  HASATSAN Hasat

Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi. FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında,  T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSakarya Ticaret ve

Sanayi OdasıDüzce Ticaret BorsasıOrdu Ticaret BorsasıAkyazı Ticaret BorsasıBülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne ödül takdimi

gerçekleştirildi. SPONSORLAR dalında, BALSU GIDA San. ve Tic.A.Ş./ANA SPONSORSAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİGiresun

Ticaret BorsasıTrabzon Ticaret BorsasıOrdu Ticaret BorsasıÜnye Ticaret BorsasıÇarşamba Ticaret BorsasıDüzce Ticaret ve Sanayi OdasıAkyazı Ticaret

BorsasıSakarya Ticaret ve Sanayi OdasıAlpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş.Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.Aycan Entegre Gıda

A.Ş.İstanbul Fındık San. ve Tic.A.Ş.MAY GrupOnur Makine Onur ÇatakÖztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.Sarılar Dış

Tic.Ltd.Şti.Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.VISYS Makine San.Ltd.Şti.Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti.Uslu Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi

gerçekleştirildi. FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalındaMurat TAŞKINÖmer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.  Program sonunda,

günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya Fındık Haftası logolu plaket takdimi yapıldı. TMO Genel Müdürü

Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten sonra, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye

günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİTOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve

STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri eşlik ettiler.Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde

bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.LİSANSLI DEPO TESİSLERİ

AÇILIŞIEtkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej

Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.BAŞKAN ALTUĞ’A

TAZİYE ZİYARETİKortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un

babasının vefatı nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu

Başkanı A. Akgün Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİTaziye ziyaretinin

ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar” ödül töreni

gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar, sponsorlar ve daha

birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer kazandıran faaliyetlerde

bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli

tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “ Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli.

Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz.

Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları

ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara

çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.   Etkinlikler ile ilgili

değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB

Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine katıldık. Hem SATSO

hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. TOBB

Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok alanda hızlı

gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir il olmaktan

gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde daha da çok

ağırlamayı umut ediyoruz.”
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Protokol imzalandı
Protokol imzalandı

 

80 DÖNÜM ARAZİ

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve’de tarım AR-GE ve süreçleri

konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Projede 80 dönüm üzerine kurulacak tesislerde tarım üzerine

teknoloji üretilecek

HAYIRLI OLSUN

Atılan imzaların ardından konuşan Sakarya Ticaret ve sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, “Odamız, Sakarya Üniversitesi, Geyve Belediyesi

ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve’de planladığımız Bitkisel Üretim İhtisas OSB içerisinde tarım AR-GE ve süreçleri alanında faaliyet gösterecek

Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokolü imzaladık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

PROTOKOLÜ İMZALADIK

İmza protokolü sonrasında konuşan Geyve Belediye başkanı Murat Kaya ise , “Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve’de tarım

AR-GE ve süreçleri konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine

yer verdi.  /Birsen Kır
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TARIMIN MERKEZİ SAKARYA OLACAK
Tarımın merkezi Sakarya olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası2nın(STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin açılışına katıldı.

Aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirten Yüce, “UTÇEM ile yeni üretim teknikleri

ortaya koyup, geleneksel ve yöresel üretimde merkez olacağız.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası2nın(STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin açılışına katıldı.

Aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirten Yüce, “UTÇEM ile yeni üretim teknikleri

ortaya koyup, geleneksel ve yöresel üretimde merkez olacağız. Toprak ile iklime uygun, katma değerli ürünler burada üretilecek” dedi. Depolama tesisi,

UTÇEM’in yanında tarıma güçlü bir destek sunacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda vizyon projelerle Sakarya’nın ülkede

parlayan yıldız olması için yoğun bir çaba harcıyor. Başkan Yüce’nin talimatıyla şehrin dört bir yanında Sakarya Botanik Vadisi, Yanık Fidan Teşhir Merkezi,

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, BAHÇEM gibi projelerle tarımda markalaşan Büyükşehir, yeni projeleri de bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Alancuma’da başlatılan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinin yanında Büyükşehir’in tesis ettiği alanda Sakarya Ticaret Borsası (STB)

tarafından inşa edilen, altyapı ve üstyapının tamamen belediye tarafından yapıldığı Lisanslı Depolama Tesisi bugün açıldı. Naturel ve kaliteli ürün

teminiAçılışa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Çiğdem Erdoğan Atabek, Tarım Mahsulleri

Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal,  Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO

Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ilçe belediye başkanları, TOBB temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri katıldı. Açılışta

konuşan Yüce, tarımda vizyon projelerin başında gelen dev proje UTÇEM için yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya’da yürüttükleri tarımsal üretimde natürel ve

kaliteli gıdayı ürünü, geleneksel tekniği modern teknolojiyle harmanlayarak ürettiklerini ve böylelikle kazanç ile kaliteyi artırdıklarını ifade etti. Modern

teknolojiyle geleneksel üretimAlancuma’da başlatılan içinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve eğitim alanları bulunan UTÇEM

projesinde ekim, dikim ve hasat sürecinin başladığını ve önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını belirten Yüce, bu merkezde geleneksel, yöresel üretim

tekniklerinin modern teknolojiyle harmanlanarak uygulanacağını, çiftçilerin ve tüm vatandaşların tarımsal anlamda eğitim alabileceğini söyledi. Başkan Yüce

şehrin iklimine, toprak yapısına uygun ürünlerin üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak ve Sakarya’yı tarımsal üretimde parmakla gösterilen, örnek bir

şehir hali ne getirmek istediklerini vurguladı. Sağlıklı, güvenilir ve genetiğiyle oynanmamış ürünGenetiğiyle oynanmamış, sağlıklı gıdaların tüketimi

noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız doğası, kültürü, sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkemizin en

yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu potansiyeli arttıracak projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz.

Her birimiz ülke çapında gıda sektöründe gelinen noktanın farkındayız. Natürel ve kaliteli gıdaya, sertifikalı ürünlere olan talep arttı ve her geçen gün de bu

ürünler daha geniş kitleler tarafından talep görmektedir. Bu durum da doğal ürünlere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı

güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin

uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami

ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi modern teknolojiyle harmanlıyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor,

verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi. Sakarya’nın tarım potansiyeliYüce Sakarya’nın iklim ve hava koşulları ile toprak yapısının tarımsal üretim için ciddi

potansiyel taşıdığını belirterek, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla,

bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu

nedenle şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile

entegrasyonuna dönük uygulamalara önem ve destek veriyoruz. Lisanlı Depoculuk alanının yanında AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi

(UTÇEM) bulunuyor. Meyve dikimlerimiz bu yıl tamamlanacak ve idari bina inşaatlarımıza başlayacağız. Merkezimizde yeni üretim tekniklerinin gösterildiği,

deneme ve demonstrasyon alanlarının bulunduğu, geleneksel ve yöresel ürünlerin üretildiği, başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese eğitim verileceği bir

merkez olacak. Çiftçilerimiz, genç girişimcilerimiz; şehrimizin toprak ve iklimine uygun, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi konusunda bilinçlenecek,

üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenerek bilinçli üretimdeki yerlerini alacaklar. Lisanlı depoculuk alanın yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz

ile yaptığımız protokol neticesinde Tarım Meslek Lisesini açacağız. Böylece tarladan sofraya sağlıklı gıda zincirinin oluşmasında; bu işin eğitimini almış,

bilinçli üreticilere sahip olacağız” ifadelerini kullandı. Lisanslı Depoculuk Tesisi ve sektöre desteğiAçılan Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin inşa sürecini anlatan

ve sektöre katkısına atıtfa bulunan Başkan Yüce, “Sakarya Ticaret Borsası ile Aralık 2019 da imzaladığımız protokol neticesinde Erenler Alancuma’daki alanı

Lisanslı depolama tesisi yapılabilmesi için Sakarya Ticaret Borsası’na devretmiştik. Akabinde Ticaret Borsası ile bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile

de gerek Yol Bakım ve Asfalt Daire Başkanlığımız gerek SASKİ marifeti ile bu alanda altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Böylece

şehrimize Lisanslı Depolama Tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk, tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren hemşerilerimiz için

çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi şehri olduğumuzdan dolayı nüfusun artması kaçınılmazdır. Bu sebeple şehrimizin gerek tahılda gerek fındıkta çiftçimizin

mağdur olmaması adına Lisanslı Depoculuk Tesisleri büyük önem arz etmektedir. Çiftçilerimiz, üretimini gerçekleştirdikleri hububatları depolama alanında

gerek hava şartlarından gerek böceklenmeden kaynaklı stok sıkıntısı çekmektedir” şeklinde konuştu.  “Ticaret borsalarımız elini taşın altına koyuyor”TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Lisanslı depolar kamu ve özel depolar sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu

paylaştığı böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı önemli bir örnektir. Tarım piyasalarını modernize etmek üzere TOBB aldığı insiyatifle öncülük

ettiği devrimsel nitelikte bir adımdır. Lisanslı depoculuk kanununu 2005’te yürürlüğe soktuk. Özel sektörün lisanslı depoculuğa geçiş yapması için 2010

yılında birlikte hayata geçirdik. Lisanslı depoculuğu geliştiren bu adım sayesinde özel sektörümüzde bu alana yönelmiştir. Böylece bugün ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8 milyon 500 ton seviyesine ulaşmıştır. Ticaret borsalarımızda elini taşın altına koyuyorlar. Hayırlı olsun” ifadelerini

kullandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Tarım sadece kendi başına olmuyor, aynı zamanda iyi bir şekilde işlenmesi de gerekiyor. Ben şehrimizin tarım

bakışını çok doğru buluyorum. Üretilen ürünlerin daha katmanlı hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin artırılması, gelirlerin artırılması, farklı ürünlerin

denenmesi çok önemli Yeni projelerle bu sektörün akıllandırılması gerçekten mühim” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ar...

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

 

 

 

 

 

 

 

Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

 

 

 

 

 

 

 

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.  

Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok

alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni

 

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.Fındığın her

sene 2 milyar dolar civarında ülkeye  döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren bir

ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu. Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha

çok kazandırması için  ticaret borsalarında bu yönde projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın,

ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti. Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250

kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet

Güldal, kurum olarak, 22  Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı

sağlayacaklarını söyledi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı

hedeflediklerinin anlattı. İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak.

Bunun için de fındığı sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı. Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.
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Vizyon projede imzalar atıldı
Vizyon projede imzalar atıldı

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve İlçesinde tarım AR-GE ve süreçleri

konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve İlçesinde tarım AR-GE ve süreçleri

konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı.TEKNOLOJİ ÜRETİLECEKGeyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve

Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve İlçesinde tarım AR-GE ve süreçleri konusunda faaliyet gösterecek Tarım

Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Geyve’yi tarımın silikon vadisi yapacak projede 80 dönüm üzerine kurulacak tesislerde tarım üzerine

teknoloji üretilecek.TEMATİK PROJEİmza töreninin ardından konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Burada tarım ile teknolojinin birleştiği tematik

bir teknopark hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Sadece tarım projelerinden oluşan bir teknokentimiz olacak. Burada projelerini geliştiren girişimcilerimiz hemen

yanı başında kurulacak olan Bitki Tarım İhtisas OSB’de de projelerinin devamlılığını sağlayabilecek” dedi.HAYIRLI OLSUNKaya, “Şehrimizde birçok alanda

faaliyet gösteren firmalar var. Biz bunları tarımda nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Mesela bir tarımsal ilaç firması ve bir drone firmasının ortak projesi ile

tarlaları ilaçlayan drone filoları yapılabilecek. Geyve’yi tarımın silikon vadisi yapacağız. Bütün paydaşlara teşekkürlerimi sunuyor, ilçemize ve bölgemize

hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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Vizyon projede imzalar atıldı
Vizyon projede imzalar atıldı

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve İlçesinde tarım AR-GE ve süreçleri

konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

Geyve Belediyesi,  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası,  Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve İlçesinde tarım AR-GE ve

süreçleri konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

TEKNOLOJİ ÜRETİLECEK

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası iş birliğinde Geyve İlçesinde tarım AR-GE ve süreçleri

konusunda faaliyet gösterecek Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Geyve’yi tarımın silikon vadisi yapacak projede 80 dönüm üzerine

kurulacak tesislerde tarım üzerine teknoloji üretilecek.

TEMATİK PROJE

İmza töreninin ardından konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Burada tarım ile teknolojinin birleştiği tematik bir teknopark hayalimiz gerçeğe

dönüşüyor. Sadece tarım projelerinden oluşan bir teknokentimiz olacak. Burada projelerini geliştiren girişimcilerimiz hemen yanı başında kurulacak olan Bitki

Tarım İhtisas OSB’de de projelerinin devamlılığını sağlayabilecek” dedi.

HAYIRLI OLSUN

Kaya, “Şehrimizde birçok alanda faaliyet gösteren firmalar  var. Biz bunları tarımda nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Mesela bir tarımsal ilaç firması ve bir

drone firmasının ortak projesi ile tarlaları ilaçlayan drone filoları yapılabilecek. Geyve’yi tarımın silikon vadisi yapacağız. Bütün paydaşlara teşekkürlerimi

sunuyor, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı

 

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

 

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.  

Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok

alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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YÜCE “SAKARYA’YI FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR YAPMAK İSTİYORUZ”
Yüce “Sakarya’yı fındıkta birinci şehir yapmak istiyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerinde tarıma yön verenlerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülkenin tarım alanındaki temsilcilerinin ve çiftçilerin bir araya geldiği ‘ Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerine

katıldı. 8 – 14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsamında ilk fındık alımı programı ve Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışına katılan

Yüce, Sakarya’daki fındık üretiminde hedeflerin büyütülmesi ve potansiyelin tam olarak kullanılması için atılması gereken adımları konuştu. Program, Çark

Caddesi’ndeki kortejle devam etti ve Başkan Yüce bu etkinliğe de katıldı. Kentin en işlek caddesinde vatandaşlarla kucaklaşan ve fındığın şehir için taşıdığı

önemi vurgulayan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte cadde boyu yürüdü.

Hedef Türkiye’de birinci olmak

Devamında ise ‘Fındığa Değer Katanlar’ isimli ödül töreni gerçekleştirildi. Programa ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza

Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası(STB) Başkanı Adem Sarı da yer aldı. Organizasyonda

söz alan Başkan Yüce, Büyükşehir olarak çiftçiye verilen desteği ve üretimin artırılması için yürütülen programları anlattı. Sakarya’nın coğrafi konumunun

tarımda büyümeyi tam anlamıyla desteklediğini ifade eden Yüce, fındık rekoltesinin artırılması ve üretim potansiyelinin güçlendirilmesi için Büyükşehir olarak

gereken desteğin verildiğini aktardı. 122 ayrı ülkeye 2 milyar 30 milyon dolar bedelle 344 bin tondan fazla fındık ihraç eden Türkiye’de Sakarya’nın güçlü bir

payla 3. sırada yer aldığını hatırlatan Yüce, şehir potansiyelini en verimli şekilde kullanarak ülkenin birinci şehri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ekonomi grafiğimiz büyüme yönünde

Dünya ekonomileri küçülürken Sakarya’da grafiğin büyüme yönünde seyretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Yüce, “Şehirlerin Şehri’ olan

Sakarya’mız; yeşili, mavisi, doğal güzellikleri, su kaynakları, Longozu, gölleri, kaplıcaları, yaylaları, dereleri, sahilleri ve insanları ile bambaşkadır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden kültüre, eğitimden sanayiye, spordan tarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretmeye ve ülke ekonomisini

katkı sağlamak için gündüz gece çalışmaktayız. Sözlerime bir Arap atasözü ile devam etmek istiyorum. Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, Bir şey yapmak

istemeyen nedenini bulur. İşte biz bu atasözünün ‘Yol’ arayan kısmıyız. Şehrimiz için ülkemiz için çabalamak, ileriye taşımak, refah içinde yaşamak için yollar

buluyoruz. Bulduğumuz yollarda yürürken; tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da gerek sanayi gerek tarım ile bu büyümeyi desteklemektedir” dedi.

“Fındık üretiminde birinci olmak istiyoruz”

Başkan Yüce, Büyükşehir olarak fındık üreticisinden desteklerini esirgemediklerini belirterek, “Sakarya’mız bildiğiniz üzere ülkemizin hazinesi olan fındığın

yetiştiriciliğinde Türkiye’de önde gelmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok tarımsal faaliyete destek verdiğimiz gibi fındığında

kaliteli üretilmesi için hastalıktan korunması için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Çiftçilerimizin çoğunun gelir kaynağı olan fındığın, yetiştirilmesinden

tutun hasat zamanına ve sonrasına kadar yapılacaklar için çiftçilerimizi doğru yönlendirmek için gayret göstermekteyiz ve bunun için zaman zaman eğitim

vermekteyiz. Bizlerin hedefi, çiftçilerimizi mağdur etmemek ve fındığı kaliteli bir şekilde üretmektir. Ülkemizin yeşil altını olan fındığın ihracatımızda da önemli

bir yeri mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlara göre; sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara yakın bir

bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Bu miktarın büyük bir katkısı; fındık üretiminde Türkiye’de 3. Sırada olduğumuz Sakarya’mızdandır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz yakın zamanda fındık üretiminde şehrimizi 1. Sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fındık topraktan yetişen altındır”

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bugün fındığa değer katanlar ödül törenine katılmaktan onur duyuyorum. Fındık Türkiye’nin en stratejik tarım ürünüdür.

Topraktan yetişen altındır. İthalat girdisi olmadan muazzam bir ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayan kıymetli bir üründür. Allah’ın bize armağanı olan

fındığı korumak en büyük borcumuz. Katma değer olarak işleyerek satmalıyız. Sanayi alanında daha fazla işlemeli ve verimi artırmalıyız. Fındığın daha çok

kazandırması için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Tarımı asla ihmal edemeyiz.” İfadelerini kullandı. Törende konuşan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, “Fındık konusunda birbirinden değerli çalışmalar yapan üniversitelerimiz var. Fındığın katma değerli ürünlerini ürütmek ne kadar artarsa

ekonomik getirisi de o kadar artar. İlk hedefimiz 5 milyar dolarlık bir getiri. Çiftçileri ve sanayicileri bir araya getiren bu etkinlik çok değerli” dedi. TMO genel

müdürü Ahmet Güldal ise, “Karadenizin fındık üreticisine hizmet vermekten onur duyuyoruz. Üreticimiz için şok önemli olan bir alım sezonuna en iyi şekilde

hazırlanıyoruz. 54 liralık fiyattan herkes memnun. Bu memnuniyete zarar vermeden çiftçimizi memnun etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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HEDEF, FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR OLMAK
Hedef, fındıkta birinci şehir olmak

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerinde tarıma yön verenlerle bir araya geldi. Çark Caddesi’ndeki korteje katılan,

kentin en işlek caddesinde vatandaşlarla kucaklaşan Yüce, ödül töreninde Sakarya’nın fındıktaki hedefini açıkladı. Yüce, “Fındığın kalitesi, çiftçinin

kalkınması için Büyükşehir olarak eğitim veriyor, çalışıyoruz. Türkiye’de fındık ihracatında 3. sırada yer alan Sakarya’yı birinci sıraya taşımak istiyoruz” dedi.

-

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülkenin tarım alanındaki temsilcilerinin ve çiftçilerin bir araya geldiği ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerine

katıldı. 8 – 14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsamında ilk fındık alımı programı ve Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışına katılan

Yüce, Sakarya’daki fındık üretiminde hedeflerin büyütülmesi ve potansiyelin tam olarak kullanılması için atılması gereken adımları konuştu. Program, Çark

Caddesi’ndeki kortejle devam etti ve Başkan Yüce bu etkinliğe de katıldı. Kentin en işlek caddesinde vatandaşlarla kucaklaşan ve fındığın şehir için taşıdığı

önemi vurgulayan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte cadde boyu yürüdü.

 

HEDEF TÜRKİYE’DE BİRİNCİ OLMAK

 

Devamında ise ‘Fındığa Değer Katanlar’ isimli ödül töreni gerçekleştirildi. Programa ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza

Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası(STB) Başkanı Adem Sarı da yer aldı. Organizasyonda

söz alan Başkan Yüce, Büyükşehir olarak çiftçiye verilen desteği ve üretimin artırılması için yürütülen programları anlattı. Sakarya’nın coğrafi konumunun

tarımda büyümeyi tam anlamıyla desteklediğini ifade eden Yüce, fındık rekoltesinin artırılması ve üretim potansiyelinin güçlendirilmesi için Büyükşehir olarak

gereken desteğin verildiğini aktardı. 122 ayrı ülkeye 2 milyar 30 milyon dolar bedelle 344 bin tondan fazla fındık ihraç eden Türkiye’de Sakarya’nın güçlü bir

payla 3. sırada yer aldığını hatırlatan Yüce, şehir potansiyelini en verimli şekilde kullanarak ülkenin birinci şehri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

 

EKONOMİ GRAFİĞİMİZ BÜYÜME YÖNÜNDE

 

Dünya ekonomileri küçülürken Sakarya’da grafiğin büyüme yönünde seyretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Yüce, “Şehirlerin Şehri’ olan

Sakarya’mız; yeşili, mavisi, doğal güzellikleri, su kaynakları, Longozu, gölleri, kaplıcaları, yaylaları, dereleri, sahilleri ve insanları ile bambaşkadır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden kültüre, eğitimden sanayiye, spordan tarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretmeye ve ülke ekonomisini

katkı sağlamak için gündüz gece çalışmaktayız. Sözlerime bir Arap atasözü ile devam etmek istiyorum. Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, Bir şey yapmak

istemeyen nedenini bulur. İşte biz bu atasözünün ‘Yol’ arayan kısmıyız. Şehrimiz için ülkemiz için çabalamak, ileriye taşımak, refah içinde yaşamak için yollar

buluyoruz. Bulduğumuz yollarda yürürken; tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da gerek sanayi gerek tarım ile bu büyümeyi desteklemektedir” dedi.

 

“FINDIK ÜRETİMİNDE BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ”

 

Başkan Yüce, Büyükşehir olarak fındık üreticisinden desteklerini esirgemediklerini belirterek, “Sakarya’mız bildiğiniz üzere ülkemizin hazinesi olan fındığın

yetiştiriciliğinde Türkiye’de önde gelmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok tarımsal faaliyete destek verdiğimiz gibi fındığında

kaliteli üretilmesi için hastalıktan korunması için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Çiftçilerimizin çoğunun gelir kaynağı olan fındığın, yetiştirilmesinden

tutun hasat zamanına ve sonrasına kadar yapılacaklar için çiftçilerimizi doğru yönlendirmek için gayret göstermekteyiz ve bunun için zaman zaman eğitim

vermekteyiz. Bizlerin hedefi, çiftçilerimizi mağdur etmemek ve fındığı kaliteli bir şekilde üretmektir. Ülkemizin yeşil altını olan fındığın ihracatımızda da önemli

bir yeri mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlara göre; sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara yakın bir

bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Bu miktarın büyük bir katkısı; fındık üretiminde Türkiye’de 3. Sırada olduğumuz Sakarya’mızdandır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz yakın zamanda fındık üretiminde şehrimizi 1. Sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“FINDIK TOPRAKTAN YETİŞEN ALTINDIR”

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bugün fındığa değer katanlar ödül törenine katılmaktan onur duyuyorum. Fındık Türkiye’nin en stratejik tarım ürünüdür.

Topraktan yetişen altındır. İthalat girdisi olmadan muazzam bir ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayan kıymetli bir üründür. Allah’ın bize armağanı olan

fındığı korumak en büyük borcumuz. Katma değer olarak işleyerek satmalıyız. Sanayi alanında daha fazla işlemeli ve verimi artırmalıyız. Fındığın daha çok

kazandırması için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Tarımı asla ihmal edemeyiz.” İfadelerini kullandı. Törende konuşan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, “Fındık konusunda birbirinden değerli çalışmalar yapan üniversitelerimiz var. Fındığın katma değerli ürünlerini ürütmek ne kadar artarsa

ekonomik getirisi de o kadar artar. İlk hedefimiz 5 milyar dolarlık bir getiri. Çiftçileri ve sanayicileri bir araya getiren bu etkinlik çok değerli” dedi. TMO genel

müdürü Ahmet Güldal ise, “Karadenizin fındık üreticisine hizmet vermekten onur duyuyoruz. Üreticimiz için şok önemli olan bir alım sezonuna en iyi şekilde

hazırlanıyoruz. 54 liralık fiyattan herkes memnun. Bu memnuniyete zarar vermeden çiftçimizi memnun etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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DEV TARIM PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM
Dev tarım projesi için geri sayım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin

açılışında, aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin

açılışında, aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından inşa edilen, altyapı ve üstyapının tamamen belediye

tarafından yapıldığı Lisanslı Depolama Tesisi açıldı.  Açılışa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ile çok sayıda davetli

katıldı.  Açılışta konuşan Başkan Yüce, tarımda vizyon projelerin başında gelen dev proje UTÇEM için yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya’da yürüttükleri

tarımsal üretimde naturel ve kaliteli gıdayı, geleneksel teknik ile modern teknolojiyle harmanlayarak ürettiklerini ve böylelikle kazanç ile kaliteyi artırdıklarını

ifade etti.

“Modern teknolojiyle geleneksel üretim”Başkan Ekrem Yüce, Alancuma’da başlatılan; içinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve

eğitim alanları bulunan UTÇEM projesinde ekim, dikim ve hasat sürecinin başladığını söyledi. Önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını belirten Yüce, bu

merkezde geleneksel, yöresel üretim tekniklerinin modern teknolojiyle harmanlanarak uygulanacağını, çiftçilerin ve tüm vatandaşların tarımsal anlamda

eğitim alabileceğini dile getirdi. Başkan Yüce şehrin iklimine, toprak yapısına uygun ürünlerin üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak ve Sakarya’yı

tarımsal üretimde parmakla gösterilen, örnek bir şehir hali ne getirmek istediklerini de vurguladı. “Sağlıklı, güvenilir ve genetiğiyle oynanmamış

ürün”Genetiğiyle oynanmamış, sağlıklı gıdaların tüketimi noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız doğası,

kültürü, sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu potansiyeli

arttıracak projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Her birimiz ülke çapında gıda sektöründe gelinen noktanın farkındayız. Naturel ve kaliteli

gıdaya, sertifikalı ürünlere olan talep arttı ve her geçen gün de bu ürünler daha geniş kitleler tarafından talep görmekte. Bu durum da doğal ürünlere

ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle

oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi modern

teknolojiyle harmanlıyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.“Sakarya’nın tarım potansiyeli”Yüce Sakarya’nın iklim ve

hava koşulları ile toprak yapısının tarımsal üretim için ciddi potansiyel taşıdığını belirterek, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için

uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir

ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem ve destek veriyoruz. Lisanlı Depoculuk alanının yanında

AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) bulunuyor. Meyve dikimlerimiz bu yıl tamamlanacak ve idari bina inşaatlarımıza başlayacağız.

Merkezimizde yeni üretim tekniklerinin gösterildiği, deneme ve demonstrasyon alanlarının bulunduğu, geleneksel ve yöresel ürünlerin üretildiği, başta

çiftçilerimiz olmak üzere herkese eğitim verileceği bir merkez olacak. Çiftçilerimiz, genç girişimcilerimiz; şehrimizin toprak ve iklimine uygun, katma değeri

yüksek ürünler üretilmesi konusunda bilinçlenecek, üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenerek bilinçli üretimdeki yerlerini alacaklar. Lisanlı

depoculuk alanın yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Tarım Meslek Lisesini açacağız. Böylece tarladan sofraya sağlıklı

gıda zincirinin oluşmasında; bu işin eğitimini almış, bilinçli üreticilere sahip olacağız” ifadelerini kullandı. “Lisanslı Depoculuk Tesisi ve sektöre desteği”Açılan

Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin inşa sürecini anlatan ve sektöre katkısına atıtfa bulunan Başkan Yüce, “Sakarya Ticaret Borsası ile Aralık 2019’da

imzaladığımız protokol neticesinde Erenler Alancuma’daki alanı Lisanslı depolama tesisi yapılabilmesi için Sakarya Ticaret Borsası’na devretmiştik.

Akabinde Ticaret Borsası ile bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile de gerek Yol Bakım ve Asfalt Daire Başkanlığımız gerek SASKİ marifeti ile bu

alanda altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Böylece şehrimize Lisanslı Depolama Tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk,

tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren hemşerilerimiz için çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi şehri olduğumuzdan dolayı nüfusun artması

kaçınılmazdır. Bu sebeple şehrimizin gerek tahılda gerek fındıkta çiftçimizin mağdur olmaması adına Lisanslı Depoculuk Tesisleri büyük önem arz

etmektedir. Çiftçilerimiz, üretimini gerçekleştirdikleri hububatları depolama alanında gerek hava şartlarından gerek böceklenmeden kaynaklı stok sıkıntısı

çekmektedir” şeklinde konuştu.“Ticaret borsalarımız elini taşın altına koyuyor”TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Lisanslı depolar

kamu ve özel depolar sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı önemli bir örnektir.

Tarım piyasalarını modernize etmek üzere TOBB aldığı insiyatifle öncülük ettiği devrimsel nitelikte bir adımdır. Lisanslı depoculuk kanununu 2005’te

yürürlüğe soktuk. Özel sektörün lisanslı depoculuğa geçiş yapması için 2010 yılında birlikte hayata geçirdik. Lisanslı depoculuğu geliştiren bu adım

sayesinde özel sektörümüzde bu alana yönelmiştir. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8 milyon 500 ton seviyesine

ulaşmıştır. Ticaret borsalarımızda elini taşın altına koyuyorlar. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Tarım sadece kendi başına olmuyor, aynı zamanda iyi bir şekilde işlenmesi de gerekiyor. Ben şehrimizin tarım bakışını çok

doğru buluyorum. Üretilen ürünlerin daha katmanlı hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin artırılması, gelirlerin artırılması, farklı ürünlerin denenmesi çok

önemli Yeni projelerle bu sektörün akıllandırılması gerçekten mühim” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

 

DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

 

Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

 

LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

 

BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

 

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

 

Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.   

 

Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok

alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.             Kocaali Haber
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Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

					

Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.

Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok

alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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                       Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

					

Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.

Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok

alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.

Tags: 



HEDEF FINDIKTA BİRİNCİ OLMAK
Hedef fındıkta birinci olmak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerinde fındıktaki hedefini açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerinde fındıktaki hedefini açıkladı; “Türkiye’de fındık ihracatında 3. sırada yer alan

Sakarya’yı birinci sıraya taşımak istiyoruz.”

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülkenin tarım alanındaki temsilcilerinin ve çiftçilerin bir araya geldiği ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerine katıldı. 8

– 14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsamında ilk fındık alımı programı ve Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışına katılan Yüce,

Sakarya’daki fındık üretiminde hedeflerin büyütülmesi ve potansiyelin tam olarak kullanılması için atılması gereken adımları konuştu. Program, Çark

Caddesi’ndeki kortejle devam etti ve Başkan Yüce bu etkinliğe de katıldı. Kentin en işlek caddesinde vatandaşlarla kucaklaşan ve fındığın şehir için taşıdığı

önemi vurgulayan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte cadde boyu yürüdü.

 

HEDEF TÜRKİYE’DE BİRİNCİ OLMAK

 

Devamında ise ‘Fındığa Değer Katanlar’ isimli ödül töreni gerçekleştirildi. Programa ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza

Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası(STB) Başkanı Adem Sarı da yer aldı. Organizasyonda

söz alan Başkan Yüce, Büyükşehir olarak çiftçiye verilen desteği ve üretimin artırılması için yürütülen programları anlattı. Sakarya’nın coğrafi konumunun

tarımda büyümeyi tam anlamıyla desteklediğini ifade eden Yüce, fındık rekoltesinin artırılması ve üretim potansiyelinin güçlendirilmesi için Büyükşehir olarak

gereken desteğin verildiğini aktardı. 122 ayrı ülkeye 2 milyar 30 milyon dolar bedelle 344 bin tondan fazla fındık ihraç eden Türkiye’de Sakarya’nın güçlü bir

payla 3. sırada yer aldığını hatırlatan Yüce, şehir potansiyelini en verimli şekilde kullanarak ülkenin birinci şehri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

 

EKONOMİ GRAFİĞİMİZ BÜYÜME YÖNÜNDE

 

Dünya ekonomileri küçülürken Sakarya’da grafiğin büyüme yönünde seyretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Yüce, “Şehirlerin Şehri’ olan

Sakarya’mız; yeşili, mavisi, doğal güzellikleri, su kaynakları, Longozu, gölleri, kaplıcaları, yaylaları, dereleri, sahilleri ve insanları ile bambaşkadır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden kültüre, eğitimden sanayiye, spordan tarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretmeye ve ülke ekonomisini

katkı sağlamak için gündüz gece çalışmaktayız. Sözlerime bir Arap atasözü ile devam etmek istiyorum. Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, Bir şey yapmak

istemeyen nedenini bulur. İşte biz bu atasözünün ‘Yol’ arayan kısmıyız. Şehrimiz için ülkemiz için çabalamak, ileriye taşımak, refah içinde yaşamak için yollar

buluyoruz. Bulduğumuz yollarda yürürken; tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da gerek sanayi gerek tarım ile bu büyümeyi desteklemektedir” dedi.

 

“FINDIK ÜRETİMİNDE BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ”

 

Başkan Yüce, Büyükşehir olarak fındık üreticisinden desteklerini esirgemediklerini belirterek, “Sakarya’mız bildiğiniz üzere ülkemizin hazinesi olan fındığın

yetiştiriciliğinde Türkiye’de önde gelmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok tarımsal faaliyete destek verdiğimiz gibi fındığında

kaliteli üretilmesi için hastalıktan korunması için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Çiftçilerimizin çoğunun gelir kaynağı olan fındığın, yetiştirilmesinden

tutun hasat zamanına ve sonrasına kadar yapılacaklar için çiftçilerimizi doğru yönlendirmek için gayret göstermekteyiz ve bunun için zaman zaman eğitim

vermekteyiz. Bizlerin hedefi, çiftçilerimizi mağdur etmemek ve fındığı kaliteli bir şekilde üretmektir. Ülkemizin yeşil altını olan fındığın ihracatımızda da önemli

bir yeri mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlara göre; sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara yakın bir

bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Bu miktarın büyük bir katkısı; fındık üretiminde Türkiye’de 3. Sırada olduğumuz Sakarya’mızdandır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz yakın zamanda fındık üretiminde şehrimizi 1. Sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“FINDIK TOPRAKTAN YETİŞEN ALTINDIR”

 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bugün fındığa değer katanlar ödül törenine katılmaktan onur duyuyorum. Fındık Türkiye’nin en stratejik tarım ürünüdür.

Topraktan yetişen altındır. İthalat girdisi olmadan muazzam bir ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayan kıymetli bir üründür. Allah’ın bize armağanı olan

fındığı korumak en büyük borcumuz. Katma değer olarak işleyerek satmalıyız. Sanayi alanında daha fazla işlemeli ve verimi artırmalıyız. Fındığın daha çok

kazandırması için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Tarımı asla ihmal edemeyiz.” İfadelerini kullandı. Törende konuşan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı

Hamza Bölük, “Fındık konusunda birbirinden değerli çalışmalar yapan üniversitelerimiz var. Fındığın katma değerli ürünlerini ürütmek ne kadar artarsa

ekonomik getirisi de o kadar artar. İlk hedefimiz 5 milyar dolarlık bir getiri. Çiftçileri ve sanayicileri bir araya getiren bu etkinlik çok değerli” dedi. TMO genel

müdürü Ahmet Güldal ise, “Karadeniz’in fındık üreticisine hizmet vermekten onur duyuyoruz. Üreticimiz için şok önemli olan bir alım sezonuna en iyi şekilde

hazırlanıyoruz. 54 liralık fiyattan herkes memnun. Bu memnuniyete zarar vermeden çiftçimizi memnun etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Yapıldı
“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Yapıldı

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da düzenlenen “Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni”,

Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve

Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.

Törenler ilk önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, Konsey Başkanımız Hamza Bölük ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı

çok sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin

içinde yer alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir

kez daha vurgulamış oldu.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,

Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile

desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için

Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak

üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da

değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.  fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı.

Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde

kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden

fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmalarının devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden

Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani

ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi

artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın

kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat

gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için

çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk. Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de

sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta,

üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”

İfadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi

adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde,

2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında,

FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.

BALSU Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.

DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.

PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.

YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

YAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş.

ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.

POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.

ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti.
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RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında,

Doç.Dr. Cesarettin ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı

Prof.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında,

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

T.C. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.

 

FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında,

Alaattin Paşa KABA/Üretici

Ruhi YILMAZ/Üretici

Emre PEKDEMİR/Üretici

Sedat DAMCI/Üretici

Yücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

MAKİNE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ dalında,

HASATSAN Hasat Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında,

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

 

 

 

 

 

Düzce Ticaret Borsası

Ordu Ticaret Borsası

Akyazı Ticaret Borsası

Bülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.

SPONSORLAR dalında,

BALSU GIDA San. ve Tic.A.Ş./ANA SPONSOR

SAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİ

Giresun Ticaret Borsası

Trabzon Ticaret Borsası

Ordu Ticaret Borsası

Ünye Ticaret Borsası

Çarşamba Ticaret Borsası

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Akyazı Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Alpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş.

Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

Aycan Entegre Gıda A.Ş.

İstanbul Fındık San. ve Tic.A.Ş.

MAY Grup

Onur Makine Onur Çatak

Öztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.

Sarılar Dış Tic.Ltd.Şti.

Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.

VISYS Makine San.Ltd.Şti.

Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti.

Uslu Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalında

Murat TAŞKIN

Ömer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

Program sonunda, günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya Fındık Haftası logolu plaket takdimi yapıldı.

TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten sonra,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo,

hizmete açıldı.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona

ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın

her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu. Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon

üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu

zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı. "Lisanslı depolara

ihtiyaç var" Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye

yetmediğinin anlaşıldığını söyledi. Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır

hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız

büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu. Güldal,

sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım

da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi. Üretilen ürünlerin katma değerli hale

getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım,

şunları anlattı: "Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu

şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına

online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar." AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir

araya geldiklerini ve fındık konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için

mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde

bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan,

hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin

emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara destek

vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı da son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi evi ve 3 bankanın şubesini bünyesinde barındırdığını aktardı. Tesiste 15 kişinin

istihdam edileceği bilgisini paylaşan Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her zaman

nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi sağlamaktadır."

ifadesini kullandı.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ‘’Üretim zengini, gelir fakiriyiz’’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ‘’Üretim zengini, gelir fakiriyiz’’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada fındığı

sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada fındığı

sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde Sakarya İncipark’da açık havada düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO Başkanı Ahmet Güldal, Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tören’de bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı.

Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren Hisarcıklıoğlu “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde

kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden

fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Kaliteden ödün vermemeliyiz

Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120

ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz.

Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi.
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'GELENEKSEL TARIMIN MERKEZİ SAKARYA OLACAK'
'Geleneksel tarımın merkezi Sakarya olacak'

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda vizyon projelerle Sakarya’nın ülkede parlayan yıldız olması için yoğun bir çaba harcıyor. Başkan

Yüce’nin talimatıyla şehrin dört bir yanında Sakarya Botanik Vadisi, Yanık Fidan Teşhir Merkezi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, BAHÇEM gibi projelerle

tarımda markalaşan Büyükşehir, yeni projeleri de bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Alancuma’da başlatılan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM)

projesinin yanında Büyükşehir’in tesis ettiği alanda Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından inşa edilen, altyapı ve üstyapının tamamen belediye tarafından

yapıldığı Lisanslı Depolama Tesisi bugün açıldı.

NATUREL VE KALİTELİ ÜRÜN TEMİNİ 

Açılışa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Çiğdem Erdoğan Atabek, Tarım Mahsulleri

Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO

Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ilçe belediye başkanları, TOBB temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri katıldı. Açılışta

konuşan Yüce, tarımda vizyon projelerin başında gelen dev proje UTÇEM için yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya’da yürüttükleri tarımsal üretimde natürel ve

kaliteli gıdayı ürünü, geleneksel tekniği modern teknolojiyle harmanlayarak ürettiklerini ve böylelikle kazanç ile kaliteyi artırdıklarını ifade etti.

MODERN TEKNOLOJİYLE GELENEKSEL ÜRETİM 

Alancuma’da başlatılan içinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve eğitim alanları bulunan UTÇEM projesinde ekim, dikim ve hasat

sürecinin başladığını ve önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını belirten Yüce, bu merkezde geleneksel, yöresel üretim tekniklerinin modern teknolojiyle

harmanlanarak uygulanacağını, çiftçilerin ve tüm vatandaşların tarımsal anlamda eğitim alabileceğini söyledi. Başkan Yüce şehrin iklimine, toprak yapısına

uygun ürünlerin üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak ve Sakarya’yı tarımsal üretimde parmakla gösterilen, örnek bir şehir hali ne getirmek istediklerini

vurguladı.

SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE GENETİĞİYŞE OYNANMAMIŞ ÜRÜN 

Genetiğiyle oynanmamış, sağlıklı gıdaların tüketimi noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız doğası, kültürü,

sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu potansiyeli arttıracak

projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Her birimiz ülke çapında gıda sektöründe gelinen noktanın farkındayız. Natürel ve kaliteli gıdaya,

sertifikalı ürünlere olan talep arttı ve her geçen gün de bu ürünler daha geniş kitleler tarafından talep görmektedir. Bu durum da doğal ürünlere ulaşmayı

zorlaştırmaktadır. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle

oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi modern

teknolojiyle harmanlıyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

SAKARYA'NIN TARIM POTANSİYELİ  

Yüce Sakarya’nın iklim ve hava koşulları ile toprak yapısının tarımsal üretim için ciddi potansiyel taşıdığını belirterek, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları

açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik

arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek

çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem ve destek veriyoruz. Lisanlı

Depoculuk alanının yanında AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) bulunuyor. Meyve dikimlerimiz bu yıl tamamlanacak ve idari bina

inşaatlarımıza başlayacağız. Merkezimizde yeni üretim tekniklerinin gösterildiği, deneme ve demonstrasyon alanlarının bulunduğu, geleneksel ve yöresel

ürünlerin üretildiği, başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese eğitim verileceği bir merkez olacak. Çiftçilerimiz, genç girişimcilerimiz; şehrimizin toprak ve

iklimine uygun, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi konusunda bilinçlenecek, üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenerek bilinçli üretimdeki

yerlerini alacaklar. Lisanlı depoculuk alanın yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Tarım Meslek Lisesini açacağız. Böylece

tarladan sofraya sağlıklı gıda zincirinin oluşmasında; bu işin eğitimini almış, bilinçli üreticilere sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ VE SEKTÖRE DESTEĞİ 

Açılan Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin inşa sürecini anlatan ve sektöre katkısına atıtfa bulunan Başkan Yüce, “Sakarya Ticaret Borsası ile Aralık 2019 da

imzaladığımız protokol neticesinde Erenler Alancuma’daki alanı Lisanslı depolama tesisi yapılabilmesi için Sakarya Ticaret Borsası’na devretmiştik.

Akabinde Ticaret Borsası ile bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile de gerek Yol Bakım ve Asfalt Daire Başkanlığımız gerek SASKİ marifeti ile bu

alanda altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Böylece şehrimize Lisanslı Depolama Tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk,

tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren hemşerilerimiz için çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi şehri olduğumuzdan dolayı nüfusun artması

kaçınılmazdır. Bu sebeple şehrimizin gerek tahılda gerek fındıkta çiftçimizin mağdur olmaması adına Lisanslı Depoculuk Tesisleri büyük önem arz

etmektedir. Çiftçilerimiz, üretimini gerçekleştirdikleri hububatları depolama alanında gerek hava şartlarından gerek böceklenmeden kaynaklı stok sıkıntısı

çekmektedir” şeklinde konuştu.

'TİCARET BORSALARIMIZ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR' 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Lisanslı depolar kamu ve özel depolar sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı

vizyonu paylaştığı böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı önemli bir örnektir. Tarım piyasalarını modernize etmek üzere TOBB aldığı insiyatifle

öncülük ettiği devrimsel nitelikte bir adımdır. Lisanslı depoculuk kanununu 2005’te yürürlüğe soktuk. Özel sektörün lisanslı depoculuğa geçiş yapması için

2010 yılında birlikte hayata geçirdik. Lisanslı depoculuğu geliştiren bu adım sayesinde özel sektörümüzde bu alana yönelmiştir. Böylece bugün ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8 milyon 500 ton seviyesine ulaşmıştır. Ticaret borsalarımızda elini taşın altına koyuyorlar. Hayırlı olsun” ifadelerini

kullandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Tarım sadece kendi başına olmuyor, aynı zamanda iyi bir şekilde işlenmesi de gerekiyor. Ben şehrimizin tarım

bakışını çok doğru buluyorum. Üretilen ürünlerin daha katmanlı hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin artırılması, gelirlerin artırılması, farklı ürünlerin

denenmesi çok önemli Yeni projelerle bu sektörün akıllandırılması gerçekten mühim” dedi.
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“Herkes İçin Fındık”
“Herkes İçin Fındık”

 

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve

Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.Törenler ilk

önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Konsey Başkanımız Hamza Bölük ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı çok

sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin içinde yer

alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir kez daha

vurgulamış oldu.Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı

konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge

çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak

sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık

sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak

üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu. fındığın

Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız

“Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere

bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine

rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık

ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik

değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu

artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım.

Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak,Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk.

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, DüzceTicaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik.

Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler

hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle

takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” İfadelerini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için

önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa

Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde,2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında,1) FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.2) BALSU

Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.3) DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.4) PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.5) YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve

Tic.Ltd.Şti.6) YAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş.7) ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.8) POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.9)

ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti.10) RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER

dalında,11) Doç.Dr. Cesarettin ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı12) Prof.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında,13) İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği14) T.C. Ordu İl

Tarım ve Orman Müdürlüğü15) Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA ÜRETEREK DEĞER VERENLER dalında,16) Alaattin Paşa

KABA/Üretici17) Ruhi YILMAZ/Üretici18) Emre PEKDEMİR/Üretici19) Sedat DAMCI/Üretici20) Yücel ÇELİK/Üretici’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.MAKİNE

EKİPMAN ÜRETİCİLERİ dalında,21) HASATSAN Hasat Makineleri’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA DEĞER KAZANDIRANLAR dalında,22) T.C.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ23) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası24) Düzce Ticaret Borsası25) Ordu Ticaret Borsası26) Akyazı Ticaret

Borsası27) Bülent YAŞAROĞLU/TARSİM Giresun Bölge Müdürü’ne ödül takdimi gerçekleştirildi.SPONSORLAR dalında,28) BALSU GIDA San. ve

Tic.A.Ş./ANA SPONSOR29) SAKARYA TİCARET BORSASI/SPONSOR VE EV SAHİBİ30) Giresun Ticaret Borsası31) Trabzon Ticaret Borsası32) Ordu

Ticaret Borsası33) Ünye Ticaret Borsası34) Çarşamba Ticaret Borsası35) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası36) Akyazı Ticaret Borsası37) Sakarya Ticaret ve

Sanayi Odası38) Alpata Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hiz.San. ve Tic.A.Ş.39) Altun Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.40) Aycan Entegre Gıda A.Ş.41) İstanbul Fındık

San. ve Tic.A.Ş.42) MAY Grup43) Onur Makine Onur Çatak44) Öztürk Fındık Gıda Petrol Tar.Ür.Turz.Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.45) Sarılar Dış

Tic.Ltd.Şti.46) Şengün Fındık San. ve Tic.Ltd.Şti.47) VISYS Makine San.Ltd.Şti.48) Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti.49) Uslu Fındık San. ve

Tic.Ltd.Şti.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.FINDIĞA DEĞER KATAN GAZETECİLER dalında50) Murat TAŞKIN51) Ömer Faruk CEBECİ’ye ödül takdimi

gerçekleştirildi.Program sonunda, günün anısına, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye fındık sepeti ve Dünya Fındık Haftası logolu plaket

takdimi yapıldı.TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal bey e de günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildikten sonra,Sakarya Büyükşehir

Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce’ye günün anısına hediye fındık sepeti takdimi gerçekleştirildi ve tören son buldu.
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Dünya Fındık Haftası'nda İlk Fındık Alımı Yapıldı
Dünya Fındık Haftası'nda İlk Fındık Alımı Yapıldı

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Dünya Fındık Haftası", Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı.

Dünya Fındık Haftası kapsamında Hendek ilçesindeki bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

 

Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün

ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

Sakarya Valisi Çetin Oktay “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor." ifadelerini kullandı.

 

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni"nde fındığa emek veren,

değer katanlar ödüllendirildi. Ödülleri takdim eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu üreticileri, firmaları ve akademisyenleri tebrik etti.

 

 

ÇARK CADDESİ'NDE KORTEJ"Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri kapsamında Çark Caddesi’nde kortej yürüyüşü düzenlendi. Korteje katılan heyet

vatandaşlara fındık ikramında bulundu.
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2. Dünya Fındık Haftası, Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni
2. Dünya Fındık Haftası, Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis

üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile Sakarya'da gerçekleştirildi.

“Herkes İçin Fındık” sloganı ile her yıl 8-14 Ağustos tarihlerinde kutlanan ve bu yıl 2. si Sakarya’da, Sakarya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen

“Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet GÜLDAL bey’in katılımları ve yine çevre ve

Karadeniz illerindeki bir çok oda ve borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri, fındık sektörünün duayen firmalarının katılımları ile gerçekleştirildi.

 

Törenler ilk önce Sakarya ili Çark caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, Konsey Başkanımız Hamza Bölük ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile birlikte İl protokolü, Ulusal Fındık Konseyi Üyeleri, TOBB’a bağlı

çok sayıda Oda Borsa Başkanı ve vatandaşların katıldığı yürüyüş korteji kente renkli bir hava kattı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da bu kortejin

içinde yer alarak fındık ürünlerini vatandaşlara bizatihi kendisi ikram ederek Türk Fındığına olan önemi bir kez daha yürüyüşe sağlamış olduğu katkı ile bir

kez daha vurgulamış oldu.

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmalarını yaptıktan sonra,

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Hamza Bölük yaptığı konuşmalarda Türk Fındık Sektörünün katma değerli ürün ihracatını her geçen gün bilimsel çalışmalar ile

desteklemesinin gerektiği bu bakımdan ar-ge çalışmalarına hız verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına paralel olarak bu sene ve sonraki seneler için

Türk Fındık Sektöründe üretimden başlayarak sektöre yenilikçi yöntemler kazandırılmasının zorunluluğu bulunduğu ifadelerinde bulundu.

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sn. Ahmet Güldal, fındık sektöründe artık kalıcı olarak bulunduklarını ifade ettikten sonra konuşmalarını yapmak

üzere TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı. Sn. Başkanımız Konuşmalarında: fındığı sanayi ürünü olarak da

değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu. fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı

‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren başkanımız “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından

ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık

hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Konuşmalarının

devamında Üretim zengini, gelir fakiriyiz Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta

üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu

hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart

olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak

lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5

milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Öte yandan,

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk. Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce

 

 

 

Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de

sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta,

üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”

İfadelerini kullandı.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de konuşmalarında, fındığın ülkemiz için önemine vurgu yaparak, fındık tarımının daha iyi yapılabilmesi

adına bir çok projeyi faaliyete soktuklarını ifade ettikten sonra 2. Dünya Fındık Haftası Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni çerçevesinde,

 

2021 YILI FINDIK İHRACAT REKORTMENLERİ dalında,

 

 

	FERRERO Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.

	BALSU Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.

	DURAK Fındık Sanayi ve Tic.A.Ş.

	PRO GIDA Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic.A.Ş.

	YAVUZKAN HAZEL Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti.

	YAVUZ GIDA San. ve Tic.A.Ş.

	ARSLANTÜRK TARIM Ür.San.Nak.İhr. ve İth.A.Ş.

	POYRAZ POYRAZ FINDIK Entegre San. ve Tic.A.Ş.

	ÖZGÜN GIDA San. ve Tic.Ltd.Şti.
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	RONLY GIDA San. ve Tic.A.Ş.’ye ödül takdimi gerçekleştirildi.

	FINDIĞA DEĞER KATAN AKADEMİSYENLER dalında,

	Doç.Dr. Cesarettin ALAŞALVAR/TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı

	Prof.Dr. Taki DEMİR/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı’na ödül takdimi gerçekleştirildi.

	FINDIĞA DESTEK VERENLER dalında,

	İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

	T.C. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

	Akçakoca Ziraat Odası’na ödül takdimi gerçekleştirildi.
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BAŞKAN YÜCE, DEV TARIM PROJESİ İÇİN TARİH VERDİ
Başkan Yüce, dev tarım projesi için tarih verdi

 

Belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirtti. Yüce, UTÇEM projesinde ekim, dikim

ve hasat sürecinin başladığını ve önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını ifade etti.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda vizyon projelerle Sakarya’nın ülkede parlayan yıldız olması için yoğun bir çaba harcıyor. Başkan

Yüce’nin talimatıyla şehrin dört bir yanında Sakarya Botanik Vadisi, Yanık Fidan Teşhir Merkezi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, BAHÇEM gibi projelerle

tarımda markalaşan Büyükşehir, yeni projeleri de bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Alancuma’da başlatılan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinin yanında Büyükşehir’in tesis ettiği alanda Sakarya Ticaret Borsası (STB)

tarafından inşa edilen, altyapı ve üstyapının tamamen belediye tarafından yapıldığı Lisanslı Depolama Tesisi bugün açıldı.

Açılışa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Çiğdem Erdoğan Atabek, Tarım Mahsulleri

Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO

Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ilçe belediye başkanları, TOBB temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri katıldı. Açılışta

konuşan Yüce, tarımda vizyon projelerin başında gelen dev proje UTÇEM için yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya’da yürüttükleri tarımsal üretimde natürel ve

kaliteli gıdayı ürünü, geleneksel tekniği modern teknolojiyle harmanlayarak ürettiklerini ve böylelikle kazanç ile kaliteyi artırdıklarını ifade etti.

Alancuma’da başlatılan içinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve eğitim alanları bulunan UTÇEM projesinde ekim, dikim ve hasat

sürecinin başladığını ve önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını belirten Yüce, bu merkezde geleneksel, yöresel üretim tekniklerinin modern teknolojiyle

harmanlanarak uygulanacağını, çiftçilerin ve tüm vatandaşların tarımsal anlamda eğitim alabileceğini söyledi. Başkan Yüce şehrin iklimine, toprak yapısına

uygun ürünlerin üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak ve Sakarya’yı tarımsal üretimde parmakla gösterilen, örnek bir şehir hali ne getirmek istediklerini

vurguladı.

Genetiğiyle oynanmamış, sağlıklı gıdaların tüketimi noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız doğası, kültürü,

sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak bizler de bu potansiyeli arttıracak projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Her birimiz ülke çapında gıda sektöründe gelinen

noktanın farkındayız. Natürel ve kaliteli gıdaya, sertifikalı ürünlere olan talep arttı ve her geçen gün de bu ürünler daha geniş kitleler tarafından talep

görmektedir. Bu durum da doğal ürünlere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan

güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri

bizim için çok önemli. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de

geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi modern teknolojiyle harmanlıyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

Yüce Sakarya’nın iklim ve hava koşulları ile toprak yapısının tarımsal üretim için ciddi potansiyel taşıdığını belirterek, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları

açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik

arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek

çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem ve destek veriyoruz. Lisanlı

Depoculuk alanının yanında AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) bulunuyor. Meyve dikimlerimiz bu yıl tamamlanacak ve idari bina

inşaatlarımıza başlayacağız. Merkezimizde yeni üretim tekniklerinin gösterildiği, deneme ve demonstrasyon alanlarının bulunduğu, geleneksel ve yöresel

ürünlerin üretildiği, başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese eğitim verileceği bir merkez olacak. Çiftçilerimiz, genç girişimcilerimiz; şehrimizin toprak ve

iklimine uygun, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi konusunda bilinçlenecek, üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenerek bilinçli üretimdeki

yerlerini alacaklar. Lisanlı depoculuk alanın yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Tarım Meslek Lisesini açacağız. Böylece

tarladan sofraya sağlıklı gıda zincirinin oluşmasında; bu işin eğitimini almış, bilinçli üreticilere sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Açılan Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin inşa sürecini anlatan ve sektöre katkısına atıtfa bulunan Başkan Yüce, “Sakarya Ticaret Borsası ile Aralık 2019 da

imzaladığımız protokol neticesinde Erenler Alancuma’daki alanı Lisanslı depolama tesisi yapılabilmesi için Sakarya Ticaret Borsası’na devretmiştik.

Akabinde Ticaret Borsası ile bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile de gerek Yol Bakım ve Asfalt Daire Başkanlığımız gerek SASKİ marifeti ile bu

alanda altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Böylece şehrimize Lisanslı Depolama Tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk,

tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren hemşerilerimiz için çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi şehri olduğumuzdan dolayı nüfusun artması

kaçınılmazdır. Bu sebeple şehrimizin gerek tahılda gerek fındıkta çiftçimizin mağdur olmaması adına Lisanslı Depoculuk Tesisleri büyük önem arz

etmektedir. Çiftçilerimiz, üretimini gerçekleştirdikleri hububatları depolama alanında gerek hava şartlarından gerek böceklenmeden kaynaklı stok sıkıntısı

çekmektedir” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Lisanslı depolar kamu ve özel depolar sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı

vizyonu paylaştığı böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı önemli bir örnektir. Tarım piyasalarını modernize etmek üzere TOBB aldığı insiyatifle

öncülük ettiği devrimsel nitelikte bir adımdır. Lisanslı depoculuk kanununu 2005’te yürürlüğe soktuk. Özel sektörün lisanslı depoculuğa geçiş yapması için

2010 yılında birlikte hayata geçirdik. Lisanslı depoculuğu geliştiren bu adım sayesinde özel sektörümüzde bu alana yönelmiştir. Böylece bugün ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8 milyon 500 ton seviyesine ulaşmıştır. Ticaret borsalarımızda elini taşın altına koyuyorlar. Hayırlı olsun” ifadelerini

kullandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Tarım sadece kendi başına olmuyor, aynı zamanda iyi bir şekilde işlenmesi de gerekiyor. Ben şehrimizin tarım

bakışını çok doğru buluyorum. Üretilen ürünlerin daha katmanlı hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin artırılması, gelirlerin artırılması, farklı ürünlerin

denenmesi çok önemli Yeni projelerle bu sektörün akıllandırılması gerçekten mühim” dedi.
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“Fındığa Değer Katanlar“ ödül töreni düzenlendi
“Fındığa Değer Katanlar“ ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

 

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

 

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

 

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

 

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

 

"Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

 

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

 

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

 

AA muhabirine ödül

 

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

 

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

 

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

 

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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SAKARYA'DA İLK FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’,  Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle

donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin

sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından

denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya

geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel

nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve

TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu

alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım

ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

 

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız

protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde

bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun

daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu

tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis

çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.
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FINDIKTA ÜRETİMDE ZENGİN, GELİRDE FAKİRİZ!
Fındıkta üretimde zengin, gelirde fakiriz!

 

karereklam  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da

Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde

durdu.Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde Sakarya İncipark’da açık havada düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO Başkanı Ahmet Güldal,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yyatay  (adsbygoogle =

window.adsbygoogle || []).push({}); Tören’de bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım

ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren Hisarcıklıoğlu “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve

milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor.

Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve

geliştirmeliyiz” diye konuştu. -Üretim zengini, gelir fakiriyiz Yyatay  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tüm değerine rağmen ne yazık ki

fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama

ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz. Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü

olarak da değerlendirmeliyiz” dedi. Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok

daha büyük bereketini göreceğiz. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-

budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte,

fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. Yyatay  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Öte yandan, Türkiye Ürün

İhtisas Borsası’nı da kurduk. Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte, ülkemizin ilk Fındık Lisanslı

Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız da, fındıktan daha çok

kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar

yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.”
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.    Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan

işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton

kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.    “ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE

SATILACAK”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi

istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet

garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir.

Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.    “LİSANSLI DEPO

KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı

vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir

adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte

hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini

taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık

sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.    “ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEK”Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi

yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.    “ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ OLACAK”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

“Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda

sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve

bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir

için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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“LİSANSLI DEPO KALİTESİ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”
“Lisanslı Depo Kalitesi 8,5 Milyon Tona Ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım,   AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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KOCAELİ HABER - TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO

KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI!”
Kocaeli Haber - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı!”

Kocaeli Haber - Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Kocaeli Haber - 8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek

ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde

yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin

800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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Sakarya'da ilk fındık alımı
Sakarya'da ilk fındık alımı

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.

Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım

töreni gerçekleştirildi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını

ölçtü.

 

Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

 

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Onlar ‘Fındığa Değer Katanlar"
Onlar ‘Fındığa Değer Katanlar"

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

 

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

 

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

 

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

 

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

 

 

 

"HEDEFİMİZ İLK ETAPTA 5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMEK"

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

 

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

 

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

 

AA MUHABİRİNE ÖDÜL

 

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

 

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

 

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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Hisarcıklıoğlu: 'Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz'
Hisarcıklıoğlu: 'Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz'

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun

yanı sıra Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO Başkanı Ahmet Güldal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

Tören’de bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı.

Fındığı ‘adeta toprakta yetişen altın’ ifadesiyle değerlendiren Hisarcıklıoğlu “Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde

kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden

fındık hakikaten buraya bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu.

 

Üretim zengini, gelir fakiriyiz

 

Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremediklerinden söz eden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120

ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu hammadde olarak dışarı gönderiyoruz.

Fındığı çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirmeliyiz” dedi.

 

Fındık üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu artırdığımızda, çok daha büyük bereketini göreceğiz.

Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz

lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı

depoların artması için çalışıyoruz.

 

Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı da kurduk. Giresun’da, Giresun Ticaret Borsamız, Düzce Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız ile birlikte,

ülkemizin ilk Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Öte taraftan Ticaret Borsalarımız

da, fındıktan daha çok kazanmamıza yönelik projeler hayata geçirmekte. Örnek bahçeler kurmakta, üreticiye fidan dağıtmakta. Fındıkta verimi ve kaliteyi

artıracak çalışmalar yapmakta. Bunları da memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” Dedi.
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Hisarcıklıoğlu: “Ürünler Güven Ve Değerinde Satılacak”

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

 

 

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.

 

 

 

Editör:Atilla KESKİN
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FINDIKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR
FINDIKTA YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR

 

Geçen yıl yaklaşık 92 bin ton fındık üretiminin yapıldığı Sakarya'da, bu yıl 100 bin tona yakın ürün alınması öngörülüyor.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı: "Herkes kendi bahçesine artık iyi bakıyor. Üreticilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi

geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar."

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan

memnun kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa

talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da

iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz,

çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

"İNŞALLAH BU SENE KAZANACAĞIZ"

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de

fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.

Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.

 

AA
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödülü verildi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödülü verildi

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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"Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya

gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu"

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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SAKARYA’YI FINDIKTA BİRİNCİ ŞEHİR YAPMAK İSTİYORUZ
Sakarya’yı fındıkta birinci şehir yapmak istiyoruz

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ‘Dünya Fındık Haftası’ etkinliklerinde tarıma yön verenlerle bir araya geldi. Çark Caddesi’ndeki korteje katılan,

kentin en işlek caddesinde vatandaşlarla kucaklaşan Yüce, ödül töreninde Sakarya’nın fındıktaki hedefini açıkladı. Yüce, “Fındığın kalitesi, çiftçinin

kalkınması için Büyükşehir olarak eğitim veriyor, çalışıyoruz. Türkiye’de fındık ihracatında 3. sırada yer alan Sakarya’yı birinci sıraya taşımak istiyoruz”

dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülkenin tarım alanındaki temsilcilerinin ve çiftçilerin bir araya geldiği ‘Dünya Fındık Haftası’

etkinliklerine katıldı. 8 – 14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsamında ilk fındık alımı programı ve Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin

açılışına katılan Yüce, Sakarya’daki fındık üretiminde hedeflerin büyütülmesi ve potansiyelin tam olarak kullanılması için atılması gereken adımları konuştu.

Program, Çark Caddesi’ndeki kortejle devam etti ve Başkan Yüce bu etkinliğe de katıldı. Kentin en işlek caddesinde vatandaşlarla kucaklaşan ve fındığın

şehir için taşıdığı önemi vurgulayan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte cadde boyu yürüdü. Hedef Türkiye’de birinci olmak Devamında ise ‘Fındığa Değer

Katanlar’ isimli ödül töreni gerçekleştirildi. Programa ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Sarbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası(STB) Başkanı Adem Sarı da yer aldı. Organizasyonda söz alan Başkan Yüce,

Büyükşehir olarak çiftçiye verilen desteği ve üretimin artırılması için yürütülen programları anlattı. Sakarya’nın coğrafi konumunun tarımda büyümeyi tam

anlamıyla desteklediğini ifade eden Yüce, fındık rekoltesinin artırılması ve üretim potansiyelinin güçlendirilmesi için Büyükşehir olarak gereken desteğin

verildiğini aktardı. 122 ayrı ülkeye 2 milyar 30 milyon dolar bedelle 344 bin tondan fazla fındık ihraç eden Türkiye’de Sakarya’nın güçlü bir payla 3. sırada yer

aldığını hatırlatan Yüce, şehir potansiyelini en verimli şekilde kullanarak ülkenin birinci şehri olmayı hedeflediklerini vurguladı. Ekonomi grafiğimiz büyüme

yönünde Dünya ekonomileri küçülürken Sakarya’da grafiğin büyüme yönünde seyretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Yüce, “Şehirlerin Şehri’ olan

Sakarya’mız; yeşili, mavisi, doğal güzellikleri, su kaynakları, Longozu, gölleri, kaplıcaları, yaylaları, dereleri, sahilleri ve insanları ile bambaşkadır. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden kültüre, eğitimden sanayiye, spordan tarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretmeye ve ülke ekonomisini

katkı sağlamak için gündüz gece çalışmaktayız. Sözlerime bir Arap atasözü ile devam etmek istiyorum. Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, Bir şey yapmak

istemeyen nedenini bulur. İşte biz bu atasözünün ‘Yol’ arayan kısmıyız. Şehrimiz için ülkemiz için çabalamak, ileriye taşımak, refah içinde yaşamak için yollar

buluyoruz. Bulduğumuz yollarda yürürken; tüm dünyada ekonomilerin küçülmesine rağmen ülkemizde ve Sakarya’da büyüme yönündeki grafikler bizleri

mutlu etmektedir. Sakarya’nın coğrafi olarak avantajlı konumu da gerek sanayi gerek tarım ile bu büyümeyi desteklemektedir” dedi. “Fındık üretiminde birinci

olmak istiyoruz” Başkan Yüce, Büyükşehir olarak fındık üreticisinden desteklerini esirgemediklerini belirterek, “Sakarya’mız bildiğiniz üzere ülkemizin

hazinesi olan fındığın yetiştiriciliğinde Türkiye’de önde gelmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok tarımsal faaliyete destek

verdiğimiz gibi fındığında kaliteli üretilmesi için hastalıktan korunması için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Çiftçilerimizin çoğunun gelir kaynağı olan

fındığın, yetiştirilmesinden tutun hasat zamanına ve sonrasına kadar yapılacaklar için çiftçilerimizi doğru yönlendirmek için gayret göstermekteyiz ve bunun

için zaman zaman eğitim vermekteyiz. Bizlerin hedefi, çiftçilerimizi mağdur etmemek ve fındığı kaliteli bir şekilde üretmektir. Ülkemizin yeşil altını olan

fındığın ihracatımızda da önemli bir yeri mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlara göre; sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2

milyar 300 milyon dolara yakın bir bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Bu miktarın büyük bir katkısı; fındık üretiminde Türkiye’de 3. Sırada olduğumuz

Sakarya’mızdandır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz yakın zamanda fındık üretiminde şehrimizi 1. Sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm

gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Fındık

topraktan yetişen altındır” TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bugün fındığa değer katanlar ödül törenine katılmaktan onur duyuyorum. Fındık Türkiye’nin

en stratejik tarım ürünüdür. Topraktan yetişen altındır. İthalat girdisi olmadan muazzam bir ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayan kıymetli bir üründür.

Allah’ın bize armağanı olan fındığı korumak en büyük borcumuz. Katma değer olarak işleyerek satmalıyız. Sanayi alanında daha fazla işlemeli ve verimi

artırmalıyız. Fındığın daha çok kazandırması için gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Tarımı asla ihmal edemeyiz.” İfadelerini kullandı. Törende konuşan

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, “Fındık konusunda birbirinden değerli çalışmalar yapan üniversitelerimiz var. Fındığın katma değerli ürünlerini

ürütmek ne kadar artarsa ekonomik getirisi de o kadar artar. İlk hedefimiz 5 milyar dolarlık bir getiri. Çiftçileri ve sanayicileri bir araya getiren bu etkinlik çok

değerli” dedi. TMO genel müdürü Ahmet Güldal ise, “Karadenizin fındık üreticisine hizmet vermekten onur duyuyoruz. Üreticimiz için şok önemli olan bir alım

sezonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 54 liralık fiyattan herkes memnun. Bu memnuniyete zarar vermeden çiftçimizi memnun etmeye devam edeceğiz” diye

konuştu.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'daydı

 

Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

 

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu. DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay

Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve

STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri eşlik ettiler. Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde

bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı. LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi. Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej

Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu. BAŞKAN ALTUĞ’A

TAZİYE ZİYARETİ Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un

babasının vefatı nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu

Başkanı A. Akgün Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ Taziye ziyaretinin

ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar” ödül töreni

gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar, sponsorlar ve daha

birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer kazandıran faaliyetlerde

bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye'nin en stratejik ve değerli

tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “ Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli.

Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz.

Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları

ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara

çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.    Etkinlikler ile ilgili

değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB

Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine katıldık. Hem SATSO

hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. TOBB

Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok alanda hızlı

gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir il olmaktan

gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde daha da çok

ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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SAKARYA’DA LİSANSLI HUBUBAT DEPOSU AÇILDI
Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo

törenle hizmete açıldı.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO’nun birlikte hazırladığını belirten

Hisarcıklıoğlu, “Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün

İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir.” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası ve

ticaret borsaları Türkiye’de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının

etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla

Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir.” ifadesini kullandı.
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Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı
Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO’nun birlikte hazırladığını belirten

Hisarcıklıoğlu, “Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün

İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir.” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası ve

ticaret borsaları Türkiye’de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının

etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla

Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir.” ifadesini kullandı.

“Lisanslı depolara ihtiyaç var”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye’ye yetmediğinin

anlaşıldığını söyledi.

Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, “Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak

yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü

açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye’de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı
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Ülke genelinde 365 Oda/Borsa’nın üst kuruluşu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sakarya’daydı.

Trabzon’un ardından bu yıl ikincisi Sakarya Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası ile Lisanslı Depo Açılışı

etkinlikleri kapsamında Sakarya’da olan Hisarcıklıoğlu, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’a da vefat eden babası sebebiyle taziye ziyaretinde

bulundu.

DÜNYA FINDIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sakarya’ya gelen Hisarcıklıoğlu’na Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

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

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, Fındık Üreticisi İllerin Oda/Borsa Başkanları, SATSO ve STB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Protokolü temsilcileri

eşlik ettiler.

Başkan Hisarcıklıoğlu, ilk olarak STB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hendek İlçesinde bulunan Sarılar Fındık tesislerinde ilk fındık alımı ve randıman ölçümü

etkinliğine iştirak etti. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İlçe Belediye

Başkanları ve çok sayıda davetli etkinliğe katıldı.

LİSANSLI DEPO TESİSLERİ AÇILIŞI

Etkinliğin ardından Sakarya Ticaret Borsası tarafından Alancuma bölgesinde yaptırılan Lisanslı Depo Tesisleri’nin açılış törenine geçildi. 26.500 ton

kapasiteli tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Lisanslı Depo açılışının ardından tüm katılımcılar ve protokol, Sakarya Çark Caddesinde Dünya Fındık Haftası Kortej Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Cadde

üzerinden halkı selamlayıp işletme sahipleriyle bir araya gelinerek ve fındık ikramında bulunuldu.

BAŞKAN ALTUĞ’A TAZİYE ZİYARETİ

Kortej Yürüyüşünün ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un babasının vefatı

nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ

Taziye ziyaretinin ardından devam eden etkinlikler kapsamında Sakarya Ticaret Borsası ve Ulusal Fındık Konseyi ev sahipliğinde “Fındığa Değer Katanlar”

ödül töreni gerçekleştirildi. Fındık İhracatında ilk 10 sırada bulunan firma temsilcileri, fındığa değer kazandıran bilim adamları, gazeteci ve yazarlar,

sponsorlar ve daha birçok kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası hem etkinliklere sponsor olması hem de fındığa değer

kazandıran faaliyetlerde bulunması dolayısıyla 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu şunları dile getirdi: fındığın Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. “

Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında döviz

kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz.

Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunun için önce fındığın kalitesini artırmak lazım. Alanları ıslah edip, yaşlı bahçeleri yenilememiz

lazım. Bakımına-budamasına daha çok özen göstermemiz lazım. Böylece, ihracat gelirini ikiye katlar, 5 milyar dolara çıkarabiliriz. TOBB olarak, Ticaret

Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.     

Etkinlikler ile ilgili değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Üst kuruluşumuz TOBB’un kıymetli Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi beraberindeki oda ve borsa başkanlarımızı şehrimizde misafir ettik. Paydaşı olduğumuz Dünya Fındık Haftası etkinliklerine

katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. TOBB Başkanımıza ve Yönetimine, beraberinde katılan herkese taziye ziyareti ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ediyorum. Sakarya’mız birçok

alanda hızlı gelişmeyi sürdürüyor. Sanayi, tarım, eğitim, turizm, kültür gibi birçok ayrı alanda hızlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu hızlı atılımlarda söz sahibi bir

il olmaktan gurur duyuyoruz. Daha nice birçok açılış ve etkinlik gerçekleştireceğiz ve Rifat Başkanımız başta olmak üzere TOBB temsilcilerini şehrimizde

daha da çok ağırlamayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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nedeniyle SATSO Hizmet Binasında taziye ziyareti gerçekleştirildi ve dualar eşliğinde başsağlığı dilekleri iletildi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün

Altuğ’a da babasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

FINDIĞA DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİ
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Borsalarımızla birlikte, fındığa değer katmak üzere, lisanslı depoların artması için çalışıyoruz.     
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katıldık. Hem SATSO hem de STB Sakarya için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. TOBB Başkanımızı bir kez daha Sakarya’da ağırlamaktan mutluluk
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DÜNYA FINDIK HAFTASI’NDA “HER ŞEY FINDIK İÇİN” SEMPOZYUMU YAPILDI“TARIM YOKSA EKMEK YOK”

“DÜNYA FINDIK HAFTASI”
Dünya Fındık Haftası’nda “Her Şey Fındık İçin” Sempozyumu Yapıldı“Tarım Yoksa Ekmek Yok” “Dünya Fındık Haftası”

 

Dünya Fındık Haftası’nda “Her Şey Fındık İçin” Sempozyumu Yapıldı

“Tarım Yoksa Ekmek Yok” “Dünya Fındık Haftası”

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) tarafından her yıl Ağustos ayının ikinci haftasının Dünya Fındık Haftası olarak kutlanmasına yönelik verilen karara neticesinde;

dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını gerçekleştiren ülkemizin ilk 3 üretici şehri arasında yer alan Sakarya’da fındığın önemi, tanıtımı ve

tüketimine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, “Her Şey Fındık İçin” isimli sempozyuma da ev sahipliği yaptı.

Sempozyumda birbirinden önemli kişiler konuşmacı olarak yer alarak iklim değişikliği ve fındık, fındık ve sağlık, fındıkta verim ve kaliteyi artırmak, fındıkta

hastalıklar ve zararlılar, Türkiye’de fındık yetiştiriciliğinde riskler ve fırsatlar, üretici örgütlenmesi ve refahı ile fındık kabuğunu dolduracak meseleler

konularında konuşma gerçekleştirip bilgiler paylaşacaktılar

Sakarya Ticaret Borsası organizatörlüğünde gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası etkinliklerinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası paydaş 0ldu.  Başkan

Akgün ALTUĞ “Odamızda gerçekleştirdğimiz 6 oturumlu “Her Şey Fındık İçin” isimli sempozyuma katkı veren bu etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür

ediyorum.” dedi.

 SEMPOZYUMUN  Birinci Oturum İklim Değişikliği ve Fındık , FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan TÜRKOĞLU , Rainforest Alliance Ülke Direktörü

Osman Yalçın TEKİNASLAN “Fındık Üretimi, İklim Krizinden Derinden Etkileniyor.

TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı Doç. Dr. Cesarettin ALAŞALVAR “Fındık ve Sağlık”

Trabzon TB Meclis Başkanı  Sebahattin ARSLANTÜRK,Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa ŞAHİN” Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırmak “

Ondokuz Mayıs Üni. Ziraat Fak. Öğr. Üye. Doç. Dr. İslam SARUHAN “Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar”

Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliğinde Riskler ve Fırsatlar Konuşmacılar: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Ziraat Fak. Dek.  Prof. Dr. Taki DEMİR

Üretici Örgütlenmesi ve Refahı Konusunda  Üretici – Girişimci Emre PEKDEMİR , Üretici-İş İnsanı Yücel ÇELİK , Üretici – Girişimci – UFK Denetim Kurulu

Üyesi  Alaattin Paşa KABA  Sunum Yaptılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişen iklim koşulları nedeniyle, Türkiye fındık üretiminde önemli değişiklikler öngörüyor. Gerekli önlemler alınmazsa kayda değer verim düşüşleri

yaşanabilecek. şimdiye kadar en yüksek verimin alındığı 250 metreye kadar olan bölgeler, önümüzdeki dönemde, küresel ısınma nedeniyle önemli sorunlara

gebe. Fındık üretiminin daha yüksek rakımlara ve Batı Karadeniz’e doğru kayacağını ortaya koyan rapor, fındık üretiminin, özellikle toprak, yeraltı suları ve

biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli çevresel etkilere sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Öncelikle iklim değişikliğinin genelde küresel, özelde Türkiye ve

Karadeniz Bölgesi’ndeki etkilerini ve gelecek dönemde yaşanabilecek değişiklikler ele alınıyor. Miras hukuku kaynaklı arazi parçalanması, üretici yaş

ortalamasının yükselmesi, alan bazlı tarımsal teşvik sistemi gibi bir dizi “Yasalar-Mevzuatlar Kaynaklı Yapısal Sorunlar” da, fındık üretiminin sürdürülebilirliği

konusunda önemli etkilere sahip. Sürdürülebilir fındık üretimi için, alana dair daha çok bilimsel araştırmaya, paydaşlar arası güçlü bir iletişim ve

koordinasyona ve “Bütüncül Bir Kamusal Fındık Politikası”na ihtiyaç var.

Karadeniz ve Fındık, İklim Değişikliğinden Etkileniyor: Karadeniz, iklimsel olarak ciddi bir değişim içinde. Bu değişim, kıyı şeridinden başlayarak sıcaklık

artışlarına ve yağış rejimlerinde önemli düzensizliklere neden oluyor. Yağış miktarı aynı kalsa da, fındık için daha önemli olan düzenli yağışta ciddi sorunlar

yaşanıyor. Belli dönemlerde ani ve şiddetli yağışlar görülürken, belli dönemlerde (Haziran-Temmuz Ağustos aylarında) yağış azalması ve hatta kuraklık

görülüyor. Bu iklimsel değişiklikler, çok hassas iklim koşullarına bağlı fındık bitkisini derinden etkiliyor.

Türkiye Fındık Haritası Değişiyor: Son derece özel bir iklim hassasiyetine sahip fındığın, Karadeniz özelindeki bir başka çıkmazı, kuzey bölgesinin olmaması,

daha doğrusu, kuzeyin Karadeniz’le sınırlanması. Dünyada iklim değişikliği sebebiyle, hemen bütün bitki, mantar ve hayvan türleri, yani tüm flora ve fauna

kuzeye doğru göç ediyor. Ne yazık ki fındığın da, -aynı kutup ayıları gibi- kuzeye doğru gidecek bir alanı yok. Denize dökülmemesi için, fındığın var olan

şartlara uyum sağlaması ve/veya ekiminin yüksek rakımlara doğru kaydırılması gerekiyor. Araştırmalara göre bir başka olasılık da, fındığın verimli üretim

alanının Batı Karadeniz’e doğru daha fazla kayması.
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Uzun Dönemli ve Bilimsel Planlama İhtiyacı: Fındık çok yıllık bir bitki olduğundan, diğer tek yıllık bitkiler gibi, iklim değişikliğine, kuraklığa veya dona dayanıklı

türlerle yıl bazında değiştirilmesi imkansız. Bu durum, uzun dönemli bir planlama ve arazi yönetimi ve tabii güçlü bir uyum programı gerektiriyor.

Külleme Tehdidi Büyüyor: İklim değişikliğinin bir başka sonucu ise, böcek, hastalık ve zararlılardaki artış. Özellikle sahil şeridindeki, 250 metreye kadar olan

bölgelerdeki aşırı sıcaklık artışı, bu zararlıların birkaç kez ve daha fazla sayıda üremesine yol açıyor. 2013 yılında ortaya çıkan ve Erysiphe corylacearum

isimli fungus türünün neden olduğu anlaşılan külleme hastalığı, şu ana kadar büyük rekolte ve kalite düşüklüklerine neden oldu ve bölgede kalıcı hale geldi.

 

Yeni Hastalık ve Zararlılar: Ancak tek tehdit elbette külleme değil. Yeşil kokarcanın, sıcaklık artışlarıyla birlikte fındık üretim ve kalitesine verdiği zararlar

artmış durumda. Yeni tehlike ise, yeşil kokarcanın benzeri olan kahverengi kokarca denilen bir böcek (Halyomorpha halys Stal). Zararlılardaki artışın iklim

değişikliğiyle ilgisi kesin olmamakla birlikte, istilacı türlerin artışları, dünyanın birçok yerinde yaşanıyor ve iklim değişikliği ile ilişkilendiriliyor.

Fire Oranlarında Artış: Son süreçte, hem zararlılar, hem de iklim normallerindeki değişiklikler nedeniyle sadece verim değil, kalite düşüşleri de dikkat çekiyor.

Verimin aynı gözüktüğü dönemlerde bile, zararlılar nedeniyle bozuk, küflü ve urlu olarak nitelenen fire oranlarındaki yüksek artış gözleniyor.

 

Ayakizi Küçük, Çevresel Etkisi Büyük: Fındık üretiminin, bitkinin yapısı ve üretim teknikleri nedeniyle karbon ayakizi ve iklim değişikliğine etkisi çok yüksek

değil. Ancak su kaynakları, toprak, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem üzerinde önemli etkileri var. Bu alanda mutlaka kapsamlı ve süreğen araştırmalara ihtiyaç

var.

Fındık Bitkisi, Ağaçsı Yapısı Nedeniyle Aynı Zamanda Bir Karbon Yutağı: İklim değişikliğiyle mücadele açısından fındık bahçelerinin karbon tutma

kapasitesinin yükseltilmesi pozitif bir etki yaratabilir. Ancak bir diğer sorun da, fındık bahçesi açmak için ormanların tahrip edilmesi. Bu konu sıkı bir

denetimle şu anda tamamen kontrol altında. Ancak önümüzdeki dönemde, iklim değişikliği nedeniyle fındık üretim alanlarının yer değiştirmesi, daha yüksek

alanlara taşınması gündeme gelebilir. Bu da fındık bahçeleri açmak için tekrar orman tahribatına girişilmesi riskini yaratabilir.

 

Fındıkta geç yapraklanma ve iklim koşullarına toleranslı genetiplerin belirlenmesi, Fındıkta verim ve kaliteyi artırıcı uygulamalar, Fındık alanlarında

toplulaştırma ve yeni tarım modellerinin uygulamaya geçirilmesi, Fındık tarımında makineleşme, Fındıkta katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesi, Fındığın

sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması, Fındıkta değerlendirme, tanıtım ve pazarlama gibi alt proje fikirlerinin tartışıldığı “Fındık Sempozyumu” oldukça

verimli geçti.
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Sakarya’da fındık coşkusu

 

Sakarya'da 'Dünya Fındık Haftası' kapsamında 8-14 Ağustos tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) ev sahipliği

yaptığı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer oda ile borsaların destekleriyle gerçekleştirilen 'Dünya Fındık Haftası' etkinlikleri, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ilk fındık alım töreni ile başladı.

	Törenlere katılım 

	Törene ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Başkanı

Akgün Altuğ, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, belediye başkanları, sivil toplum

kuruluşları temsilcileri ve fındık üreticileri katıldı.

	48 randıman 

	Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını

ölçtü. Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

	Önemli yatırım 

	İlk fındık alım töreninin ardından Sakarya Ticaret Borsası'na ait Lisanslı Depo'nun açılışı da gerçekleştirildi. Lisanslı Depo'nun açılışında konuşan Sakarya

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, "Sakarya'nın geleceğine yapılmış önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirdiğimiz Tahıl Ürünleri Lisanslı Depomuzun

şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

	Birlikte çalışıyoruz

	TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da konuşmasında, Sakarya Borsasını tebrik ederek, “Bugün ülkemizde faaliyette olan Lisanslı Depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaşmıştır. Öte yandan ticaret borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, canlı hayvan borsaları, lisanslı

depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır. Sakarya Ticaret Borsamız kalitesini ortaya

koymuştur. STB Başkanımız Adem Sarı ile Ankara’da birlikte çalışmaktayız. Tarım politikalarına yön vermektedir. Böyle çalışkan bir isme yürekten teşekkür

ederim” dedi.

	Lisanslı depoculuk 

	Hisarcıklıoğlu, “Tarımsal ürünlerin fiyatları daha sağlıklı bir şekilde artık belirlenmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası, ticaret borsaları

Türkiye'de lisanslı depoculuk ve ürün senetine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz tarım piyasalarının

etkinliğini artırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olarak Türkiye'nin ortaya gelmesidir. Türkiye avantajını kullanarak tarımda merkez üst haline gelebilir”

diye konuştu.

	Tarım lisesi kurulacak 

	Daha sonra kürsüye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya tarım potansiyeliyle ülkemizin en yaşanabilir, en barışçıl, en

hoşgörülü, en sevgi dolu kentlerinden biridir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi projelere her zaman destek veriyoruz. Türkiye’de model olacak 6

bin dönüm alanda tarım yapıyoruz. Tarım projesi lisesini kurmayı planladık. Perşembe günü Milli Eğitim bakanımız gelecek. Alt yapı ve üst yapıya değer

vereceğimiz kadar, tarıma da değer veriyoruz. Şehir ekonomisinde tarım çok önemli yere sahiptir. Birçok projeye destek veriyoruz. Çiftçilerimiz bilinçlenerek,

bilinçli üretimi yerinde gerçekleştirecektir. Burada modern çiftçiler yetişecektir” dedi.

	Yüce’den teşekkür 

	Başkan Yüce, “Çiftçilerimiz üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerini depolarını saklamakta sıkıntı çekiyordu. Hemşerimizi mağdur etmediğimiz hayırlı projeler

için hep birlikte çalışıyoruz. Her zaman bizleri destekleyenlere teşekkür ediyorum. Almanya'ya tarım ürünlerini göndermeye başladık. Lisanslı depomuz da

Sakarya’ya hayırlı olsun” dedi.

	54 TL memnun etti 

	AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatının memnun ettiğini belirterek, “Biz vatandaşlarımızın fındıkçı değil,

fındık çiftçisi olmasını istiyoruz. Bunun için milletvekilleri olarak çalışıyoruz. Sanayi ve tarımın iç içe olmasını istiyoruz. Bu anlamda da önemli çalışmalar

yapacağımıza inanıyorum. Sakarya’da tarım önemli yerlere gelecek. Şehrimiz tarımla anılan bir şehir öncelikle sanayimizi büyütürken, çok hassas

çalışıyoruz. Temiz sanayiyi bu konuda çok önemsiyoruz. Tarım ve sanayi olarak el ele çalışıyoruz” dedi.

	Validen övgü

	Daha sonra konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım’da, “Yapılan projeler ve ortak çalışmalarla güzel işlere imza atılıyor. Bu şehri ilmek ilmek işlemek ve birbirini

destekleyen projeler yapmak çok önemli. Tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sadece dünya tarım ile ayakta durmuyor. Ben bu şehrin tarıma bakışını

çok taktir ediyorum. Bu şehirde çok güzel bir birlik var. Şehrimiz 5 sene içerisinde dünyada parmakla gösterilen bir yer olacak. Şehrin bütün aktörlerine

teşekkür ediyorum. Bu tesis çiftçimize çok büyük avantaj sağlayacak. Türkiye’de sayılı olan bu tesis için emek veren herkese teşekkür ediyorum, hayırlı

olsun” dedi.

	Caddede yürüyüş 

	Tören ve açılışın ardından Çark Caddesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Dünya Fındık Haftası kutlamaları kapsamında

gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde vatandaşlara fındık dağıtıldı. Çark Caddesi'nde gerçekleşen kortej yürüyüşüne, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun

yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Adapazarı

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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"Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
"Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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Hisarcıklıoğlu: Üretim Zengini Gelir Fakiriyiz
Hisarcıklıoğlu: Üretim Zengini Gelir Fakiriyiz

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "toprakta yetişen altın" dediği fındık için önerilerde bulunup çalışmalardan bahsetti. İşte detaylar,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ve Sakarya Ticaret

Borsası tarafından kente kazandırılan Lisanslı Depo’nun açılış töreninde konuşma yaptı. Fındığı sanayi ürünü olarak değerlendirmek ve kalitesini arttırmak

için çabalanması gerektiğini vurguladı.  “Adeta Toprakta Yetişen Altın”  Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye’nin en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin başında

geldiğini belirterek fındık için “Adete toprakta yetişen altın.” ifadelerini kullandı. Fındığın hiçbir ithal girdisinin olmadığını, tamamen yerli ve milli bir tarım ürünü

olduğunu aktardı. İhracat gelirinin tümünün Türkiye’de kalmasının oldukça önemli olduğunu belirterek “Her sene 2 milyar dolar civarında döviz kazandırıyor.

600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor“ dedi. Fındığın bereket getiren bir ürün olduğunu, korunmasını ve geliştirilmesi gerektiğini

belirtti.  “Üretim Zengini Gelir Fakiriyiz”  Bakan, fındığın değerinden, döviz getirisinden, istihdam olanağı sağladığından ve toprak için öneminden bahsettikten

sonra fındık piyasasındaki sıkıntılara da değindi. Fındığı gerektiği kadar değerlendiremediklerinden bahseden Başkan, fındığın getirisinin yeterli olmadığını

belirtmek amacıyla “Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz.” dedi. Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç edildiğini ve ihraç edilen fındığın yüzde 40’ının işlenmiş

fındık olduğunu hatırlattı. Fındığı hammadde olarak dışarı gönderdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, tavsiyesini “Fındığı çerezlik değil, sanayi ürünü olarak da

değerlendirmeliyiz.” şeklinde aktardı. Fındık üretiminde verimi ve kaliteyi artırmanın zorunluluk olduğuna vurgu yaparak alanların ıslah edilmesi ve yaşlı

bahçelerin yenilenmesi gerektiğine değindi. Bakım-budama süreçlerinde de gereken özen gösterildiği takdirde, fındıktaki ihracat gelirinin ikiye

katlanabileceğini söyledi. Söz konusu süreçte fındığa değer katmak amacıyla, lisanslı depoların artırılması için çalıştıklarını bildirdi. Bakan, Türkiye’nin ilk

Fındık Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak üreticinin, tüccarın ve sanayicinin de kazanacağını paylaştı. Ticaret Borsalarının fındıktan daha

çok verim alabilmek ve daha çok kazanabilmek için projeler üzerinde çalıştığını, fındık bahçeleri kurduğunu ve üreticilere fidan dağıttığını belirtti. Yapılan

çalışmalar için “Memnuniyetle takip ediyor ve kendilerini kutluyorum.” dedi.  “Lisanslı Depo Kapasitesi 8,5 Milyon Tonu Geçti”  Hisarcıklıoğlu, lisanslı

depoların, kamu ve özel sektör için ortak bir amaçla yapıldığını belirterek lisanslı depoları geliştirmek amacıyla adımlar attıklarını ifade etti. Bunun sonucunda

Türkiye’de faaliyette olan lisanslı depo kapasitesinin 8,5 milyon tonu geçtiğini dile getirdi. Yapılan çalışmaları “Elektronik satış salonları, akredite

laboratuvarları, canlı hayvan borsaları ve lisanslı depolarıyla, ticaret borsalarımız, tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır.”

şeklinde ortaya koydu. Lisanslı depoculuk sistemindeki amacın, kalite analizi olduğunu aktararak 27 yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın 20’sinin ticaret

borsalarına ait olduğunu paylaştı. Sakarya Ticaret Borsası’na teşekkürlerini belirten Bakan, Tarım ve Ticaret Bakanlarının gayret ve desteğiyle açılan Türkiye

Ürün ve İhtisas Borsa’sına (TÜRİB) değindi. TÜRİB’in 3 yıllık faaliyet döneminde işlem hacminin 55 milyar lirayı, işlem miktarının 20 milyon tonu geçtiğini ve

yatırımcı sayısının 135 bine ulaştığını aktardı.  Kaynak:   https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=27881&lst=MansetListesi

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=27883&lst=MansetListesi
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Sakarya’da ”Fındığa Değer Katanlar” ödül töreni düzenlendi
Sakarya’da ”Fındığa Değer Katanlar” ödül töreni düzenlendi

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: ”Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu

ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu” SAKARYA (AA) Sakarya'da,

"814 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.Adapazarı ilçesindeki bir otelde

"Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin

en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye

döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu

ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz." dedi.Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde

ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu

ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.Fındıkta verimi

arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde projelerin

hayata geçirildiğini kaydetti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden

olduğunu bahsetti.Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık

üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı

sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu. "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum

olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını

söyledi.Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle ArGe çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.İlk

etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı. AA muhabirine ödülKonuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda

çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk

Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.Program, toplu hatıra

fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.Kaynak: AAKaynak:AA
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA

ULAŞTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

 

”Üreticilerimiz ürünlerini değerinde satarken, sanayicimiz de her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmekte” Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı

yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi. 8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da

toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo ise Sakarya Ticaret Borsası’nın

(STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı. ”Tesiste 15 kişi istihdam edilecek”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını

gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam

edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini

kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her

zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi. “Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu

ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım

projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini

oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona

ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları,

lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu. “Ürünler emanet alınarak

sağlıklı şekilde muhafaza edilecek” Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde

Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da

tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde

üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu. “Çiftçimizin ürünü korunmuş

olacak” Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada

yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde

ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak,

çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı. (İHA) Kaynak: T24
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini

buldu.Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.Fındığın

her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren

bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha

çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın,

ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250

kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde

etmek"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları

yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük,

"Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp

pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma

yaptı.- AA muhabirine ödülKonuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol

takdim etti.Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık

görüldü.Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya'da lisanslı depo açıldı
Sakarya'da lisanslı depo açıldı

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo

düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton

kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel

sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

TOBB VE TMOYaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını

belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye

Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.

TOBB'UN MİSYONULisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,

"TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım

piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım

piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.

'DEPOLARA İHTİYAÇ VAR'Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun

Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi. Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen

Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor.

Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde

konuştu. Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.

100 BİN TON ÜZERİNDESakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte

beklediklerini söyledi. Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin

şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi: "Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar."

VEKİL ATABEKAK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık

konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden

Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik

edeceğiz." ifadesini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRDEN DESTEKSakarya Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame

ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde

muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı

depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

15 KİŞİLİK İSTİHDAM

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini

bünyesinde barındırdığını anlattı. Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve

değerinde satarken, sanayicilerimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira,

nakliye, analiz desteği, kredi sağlamaktadır." ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı dedi.

 

                      

                  

                                  

                       8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı.

 

                      

                  

                                  

                       Ürünler güven ve değerinde satılacak Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son

teknolojiyle donatıldı.

 

                      

                  

                                  

                       Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle

Erenler ilçesinde hizmete açıldı.
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

 

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

 

 

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

 

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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BIZIMSAKARYA.COM.TR
Yayın Tarihi : 08.08.2022 10:53:00
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini

buldu.Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.Fındığın

her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren

bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha

çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın,

ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250

kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde

etmek"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları

yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük,

"Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp

pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma

yaptı.- AA muhabirine ödülKonuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol

takdim etti.Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık

görüldü.Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

"Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya

gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu"

Anadolu Ajansı haberine göre; 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini

buldu.Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.Fındığın

her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren

bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha

çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın,

ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250

kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi,

hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde

etmek"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları

yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük,

"Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp

pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma

yaptı.- AA muhabirine ödülKonuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol

takdim etti.Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık

görüldü.Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

- "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya

gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu"Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi Sakarya'da "Fındığa Değer

Katanlar" ödül töreni düzenlendi Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

 

 

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

 

 

 

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

 

 

 

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin

beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi
Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

- "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya

gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu"

Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

 

 

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket

getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz."

dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı

işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da

değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

 

 

 

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde

projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem , Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde

şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya

devam ediyoruz." diye konuştu.

 

 

 

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet , kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin beklentilerini

karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı

sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem  da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

Haber 7 - Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. TOBB Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü.

Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük

araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.“ÜRÜNLER

GÜVEN VE DEĞERİNDE SATILACAK”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle

donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin

sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından

denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir”

dedi.“LISANSLİ DEPO KAPASITEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir

amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek

üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret

Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret

borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE

MUHAFAZA EDİLECEK”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı

lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece

şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve

sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ

OLACAK”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada

yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde

ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak,

çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.  KAYNAK : İHA
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İlk fındık alımı gerçekleştirildi
İlk fındık alımı gerçekleştirildi

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı. Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.

FINDIKTA YÜZDE 48 RANDIMAN Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250

gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü. Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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SAKARYA’DA FINDIĞIN İLK ALIMI YAPILDI
Sakarya’da fındığın ilk alımı yapıldı

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

 

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün

ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Törenin açılış konuşmasını yapan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını

gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam

edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini

kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her

zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya

geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel

nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve

TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu

alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım

ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız

protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde

bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun

daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu

tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis

çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA

ULAŞTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

"Üreticilerimiz ürünlerini değerinde satarken, sanayicimiz de her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmekte"

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. 82 dönümlük araziye inşa

edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo ise Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

"Tesiste 15 kişi istihdam edilecek"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece

ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce

2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün

ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar.

Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı

işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)
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SAKARYA’DA İLK FINDIK ALIMI YAPILDI, LİSANSLI DEPO AÇILDI
Sakarya’da ilk fındık alımı yapıldı, lisanslı depo açıldı

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

“ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE SATILACAK”

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

“LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEK”

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ OLACAK”

 

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

 

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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HİSARCIKLIOĞLU: “LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”
Hisarcıklıoğlu: “Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya  Fındık Haftası’,  Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek,  Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da  rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor.  Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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ADEM SARI; LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI
Adem Sarı; Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo..

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde Faaliyette Olan Lisanslı Depo Kapasitemiz 8,5 Milyon Tona Ulaştı”

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen "Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.

Tags: 

OLAY53.COM
Yayın Tarihi : 08.08.2022 09:23:00
Link : http://www.olay53.com/haber/oku-1059040.htm



TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

 

BEĞENDİM8-14 Ağustos tarihleri ortasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın birinci alımı ile başladı. Hendek

ilçesinde bir fabrikada düzenlenen merasime Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Lideri

Ekrem Aziz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan birinci fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı

ölçüldü. İştirakçiler eşliğinde yapılan süreçlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün akabinde iştirakçiler fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82

dönümlük toprağa inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) teşebbüsleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“ÜRÜNLER İTİMAT VE BEDELİNDE SATILACAK” Sakarya Ticaret Borsası İdare Konseyi Lideri Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son

teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım

eserlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım eseri ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı

tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz eserlerini itimatla ve pahasında satarken, sanayicimiz her vakit nitelikli esere ulaşabilmektedir”

dedi. “LISANSLİ DEPO KAPASITEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI” TOBB Lideri Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel dalın ortak bir hedefle bir

ortaya geldiği, birebir vizyonu paylaştığı ve böylelikle ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı hoş bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere

devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene evvel 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu

TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylelikle bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret

Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret

borsalarımız tarım ve hayvancılık kesiminin sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu. “ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI FORMDA

KORUMA EDİLECEK”

Sakarya Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem Ulu, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol sonucunda Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi

yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylelikle kentimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok kıymetli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve endüstricinin eserleri emanet

alınarak sağlıklı bir halde koruma edilmesi hedeflenmiştir” formunda konuştu.“ÇİFTÇİMİZİN ESERİ KORUNMUŞ OLACAK” Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

“Fındık alımını başlattık, hoş bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan problemler münasebetiyle besin

dalının, tarım dalının ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Natürel bu vizyonun daha evvelki yıllarda ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun

üzere tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle kesimin akıllandırılması değerli, bu tesis onlardan birisi. Ziraî eserlerin işlenmesi bu kent için hayati

değere sahip. Bu kentin en büyük hazinesi tabiatı ve ziraî yerleri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin eseri korunmuş olacak” tabirlerini kullandı.

Konuşmaların akabinde yapılan dua ve kurdele bölümü ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI SAKARYA'DA KONUŞTU
TOBB Başkanı Sakarya'da konuştu

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya  Fındık Haftası’,  Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde  hizmete açıldı.“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik  satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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“Dünya Fındık Haftasında Ünye Rüzgarı”
“Dünya Fındık Haftasında Ünye Rüzgarı”

 

Sakarya’da “Dünya Fındık Haftası” kapsamında 8-14 Ağustos tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Programa Ünye Ticaret Borsa Başkanı Mustafa USLU , Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar , Ticaret Borsası Ankara Temsilcisi Hasan Yağcı ,

Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tuncay SAĞLAM , ÜTSO Başkan yardımcısı Murat KILIÇ VE bir çok Ünyelinin katıldığı Sakarya Ticaret

Borsasından (STB) yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen haftanın bu yılki ev

sahipliğini STB üstleniyor.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer oda ile borsaların destekleriyle gerçekleşecek “Dünya Fındık Haftası”, Ulusal Fındık Konseyinin

(UFK) kararıyla her yıl ağustos ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Haftayla dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını gerçekleştiren Türkiye’de fındığın

tanıtım ve tüketimine de katkı sağlanarak, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ekonomik ve sosyal açıdan fındığın Türkiye’de çok önemli bir yere sahip

olduğunu belirtti.

Son 600 yıldır bir ihraç ürünü olan fındığın, bu toprakların “sarı altını” olduğunu vurgulayan Sarı, “Türkiye, dünyanın en önemli fındık üreticisi ve tarımda,

ticarette, sanayide, dahası kültürümüzde ‘fındık’ diye bir gerçek var. Fındık, ülkemizde binlerce üretici ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Sakarya

ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan fındık üretiminin ilimiz için de ayrı bir yeri ve önemi var. Bu değeri bilerek stratejilerimizi bu realite

doğrultusunda yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası olarak fındığın hak ettiği değeri kazanması için çalıştıklarını kaydeden Sarı, organizasyonun kentte yapılmasında destekleri olan Vali

Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ’un yanı sıra diğer oda ve borsa

başkanlarına teşekkür etti.

STB Tahıl Ürünleri Lisanslı Deposu’nun açılışıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü, ödül töreni ve fındık sempozyumu düzenlenecek.
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HİSARCİKLİOGLU AÇİKLAMASİ 'ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLİ DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULASTİ'
Hisarciklioglu Açiklamasi 'Ülkemizde Faaliyette Olan Lisansli Depo Kapasitemiz 8,5 Milyon Tona Ulasti'

Sakarya’da toplanmaya baslanan findigin ilk alimi yapilirken, tarim ürünleri için lisansli depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi

(TOBB) Baskani Rifat Hisarciklioglu, “Ülkemizde faaliyette olan lisansli depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulasti” dedi.

8-14 Agustos tarihleri arasinda düzenlenen ‘Dünya Findik Haftasi’, Sakarya’da toplanmaya baslanan findigin ilk alimi ile basladi. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldirim, AK Parti Sakarya Milletvekili Çigdem Erdogan Atabek, Büyüksehir Belediye Baskani Ekrem Yüce,

TOBB Baskani Rifat Hisarciklioglu katildi. Satin alinan ilk findiklardan 250 gram kabuklu findigin randimani ölçüldü. Katilimcilar esliginde yapilan islemlerde

findiktan 48 randiman alindi. Ölçümün ardindan katilimcilar fotograf çekildi. Daha sonrasinda ise 82 dönümlük araziye insa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisansli depo, Sakarya Ticaret Borsasinin (STB) girisimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açildi.“ÜRÜNLER GÜVEN VE DEGERINDE SATILACAK”Sakarya

Ticaret Borsasi Yönetim Kurulu Baskani Adem Sari, “Açilisini gerçeklestirecegimiz tesis son teknolojiyle donatildi. Tesiste 15 kisi istihdam edilecek. Bu

hizmetlerimizi gelistirerek bölgemize katki vermeye devam edecegiz. Lisansli depolar, tarim ürünlerinin sigortali ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasina imkan saglayan, tarim ürünü ticaretini kolaylastiran ve Ticaret Bakanligi tarafindan denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve degerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulasabilmektedir” dedi.“LISANSLI DEPO KAPASITEMIZ 8,5 MILYON TONA

ULASTI”TOBB Baskani Hisarciklioglu ise, “Lisansli depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldigi, ayni vizyonu paylastigi ve böylece

ülkemize somut bir eser ortaya çikardigi güzel bir örnektir. Tarim projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adimdir. Yaklasik 17 sene önce

2005 yilinda bugünkü lisansli depoculuk sisteminin temelini olusturan lisansli depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazirladik. Böylece bugün

ülkemizde faaliyette olan lisansli depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulasti. Öte yandan Ticaret Borsalarimiz da bu alanda ellerini tasin altina koyuyorlar.

Elektronik satis salonlari, akredite laboratuvarlar, canli hayvan borsalari, lisans depolariyla ticaret borsalarimiz tarim ve hayvancilik sektörünün saglikli

islemesine yardimci olmaktadir” diye konustu.“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAGLIKLI SEKILDE MUHAFAZA EDILECEK”Sakarya Büyüksehir Belediye

Baskani Ekrem Yüce, “Aralik 2019 tarihinde imzaladigimiz protokol neticesinde Alancuma’daki alani lisansli depolama alani tesisi yapilmasi için Sakarya

Ticaret Borsasina hibe ettik. Bu bölgenin altyapi ve peyzaj çalismalarini da tamamladik. Böylece sehrimize lisansli depolama tesisimizi kazandirmis olduk.

Lisansli depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisansli depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alinarak saglikli bir sekilde muhafaza

edilmesi hedeflenmistir” seklinde konustu.“ÇIFTÇIMIZIN ÜRÜNÜ KORUNMUS OLACAK”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Findik alimini baslattik, güzel bir

fiyat açiklandi. Sakarya’da rekolte geçen yilin üzerinde bekleniyor. Dünyada yasanan sikintilar dolayisiyla gida sektörünün, tarim sektörünün ne kadar önemli

ve stratejik oldugu ortaya çikti. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulmasi bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açilisini gerçeklestiriyor.

Yeni projelerle sektörün akillandirilmasi önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarimsal ürünlerin islenmesi bu sehir için hayati öneme sahip. Bu sehrin en büyük

hazinesi dogasi ve tarimsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katki saglayacak, çiftçimizin ürünü korunmus olacak” ifadelerini kullandi.Konusmalarin ardindan

yapilan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açilisi gerçeklestirildi.(Burak Can Tokyürek/IHA)
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

SAKARYA’DA TOPLANMAYA BAŞLANAN FINDIĞIN İLK ALIMI İLE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AÇILIŞI TÜRKİYE ODALAR VE

BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI (TOBB) RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ.

SAKARYA’DA TOPLANMAYA BAŞLANAN FINDIĞIN İLK ALIMI İLE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AÇILIŞI TÜRKİYE ODALAR VE

BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI (TOBB) RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ. Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı

yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da

toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili

Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram

kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi.

Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler

ilçesinde hizmete açıldı.“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz

tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar,

tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı

tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne

ulaşabilmektedir” dedi.“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir

amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek

üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret

Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret

borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza

edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı

depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize

lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri

emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

“Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda

sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve

bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir

için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı
Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış …
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi

geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına

imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve

değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser

ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü

lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan

lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019

tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu

bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir

yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde

konuştu.“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın

üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu

vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması

önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu

tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin

açılışı gerçekleştirildi.
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HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA

ULAŞTI”
Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı.Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı.Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman

alındı.Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi.Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya

Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.“ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE SATILACAK”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı.Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.Bu hizmetlerimizi geliştirerek

bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz.Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan

sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir.Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve

değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.“LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir

eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir.Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır.Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü

lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık.Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan

lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı.Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar.Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEK”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına

hibe ettik.Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık.Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk.Lisanslı depoculuk

çok önemli bir yere sahip.Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi

hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ OLACAK”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat

açıklandı.Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve

stratejik olduğu ortaya çıktı.Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor.Yeni

projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi.Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip.Bu şehrin en büyük hazinesi

doğası ve tarımsal arazileri.Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua

ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi..
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HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA

ULAŞTI”
Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.“ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE SATILACAK”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize

katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım

ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.“LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise,

“Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel

bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk

sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo

kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite

laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye

konuştu.“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEK”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019

tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu

bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir

yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde

konuştu.“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ OLACAK”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte

geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı.

Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün

akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve

tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele

kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.(Burak Can Tokyürek/İHA)
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü.

Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük

araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

 

 

“ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE SATILACAK”

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

 

 

“LISANSLİ DEPO KAPASITEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

 

 

“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEK”

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

 

 

“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ OLACAK”

 

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz ...

 

(SAKARYA) TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

                          

                           (SAKARYA) TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

- Sakarya’da fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi

 

 SAKARYA (İHA) - Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi. 

 8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 “Ürünler güven ve değerinde satılacak”

 Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam

edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model

silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle

üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 “Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 “Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 “Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

 Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

 Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

SAKARYA’DA TOPLANMAYA BAŞLANAN FINDIĞIN İLK ALIMI İLE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AÇILIŞI TÜRKİYE ODALAR VE

BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI (TOBB) RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ.

SAKARYA’DA TOPLANMAYA BAŞLANAN FINDIĞIN İLK ALIMI İLE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK AÇILIŞI TÜRKİYE ODALAR VE

BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI (TOBB) RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ. Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı

yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da

toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili

Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram

kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi.

Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler

ilçesinde hizmete açıldı.“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz

tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar,

tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı

tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne

ulaşabilmektedir” dedi.“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir

amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek

üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret

Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret

borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza

edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı

depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize

lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri

emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

“Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda

sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve

bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir

için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.Sakarya'da toplanmaya başlanan

fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

"Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Dünya Fındık Haftası',

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250

gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf

çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler

ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz

tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar,

tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı

tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne

ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir

amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek

üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret

Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret

borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza

edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı

depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize

lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri

emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

"Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda

sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve

bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir

için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak"

ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.
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TOBB BASKANİ HİSARCİKLİOGLU AÇİKLAMASİ 'ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLİ DEPO

KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULASTİ'
TOBB Baskani Hisarciklioglu Açiklamasi 'Ülkemizde Faaliyette Olan Lisansli Depo Kapasitemiz 8,5 Milyon Tona Ulasti'

Sakarya’da toplanmaya baslanan findigin ilk alimi yapilirken, tarim ürünleri için lisansli depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi

(TOBB) Baskani Rifat Hisarciklioglu, “Ülkemizde faaliyette olan lisansli depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulasti” dedi.

8-14 Agustos tarihleri arasinda düzenlenen ‘Dünya Findik Haftasi’, Sakarya’da toplanmaya baslanan findigin ilk alimi ile basladi. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldirim, AK Parti Sakarya Milletvekili Çigdem Erdogan Atabek, Büyüksehir Belediye Baskani Ekrem Yüce,

TOBB Baskani Rifat Hisarciklioglu katildi. Satin alinan ilk findiklardan 250 gram kabuklu findigin randimani ölçüldü. Katilimcilar esliginde yapilan islemlerde

findiktan 48 randiman alindi. Ölçümün ardindan katilimcilar fotograf çekildi. Daha sonrasinda ise 82 dönümlük araziye insa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisansli depo, Sakarya Ticaret Borsasinin (STB) girisimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açildi.“Ürünler güven ve degerinde satilacak”Sakarya Ticaret Borsasi

Yönetim Kurulu Baskani Adem Sari, “Açilisini gerçeklestirecegimiz tesis son teknolojiyle donatildi. Tesiste 15 kisi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi

gelistirerek bölgemize katki vermeye devam edecegiz. Lisansli depolar, tarim ürünlerinin sigortali ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasina

imkan saglayan, tarim ürünü ticaretini kolaylastiran ve Ticaret Bakanligi tarafindan denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve

degerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulasabilmektedir” dedi.“Lisansli depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulasti”TOBB Baskani

Hisarciklioglu ise, “Lisansli depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldigi, ayni vizyonu paylastigi ve böylece ülkemize somut bir eser

ortaya çikardigi güzel bir örnektir. Tarim projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adimdir. Yaklasik 17 sene önce 2005 yilinda bugünkü

lisansli depoculuk sisteminin temelini olusturan lisansli depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazirladik. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan

lisansli depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulasti. Öte yandan Ticaret Borsalarimiz da bu alanda ellerini tasin altina koyuyorlar. Elektronik satis salonlari,

akredite laboratuvarlar, canli hayvan borsalari, lisans depolariyla ticaret borsalarimiz tarim ve hayvancilik sektörünün saglikli islemesine yardimci olmaktadir”

diye konustu.“Ürünler emanet alinarak saglikli sekilde muhafaza edilecek”Sakarya Büyüksehir Belediye Baskani Ekrem Yüce, “Aralik 2019 tarihinde

imzaladigimiz protokol neticesinde Alancuma’daki alani lisansli depolama alani tesisi yapilmasi için Sakarya Ticaret Borsasina hibe ettik. Bu bölgenin altyapi

ve peyzaj çalismalarini da tamamladik. Böylece sehrimize lisansli depolama tesisimizi kazandirmis olduk. Lisansli depoculuk çok önemli bir yere sahip.

Lisansli depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alinarak saglikli bir sekilde muhafaza edilmesi hedeflenmistir” seklinde

konustu.“Çiftçimizin ürünü korunmus olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Findik alimini baslattik, güzel bir fiyat açiklandi. Sakarya’da rekolte geçen yilin

üzerinde bekleniyor. Dünyada yasanan sikintilar dolayisiyla gida sektörünün, tarim sektörünün ne kadar önemli ve stratejik oldugu ortaya çikti. Tabii bu

vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulmasi bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açilisini gerçeklestiriyor. Yeni projelerle sektörün akillandirilmasi

önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarimsal ürünlerin islenmesi bu sehir için hayati öneme sahip. Bu sehrin en büyük hazinesi dogasi ve tarimsal arazileri. Bu

tesis çiftçimize katki saglayacak, çiftçimizin ürünü korunmus olacak” ifadelerini kullandi.Konusmalarin ardindan yapilan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açilisi

gerçeklestirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.Sakarya'da toplanmaya başlanan

fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

"Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Dünya Fındık Haftası',

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250

gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf

çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler

ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz

tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar,

tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı

tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne

ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir

amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek

üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret

Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret

borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza

edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı

depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize

lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri

emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

"Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda

sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve

bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir

için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak"

ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.Kaynak:
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Tags: 

BEYAZGUNDEM.COM
Yayın Tarihi : 08.08.2022 08:45:00
Link : https://www.beyazgundem.com/ekonomi/tobb-baskani-hisarciklioglu-ulkemizde-

faaliyette-olan-lisansli-depo-kapasitemiz-85-milyon-tona-ulasti-h1609501.html



“LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”
“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

 

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

 

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen 'Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.İHA
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı. “Ürünler güven ve değerinde satılacak” Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi. “Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu. “Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek” Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu. “Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi

geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına

imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve

değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser

ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü

lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan

lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019

tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu

bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir

yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde

konuştu.“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın

üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu

vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması

önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu

tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin

açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen 'Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.İHA
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

 

                                  

                               Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

      

              

          

          

      

          

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: 'ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI'
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı'

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı' dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen 'Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.'Ürünler güven ve değerinde satılacak'Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı, 'Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye

devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini

kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her

zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir' dedi.'Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı'TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, 'Lisanslı depolar kamu ve özel

sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini

modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı

depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan

Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla

ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır' diye konuştu.'Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza

edilecek'Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama

alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı

depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri

emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir' şeklinde konuştu.'Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak'Sakarya Valisi Çetin Oktay ise,

'Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün,

tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi

tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati

öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak' ifadelerini

kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen 'Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.“Ürünler güven ve değerinde satılacak”Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.“Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.“Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak”Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.
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Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı
Sakarya’da lisanslı hububat deposu açıldı

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun …

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO’nun birlikte hazırladığını belirten

Hisarcıklıoğlu, “Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün

İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir.” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası ve

ticaret borsaları Türkiye’de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının

etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla

Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir.” ifadesini kullandı.

“Lisanslı depolara ihtiyaç var”

 

 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye’ye yetmediğinin

anlaşıldığını söyledi.

Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, “Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak

yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü

açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye’de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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Sakarya'da hububat için lisanslı depo açıldı
Sakarya'da hububat için lisanslı depo açıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak

tarımda merkez üs haline gelebilir"

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo

düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten

Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün

İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve

ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının

etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla

Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.

-"Lisanslı depolara ihtiyaç var"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin

anlaşıldığını söyledi.

Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak

yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü

açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre

kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi:

"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük

hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak

ulaşmasını sağlamış olacaklar."

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda

görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre

olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip

olduğunu söyledi.

Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce,

"Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını

diliyorum." diye konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini

bünyesinde barındırdığını anlattı.

Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her

zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi

sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU   ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu   Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

 

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

 

“Ürünler güven ve değerinde satılacak”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

“Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize

somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

“Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

“Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak”

Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan

sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya

konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı
Sakarya'da lisanslı hububat deposu açıldı

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo

törenle hizmete açıldı.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.  Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk

kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona

ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın

her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.  Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini

kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon

üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu

zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.  "Lisanslı depolara

ihtiyaç var"  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye

yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.  Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır

hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız

büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.Güldal,

sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.
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Sakarya’da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
Sakarya’da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: ”Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak

tarımda merkez üs haline gelebilir” SAKARYA (AA) Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde

pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo düzenlenen törenle hizmete açıldı.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82

dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu

söyledi.Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten

Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün

İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.Lisanslı

depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret

borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini

arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye

coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı."Lisanslı depolara ihtiyaç var"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel

Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.Hasat döneminde

ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım

kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar

yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık

çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının

gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve

oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi:"Yeni projelerle sektörün

akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve

tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış

olacaklar."AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık

konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden

Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik

edeceğiz." ifadesini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame

ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde

muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı

depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle

donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini bünyesinde barındırdığını anlattı.Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı,

"Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir.

Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi sağlamaktadır." ifadesini kullandı.Konuşmaların

ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.Kaynak: AAKaynak:AA
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak

tarımda merkez üs haline gelebilir"

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo

düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği,

aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

 

 

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten

Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün

İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve

ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının

etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla

Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.

 

 

 

-"Lisanslı depolara ihtiyaç var"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin

anlaşıldığını söyledi.

Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak

yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü

açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

 

 

 

Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre

kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi:

"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük

hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak

ulaşmasını sağlamış olacaklar."

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda

görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre

olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

 

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip

olduğunu söyledi.

Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce,

"Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını

diliyorum." diye konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini

bünyesinde barındırdığını anlattı.

Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her

zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi

sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak

lisanslı depo düzenlenen törenle hizmete açıldı.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin

800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu

ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.Yaklaşık 17 sene önce lisanslı

depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur.

Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal

ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve

tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip

olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda

merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.-"Lisanslı depolara ihtiyaç var"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5

milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı

depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de

fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara

özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha

çok artacağını sözlerine ekledi.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte

beklediklerini söyledi.Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin

şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi:"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar."AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de

fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Fındık kenti olan Sakarya'nın,

açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da

tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Lisanslı depolar sayesinde

üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin

ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini bünyesinde

barındırdığını anlattı.Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde

satarken, sanayicilerimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye,

analiz desteği, kredi sağlamaktadır." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak

tarımda merkez üs haline gelebilir"

Anadolu Ajansı haberine göre; 

SAKARYA (AA) - Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak

lisanslı depo düzenlenen törenle hizmete açıldı.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin

800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu

ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.Yaklaşık 17 sene önce lisanslı

depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde

faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur.

Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal

ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve

tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip

olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda

merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.-"Lisanslı depolara ihtiyaç var"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5

milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı

depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de

fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara

özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha

çok artacağını sözlerine ekledi.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte

beklediklerini söyledi.Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin

şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi:"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal

ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar."AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de

fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Fındık kenti olan Sakarya'nın,

açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da

tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Lisanslı depolar sayesinde

üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin

ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini bünyesinde

barındırdığını anlattı.Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde

satarken, sanayicilerimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye,

analiz desteği, kredi sağlamaktadır." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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SAKARYA - Hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
SAKARYA - Hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Açılışı yapılan lisanslı depo- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması- Toprak Mahsulleri Ofisi

Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın konuşması- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması- AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in

konuşması- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşması- Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın konuşması-

Kurdele kesimi Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda

gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir"SAKARYA (AA) - Sakarya ve çevre illerdeki

üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo düzenlenen törenle hizmete

açıldı.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış

töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir

araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan

lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak

dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde

belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir

misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin

arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.-"Lisanslı

depolara ihtiyaç var"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun

Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen

Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor.

Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde

konuştu.Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.Sakarya Valisi Çetin

Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.Üretilen ürünlerin katma

değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken

Kaldırım, şunları söyledi:"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme

sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya

pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar."AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle

sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini

hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere

gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma

ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin

ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara

destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini bünyesinde barındırdığını anlattı.Tesiste 15

kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her zaman

nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi sağlamaktadır."

ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.

Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım

töreni gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını

ölçtü.

Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tags: 

HABERLISIN.COM
Yayın Tarihi : 08.08.2022 07:01:00
Link : https://www.haberlisin.com/haber/11609046/sakaryada-ilk-findik-alimi-gerceklestirildi



LİSANSLI DEPO TÖRENLE AÇILDI
Lisanslı depo törenle açıldı

STB’nin Erenler’de 82 dönüm alan üzerine inşa ettiği lisanslı depo dün törenle açıldı. 25 bin 800 ton kapasiteli deponun açılışında konuşan STB Başkanı

Sarı, tesiste 15 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi

AÇILIŞA KİMLER KATILDI Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler’de 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo dün

hizmete girdi. Deponun açılış törenine AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, STB Başkanı Adem Sarı ve davetliler katıldı

15 KİŞİYE İSTİHDAMAçılışta konuşan STB Başkanı Adem Sarı, tesiste 15 kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, lisanslı depoculuğun üreticiler için çok önemli olduğunu söyledi. AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de açıklanan fındık fiyatının üreticiyi

memnun ettiğini vurguladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım da, mısır ve fındıkta verimin arttırılması için akıllı tarıma geçilmesi gerektiğini söyledi.

Tags: 

T54.COM.TR
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Link : https://t54.com.tr/haber/11608978/lisansli-depo-torenle-acildi



Erken toplanan fındığın randımanı 48 geldi
Erken toplanan fındığın randımanı 48 geldi

 

karereklam  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  SAKARYA (AA) - Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek

ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni

gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu

fındığın randımanını ölçtü. Yyatay  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın

herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tags: 

ORDUGAZETE.COM
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Link : https://www.ordugazete.com/erken-toplanan-findigin-randimani-48-geldi/21596/



Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleşti
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleşti

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı gerçekleştirildi.   Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili

Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.    Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,

randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.    Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman

alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti. Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü
Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü

 

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) ev sahipliği yaptığı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşları ile borsaların destekleriyle

gerçekleştirilen 'Dünya Fındık Haftası' etkinlikleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ilk fındık alım töreni

ve sonrasında yine borsaya ait Lisanslı Depo'nun açılışı ile başladı. Tören ve açılışın ardından Çark Caddesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla kortej

yürüyüşü gerçekleştirildi. Dünya Fındık Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde vatandaşlara fındık dağıtıldı.

SEMPOZYUM OLACAK

Çark Caddesi'nde gerçekleşen kortej yürüyüşüne, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu

akşam saat 19.00'da 'Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni' ile devam edecek kutlamalar, yarın 'Her şey Fındık İçin Sempozyumu' ve 10 Ağustos Çarşamba

günü Hendek gişeleri çıkışında hasat şenliği ile devam edecek.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.

Hendek  ilçesindeki bir fabrikada Vali  Çetin Oktay Kaldırım  AK Parti  Sakarya  Milletvekili  Çiğdem Erdoğan Atabek  Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem

Yüce  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu  ile  Sakarya  Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Akgün Altuğ  'un

katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.

 

Sakarya  Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı  Adem Sarı  randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını

ölçtü.

 

Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

 

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sakarya’da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya’da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

 

SAKARYA (AA) Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48

randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.Kaynak: AAKaynak:AA
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Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü
Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü

 

Dünya Fındık Haftası kapsamında Çark Caddesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

 

HALK54.COM

Sakarya'da 'Dünya Fındık Haftası' kapsamında 8-14 Ağustos tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) ev sahipliği yaptığı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer pda ile borsaların destekleriyle

gerçekleştirilen 'Dünya Fındık Haftası' etkinlikleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ilk fındık alım töreni

ve sonrasında yine borsaya ait Lisanslı Depo'nun açılışı ile başladı.

Tören ve açılışın ardından Çark Caddesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Dünya Fındık Haftası kutlamaları kapsamında

gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde vatandaşlara fındık dağıtıldı.

Çark Caddesi'nde gerçekleşen kortej yürüyüşüne, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu akşam saat 19.00'da 'Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni' ile devam edecek kutlamalar, yarın 'Herşey Fındık İçin Sempozyumu' ve 10 Ağustos

Çarşamba günü Hendek gişeleri çıkışında hasat şenliği ile devam edecek.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı. Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman

ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan

fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.

Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım

töreni gerçekleştirildi.

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını

ölçtü.

Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye...

SAKARYA (AA) - Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48

randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48

randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

 

Anadolu Ajansı haberine göre; 

SAKARYA (AA) - Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48

randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sakarya haberi! Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya haberi! Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

 

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman

ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan

fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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HABERLER.COM
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Lisanslı depoya görkemli açılış
Lisanslı depoya görkemli açılış

Sakarya Ticaret Borsası tarafından Erenler İlçesi’nde inşa edilen Lisanslı Depo’nun açılışı, İl Müftüsü Hasan Başiş’in dualarıyla gerçekleşti.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından Erenler İlçesi’nde inşa edilen Lisanslı Depo’nun açılışı, İl Müftüsü Hasan Başiş’in dualarıyla gerçekleşti.

KATILIM

Erenler Alancuma Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK  Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever,

Sakarya  Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı

Ali Şener Bayraktar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

GÜVENLİ ALIM-SATIM

Sözlerine Ahmet Arif'in Anadolu şiiri ile başlayan STB Başkanı Adem Sarı; “Sakarya Ticaret Borsası sıkıntıları görüyor ve toplumsal fayda olarak yoluna

devam ediyor. Üreticilerimize hizmet edeceğimiz tesiste 15 kişiye istihdam sağlayacağız. Bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı Depo’da tarım

ürünlerinin ticaretini kolaylaştıran, burada muhafaza edilen ürünler elektronik ortamda alınıp satılabilir. Üreticiler ve alıcılar güvenle alım-satım yapabilir.

Üreticiler teslim ettiğinde vergi muafı, yüzde yüz indirimli kredi sağlanmaktadır. STB kendi misyon ve vizyonu ile inovasyon ve kısıtlı sınırları da zorlar.

Güçlerini olumlu kullanır. STB başkanı olarak tesisimizin kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tesisin üreticimize ve Sakaryamıza hayırlı

olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

8,5 MİLYON TONA ULAŞTI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemize somut bir eser bırakıldı. Bu devrimsel nitelikte bir adımdır. Bugün ülkemizde faaliyette olan Lisanslı Depo

kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Öte yandan ticaret borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, canlı hayvan

borsaları, lisanslı depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır. Sakarya Ticaret Borsamız

kalitesini ortaya koymuştur. STB Başkanımız Adem Sarı ile Ankara’da birlikte çalışmaktayız. Tarım politikalarına yön vermektedir. Böyle çalışkan bir isme

yürekten teşekkür ederim. Tarımsal ürünlerin fiyatları daha sağlıklı bir şekilde artık belirlenmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası, ticaret

borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuk ve ürün senetine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz tarım

piyasalarının etkinliğini artırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olarak Türkiye'nin ortaya gelmesidir. Türkiye avantajını kullanarak tarımda merkez üst

haline gelebilir” dedi.

MODERN ÇİFTÇİLER

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya tarımına önemli bir imaj kazandıracak olan ve Sakarya üreticilerinin yüzünü güldürecek olan bu

güzel tesis açılışına hoş geldiniz. Sakarya tarım potansiyeliyle ülkemizin en yaşanabilir, en barışçıl, en hoşgörülü, en sevgi dolu kentlerinden biridir. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi projelere her zaman destek veriyoruz. Türkiye’de model olacak 6 bin dönüm alanda tarım yapıyoruz. Tarım projesi

lisesini kurmayı planladık. Perşembe günü bakanımız  gelecek. Alt yapı ve üst yapıya değer vereceğimiz kadar, tarıma da değer veriyoruz. Şehir

ekonomisinde tarım çok önemli yere sahiptir. Bir çok projeye destek veriyoruz. Çiftçilerimiz bilinçlenerek, bilinçli üretimi yerinde gerçekleştirecektir. Burada

modern çiftçiler yetişecektir. Lisanslı depoculuk tarıma ilgi duyan, hayatını bu yönde sürdüren vatandaşlarımız için çok önemlidir. Çiftçilerimiz üretimini

gerçekleştirdikleri ürünlerini depolarını saklamakta sıkıntı çekiyordu. Hemşerimizi mağdur etmediğimiz hayırlı projeler için hep birlikte çalışıyoruz. Her zaman

bizleri destekleyenlere teşekkür ediyorum. Almanya'ya tarım ürünlerini göndermeye başladık. Sakaryamıza hayırlı olsun. Lisanslı depomuz da Sakaryamıza

hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TARIMLA ANILACAK

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Bugün güzel bir işe imza atıyoruz. TOBB Başkanımız her zaman yanımızda. Kendisine teşekkür

ediyorum. Bu sene fındık fiyatı 54 TL olarak açıklandı. Vatandaşlarımız bu fiyattan çok memnun. Biz vatandaşlarımızın fındıkçı değil, fındık çiftçisi olmasını

istiyoruz, ama bunun için milletvekilleri olarak çalışıyoruz. Sanayi ve tarımın iç içe olmasını istiyoruz. Bu anlamda da önemli çalışmalar yapacağımıza

inanıyorum. Sakarya’da tarım önemli yerlere gelecek. Şehrimiz tarımla anılan bir şehir öncelikle sanayimizi büyütürken, çok hassas çalışıyoruz. Temiz

sanayiyi bu konuda çok önemsiyoruz. Tarım ve sanayi olarak el ele çalışıyoruz. Ben bu proje için çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

FINDIK ÜRETİMİNDE 3.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “  Dünya fındık haftası vesilesiyle borsamız güzel bir etkinlik haftası düzenledi. Şehrimiz fındık üretiminde 3. şehir.

Tarımsal üretimde şehrimiz önemli bir şehir. Yapılan projeler ve ortak çalışmalarla güzel işlere imza atılıyor. Bu şehri ilmek ilmek işlemek ve birbirini

destekleyen projeler yapmak çok önemli. Tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sadece dünya tarım ile ayakta durmuyor. Ben bu şehrin tarıma bakışını

çok taktir ediyorum. Adem başkanımız çiftçiye eğitim verdi. Bu şehrin en büyük hazinesi doğal güzellikleri ve tarımı. Bu şehirde çok güzel bir birlik  var.

Şehrimiz 5 sene içerisinde dünyada parmakla gösterilen bir yer olacak. Şehrin bütün aktörlerine teşekkür ediyorum. Bu tesis çiftçimize çok büyük avantaj

sağlayacak. Türkiye’de sayılı olan bu tesis için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizin çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

/Nazile Akarsu
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LİSANSLI DEPO TÖRENLE AÇILDI
Lisanslı Depo törenle açıldı

 

YOĞUN KATILIMLA AÇILDI

Sakarya Ticaret Borsası tarafından Erenler ilçesinde yaptırılan Tahıl Ürünleri Lisanslı Deposu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla

gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi. Alancuma Mahallesinde gerçekleştirilen törene AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Vali Çetin Oktay

Kaldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, STB Başkanı Adem

Sarı, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katılım

sağladı.

ÇİFTÇİ EVİ VE İDARİ BİNA İLE HİZMET VERECEK

Söz konusu açılışı yapılan 25 bin 900 ton çelik depolama kapasitesine sahip Lisanslı Depo Tesisi; 8 silo, mısır kurutma tesisi,  engelli dostu olarak

tasarlanan çiftçi evi ve idari bina ile hizmet verecek. Faaliyetlerini devlet güvencesi altında sürdüren lisanslı depo çiftçilere ELÜS aracılığıyla finansa kolay

erişim imkânı da sunacak.
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Sakarya’da ilk fındık alımı yapıldı
Sakarya’da ilk fındık alımı yapıldı

 

"Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri bu yıl Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Sakarya’da

gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında ilk fındık alım töreni ve randıman ölçümünü gerçekleştirildi.

 

Birincisi Trabzon Ticaret Borsası öncülüğünde Trabzon'da yapılan "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri bu yıl Sakarya Ticaret Borsası ev sahipliğinde

Sakarya’da gerçekleştiriliyor. Söz konusu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya’ya geldi.

İLK FINDIK ALIMI YAPILDIDünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Sarılar Fındık’ta ilk fındık alım

töreni ve randıman ölçümünü gerçekleştirildi. Düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, STB Başkanı Adem Sarı, il protokolü ve TOBB Yönetim Kurulu katıldı.
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STB Lisanslı Depo Tesisi açıldı
STB Lisanslı Depo Tesisi açıldı

 

Sakarya'da 'Dünya Fındık Haftası' kapsamında ilk fındık alım töreninin ardından Sakarya Ticaret Borsası'na ait Lisanslı Depo'nun açılışı gerçekleştirildi.

 

Nurettin Eryılmaz

Sakarya'da 'Dünya Fındık Haftası' kapsamında 8-14 Ağustos tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) ev sahipliği yaptığı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer pda ile borsaların destekleriyle

gerçekleştirilen 'Dünya Fındık Haftası' etkinlikleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla ilk fındık alım töreni

ile başladı.

İlk fındık alım töreninin ardından Sakarya Ticaret Borsası'na ait Lisanslı Depo'nun açılışı gerçekleştirildi.

Alancuma Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcılıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Stk Temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Lisanslı Depo'nun açılışında konuşan Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, "Sakarya'nın geleceğine yapılmış önemli yatırımlardan biri olarak

değerlendirdiğimiz Tahıl Ürünleri Lisanslı Depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Etkinlik, bugün saat 17.00'da Çark Caddesi'nde kortej yürüyüşü ve saat 19.00'da 'Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni' ile devam edecek.

Kutlamalar, yarın 'Herşey Fındık İçin Sempozyumu' ve 10 Ağustos Çarşamba günü Hendek gişeleri çıkışında hasat şenliği ile devam edecek.
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Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Fındık fabrikasında randıman ölçüm odası- Vali Çetin Oktay Kaldırım ileTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun törene katılımı-

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı'nın randıman ölçüm işlemi Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildiSAKARYA (AA) -

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem

Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman

ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan

fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Yerli Otomobile, Sakarya’dan Davet Var
Yerli Otomobile, Sakarya’dan Davet Var

Geçtiğimiz ay yönetim kurulu toplantısını Sakarya’da yapan Türkiye’nin yerli otomobil TOGG’un üretim sürecine Sakaryalı firmaların yan sanayi olarak üretim

yapması amacıyla dosya sunuldu.

HABERFOKUS/

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya Ticaret Borsası geçtiğimiz ay Sakarya’da yerli otomobil TOGG’un ortakları ve yönetimini ağırlamıştı. Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu

Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş ve İTO eski başkanı Murat Yalçıntaş’ın yer aldığı ziyaretin ev sahipliğini SATSO

Başkanı Akgün Altuğ ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı yapmıştı.

 

TOGG heyetinin bu kritik ziyaretinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Haberfokus Editörünün edindiği bilgilere göre bu önemli toplantıda Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği ile TOGG Yönetim Kuruluna Sakarya’nın yerli otomobilin üretim sürecinde aktif olarak yer alması için hazırlanan dosya sunuldu.

SATSO öncülüğünde hazırlanan ve otomotiv konusunda Sakarya’nın kapsamlı bir sunumunun yapıldığı dosyada, yan sanayinin Sakarya’dan neleri tedarik

edebileceği de kapsamlı bir şekilde belirtildi.

Sunulan dosyada ayrıca Sakarya’da üretim yapan tedarikçi firmalar, yedek parça ve otomotiv ekipmanları üretim imkanları ile Sakaryalı firmaların

potansiyelleri TOGG’a aktarıldı.

Uzun yıllardır otomotiv üretimi konusunda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Sakarya’nın iş gücü, mühendislik ve yan sanayi imkanlarından

etkilenen TOGG heyetinin dosyayı incelemeye aldığı öğrenildi.
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını

söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa

talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da

iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz,

çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

"İnşallah bu sene kazanacağız"

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de

fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.

Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi

tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi

seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti. Sarı, Çiftçi Kayıt

Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık

yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi. Sakarya'da yeni ekim alanları ve

bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti: "Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya

yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor.

Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın

nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme." Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı. - "İnşallah bu sene kazanacağız" Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı. Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi. Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu. Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Fındıkçı yüksek rekolte bekliyor
Fındıkçı yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını

söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa

talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

 

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

 

Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

 

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da

iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz,

çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

 

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

 

"İNŞALLAH BU SENE KAZANACAĞIZ"

 

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

 

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de

fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

 

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.

 

Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Fındık üreticisinden yüksek rekolte beklentisi
Fındık üreticisinden yüksek rekolte beklentisi

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını,

çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede

olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti. Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne

kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık yok, dünya

tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi. Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli

bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti: "Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye

düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle

fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını

öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme." Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de

dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı. -

"İnşallah bu sene kazanacağız" Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını

anlattı. Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız

iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi. Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan

üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene

kazanacağız." diye konuştu. Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini

kaydetti. AA
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SAKARYALI FINDIK ÜRETİCİSİ BU YIL YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR
SAKARYALI FINDIK ÜRETİCİSİ BU YIL YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi

tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi

seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi Kayıt

Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık

yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim alanları ve

bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir

diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel

yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl

yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı."İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo,

hizmete açıldı.

 

                  

                  

                       Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun

açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla

bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan

lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak

dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde

belirlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir

misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin

arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı."Lisanslı

depolara ihtiyaç var"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun

Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen

Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor.

Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde

konuştu.Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.Sakarya Valisi Çetin

Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.Üretilen ürünlerin katma

değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken

Kaldırım, şunları anlattı:"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme

sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya

pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar."AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle

sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini

hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere

gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise lisanslı depoculuğun tarıma

ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin

ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara

destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Adem Sarı da son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi evi ve 3 bankanın şubesini bünyesinde barındırdığını aktardı.Tesiste 15

kişinin istihdam edileceği bilgisini paylaşan Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her

zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi

sağlamaktadır." ifadesini kullandı.
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Bakım ve ilgiyle rekolteyi artırdılar
Bakım ve ilgiyle rekolteyi artırdılar

Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı artık herkesin kendi bahçesine artık iyi

baktığını belirterek 'Üreticilerimiz araştırıp inceliyor.' dedi. Üreticiler de mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesini istedi.

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor. Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin

ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sakarya Ticaret Borsası (STB)

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin

artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.  '800 BİN TONLARA DAYANACAK'  Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de

hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir

rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir.” dedi.  SAKARYA'DA ÜRETİM GELİŞİYOR  Sakarya'da yeni ekim alanları

ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti: “Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya

yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor.

Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın

nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme.”    ÜNİVERSİTE YENİ ÇEŞİT GELİŞTİRİYOR  Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

(SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, “Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk

fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir.” dedi.  Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman da fındıkta beklenen rekoltenin

geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret etti. İman, “Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz.

Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır.” diye konuştu.  'SATIŞTA ACELE ETMEYELİM'  Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı

bulunan üretici İsmail Geloğlu da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, “Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu

sene kazanacağız.” ifadelerini kullandı.  Çiftçi Halil Genç de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi

gerektiğini kaydetti.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5

MİLYON TONA ULAŞTI”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı”

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14 Ağustos tarihleri arasında

düzenlenen "Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada düzenlenen törene Vali

Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı.

Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret

Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı

vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü

ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken,

sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı

depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser ortaya çıkardığı güzel bir

örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin

temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5

milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar, canlı

hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu."Ürünler

emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol

neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj

çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı

depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu."Çiftçimizin

ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor.

Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki

senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis

onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize

katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı

gerçekleştirildi.
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“ÜLKEMİZDE FAALİYETTE OLAN LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”
“Ülkemizde Faaliyette Olan Lisanslı Depo Kapasitemiz 8,5 Milyon Tona Ulaştı”

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı" dedi.8-14

Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Dünya Fındık Haftası', Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir fabrikada

düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde yapılan işlemlerde

fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli

lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı."Ürünler güven ve değerinde satılacak"Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek. Bu hizmetlerimizi

geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda depolanmasına

imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve

değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir" dedi."Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı"TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu ise, "Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut bir eser

ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında bugünkü

lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette olan

lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır" diye konuştu."Ürünler emanet alınarak sağlıklı şekilde muhafaza edilecek"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Aralık 2019

tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma'daki alanı lisanslı depolama alanı tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu

bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir

yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir" şeklinde

konuştu."Çiftçimizin ürünü korunmuş olacak"Sakarya Valisi Çetin Oktay ise, "Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya'da rekolte geçen yılın

üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu

vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması

önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu

tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin

açılışı gerçekleştirildi.
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LİSANSLI DEPO, SAKARYA TİCARET BORSASININ  GİRİŞİMLERİYLE  HİZMETE AÇILDI.TOBB BAŞKANI

HİSARCIKLIOĞLU: LİSANSLI DEPO KAPASİTEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI
Lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının  girişimleriyle  hizmete açıldı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı

Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapılırken, tarım ürünleri için lisanslı depo da törenle hizmete girdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı” dedi.

8-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünya Fındık Haftası’, Sakarya’da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı ile başladı. Hendek ilçesinde bir

fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım,  Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanı ölçüldü. Katılımcılar eşliğinde

yapılan işlemlerde fındıktan 48 randıman alındı. Ölçümün ardından katılımcılar fotoğraf çekildi. Daha sonrasında ise 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin

800 ton kapasiteli lisanslı depo, Sakarya Ticaret Borsasının  girişimleriyle Erenler ilçesinde hizmete açıldı.

“ÜRÜNLER GÜVEN VE DEĞERİNDE SATILACAK”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Açılışını gerçekleştireceğimiz tesis son teknolojiyle donatıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Bu hizmetlerimizi geliştirerek bölgemize katkı vermeye devam edeceğiz. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sigortalı ve devlet garantisindeki model silolarda

depolanmasına imkan sağlayan, tarım ürünü ticaretini kolaylaştıran ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen bir sistemdir. Bu sistemle üreticilerimiz

ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir” dedi.

 

“LISANSLİ DEPO KAPASITEMİZ 8,5 MİLYON TONA ULAŞTI”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu , “Lisanslı depolar kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı ve böylece ülkemize somut

bir eser ortaya çıkardığı güzel bir örnektir. Tarım projelerini modernize etmek üzere devrimsel nitelikte bir adımdır. Yaklaşık 17 sene önce 2005 yılında

bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO birlikte hazırladık. Böylece bugün ülkemizde faaliyette

olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaştı. Öte yandan Ticaret Borsalarımız da bu alanda ellerini taşın altına koyuyorlar. Elektronik satış salonları,

akredite laboratuvarlar, canlı hayvan borsaları, lisans depolarıyla ticaret borsalarımız tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine yardımcı

olmaktadır” diye konuştu.

 

 

Başkan Yüce: “UTÇEM’le geleneksel tarımın merkezi Sakarya olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası2nın(STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin açılışına katıldı.

Aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirten Yüce, “UTÇEM ile yeni üretim teknikleri

ortaya koyup, geleneksel ve yöresel üretimde merkez olacağız. Toprak ile iklime uygun, katma değerli ürünler burada üretilecek” dedi. Depolama tesisi,

UTÇEM’in yanında tarıma güçlü bir destek sunacak.

. Açılışta konuşan Yüce, tarımda vizyon projelerin başında gelen dev proje UTÇEM için yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya’da yürüttükleri tarımsal üretimde

natürel ve kaliteli gıdayı ürünü, geleneksel tekniği modern teknolojiyle harmanlayarak ürettiklerini ve böylelikle kazanç ile kaliteyi artırdıklarını ifade etti.

 

Modern teknolojiyle geleneksel üretim

Alancuma’da başlatılan içinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve eğitim alanları bulunan UTÇEM projesinde ekim, dikim ve hasat

sürecinin başladığını ve önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını belirten Yüce, bu merkezde geleneksel, yöresel üretim tekniklerinin modern teknolojiyle

harmanlanarak uygulanacağını, çiftçilerin ve tüm vatandaşların tarımsal anlamda eğitim alabileceğini söyledi. Başkan Yüce şehrin iklimine, toprak yapısına

uygun ürünlerin üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak ve Sakarya’yı tarımsal üretimde parmakla gösterilen, örnek bir şehir hali ne getirmek istediklerini

vurguladı.

 

Sağlıklı, güvenilir ve genetiğiyle oynanmamış ürün

Genetiğiyle oynanmamış, sağlıklı gıdaların tüketimi noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız doğası, kültürü,

sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu potansiyeli arttıracak

projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Her birimiz ülke çapında gıda sektöründe gelinen noktanın farkındayız. Natürel ve kaliteli gıdaya,

sertifikalı ürünlere olan talep arttı ve her geçen gün de bu ürünler daha geniş kitleler tarafından talep görmektedir. Bu durum da doğal ürünlere ulaşmayı

zorlaştırmaktadır. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle

oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi modern

teknolojiyle harmanlıyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

 

Sakarya’nın tarım potansiyeli

Yüce Sakarya’nın iklim ve hava koşulları ile toprak yapısının tarımsal üretim için ciddi potansiyel taşıdığını belirterek, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları

açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik

arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek

çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem ve destek veriyoruz. Lisanlı

Depoculuk alanının yanında AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) bulunuyor. Meyve dikimlerimiz bu yıl tamamlanacak ve idari bina

inşaatlarımıza başlayacağız. Merkezimizde yeni üretim tekniklerinin gösterildiği, deneme ve demonstrasyon alanlarının bulunduğu, geleneksel ve yöresel
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ürünlerin üretildiği, başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese eğitim verileceği bir merkez olacak. Çiftçilerimiz, genç girişimcilerimiz; şehrimizin toprak ve

iklimine uygun, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi konusunda bilinçlenecek, üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenerek bilinçli üretimdeki

yerlerini alacaklar. Lisanlı depoculuk alanın yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Tarım Meslek Lisesini açacağız. Böylece

tarladan sofraya sağlıklı gıda zincirinin oluşmasında; bu işin eğitimini almış, bilinçli üreticilere sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

 

Lisanslı Depoculuk Tesisi ve sektöre desteği

Açılan Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin inşa sürecini anlatan ve sektöre katkısına atıtfa bulunan Başkan Yüce, “Sakarya Ticaret Borsası ile Aralık 2019 da

imzaladığımız protokol neticesinde Erenler Alancuma’daki alanı Lisanslı depolama tesisi yapılabilmesi için Sakarya Ticaret Borsası’na devretmiştik.

Akabinde Ticaret Borsası ile bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile de gerek Yol Bakım ve Asfalt Daire Başkanlığımız gerek SASKİ marifeti ile bu

alanda altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Böylece şehrimize Lisanslı Depolama Tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk,

tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren hemşerilerimiz için çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi şehri olduğumuzdan dolayı nüfusun artması

kaçınılmazdır. Bu sebeple şehrimizin gerek tahılda gerek fındıkta çiftçimizin mağdur olmaması adına Lisanslı Depoculuk Tesisleri büyük önem arz

etmektedir. Çiftçilerimiz, üretimini gerçekleştirdikleri hububatları depolama alanında gerek hava şartlarından gerek böceklenmeden kaynaklı stok sıkıntısı

çekmektedir” şeklinde konuştu.

 

“ÜRÜNLER EMANET ALINARAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEK”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Aralık 2019 tarihinde imzaladığımız protokol neticesinde Alancuma’daki alanı lisanslı depolama alanı

tesisi yapılması için Sakarya Ticaret Borsasına hibe ettik. Bu bölgenin altyapı ve peyzaj çalışmalarını da tamamladık. Böylece şehrimize lisanslı depolama

tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk çok önemli bir yere sahip. Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri emanet alınarak

sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

 

 

 

“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ KORUNMUŞ OLACAK”

Sakarya Valisi Çetin Oktay , “Fındık alımını başlattık, güzel bir fiyat açıklandı. Sakarya’da rekolte geçen yılın üzerinde bekleniyor. Dünyada yaşanan sıkıntılar

dolayısıyla gıda sektörünün, tarım sektörünün ne kadar önemli ve stratejik olduğu ortaya çıktı. Tabii bu vizyonun daha önceki senelerde ortaya konulması

bugün bu tesis ve bunun gibi tesislerin açılışını gerçekleştiriyor. Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin

işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü

korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
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ZİRAAT YÜK.  MÜH. HAMDİ  ŞENOĞLU “BORSA MUTLAKA TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİ”
Ziraat Yük.  Müh. Hamdi  ŞENOĞLU “BORSA mutlaka Türkiye’ye getirilmeli”

 

FINDIK

GEYVE TABİAT VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ SASTOP    TARIM  KOMİSYONU ZİRAAT  YÜK.  MÜH. HAMDİ     ŞENOĞLU “BORSA mutlaka

Türkiye’ye getirilmeli”

  Ülkemizin tarımında,ekonomisinde bir yeri olan kimine göre sarı altın,kimine göre platin denen üründür. Fındık genellikle Karadeniz sahilimizde üretimi

yapılmaktadır.Yıllık üretimimiz ortalama 600 bin ton civarlarındadır.Bu rakam hava şartlarına göre aşağı yukarı çıkmaktadır.Bu senede 700 bin ton

civarlarında olacağı tahmin edilmektedir.Bu rakamla dünyada üretilen fındığın % 70 ini ülkemizde üretmekteyiz.Fındık Ülkemizin tarımsal ürün ihracatında

önemli bir yeri vardır,Yani STRATEJİK bir ürünümüzdür.hem büyük bir kitlenin geçimi ,hemde ülkemize ihracattan dolayı getirdiği döviz yüzünden önemlidir.

   Ülkemizde kurulan Ulusal Fındık Konseyi (UFK)aldığı kararla  ağustos ayının ikinci haftasını Dünya Fındık Haftası  olarak kutlamaktadır.Bu Dünya fındık

haftası fındıkla ilgili farkındalıkların yapılması planlanlanmıştır.ikinci olarak bu senede İlimiz  sakaryada yapılması Sakarya Ticaret Borsasının katkılarıyla

düzenlenecektir.Borsa başkanımızı ve yönetimini meclisini kutlarım.Kendilerine çok teşekkür ederim.Yapılacak programda Lisanslı depoculuğun büyümesi

için bünyelerinde yapmış oldukları depo projeleri için kendilerini ayrıca kutlarım.

 

Dünyada üretilen fındığın % 70 ini üretiyoruz.Bu oran her geçen gün düşecektir.artık diğer ülkelerdede fındık üretimine

geçiyor.İTALYA,GÜRCİSTAN,ŞİLİ,İSPANYA ….vs.

Tek farkımız fındığımızın AROMASI

Türkiyede ağırlıklı olarak karadeniz bölgesinde üretilmesine karşılık son günlerde diğer illerede sıçramaya başladı.Örneğin Denizli

Hala  fındığın budanmasında,gübrelenmesinde ,haşatında,depolanmasında yani yetiştirilmesinde çok verimli olduğumuzu söyleyemem.Bunun suçlusu büyük

oranda biz Ziraat Mühendislerinde ve teşkilatlarımızdadır.

 

ÖNCE FINDIĞIMIZI BİRİNCİ KALİTE  ÜRETECEĞİZ.

Bunlara girmek istemiyorum .Gelelim günümze  Fındık fiyatlarına

HASAT zamanı geldiğinde her sene aynı nakarat,fındığa  kaç para verecekler.Bekliyoruz büyüklerimiz ne verecek.az dı ,yeterliydi feryadı figan.

Sahneye bir  çok ergüman çıkıyor.herkes  yani yetkililer buradan nasıl faydalanırızı düşüncesindeler.Olan üreticiye oluyor.

PAZARLAMA ya baktığımızda ;

Fındığın te örgütü FİSKO BİRLİK ,yani  üreticinin tek sesi olması gerekir.Ç,iftçi Örgütlerimiz önce ziraat odaları maalesef  görevlerini yerine

getiremiyorlar,çiftçimiz de  örgütlerine sahip çıkmıyor,çünkü örgütler güvenlerini kaybetmişler.Halbuki çiftçimiz fındığın tek sahipi olan  gücün  FİSKO BİRLİK

olduğunu untuyorlar.veya unutturuyorlar!!

Hükümet açıkladığı fiyatı sadece TMO  aracılığı ile piyasayı dengelemek istiyor.Ne kadar dengeliyor ,ne kadar dengelediğini üretici iyi bilmektedir.Fındık

pazarı çok yönlü durumdadır.çiftçi tüççara borçlanmış ona fındık verecektir,Ferrore  ile sözleşme yapmış ona fındık verecek,FİSKO BİRLİK  fiyatı yüksek

tutarsa peşin alabilirse ki öyle olamalı bir kısmını alacak.Bunların yanındada TMO piyasada fiyat dengeleyici görevini yapacaktır.

Ülkemizde fındığın alıcılarından yabancı firmalarda bulunmaktadır.FERRORE kimileri kızıyor,kimileri seviniyor.Firmanın suçu yok koyulan şartlarda ülkemize

yatırım yapmış ekonominin gereği karını düşünüyor.bundan normal bir şey yok.Alım fiyatlarına etkili oluyormuş ,olacak tabi parayı basan düdüğü çalar

hesabı.Fakat işin kötüsü kazandığını maalesef kendi ülkesine götürüyor.Bize dağıtacak değil ya.

Biz ne yapabiliriz buna bakalım;

Ürettiğimiz fındığı ham olarak satışlarımızı çok aza indirgemeliyiz.Fındığııza artı değer katarak ihraç etmeliyiz.

MARKA olmalıyız.

Fındık ile üretilebilecek ürünlerle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.Burda ünüversitelerimizede,firmalarada büyük görev düşüyor.ARGE çalışmaları

mutlaka devletimiz desteklemelidir

Dünyadaki fındık pazarına hakim olmalıyız,BORSA mutlaka Türkiye’ye getirilmeli.bu kolay bir şey değil .Ama mutlaka başarmalıyız.

Stratejik bir ürünümüz .Bakanlıklarımız Tarım,ticaret,maliye Bakanlıkları mutlaka ciddi bir şekilde bir işlerliği olabilecek bir teşkilatlanmaya gitmelidir.

Bunları  Nasıl  Yapabiliriz e gelince;

Tarım Bakanlığı altında köyler guruplar altında KOOPERATİFLEŞTİRİLMELİ, örneğin KARASU PARALI TARIMSAL KALKINMA KOOP. Bu koop yapmış

olduğu çalışmalar takdire şayan kendilerini kutlarım.Bu kooperatiflerin FİSKO yla direk değil ürettikleri ürünlerin satışları konusunda bağlantıları

sağlanmalıdır.

Bu çalışmaları yaparken fındık bölgelerinin sosyolojik bakımından incelenip prrojelerin uygulanması gerekir.Fındık bölgeleri incelendiğinde sosyal hayatta

sıkıntılar görülüyor.

Bütün bunları başarabilmek için   Bakanlığımız KARADENİZİ ÇİKOLATA VADİSİ  ilan etmelidir.Bu gibi çalışmayı Ordu da odaların kadın girişimcilerle ilgili bir

çikolata üretim projeleri var ,bu çalışmaları genele yaymalıyız.

Bu projenin altında çikolata ve diğer ürünleri üretecek firmalara destekler sağlanmalı ,ürettiği ürünlerin % 70 ini İhraç etmek koşuluyla ,1 yıl süre gibi

ödemesiz  fındık hammaddesini vermelidir.

Bunu başarabilirsek

ÜRETİCİ KAZANACAK

ÜLKE KAZANACAK

DOLAYISIYLA DÜNYA FINDIK  BORSASINIDA TÜRKİYEYE GETİRECEĞİZ.

TEK HEDEFİMİZ

FINDIĞI BİZ YÖNLENDİRECEĞİZ OLMALIDIR.
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DÜNYA FINDIK HAFTASI BAŞLIYOR
Dünya Fındık Haftası başlıyor

 

Ev sahibi Sakarya

	Sakarya Ticaret Borsasından (STB) yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl Trabzon Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen

haftanın bu yılki ev sahipliğini STB üstleniyor. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer oda ile borsaların destekleriyle gerçekleşecek "Dünya

Fındık Haftası", Ulusal Fındık Konseyinin (UFK) kararıyla her yıl ağustos ayının ikinci haftasında kutlanıyor.

	 

	Fındığın tanıtımı

	Haftayla dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını gerçekleştiren Türkiye'de fındığın tanıtım ve tüketimine de katkı sağlanarak, farkındalık

oluşturulması hedefleniyor.

	Açıklamada görüşlerine yer verilen STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, ekonomik ve sosyal açıdan fındığın Türkiye'de çok önemli bir yere sahip

olduğunu belirtti.

	 

	Sarı altın 

	Son 600 yıldır bir ihraç ürünü olan fındığın, bu toprakların "sarı altını" olduğunu vurgulayan Sarı, "Türkiye, dünyanın en önemli fındık üreticisi ve tarımda,

ticarette, sanayide, dahası kültürümüzde 'fındık' diye bir gerçek var. Fındık, ülkemizde binlerce üretici ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Sakarya

ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan fındık üretiminin ilimiz için de ayrı bir yeri ve önemi var. Bu değeri bilerek stratejilerimizi bu realite

doğrultusunda yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

	 

	Başkandan teşekkür 

	Sakarya Ticaret Borsası olarak fındığın hak ettiği değeri kazanması için çalıştıklarını kaydeden Sarı, organizasyonun kentte yapılmasında destekleri olan Vali

Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'un yanı sıra diğer oda ve borsa

başkanlarına teşekkür etti. STB Tahıl Ürünleri Lisanslı Deposu'nun açılışıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, kortej yürüyüşü, ödül töreni ve fındık

sempozyumu düzenlenecek.

	 

	Büyükşehir desteği 

	Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin ekonomisine değer katacak, kültürel değerlerini yansıtacak tüm projelere tam destek veriyor. Sakarya’nın tarımını,

fındık kalitesinin konuşulacağı ve analiz edileceği Dünya Fındık Haftası organizasyonuna öncülük eden kurumlardan bir tanesi de Büyükşehir oldu. Sakarya

Valiliği, SATSO, Sakarya Ticaret Borsası ve Akyazı Ticaret Borsası’nın sponsor olduğu program için ciddi bir hazırlık yapıldı.

	 

	Kortej yürüyüşü

	8 Ağustos Pazartesi günü Çark Caddesi’nde kortej yürüyüşü ve aynı akşam ‘Fındığa Değer Katanlar ödül töreni yapılacak. 9 Ağustos Salı günü ise

SATSO’da ‘Her Şey İçin Fındık’ sempozyumu yapılacak. Sempozyuma Prof. Dr. Taki Demir,  Özcan Türkoğlu, Osman Yalçın Tekinaslan, Doç. Dr. Cesarettin

Alasalvar, Doç. Dr. İslam Saruhan,  Mine Ataman gibi tarım alanında bilinen duayen isimler katılacak. 10 Ağustos Çarşamba günü ise Hendek Gişeleri

çıkışında ‘Hasat Şenliği’ gerçekleştirilecek. Programlara Başkan Ekrem Yüce ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılması bekleniyor.

	 

	Mümbit topraklar

	Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda gerçekleştireceğimiz Dünya Fındık Haftası etkinliklerinde ticaret odalarımız ve borsamızla

birlikte paydaş kurum olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya’mızda tarımın tüm yönlerini, şehrimizi yansıtan geleneksel ürünlerimizi ve dünyanın en

mümbit topraklarını tanıtan, anlatan, Türkiye’ye ve dünyaya açan her türlü organizasyonda biz de varız. Bu kapsamda Sakarya’da şenlik, etkinlik,

sempozyum ve kortejlerin yapılacağı Dünya Fındık Haftası etkinliklerimize tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.

	 

	Program şu şekilde açıkladı

	8 Agustos 2022 / Pazartesi

	14:00    TOBB Baskanı M.Rifat Hisarciklioglu’nun

	              Sakarya’ya intikali ve Sarılar Dış Ticaret Ltd.Sti. Fabrikasında

	              ilk fındık alımının yapılması

	15:00      Sakarya Ticaret Borsası’na ait Lisanslı Depoculuk Tesislerinin

	              açılış töreni,

	17:00      Dünya Fındık Haftası münasebetiyle il merkezindeki

	              Çark Caddesi’nde Protokol üyeleri ile Kortej Yürüyüşü

	19:00      Fındığa Deger Katanlar Ödül Töreni (Inci Park Otel)

	 

	9 Ağustos 2022 / Salı

	10:00    Her Şey Fındık İçin Sempozyumu

	              Yer: Sakarya SATSO Toplantı Salonu

	Birinci Oturum

	10:00 -10:45 / İklim Değişikliği ve Fındık

	10:45 -11:00 / Soru - Cevap
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	Konuşmacılar:  

	Özcan Türkoğlu / FAO Kıdemli Program Koordinatörü

	Osman Yalçın Tekinaslan / Rainforest Alliance Ülke Direktörü

	İkinci Oturum

	11:00 -11:30 / Fındık ve Sağlık

	11:30 -11:45 / Soru - Cevap

	Konuşmacılar:

	Doç.Dr. Cesarettin Alasalvar / TÜBITAK MAM Başkan Danışmanı

	Üçüncü Oturum

	11:45-12:30 / Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırmak

	12:30-12:45 / Soru - Cevap

	Konuşmacılar:

	Sebahattin Arslantürk / Trabzon TB Meclis Başkanı

	Mustafa Sahin / Kesap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı
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Fındıkta beklenti 100 bin ton
Fındıkta beklenti 100 bin ton

 

Alım fiyatı

	Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını

söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi

olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

	Kayıtlı olmasın 

	Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

	İlk sıra düşüncesi

	Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti: "Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de

fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına,

bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin

iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

	Türk fındığı 

	Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

	Bu sene kazanacağız

	Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı. Fındıkta beklenen rekoltenin

geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz.

Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

	Memnun edici 

	Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu. Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde

satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl umutlu
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl umutlu

Geçen yıl yaklaşık 92 bin ton fındık üretiminin yapıldığı Sakarya'da, bu yıl 100 bin tona yakın ürün alınması öngörülüyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan

memnun kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa

talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da

iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz,

çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

- "İnşallah bu sene kazanacağız"

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de

fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.

Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi

tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi

seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi Kayıt

Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık

yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim alanları ve

bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir

diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel

yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl

yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı.- "İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti. Muhabir: Ömer Faruk CebeciAA
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi

tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi

seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi Kayıt

Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık

yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim alanları ve

bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir

diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel

yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl

yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı.- "İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.Muhabir: Ömer Faruk Cebeci
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

SAKARYA (AA) - Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören

üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici

açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım

fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi

Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de

fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim

alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya

yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor.

Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın

nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı.- "İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.Muhabir: Ömer Faruk Cebeci
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AnasayfaSakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
AnasayfaSakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi

tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi

seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi Kayıt

Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık

yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim alanları ve

bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir

diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel

yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl

yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı.- "İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.Muhabir: Ömer Faruk Cebeci
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Sakaryalı Fındık Üreticisi Bu Yıl Yüksek Rekolte Bekliyor
Sakaryalı Fındık Üreticisi Bu Yıl Yüksek Rekolte Bekliyor

Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

SAKARYA (AA) - Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören

üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici

açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım

fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

 

 

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni

ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk

sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor.

Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın

nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

 

 

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.- "İnşallah bu sene

kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen

rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür

ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

 

 

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde

satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.Muhabir: Ömer Faruk Cebeci
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
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Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Sakarya

 

                      

                           Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören

üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici

açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım

fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi

Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de

fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim

alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya

yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor.

Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın

nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı.- "İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Fındık üreticisi rekolte ve fiyattan memnun
Fındık üreticisi rekolte ve fiyattan memnun

 

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya’da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını,

çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede

olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı

olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye’de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, “Sadece Türkiye’de fındık yok, dünya

tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir.” dedi.Sakarya’da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe

bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:“Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye’de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye

düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle

fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını

öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme.”Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de

dile getirerek, “Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir.” ifadesini kullandı.“İnşallah

bu sene kazanacağız”Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.Fındıkta

beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, “Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi.

Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır.” dedi.Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail

Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, “Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız.”

diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Sakarya Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören

üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici

açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım

fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.Sarı, Çiftçi

Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de

fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.Sakarya'da yeni ekim

alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya

yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor.

Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın

nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi

geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini

kullandı.- "İnşallah bu sene kazanacağız"Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları

yaptıklarını anlattı.Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var,

Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.Yaklaşık 10 dönüm

alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun

edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele

edilmemesi gerektiğini kaydetti.Kaynak: AAdikGAZETE.com
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor
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Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyorSakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat

öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,  geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını

söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan

fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla  Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece

Türkiye'de fındık yok,  dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya'da  yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da

iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz,

çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar

üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız,  Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

"İnşallah bu sene kazanacağız"

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık  var, Cumhurbaşkanımız iyi de

fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat

iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.

Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık sezonunun başlamasıyla birlikte fındık ticaretinde yaşanabilecek hilelere karşı uyardı. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, fındık alımlarının başladığı bu günlerde köylere giderek bin bir türlü hile ile üreticinin fındığını almaya çalışan sözde tüccarlara

karşı, üreticileri uyararak fındıkta oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Başkan Sarı, “Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlayan

ve önemli bir ürünümüz olan fındığın üretiminin ilimiz için ayrı bir yeri ve önemi var. Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına üreticisinden tüccarına

hatta tüketicisine kadar dikkatli olmalı, sözde tüccarlara fırsat vermemeli, toplu bir mücadele başlatarak zararın önüne geçmeliyiz.” dedi GEZİCİ TÜCCARA

DİKKAT EDİN Sözde fındık tüccarlarına karşı özellikle üreticinin dikkatli olmasını isteyen Sarı “Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarlar;

köy köy gezerek kantarda kilodan çalıp, randımanında da oynama yapıp üreticimizi kandırabiliyor. Üstelik vergisi yok. Kaydı yok. İn midir, cin midir? Ne

yaptıkları bilinmiyor. Burada en büyük görev üreticimize düşüyor. Üreticimizin fındığına sahip çıkması randıman ve kantar konusunda temkinli olması

gerekmektedir. Ayrıca devletimizin de riskleri en aza indirmek için denetim mekanizmalarını daha da sıklaştırması gerekmektedir. İnşallah alıcının da

satıcının da kazandığı herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı bereketli bir sezon geçiririz.” ifadelerini kullandı.
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