
AYLIK HABER BÜLTENİ                                                                                      TEMMUZ  2022 

1 

Nijerya Heyeti B2B Görüşmelerinde Üyelerimizle Biraraya Geldi   

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sa-

karya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ili-

mizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ra-

mada Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. 

Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya 

Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım 

sağladı.  

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakar-

ya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu be-

lirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini 

tarım ve sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamak-

tan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getir-

mekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen 

ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade 

eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve 

bunun için sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Mil-

letler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında 

dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması bekle-

nen Nijerya’nın kalkınma potansiyeli ve coğrafi 

konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya 

aday olduğu görülmektedir.  

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış 

ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup ge-

rek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü iti-

bariyle Afrika kıtasının en önemli ekonomileri ara-

sındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi ol-

ması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı ko-

numunda olduğunu da dikkate aldığımızda Türk 

yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve tica-

ret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansi-

yelin harekete geçirilmesinde bizlere önemli gö-

revler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatı-

rımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yö-

nelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı olma-

sını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve 

belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttü-

ğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok 

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  
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Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Va-
lisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret 
Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması ve 
işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan 
iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada 
“İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sade-

ce bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve 
deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu 
işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyo-
ruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı 
gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.  

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı 
gösteren tüm firmaları kutladı.  

Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı 
bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini be-
lirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi-
nin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayici-
lerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyo-
rum dedi. 

Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 fir-
mamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını 
belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı ne-
deniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt 
Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünle-
rinin listede yer alması bizleri son derece mutlu et-
miştir. Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız ol-
mak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve 
ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm 
firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışan-
larını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Nijerya ile İyi Niyet Protokolü imzalandı  
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TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

tay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret 

Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Şuraya Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı katılım sağladı. 

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı 

Adem Sarı  katıldığı şurada üyelerin  sorun ve ta-

leplerini Hükümete iletti . 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, toplantıda dile 

getirilen konuların, ülke genelindeki oda ve borsa 

başkanlarının üyeleriyle istişare ederek belirlendiği-

ni aktararak, şunları kaydetti: "Biz de bunları bakan-

lıklara göre tasnif ettik ve sizlere de iletiyoruz. El-

bette bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devleti-

mizi yanımızda görmek. Bu noktada son olarak şu-

nu da vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin yapıla-

cak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel 

sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok 

faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, 

özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, 

sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz koşma-

ya, çalışmaya, üretmeye hazırız."dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,  Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan eko-

nomi şuralarının, kamu ile özel sektörü bir araya 

getirdiği, sıkıntıların ve önerilerin doğrudan icra 

makamına iletildiği çok önemli bir platform oldu-

ğunu belirtti. 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adem Sarı Sakarya Üniversite Rektörlüğüne ata-

nan Prof.Dr Hamza Al ‘a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu 

Ziyarette ilimizde tarım, hayvancılık konularında 

yeni projelerin hayata geçirilmesi için Üniversite-

borsa işbirliğinin önemine değinen  Adem Sarı   

“Birlik beraberlik içerisinde daha güzel projelere 

imza atacağımıza inanıyorum dedi.  

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al  

STB Yönetimine teşekkür ederek; Üniversite olarak 

güzel projeler üretiyoruz tarım hayvancılık konu-

sunda da üzerimize düşen sorumluluğu yerine 

getirmeye devam edeceğiz dedi. 

Başkan Sarı ’dan  SAÜ Rektörü  Prof.Dr Hamza Al ‘a  Hayırlı olsun ziyareti 
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