
Ekim Ayı Haber Arşivi

Tarih Aralığı: 1.8.2022 - 31.10.2022

Haber Adedi: 405



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 31.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ HEDEF : DAHA GÜÇLÜ STB 1

2 31.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ STB'DE SEÇİM HEYECANI 1

3 31.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ STB'NİN ÇALIŞMASINA ULUSLARARASI ONAY 7

4 31.10.2022 ADAPOSTASI PROJELERİMİZLE GÖREVE TALİBİZ 1

5 31.10.2022 SAKARYA SÖZ "HEDEF DAHA GÜÇLÜ BORSA" 1

6 31.10.2022 SAKARYA SÖZ STB LABORATUVARINDAN ULUSLARARASI BAŞARI 4

7 31.10.2022 SAKARYA YENİ HABER "DAHA GÜÇLÜ BİR TİCARET BORSASI İÇİN YOLA ÇIKTIK" 1

8 31.10.2022 SAKARYA YENİ HABER ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN! 1

9 31.10.2022 SAKARYA YENİGÜN 'DAHA GÜÇLÜ BİR TİCARET BORSASI İÇİN YOLA ÇIKTIK!' 1

10 31.10.2022 YENİ SAKARYA 'DAHA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK' 1

11 30.10.2022 AYRINTILI HABER SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ 7

12 30.10.2022 TÜRKİYE BURSA BASKISI KABAKTA 'TATLI' REKABETİ 13

13 30.10.2022 TÜRKİYE İSTANBUL TAŞRA
BASKISI

KABAKTA 'TATLI' REKABETİ 13

14 29.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ 1

15 29.10.2022 ADAPOSTASI SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA TATLI" REKABETİ 7

16 29.10.2022 BURSA HAYAT KABAK TATLISI REKABET YAŞATIYOR 2

17 29.10.2022 DİRİLİŞ POSTASI KABAKTA 'TATLI' REKABET 14

18 29.10.2022 DOKUZ SÜTUN SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA 'TATLI' REKABETİ 9

19 29.10.2022 GÜNBOYU SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA 'TATLI'REKABETİ 6

20 29.10.2022 SAKARYA YENİ HABER SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ 7

21 29.10.2022 SAKARYA YENİGÜN NURİ BAHADIR 12

22 29.10.2022 TİCARİ HAYAT KABAKTA "TATLI" REKABETİ 2

23 26.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ SAKARYA TİCARET BORSASI ORGAN SEÇİMLERİYLE
İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

5

24 26.10.2022 SAKARYA YENİGÜN TİCARET BORSASINDA HEYECAN DORUKTA 1

25 26.10.2022 YENİ SAKARYA SAKARYA TİCARET BORSASI 5

26 24.10.2022 DÜNYA "SAKARYA'DA DAHA FAZLA LİSANSLI DEPO OLMALI" 8

27 22.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ MECLİS ÜYELERİNE HİZMET TEŞEKKÜRÜ 1

28 22.10.2022 ADAPOSTASI "HEP BİRLİKTE GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK' 1

29 22.10.2022 BİZİM SAKARYA GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK 1

30 22.10.2022 SAKARYA SÖZ 'ÇOK EMEK HARCADIK' 6
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31 22.10.2022 SAKARYA YENİ HABER HEP BİRLİKTE GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK 1

32 22.10.2022 SAKARYA YENİGÜN TİCARET BORSASI'NDA VEDA ZAMANI 1

33 22.10.2022 YENİ SAKARYA STB'DE HELALLEŞME 1

34 20.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ TOPRAKTAN YANAYIM 1

35 20.10.2022 ADAPOSTASI TARIM OKULU YAPACAĞIZ! 1

36 20.10.2022 BİZİM SAKARYA SARI:FINDIK MALİYETİ 15 TL 1

37 20.10.2022 SAKARYA YENİ HABER TARIM OKULU GELİYOR! 1

38 20.10.2022 SAKARYA YENİGÜN 'ÇITAYI YÜKSELTTİK'' 1

39 20.10.2022 YENİ SAKARYA SARI: FINDIĞIN MALİYETİ 15 TL 1

40 19.10.2022 ADAPOSTASI BORSA'DA GERİ SAYIM! 1

41 19.10.2022 SAKARYA SÖZ SARI HİZMETLERİNİ ANLATACAK 1

42 19.10.2022 SAKARYA YENİGÜN BORSA HİZMETLERİ ANLATACAK 1

43 17.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ SAKARYA FUARI İÇİN GÜC BİRLİĞİ 12

44 17.10.2022 SAKARYA YENİ HABER FUAR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ 1

45 17.10.2022 SAKARYA YENİGÜN SAKARYA FUARI İÇİN BİRLİKTELİK 9

46 17.10.2022 YENİ SAKARYA SAKARYA FUARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ 5

47 15.10.2022 SAKARYA SÖZ GEYVE'DE FESTİVAL BAŞLADI 1

48 15.10.2022 SAKARYA YENİGÜN GEYVE'DE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI 1

49 10.10.2022 SAKARYA YENİGÜN SEÇİM HEYECANI BORSA'YI SARDI 1

50 8.10.2022 SAKARYA YENİGÜN İLK SÜPÜRGE OTUNA HEDİYE 1

51 7.10.2022 ORDU VİZYON PAYIMIZ YÜZDE 50'YE DÜŞECEK 1

52 5.10.2022 GİRESUN EKSPRES "KAYBEDEN ÜRETİCİ, TÜCCAR VE İHRACATÇI OLUYOR" 1

53 5.10.2022 ÖNCÜ FINDIK İÇİN SAĞDUYU ÇAĞRISI! 2

54 3.10.2022 DÜNYA "FINDIKTA KAYBEDEN ÜRETİCİ, TÜCCAR VE İHRACATÇI" 10

55 1.10.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ FINDIKTA TEHLİKE ÇANLARI 1

56 1.10.2022 ADAPOSTASI ÜRETİCİ KAYBEDİYOR 1

57 1.10.2022 SAKARYA SÖZ SARI: FINDIĞIN TEK PATRONU ÜRETİCİDİR 5

58 1.10.2022 SAKARYA YENİ HABER FINDIĞIN TEK PATRONU ÜRETİCİDİR! 1

59 1.10.2022 SAKARYA YENİGÜN SARI, 'FINDIĞIN TEK PATRONU ÜRETİCİDİR' 1

60 1.10.2022 YENİ SAKARYA SPEKÜLASYONLARA DİKKAT! 1

61 1.8.2022 EKONOMİK FORUM FINDIĞA  DEĞER KATANLAR ÖDÜL  TÖRENİ'NE  İŞTİRAK
EDİLDİ

41

62 1.8.2022 EKONOMİK FORUM HİSARCIKLIOĞLU, SAKARYA'DA İLK FINDIK ALIM
TÖRENİNE KATILDI

63

63 1.8.2022 EKONOMİK FORUM SAKARYA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOSU HİZMETE
AÇILDI

40
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64 31.10.2022 HABER54.COM.TR Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık” 0

65 31.10.2022 HABERFOKUS.COM Ticaret Borsası Seçime Gidiyor 0

66 31.10.2022 SONHABERLER.COM Sakarya fındığında verim artırılacak 0

67 31.10.2022 MEDYABAR.COM Bülent Afyon net konuştu: "Başkanlığa adayım" 0

68 31.10.2022 ENSONDAKIKA.COM.TR Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

69 31.10.2022 TURKIYEAJANSI.COM AnasayfaSakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç
sistemiyle artırılacak

0

70 31.10.2022 MEDYABAR.COM Borsa başkanını seçiyor TV264 canlı yayınlıyor 0

71 31.10.2022 MEDYABAR.COM BAŞKAN ADAYI DAVUT POLAT: SAKARYA’YI ÜRETİM ÜSSÜ
HALİNE GETİRECEĞİZ

0

72 31.10.2022 MEDYABAR.COM Genç: "Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık" 0

73 31.10.2022 MEDYABAR.COM Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

74 31.10.2022 HALK54.COM Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık” 0

75 31.10.2022 TRTHABER.COM Fındıkta verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak 0

76 31.10.2022 SAKARYAYENIHABER.COM “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık” 0

77 31.10.2022 SAKARYAHALK.COM Fındığın verimi artırılacak 0

78 31.10.2022 HABERLISIN.COM Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık” 0

79 31.10.2022 ADAYORUM.COM Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık” 0

80 31.10.2022 AYYILDIZGAZETESI.COM SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA ''TATLI'' REKABETİ 0

81 31.10.2022 SONDAKIKA.COM Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

82 31.10.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

83 31.10.2022 HABERTURK.COM Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

84 31.10.2022 SAKARYAHALK.COM Hedef daha güçlü borsa 0

85 31.10.2022 SAKARYAHALK.COM STB laboratuvarından uluslararası başarı 0

86 31.10.2022 LCHABERAJANSI.COM Fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırmasını uluslararası
otorite kabul etti

0

87 31.10.2022 HABERFOKUS.COM Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık” 0

88 31.10.2022 T54.COM.TR Hedef daha güçlü borsa 0

89 31.10.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM Lisanslı depoculuğun önemi laboratuvar çalışmasıyla tescillendi 0

90 31.10.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

91 31.10.2022 AA.COM.TR Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle
artırılacak

0

92 31.10.2022 NGAZETE.COM Sakarya'nın Fındığında Verim Tek Gövdeli Ağaç Sistemiyle
Artırılacak

0

93 31.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR ‘Daha güçlü bir Ticaret  Borsası için yol çıktık’ 0

94 30.10.2022 CANSES.NET Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta
aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorite
tarafından kabul edildi.

0
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95 30.10.2022 YENISAKARYA.COM Genç; Daha güçlü Ticaret Borsası için yola çıktık 0

96 30.10.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Sakarya Ticaret Borsasının Muhteşem Başarısı 0

97 30.10.2022 SAKARYAYENIHABER.COM STB'nin o araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi 0

98 30.10.2022 HABERFOKUS.COM STB'nin o araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi 0

99 30.10.2022 MEDYAROTA.COM Fındıkta Aflotoksin Araştırması Yapılabilecek 0

100 30.10.2022 T54.COM.TR Taşkıran’ın listesine büyük destek 0

101 30.10.2022 HALK54.COM STB'nin o araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi 0

102 30.10.2022 MEDYADETAY.COM STB’nin bilimsel yayını otoriteler tarafından kabul edildi 0

103 30.10.2022 SAKARYAHALK.COM Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek 0

104 30.10.2022 HABERFOKUS.COM Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın Listesine Büyük Destek 0

105 30.10.2022 HABERLISIN.COM Taşkıran ve ekibine büyük destek 0

106 30.10.2022 HALK54.COM Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek 0

107 30.10.2022 MEDYABAR.COM Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek 0

108 30.10.2022 SAKARYA54.NET STB tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği
araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi

0

109 29.10.2022 MEDYABAR.COM SEKTÖRÜN LİDERLERİ "EVET" DEDİ... BORSA'DA DAVUT
POLAT SESLERİ!

0

110 29.10.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM Başkan Adem Sarı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı 0

111 29.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR 2 ŞEHRİN KABAK REKABETİ 0

112 28.10.2022 HABERTURK.COM SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ 0

113 28.10.2022 AYDINDENGE.COM.TR SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ 0

114 28.10.2022 YENIAKIT.COM.TR İKİ ŞEHRİN "TATLI" REKABETİ 0

115 28.10.2022 MEDYABAR.COM SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT'A TAM
DESTEK

0

116 28.10.2022 MARMARABASIN.COM SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM
DESTEK

0

117 28.10.2022 HABERFOKUS.COM SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM
DESTEK

0

118 28.10.2022 HALK54.COM SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM
DESTEK

0

119 28.10.2022 YENISAKARYA.COM ANTALYA İLE KABAKTA "TATLI" REKABETİ 0

120 28.10.2022 SAKARYAYENIHABER.COM SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ! 0

121 28.10.2022 MEDYABAR.COM SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ 0

122 28.10.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ 0

123 28.10.2022 MARMARASEKTOREL.COM SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM
DESTEK

0

124 28.10.2022 MEDIHABER.COM.TR SAKARYA VE ANTALYA’NIN KABAKTA “TATLI” REKABETİ 0

125 27.10.2022 T54.COM.TR Davut Polat’a destek için toplandılar 0

126 27.10.2022 NETGASTE.COM STB seçiminde Davut Polat’a önemli destek 0
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127 27.10.2022 YENISAKARYA.COM Listeler askıya çıktı 0

128 27.10.2022 HALK54.COM Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı 0

129 27.10.2022 MEDYABAR.COM Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı 0

130 27.10.2022 SAKARYAHALK.COM STB’ de listeler askıda 0

131 25.10.2022 HALK54.COM Ticaret Borsası seçimlerinde neler oluyor 0

132 24.10.2022 HALK54.COM STB Başkan Adayı Afyon'dan açıklama 0

133 24.10.2022 MEDYABAR.COM STB Başkan Adayı Afyon: 'Gençlerin bu işi eline alma zamanı
geldi'

0

134 24.10.2022 HALK54.COM AK Parti ve Ticaret Borsası gündemdi 0

135 24.10.2022 CANSES.NET Hep birlikte güzel projelere imza attık 0

136 22.10.2022 SAKARYAHALK.COM ‘Çok emek harcadık’ 0

137 22.10.2022 KAYNARCAHABER.COM Sakarya Ticaret Borsası son toplantısı yapıldı 0

138 22.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR STB’de son meclis toplandı 0

139 21.10.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Hep birlikte güzel projelere imza attık 0

140 21.10.2022 HABERHENDEK.COM Sarı; Hep birlikte güzel projelere imza attık 0

141 21.10.2022 ADAYORUM.COM Hep birlikte güzel projelere imza attık 0

142 21.10.2022 SAKARYAYENIHABER.COM STB Meclisi seçim döneminin son toplantısında buluştu 0

143 21.10.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR "Hep birlikte güzel projelere imza attık" 0

144 21.10.2022 MEDYAROTA.COM Hep Birlikte Güzel Projelere İmza Attık 0

145 21.10.2022 LCHABERAJANSI.COM Başkan Sarı; “Hep birlikte güzel projelere imza attık” 0

146 21.10.2022 MEDYADETAY.COM Hep birlikte güzel projelere imza attık 0

147 21.10.2022 HALK54.COM STB Meclisi'nde seçim öncesi son toplantı! 0

148 21.10.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son
toplantısında biraraya geldi

0

149 21.10.2022 NETGASTE.COM Başkan Uçar:Hep birlikte güzel projelere imza attık 0

150 21.10.2022 HALK54.COM Mustafa Genç'ten STB seçimleri için sürpriz açıklama:
Gerekirse birleşiriz

0

151 21.10.2022 ADATAVIR.COM STB Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir araya
geldi

0

152 21.10.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son
toplantısında biraraya geldi

0

153 20.10.2022 HABERFOKUS.COM Mustafa Genç ticaret borsası için başkan adaylığını açıkladı 0

154 20.10.2022 CANSES.NET SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN
MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ.

0

155 20.10.2022 HALK54.COM Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı 0

156 20.10.2022 MEDYABAR.COM Mustafa Genç ticaret borsası için başkan adaylığını açıkladı 0

157 20.10.2022 MEDYABAR.COM Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı 0

158 20.10.2022 HALK54.COM Ekrem Yüce ve Adem Sarı 0
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159 20.10.2022 HALK54.COM Gazeteciler Sakarya gündemini konuştu 0

160 20.10.2022 HALK54.COM SAKARYA TİCARET BORSASI'NDA 4 YILDA NELER
YAPILDI?

0

161 20.10.2022 MEDYABAR.COM Son Düzlük’ün konukları Mustafa Genç ve Müjdat Çetin 0

162 20.10.2022 ORDUOLAY.COM ‘FINDIĞIN MALİYETİ 15 LİRA FERRERO İYİ FİYAT VERDİ’ 0

163 20.10.2022 HALK54.COM SAKARYA TİCARET BORSASI VE SEÇİM HEYECANI 0

164 20.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR BORSA ÇITAYI YÜKSELTTİ 0

165 19.10.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN
MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

0

166 19.10.2022 LCHABERAJANSI.COM ADEM SARI; “LİSANSLI DEPOYU HAYATA GEÇİRDİK” 0

167 19.10.2022 GOZLEMSAKARYA.COM SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN
MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ

0

168 19.10.2022 ADS724.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

169 19.10.2022 EKONOMIFINANSAJANSI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

170 19.10.2022 HABERAYVALIK.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

171 19.10.2022 MAGAZINXL.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

172 19.10.2022 ZDRAVENCHAT.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

173 19.10.2022 AKDENIZNEWS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

174 19.10.2022 ESPANOLNOTICIAS24.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

175 19.10.2022 EUROPEASIANEWS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

176 19.10.2022 NOTIZIA24.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

177 19.10.2022 WPAKTUELL.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

178 19.10.2022 AZXBR.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

179 19.10.2022 BASINONLINE.ORG STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

180 19.10.2022 GAZETTAHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

181 19.10.2022 ISTATISTIKHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

182 19.10.2022 KAPTANEVAR.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

183 19.10.2022 BURCHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

184 19.10.2022 COINENDEKSHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

185 19.10.2022 KURFARKI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

186 19.10.2022 NNPBN.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

187 19.10.2022 BIST-VIOP.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0
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188 19.10.2022 BORSAKAP.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

189 19.10.2022 URETIMVETUKETIM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

190 19.10.2022 SIYASETTEN.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

191 19.10.2022 SOUNDHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

192 19.10.2022 TARIMGURUSU.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

193 19.10.2022 KORFEZDEN.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

194 19.10.2022 ONSHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

195 19.10.2022 OZSOZHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

196 19.10.2022 SALVOHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

197 19.10.2022 SERMAYEDUNYASI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

198 19.10.2022 HAVAOLAYLARI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

199 19.10.2022 HISSEARZ.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

200 19.10.2022 ICTIHATHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

201 19.10.2022 KARADENIZPRESS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

202 19.10.2022 KARGO-DEPO.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

203 19.10.2022 EMTIAHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

204 19.10.2022 ENDEKSHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

205 19.10.2022 EXTREMEHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

206 19.10.2022 GAZETEDIJITAL.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

207 19.10.2022 HABERYAYINAGI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

208 19.10.2022 HIBYATV.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

209 19.10.2022 ALACATINEWS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

210 19.10.2022 DOGUAJANSI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

211 19.10.2022 EKONOMIVEFINANSAJANSI.CO
M

STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

212 19.10.2022 BAGIMSIZHABERAJANSI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

213 19.10.2022 FOTOGUNDEM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

214 19.10.2022 HABERAJANS24.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

215 19.10.2022 KARKAFALAR.COM.TR STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

216 19.10.2022 EF-AJANS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0
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217 19.10.2022 EUDAYLIGHT.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

218 19.10.2022 HABERUYGULAMASI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

219 19.10.2022 SAHIHNEWS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

220 19.10.2022 ARABASEVDAM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

221 19.10.2022 EGEPRESS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

222 19.10.2022 NOUWELL.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

223 19.10.2022 BALONDUNYA.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

224 19.10.2022 HUKUKNEWS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

225 19.10.2022 RUDAILYNEWS.RU STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

226 19.10.2022 KARAKOY.CLUB STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

227 19.10.2022 KITAP-KITAP.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

228 19.10.2022 SANATANDSANAT.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

229 19.10.2022 SPORANDSPOR.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

230 19.10.2022 ARABAHAYALI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

231 19.10.2022 ILKDUYANSENOL.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

232 19.10.2022 KIRIKSAZ.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

233 19.10.2022 ECOHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

234 19.10.2022 FINANCENEWS.BG STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

235 19.10.2022 HABERBULHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

236 19.10.2022 NEWSANDNEWS.GR STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

237 19.10.2022 SAGLIKBASINI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

238 19.10.2022 TIRCILAR.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

239 19.10.2022 ZEYILNAME.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

240 19.10.2022 BAGIMSIZBASIN.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

241 19.10.2022 INDIRIMBULINDIRIM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

242 19.10.2022 NEWSGAZETTE.RU STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

243 19.10.2022 TECNOMANYA.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

244 19.10.2022 EFA-EFA.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

245 19.10.2022 EFAJANS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0
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246 19.10.2022 HABERTUBER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

247 19.10.2022 NEVARGUNDEMDE.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

248 19.10.2022 OLAYNERDE.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

249 19.10.2022 DAMAKTAKALAN.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

250 19.10.2022 FINANSINNABZI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

251 19.10.2022 SAHILKEYFI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

252 19.10.2022 HABEREBAKHABERE.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

253 19.10.2022 HARMANHABER.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

254 19.10.2022 BASINDASAGLIK.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

255 19.10.2022 BIGUDIM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

256 19.10.2022 HABERCEKAT.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

257 19.10.2022 MISTIKSOKAK.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

258 19.10.2022 EGITIM-OGRETIM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

259 19.10.2022 ONLINEBASIN.NET STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

260 19.10.2022 PIYASANINDURUMU.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

261 19.10.2022 RAPORARSIVI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

262 19.10.2022 YORUMSUZGUNDEM.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

263 19.10.2022 GUNDEMDENEVAR.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

264 19.10.2022 HABERRSS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

265 19.10.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN
MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ.

0

266 19.10.2022 MEDYAROTA.COM SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN
MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

0

267 19.10.2022 HABERHENDEK.COM SARI; LİSANSLI DEPOCUYU HAYATA GEÇİRDİK
HEDEFİMİZ TARIM OKULU

0

268 19.10.2022 GAPHABERLERI.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

269 19.10.2022 RUHANEWS.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

270 19.10.2022 ANAMUREKSPRES.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

271 19.10.2022 HIBYA.COM STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ
ANLATTI

0

272 19.10.2022 SAKARYAKENT.NET BAŞKAN SARI’DAN SAKARYA’YA ÖRNEK PROJE 0

273 19.10.2022 NETGASTE.COM SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASINLA
BULUŞTU

0

274 19.10.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Başkan Sarı; “Tarım okulu yapacağız” 0

http://web.interpress.com/app/document/viewer/c5adf79d-621f-4a5e-b5a1-b93abf035350?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c5adf79d-621f-4a5e-b5a1-b93abf035350?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/772f3eec-9493-44ec-9ed9-bbb0f7fe7f9b?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/772f3eec-9493-44ec-9ed9-bbb0f7fe7f9b?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/34bbd392-bb56-492f-acc1-b35e8bbac025?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/34bbd392-bb56-492f-acc1-b35e8bbac025?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a5bc4026-070a-4ad8-b4c6-4dc6a03e6da2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a5bc4026-070a-4ad8-b4c6-4dc6a03e6da2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/084c3209-1e16-4335-95b7-bd348f96fce6?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/084c3209-1e16-4335-95b7-bd348f96fce6?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/5307ab1b-e216-41b4-9645-79508f48ea40?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/5307ab1b-e216-41b4-9645-79508f48ea40?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/919bb994-1cf7-4c65-aba4-fff510cbe709?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/919bb994-1cf7-4c65-aba4-fff510cbe709?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/55febc5d-a9f3-401c-a509-f676113f26f2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/55febc5d-a9f3-401c-a509-f676113f26f2?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3ea6c8f0-cc49-41d0-9d38-9150815ed093?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3ea6c8f0-cc49-41d0-9d38-9150815ed093?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/33153f39-c2e8-482f-a294-10609d570771?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/33153f39-c2e8-482f-a294-10609d570771?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/b171b021-24be-419d-be01-430cce511c77?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/b171b021-24be-419d-be01-430cce511c77?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/86a77c5a-f1a5-4aa1-890e-2aa6f3d51e23?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/86a77c5a-f1a5-4aa1-890e-2aa6f3d51e23?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f2de53c4-0b68-4d37-8998-086e8cce7f5d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/f2de53c4-0b68-4d37-8998-086e8cce7f5d?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/38e75e72-4628-4f6d-b47c-19a3f99057b3?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/38e75e72-4628-4f6d-b47c-19a3f99057b3?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a67ae3ba-f69b-4cbe-ad7c-ebcee01cea02?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a67ae3ba-f69b-4cbe-ad7c-ebcee01cea02?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2c95e391-12f6-4ac5-9dca-ecba4cafbf56?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2c95e391-12f6-4ac5-9dca-ecba4cafbf56?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/36084a67-da6e-4bee-9d15-7d66a78d5f3f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/36084a67-da6e-4bee-9d15-7d66a78d5f3f?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/912d76c3-c612-4acf-9d70-74f6ce4d0b62?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/912d76c3-c612-4acf-9d70-74f6ce4d0b62?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0ee0788b-d1b8-4d0f-8a3f-73462d28cd17?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0ee0788b-d1b8-4d0f-8a3f-73462d28cd17?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2c7ba4f6-c29a-4522-ae08-c7f3d6b6eaa6?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/2c7ba4f6-c29a-4522-ae08-c7f3d6b6eaa6?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ffa9a90c-73e4-4cde-933b-5f4f4d9a2884?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/ffa9a90c-73e4-4cde-933b-5f4f4d9a2884?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0f0ea54d-66cc-46ea-9196-efc5f00ec133?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/0f0ea54d-66cc-46ea-9196-efc5f00ec133?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/fbd098b4-3ebc-49a4-b230-72521716a393?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/fbd098b4-3ebc-49a4-b230-72521716a393?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a3afa066-b1b7-44b4-8aec-f1af5cd683b9?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/a3afa066-b1b7-44b4-8aec-f1af5cd683b9?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3df7fbd6-fc60-444e-bbd5-0ed1a8025217?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/3df7fbd6-fc60-444e-bbd5-0ed1a8025217?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/db47a450-4321-4ff6-8959-0d13a5bfd5c9?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/db47a450-4321-4ff6-8959-0d13a5bfd5c9?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/c31c411c-c187-4906-a536-fac8b1b683aa?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/7b43d8f2-144f-4948-affb-8ce2cdffff31?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/7b43d8f2-144f-4948-affb-8ce2cdffff31?cid=fV0fYXwOVUI%3D
http://web.interpress.com/app/document/viewer/eb9f1ea0-1297-4c4c-8db0-b2d9b8a68f78?cid=fV0fYXwOVUI%3D


275 19.10.2022 MEDYADETAY.COM BAŞKAN ADEM SARI 4 YILLIK FAALİYETİNİ AÇIKLADI 0

276 19.10.2022 HALK54.COM STB Lisanslı Depo basın mensuplarına tanıtıldı 0

277 19.10.2022 YENISAKARYA.COM Sarı: Fındığın maliyeti 15 TL 0

278 19.10.2022 HABERTURK.COM STB Başkanı Sarı, kurumun 4 yılık faaliyetlerini anlattı 0

279 19.10.2022 MEDYABAR.COM Sarı'dan şoke eden sözler... Borsa Başkanından MEB'e bağlı
okullara" Sorgulayan nesiller yetişmiyor" ithamı!

0

280 19.10.2022 HABERFOKUS.COM ADEM SARI'NIN BU AÇIKLAMASI PARTİ BAŞKANI GİBİ 0

281 19.10.2022 HABERFOKUS.COM ADEM SARI'NIN BU AÇIKLAMASI PARTİ BAŞKANI GİBİ 0

282 19.10.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Sarı: "Çiftçimiz için yapıldı" 0

283 19.10.2022 T54.COM.TR FINDIĞIN MALİYETİ 15 LİRA, FERRERO İYİ FİYAT VERDİ 0

284 19.10.2022 MEDYAROTA.COM BAŞKAN SARI'DAN MÜJDE, TARIM LİSESİ GELİYOR:
"ÖĞRENCİLERİ TARIM UZMANI OLARAK ÇIKARTACAĞIZ"

0

285 19.10.2022 T54.COM.TR Sarı: fındığın maliyeti 15 lira 0

286 19.10.2022 SAKARYAHALK.COM STB başkanı: fındığın maliyeti 15 lira 0

287 19.10.2022 HABER54.COM.TR BAŞKAN SARI ''TARIM OKULU YAPACAĞIZ'' 0

288 19.10.2022 HABERLISIN.COM BAŞKAN SARI ''TARIM OKULU YAPACAĞIZ'' 0

289 19.10.2022 HALK54.COM STB Başkanı Sarı borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı: Çıtayı
yükselttik

0

290 19.10.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Sarı: “Tarım yoksa ekmek de yok” 0

291 19.10.2022 ADATAVIR.COM STB KAHVALTIDA BASINLA BİR ARAYA GELDİ 0

292 19.10.2022 SAKARYA54.NET SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN
MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ.

0

293 18.10.2022 MEDYAROTA.COM STB’den MedyaRota’ya Ziyaret 0

294 18.10.2022 HALK54.COM Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış 0

295 18.10.2022 MEDYABAR.COM Ticaret Borsasında nefes kesen yarış 0

296 18.10.2022 ADAYORUM.COM Ticaret Borsasında Nefes Kesen Başkanlık Yarışı 0

297 18.10.2022 HABERFOKUS.COM Ticaret Borsasında Nefes Kesen Başkanlık Yarışı 0

298 18.10.2022 ADAYORUM.COM Ticaret Borsası basınla bir araya gelecek 0

299 18.10.2022 HABERFOKUS.COM Ticaret Borsası basınla bir araya gelecek 0

300 18.10.2022 MEDYABAR.COM Ticaret Borsası 4 yıldır "Sarı" ışıkta bekliyor 0

301 17.10.2022 HABERFOKUS.COM Kasaplar Odası Başkanından Polat’a Destek 0

302 17.10.2022 HALK54.COM TİCARET BORSASI SEÇİMİ VE 4 YILLIK ARTISI EKSİĞİ 0

303 17.10.2022 LCHABERAJANSI.COM Yem Fuarı için güç birliği yaptılar 0

304 17.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Sakarya fuarı için birliktelik 0

305 16.10.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM Sakarya Fuarı için Güçbirliği 0

306 16.10.2022 MEDYADETAY.COM SAKARYA FUARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ 0

307 16.10.2022 NETGASTE.COM Sakarya Tarım ve Hayvancılık Makinaları Fuarı için güçbirliği 0
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308 16.10.2022 HABERHENDEK.COM Sakarya Fuarı için  Güçbirliği 0

309 16.10.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Sakarya Fuarı için  Güçbirliği 0

310 16.10.2022 SAKARYA24HABER.COM Sakarya Fuarı için Güçbirliği 0

311 16.10.2022 MARMARABASIN.COM Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler bu fuar’da
görücüye çıkacak

0

312 16.10.2022 MARMARASEKTOREL.COM Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem
Fuarı için geri sayım başladı

0

313 16.10.2022 SAKARYA54.NET SAKARYA  “4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem
Fuarı için güçbirliği yaptı.”

0

314 15.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI 0

315 14.10.2022 CANSES.NET GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI: TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA'DIR

0

316 14.10.2022 ANTALYANINSESI.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIRGEYVE AYVA FESTİVALİ
BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR
SAKARYA’DIR

0

317 14.10.2022 GAZETEKORKUTELI.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIRGEYVE AYVA FESTİVALİ
BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR
SAKARYA’DIR

0

318 14.10.2022 AKDENIZDEHABER.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIRGEYVE AYVA FESTİVALİ
BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR
SAKARYA’DIR

0

319 14.10.2022 GAZETEDOSEMEALTI.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIRGEYVE AYVA FESTİVALİ
BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR
SAKARYA’DIR

0

320 14.10.2022 GUNAYDINANTALYA.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR

0

321 14.10.2022 AKDENIZSONBASKI.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIRGEYVE AYVA FESTİVALİ
BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR
SAKARYA’DIR

0

322 14.10.2022 SAKARYA24HABER.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI: TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR

0

323 14.10.2022 SAKARYADANHABER.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR

0

324 14.10.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR 0

325 14.10.2022 SAKARYAHALK.COM 'TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR' 0

326 14.10.2022 MEDYAROTA.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI: “TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR”

0

327 14.10.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI:TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR

0

328 14.10.2022 HALK54.COM BAŞKAN YÜCE: TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR
SAKARYA’DIR

0

329 14.10.2022 HABERLISIN.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ COŞKUYLA BAŞLADI! 0

330 14.10.2022 YENISAKARYA.COM ‘Alçak çıtadan herkes atlar’ 0

331 14.10.2022 ADATAVIR.COM GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE
MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR

0

332 13.10.2022 MEDYABAR.COM MALDİVLER-HENDEK ARASINDA PROJE KÖPRÜSÜ 0

333 13.10.2022 SAKARYA24HABER.COM MALDİVLER-HENDEK ARASINDA PROJE KÖPRÜSÜ 0

334 13.10.2022 SAKARYADANHABER.COM MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA
BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ

0
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335 13.10.2022 HABERHENDEK.COM MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA
BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ

0

336 13.10.2022 HABERHENDEK.COM MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA
BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ

0

337 11.10.2022 MEDYABAR.COM TİCARET BORSASINDA GERİ SAYIM BAŞLADI. BU SEFER
İŞİ ZOR!

0

338 10.10.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Seçim heyecanı  BORSA’yı sardı 0

339 5.10.2022 ORDUOLAY.COM FINDIK YÜZDE 100 KABUK YÜZDE 500 ARTTI 0

340 1.10.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor. 0

341 30.9.2022 CANSES.NET Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor. 0

342 30.9.2022 SAKARYAHALK.COM ‘Fındıkta ki spekülasyonlar ülkeye zarar veriyor’ 0

343 30.9.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem
Sarı”Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı
oluyor.”

0

344 30.10.2022 TWITTER Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası
tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği
araştırması uluslarrası otorit… https://t.co/jN9MwsbGvs

0

345 30.10.2022 TWITTER Birlik Haber Ajansı-BHA @birhajans:Sakarya Ticaret Borsası
tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği
araştırması uluslarrası otorit… https://t.co/EZ0QZ5avyk

0

346 27.10.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:ŞEHRİMİZE
KAZANDIRDIĞIMIZ #LİSANSLIDEPO @SAKARYATİCARETB
#TARIM #ÇİFTÇİ #TURİB #SAKARYA #TÜRKİYE #ÜRETİM
#MISIR… HTTPS://T.CO/SRBZ5OEİFA

0

347 27.10.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:ŞEHRİMİZE
KAZANDIRDIĞIMIZ #LİSANSLIDEPO @SAKARYATİCARETB
#TARIM #ÇİFTÇİ #TURİB #SAKARYA #TÜRKİYE #ÜRETİM
#MISIR… HTTPS://T.CO/4EEZXP8K0G

0

348 27.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası’nda
listeler askıya çıktı https://t.co/MjznHAhFlc

0

349 27.10.2022 TWITTER Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler
askıya çıktı https://t.co/JrlUDtYhlN

0

350 27.10.2022 TWITTER Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası’nda 1
Kasım’da yapılacak olan seçimler öncesinde İlçe Seçim
Kurulu’nun onayladığı üye liste… https://t.co/62YaR3iAJi

0

351 26.10.2022 TWITTER Akgün Altuğ @akgunaltug1:Sakarya Ticaret Borsası Eski
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cevdet Mete’ye nazik ziyaretleri ve
iyi dilekleri için teşe… https://t.co/SYzZKdugfJ

0

352 26.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sayın Üyemiz;
5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kanunu'nun 84.Maddesi gereğince, Sakarya Ticaret Borsası
Meslek Kom ....

0

353 25.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:- Pazartesi) tarihlerinde
Sakarya Ticaret Borsası  Hizmet Binasında "ÜÇ TAM İŞ
GÜNÜ" ile ilan edilecektir.

0

354 25.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:SAKARYA TİCARET
BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kanu… https://t.co/yEJCZSERxk

0

355 25.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):SAKARYA
TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kanunu’nun 84.maddesi gereğin ....

0

356 24.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4
yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA

0

357 22.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4
yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA @adem_sari54

0

358 22.10.2022 TWITTER Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası (STB)
Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya
geldi. STB Başkanı Adem… https://t.co/FXyi2wbOgO

0
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359 22.10.2022 TWITTER sedat balta @sedatbalta1:Sakarya Ticaret Borsası son
toplantısı yapıldı https://t.co/gqB1ymDPPT

0

360 21.10.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya
Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son
toplantısında bir araya geldi. ....

0

361 21.10.2022 TWITTER Safa Polat @safapolat:Sakarya Ticaret Borsası gibi bir
kurumun başındaki isim bir kurumu temsil eden bir kişiye arayıp
“Siz hiçbir şeysin… https://t.co/6cIkA0R76I

0

362 21.10.2022 TWITTER Safa Polat @safapolat:Sakarya Ticaret Borsası gibi bir
kurumun başındaki ismin, bir kurumu temsil eden bir kişiye
arayıp “Siz hiçbir şeys… https://t.co/Bh9HtTSPgh

0

363 21.10.2022 FACEBOOK LC Haber Ajansı (lchaber):Başkan Sarı; “Hep birlikte güzel
projelere imza attık”  Adem Sari Sakarya Ticaret Borsası
#borsa #sakarya #ticaretborsası ....

0

364 21.10.2022 TWITTER sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası
Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir araya geldi
https://t.co/v3Hcr0rb9H https://t.co/ty7ajNxViZ

0

365 21.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB Meclisi 2018-2022
seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis
Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu…
https://t.co/SgtaCyahCQ

0

366 21.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Hep birlikte
güzel projelere imza attık Sakarya Ticaret Borsası (STB)
Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya
geldi. M ....

0

367 21.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4
yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI

0

368 20.10.2022 TWITTER Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.
https://t.co/G1IBOEAcX1… https://t.co/V14Pz0JbXL

0

369 20.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası ve
seçim heyecanı https://t.co/zQCWYTilEM

0

370 20.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4
yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI .

0

371 20.10.2022 TWITTER Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda
neler yapıldı? https://t.co/PIHAmT32HB

0

372 20.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4
yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI

0

373 20.10.2022 TWITTER Kemal Turgaç @KemalTurgac:İkinci bölümde ise; Sakarya
Ticaret Borsası seçimlerinde Başkan adayı olarak ismi geçen
Mustafa Genç konuğumuz olac… https://t.co/Cw8DWjCl9V

0

374 20.10.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya
Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı yönetim kurulu ile
birlikte 4 yıllık hizmetlerini basın toplantısında değerlendirirken,
1 Ka ....

0

375 20.10.2022 TWITTER sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi
https://t.co/vgK9DztHsg https://t.co/XOaEah32G5

0

376 20.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB Yönetimi Basın ile
bir araya geldi
STB Mec. Bşk. Avni Uçar, Yön.Kur.Bşk. Adem Sarı ve
Yön.Kur.Üyleri Basın ile… https://t.co/sAqbDLwr8B

0

377 20.10.2022 FACEBOOK SAKARYA TİCARET BORSASI
(SAKARYATİCARETBORSASİ):SAKARYA TİCARET
BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİR
ARAYA GELDİ.  BASIN TOPLANTISINA YÖNETİM KURULU
BAŞKANI ADEM SARI, MECLİS BAŞ ....

0

378 20.10.2022 TWITTER Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası ve seçim
heyecanı https://t.co/mDkGMb0TID

0

379 19.10.2022 TWITTER Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -
Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/Ke70Jy2fh8

0

380 19.10.2022 TWITTER Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -
Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/cKTQqfBMv4

0
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381 19.10.2022 TWITTER Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -
Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/CaNTy77hrz

0

382 19.10.2022 TWITTER Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -
Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/G4rQ7OmKY6

0

383 19.10.2022 TWITTER NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi
https://t.co/mTMPFpAwo0

0

384 19.10.2022 FACEBOOK NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Basın mensuplarıyla biraraya geldi ....

0

385 19.10.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi
https://t.co/VAJzeSnyzF

0

386 19.10.2022 FACEBOOK LC Haber Ajansı (lchaber):Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata
geçirdik”  Sakarya Ticaret Borsası #ademsari  #avniuçar
#nizamettinsarı  #serkankayınova #vedataslan  #a ....

0

387 19.10.2022 TWITTER LC HABER AJANSI @LCHABERAJANSİ:ADEM SARI;
“LİSANSLI DEPOYU HAYATA GEÇİRDİK”
HTTPS://T.CO/7WEGLİTO7J

@SAKARYATİCARETB
#ADEMSARİ
#AVNİUÇAR… HTTPS://T.CO/LLA4RAFIH6

0

388 19.10.2022 FACEBOOK Medya Rota (MedyaRotaCom):Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi  ....

0

389 19.10.2022 TWITTER MedyaRotaCom | @MedyaRotaCom:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
https://t.co/hCoc6vTqdU
@sakaryaticaretb

0

390 19.10.2022 TWITTER Zafer BUYU @zaferbuyu:An itibariyle......
Sakarya Ticaret Borsası seçim öncesi geçmiş dört yılın
değerlendirme
Basın toplantısı. https://t.co/2MBGzMgiPr

0

391 18.10.2022 TWITTER Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda
nefes kesen yarış https://t.co/62LHXXAEgM

0

392 18.10.2022 TWITTER Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes
kesen yarış https://t.co/cXkMw4zeYS

0

393 14.10.2022 FACEBOOK Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
(adapazariram):Hizmet bölgemizde görev yapan
meslektaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlk etapta Budaklar İlkokulu,
Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama ....

0

394 11.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı
esas ve usullere göre Sakarya Ticar… https://t.co/XM1DbFeb4c

0

395 11.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği`nin Ortak Veri Tabanından alınan ve Adapazarı
İlçe Seçim Kurulu tarafından onayl… https://t.co/N75qUM6tVp

0

396 11.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB’DE SEÇİM
LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84.
maddesi gereğince; S… https://t.co/qUfmq5zaig

0

397 11.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB’DE
SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR  Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84. maddesi gereğince;
Sakarya Ticaret Borsası M ....

0

398 10.10.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):SATSO’nun
ardından bu kez seçim heyecanı Sakarya Ticaret Borsası’nı
(STB) sardı. Başkan Adem Sarı’nın karşısına Bülent Afyon ile
Mustafa Gen ....

0

399 7.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Mevlid Kandilinizi En
İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam Alemi İçin
Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ed… https://t.co/l5SkiWt1tw

0

400 7.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Mevlid
Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam
Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ederiz.  Sakarya
Ticaret Bo ....

0

401 5.10.2022 FACEBOOK Haberci52 (www.haberci52):Karadeniz Bölgesi’nde yetişen
fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından
ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları  ....

0
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402 5.10.2022 FACEBOOK Ordu Olay (orduolaygazetesi):Karadeniz Bölgesi’nde yetişen
fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından
ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları  ....

0

403 5.10.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:2022 yılı hasat
sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek
tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk… https://t.co/IItpWJCwoQ

0

404 5.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):2022 yılı hasat
sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek
tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk mahsul hediyesi Sakarya
T ....

0

405 3.10.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası
(sakaryaticaretborsasi):Spekülasyonlarla kaybeden üretici,
tüccar ve ihracatçı oluyor.  Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındık ....

0
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ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 199,63
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ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 199,63
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ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 13,44

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 91,32

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 247,92

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 247,92

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 71,99

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 71,99

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 42,19

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 67,16

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 67,16

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 23,59

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 23,59

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 240,06

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 240,06

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 169,1

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 31.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 169,1

2/2



AYRINTILI HABER Yayın Tarihi : 30.10.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 7
İSTANBUL Medya Tiraj : 4500
SİYASİ StxCm : 71,49

1/1



TÜRKİYE BURSA
BASKISI

Yayın Tarihi : 30.10.2022

DÜZENSİZ BÖLGESEL ... Sayfa : 13
İSTANBUL Medya Tiraj : 107179
SİYASİ StxCm : 137,68

1/1



TÜRKİYE İSTANBUL
TAŞRA BASKISI

Yayın Tarihi : 30.10.2022

DÜZENSİZ BÖLGESEL ... Sayfa : 13
İSTANBUL Medya Tiraj : 107179
SİYASİ StxCm : 138,72

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 29.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 230,91

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 29.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 18
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 230,91

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 29.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 113,26

1/1



BURSA HAYAT Yayın Tarihi : 29.10.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 2
BURSA Medya Tiraj : 3229
SİYASİ StxCm : 119,17

1/1



DİRİLİŞ POSTASI Yayın Tarihi : 29.10.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 14
İSTANBUL Medya Tiraj : 18609
SİYASİ StxCm : 34,07

1/1



DOKUZ SÜTUN Yayın Tarihi : 29.10.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 9
İSTANBUL Medya Tiraj : 10324
SİYASİ StxCm : 44,23

1/1



GÜNBOYU Yayın Tarihi : 29.10.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 6
İSTANBUL Medya Tiraj : 10323
SİYASİ StxCm : 87,69

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 29.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 45,68

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 29.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 12
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 105,22

1/1



TİCARİ HAYAT Yayın Tarihi : 29.10.2022

HAFTADA 6 GÜN BÖLG... Sayfa : 2
ANKARA Medya Tiraj : 3201
TİCARET StxCm : 78,9

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 26.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 95,34

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 26.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 26

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 26.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 107,26

1/1



DÜNYA Yayın Tarihi : 24.10.2022

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 8
İSTANBUL Medya Tiraj : 42297
EKONOMİ StxCm : 18,78

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 105,94

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 105,94

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 187,81

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 187,81

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 70,11

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 70,11

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 41,82

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 36,12

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 36,12

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 151,23

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 151,23

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 153,32

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 22.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 153,32

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 459,61

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 459,61

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 262,4

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 262,4

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 245,59

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 245,59

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 93,45

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 93,45

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 233,35

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 233,35

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 266,68

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 20.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 266,68

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 19.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 47,55

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 19.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 4,96

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 19.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 12,33

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 17.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 12
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 184,01

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 17.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 56,03

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 17.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 56,03

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 17.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 90,51

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 17.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 151,19

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 15.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 70,62

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 15.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 70,62

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 15.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 203,54

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 15.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 203,54

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 10.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 269,45

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 10.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 269,45

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 8.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 30,05

1/1



ORDU VİZYON Yayın Tarihi : 7.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
ORDU Medya Tiraj : 570
SİYASİ StxCm : 82,99

1/2



ORDU VİZYON Yayın Tarihi : 7.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
ORDU Medya Tiraj : 570
SİYASİ StxCm : 82,99

2/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 5.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 152,38

1/2



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 5.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 152,38

2/2



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 5.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 63,87

1/1



DÜNYA Yayın Tarihi : 3.10.2022

HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 10
İSTANBUL Medya Tiraj : 42297
EKONOMİ StxCm : 20,43

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 110,1

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 110,1

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 173,92

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 173,92

2/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 25,68

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 31,4

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 31,4

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 90,11

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 90,11

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 118,46

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 1.10.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 118,46

2/2



EKONOMİK FORUM Yayın Tarihi : 1.8.2022

AYLIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 41
ANKARA Medya Tiraj : 15000
EKONOMİ StxCm : 545,6

1/1



EKONOMİK FORUM Yayın Tarihi : 1.8.2022

AYLIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 63
ANKARA Medya Tiraj : 15000
EKONOMİ StxCm : 95,02

1/1



EKONOMİK FORUM Yayın Tarihi : 1.8.2022

AYLIK ULUSAL DERGİ Sayfa : 40
ANKARA Medya Tiraj : 15000
EKONOMİ StxCm : 545,6

1/1



Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”
Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”

Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aynı

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

haberlisin.com- SAKARYA TİCARET BORSASISakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek

seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim

çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek

olduğunu söyledi. Genç, “Sakarya Ticaret Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu

göreve talip olmaktan da  onur ve gurur duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.“PROJELERİMİZ İLE

GÖREVE TALİBİZ”Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman

koyacağız. Amacımız, hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz.

Kaynaklarımızı doğru kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim

geleceğimiz olduğundan, hata yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak

ettiği yere ulaşacağı, adımlarını doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.“SAKARYA TARIM

SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve

hayvancılıkta öncü olabileceği bir dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir  yıldız olmalıdır.

Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle

birlikte hareket ederek, tarım topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir

Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı

depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde

edilmesinin alt yapısını hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”Genç, “son olarak ayrıca şunları kaydetti:

“ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt

Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde

değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz.

Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi

Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için öncü olmalıdır” şeklinde konuştu.SAYIN EKREM

YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSATGenç, “Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile

istişareler yaparak daha aktif çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda

gerçekten de önemli bir isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir

ile daha yakın çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması

Sakarya için bulunmaz bir lütuftur” dedi.
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Ticaret Borsası Seçime Gidiyor
Ticaret Borsası Seçime Gidiyor

Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi Seçimi 1 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

HABERFOKUS/ ZÜLAL CEREN MISIR

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım 2022 Salı günü (yarın) saat 09:00’ da başlayacak olan seçim 17:00’ye kadar sürecek. Oy kullanma işlemi Borsa

Hizmet binasında gerçekleşecek.

Adaylığını açıklayan 3 isim var

Yapılacak olan seçimde 2018’den bu yana görev alan Başkan Adem Sarı’nın beraberinde Bülent Afyon ve Mustafa Genç’de aday olacak.
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Sakarya fındığında verim artırılacak
Sakarya fındığında verim artırılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Ticaret Borsası iş birliğinde 8 dönüm arazideki örnek bahçede uygulanan projenin yanı sıra kentin ekolojisiyle

uyumlu yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.

Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin

ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

- "ÜMİTVAR GENOTİPLER TESPİT ETTİK"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini

anlattı.

Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği

konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:

"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200

kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının

sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.

- "DAHA YÜKSEK VERİM ALMASI İÇİN ÜRETİCİYE DESTEK OLUYORUZ"

İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka

bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi...

Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme,

budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."

- "FINDIK İHRACATININ ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

STB Başkanı Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma

geçilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı

maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.

Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık

fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda

bulunulacağını sözlerine ekledi.
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Bülent Afyon net konuştu: "Başkanlığa adayım"
Bülent Afyon net konuştu: "Başkanlığa adayım"

Salı günü yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası seçimleri öncesinde şehrin tanınmış iş adamlarından Bülent Afyon başkanlığa aday olduğunu açıkladı

MEDYABAR.COM - Yarın yapılacak Sakarya Ticaret Borsası seçimlerine 1. Komiteden meclis üyesi adayı olarak girecek olan Bülent Afyon ve ekibi seçime

hazır olduklarını söyledi.Bülent Afyon seçim hazırlıkları sırasında tüm üyelerle görüştüğünü ve sektördeki sorunları üyelerle birebir görüşme imkanı sonunda

tespit ettiklerini, seçilmeleri halinde yol haritalarının hazır olduğunu belirti.Kendisine "Komitede seçilmesi durumunda ticaret borsasına aday olacakmısınız?"

diye sorduk.Afyon bu soruya: "Evet Sakarya Ticaret Borsası başkanlığına adayım" dedi.Mevcut Başkan Adem Sarı ve Mustafa Genç'ten sonra Bülent Afyon

da borsa başkanlığına aday olduğunu açıklamış oldu.Yarın yapılacak seçimlerin sonucu kamuoyunda merak edilen birinci sıradaki konu olarak yerini almış

oldu.
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Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin

bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor."Ümitvar genotipler

tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe

tesis ettiklerini anlattı.Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri

fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu

bilgileri verdi:"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce

200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının

sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki

yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı

çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor."

dedi."Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de

dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir,

konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay

olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe

tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda

destek olacağız.""Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini

belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi

yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90

liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya

pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini

kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda

bulunulacağını sözlerine ekledi.Muhabir: Ömer Faruk Şimşek
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AnasayfaSakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
AnasayfaSakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin

bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor."Ümitvar genotipler

tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe

tesis ettiklerini anlattı.

 

 

Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği

konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri

verdi:"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200

kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının

sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

 

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi."Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte çakıldak fındık

çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere

yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç

donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla

Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları

üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız.""Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı Adem Sarı ise

fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi konusunda

çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki

katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı

sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de

fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım

alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.Muhabir: Ömer Faruk Şimşek
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Borsa başkanını seçiyor TV264 canlı yayınlıyor
Borsa başkanını seçiyor TV264 canlı yayınlıyor

Sakarya Ticaret Borsası'nda Salı günü yapılacak 3 adaylı seçim heyecanı gün boyu TV264'den canlı yayınlarla ekranlara gelecek.

MEDYABAR.COM:  Sakarya'nın büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Sakarya Ticaret Borsasında 1  Kasım Salı günü yapılacak komite seçimleri

TV264'den canlı yayınlarla ekranlara gelecek..

Salı günü sabah komite seçimleriyle başlayacak borsa seçimleri nedeniyle TV264 Canlı Yayın Aracı'nı saat: 08:00'dan itibaren STB'nin önünde

konuşlanacak..Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte saat 10.00'dan itibaren borsa seçimleri TV264'de canlı olarak ekranlara gelecek. TV264 muhabiri

Fatih Bulsun, saat 10.00'dan itibaren gelişmeleri konuklarıyla birlikte borsadan aktaracak..

SATSO Seçimlerinde olduğu gibi son üyenin oy atması ve sandıkların açılmasına geçildiğinde canlı yayına geçirerek oy sayma işlemi canlı olarak ekranlara

gelecek..

ŞU ANDA TV264 CANLI YAYININI İZLİYORSUNUZTV264 NASIL İZLENİR?http://canli.tv264.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

http://tv264.com.tr/canli-yayin

https:// medyabar.com/canli-yayin

TV 264 hakkında detaylı bilgiler için kanalın resmi  sosyal medya hesapları ve www.medyabar.com’da  yer alacak olan duyuruları takip etmek mümkün.

TV 264'ü uydudan nasıl izlerim?Sakarya’nın  tek uydu televizyonu TV264, Türksat 3A uydusundan yayın yapıyor.. TV264'e Google Play ve App Store

uygulamalarından da da takip etmek mümkün Bununla birlikte akıllı TV'lerde de smart uygulamaları indirilerek izlenebiliyor..

TV 264’ün frekans bilgileri şöyle.

Yayın Tipi

SD Paket Adı

TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29

Şifre : Şifresiz Frekans : 12685

Sinyal Oranı : 27500 Fec : 2/3

VideoPid : 6824 AudioPid : 6924

Polarizasyon : H - Yatay

TV264 NASIL İZLENİR?http://canli.tv264.com.tr

http://tv264.com.tr/canli-yayin

https:// medyabar.com/canli-yayin

TV 264 hakkında detaylı bilgiler için kanalın resmi sosyal medya hesapları ve www.medyabar.com’da yer alacak olan duyuruları takip etmek mümkün.

TV 264'ü uydudan nasıl izlerim?Sakarya’nın tek uydu televizyonu TV264, Türksat 3A uydusundan yayın yapıyor.. TV264'e Google Play ve App Store

uygulamalarından da da takip etmek mümkün Bununla birlikte akıllı TV'lerde de smart uygulamaları indirilerek izlenebiliyor..

 

 

 

 

 

 

 

TV 264’ün frekans bilgileri şöyle.

Yayın Tipi

SD Paket Adı

TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29

Şifre : Şifresiz Frekans : 12685

Sinyal Oranı : 27500 Fec : 2/3

VideoPid : 6824 AudioPid : 6924

Polarizasyon : H - Yatay

TV264 NASIL İZLENİR?http://canli.tv264.com.tr

http://tv264.com.tr/canli-yayin

https:// medyabar.com/canli-yayin

TV 264 hakkında detaylı bilgiler için kanalın resmi sosyal medya hesapları ve www.medyabar.com’da yer alacak olan duyuruları takip etmek mümkün.

TV 264'ü uydudan nasıl izlerim?Sakarya’nın tek uydu televizyonu TV264, Türksat 3A uydusundan yayın yapıyor.. TV264'e Google Play ve App Store

uygulamalarından da da takip etmek mümkün Bununla birlikte akıllı TV'lerde de smart uygulamaları indirilerek izlenebiliyor..

TV 264’ün frekans bilgileri şöyle.

Yayın Tipi
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SD Paket Adı

TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29

Şifre : Şifresiz Frekans : 12685

Sinyal Oranı : 27500 Fec : 2/3

VideoPid : 6824 AudioPid : 6924

Polarizasyon : H - Yatay

TV264 NASIL İZLENİR?http://canli.tv264.com.tr

http://tv264.com.tr/canli-yayin

https:// medyabar.com/canli-yayin

TV 264 hakkında detaylı bilgiler için kanalın resmi sosyal medya hesapları ve www.medyabar.com’da yer alacak olan duyuruları takip etmek mümkün.

TV 264'ü uydudan nasıl izlerim?Sakarya’nın tek uydu televizyonu TV264, Türksat 3A uydusundan yayın yapıyor.. TV264'e Google Play ve App Store

uygulamalarından da da takip etmek mümkün Bununla birlikte akıllı TV'lerde de smart uygulamaları indirilerek izlenebiliyor..

TV 264’ün frekans bilgileri şöyle.

Yayın Tipi

SD Paket Adı

TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29

Şifre : Şifresiz Frekans : 12685

Sinyal Oranı : 27500 Fec : 2/3

VideoPid : 6824 AudioPid : 6924

Polarizasyon : H - Yatay
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BAŞKAN ADAYI DAVUT POLAT: SAKARYA’YI ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ
Başkan adayı Davut Polat: Sakarya’yı üretim üssü haline getireceğiz

Sakarya Ticaret Borsası 1. meslek komitesi başkanlığına aday olan Davut Polat Medyabar’a özel açıklamalarda bulundu. Bakanlık ve TMO’dan alınan

destek ve teşviklerle Sakarya’nın tarıma elverişli arazilerini canlandırmak istediklerini belirten Polat, “Sakarya’yı tekrar kırmızı et üretim üssü haline

getireceğiz” dedi

Sakarya Ticaret Borsası’sında yarın yapılacak seçimler öncesinde Medyabar’a özel açıklamalarda bulunan Davut Polat 1. komiteden beyaz liste ile aday

olduklarını söyledi. Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların yer aldığı 1. meslek komitesinde başkan olması

durumunda yapacaklarını tek tek aktaran Polat, Sakarya’yı üretim üssü haline getirmek istediklerini söyledi.

Organize besi bölgeleri

Sakarya’da 3 farklı noktada organize besi bölgesi oluşturmak istediklerini ifade eden Davut Polat, “Önceliğimiz Geyve, Akyazı ve Ferizli- Söğütlü bölgeleri.

Göreve gelir gelmez bu 3 noktada gerekli çalışmaları yapmak istiyoruz. Üniversitemiz ile ön görüşmeleri yaptık. Sakarya doğu Marmara bölgesinin en verimli

tarım arazilerine sahip ve tarım üssü ilan edilen bir bölge. Bundan dolayı hükümet tarafından verilecek teşviklerde de öncelikli” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

“Kırmızı et sekötürü Sakarya’da toplanacak”

Sakarya hayvan pazarını bölgesinde daha etkin hale getirerek eski cazibesine kavuşturmak istediklerini belirten Polat, “Sakarya geçtiğimiz yıllarda

Türkiye’nin en önemli et borsası, Marmara bölgesinin de parlayan yıldızıydı. Türkiye’nin pek çok yerinde kesimhane yokken Sakarya’da tam 9 tane

kesimhane vardı. Türkiye’nin et üreticilerinin çoğu da Sakarya kökenlidir. Biz göreve geldiğimizde sektörü tekrar Sakarya’da toplamak istiyoruz” ifadelerini

kullandı.

“Üreticimiz teşviklerden yararlanacak”

TMO ve Tarım Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda başta buğday, arpa ve mısır olmak üzere bir çok ürünün tohumunu en uygun şekilde üreticilere

ulaştırmak istediklerini vurgulayan Davut Polat, “Devletimiz son dönemde tarıma ayrı bir önem veriyor ve birçok teşvik veriyor. Ancak bu teşvikler kamuoyuna

yeterince duyurulamıyor. Biz bu teşviklerden üreticimizin mümkün olduğunca yararlanmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Aracı ortadan kalkacak, ürünler ucuza temin edilecek”

 

 

 

 

 

 

 

Fabrika ve üretici arasındaki aracıları ortadan kaldırarak üreticiye yemi daha ucuza temin etmek istediklerinin altını çizen 1. komite başkan adayı Davut

Polat, “Bunun en büyük örneği küspedir. Bir fabrika tonunu 550 TL’ye satarken diğer 1100 TL’ye satıyor. Bu sadece bir örnek. Biz bunun önüne geçecek ve

üreticilerimize uygun maliyetli yemler temin edeceğiz” dedi.

“Aldığımız destek gücümüze güç katıyor”

Davut Polat son olarak hayvan ve kırmızı etle ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak seçime girdiklerini belirterek, “Aldığımız bu destek bizim

gücümüze güç katıyor. Paydaşlarımızla projelerimizin altından kalkabileceğimize inancımız tam. Bunun için aday olduk” ifadelerini kullandı.
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Genç: "Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık"
Genç: "Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık"

Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aynı

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

SAKARYA TİCARET BORSASISakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek

Komitesinden aday olan Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir

yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç: Sakarya Ticaret Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu

göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da  onur ve gurur duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi

koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız, hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz

ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık

bizim geleceğimiz olduğundan, hata yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın

hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti. Dolayısıyla Sakarya verimli

topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir dönemi pas geçmemeli. Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir

yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin

dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını

sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok

işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”

 

 

 

 

 

 

 

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”Genç: son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya

başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı

hayvan pazarını daha modern bir şekle büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması

sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında

çok daha aktif olmalıdır diye düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası,

üretimi artırıp yeni pazarlar için öncü olmalıdır.”

SAYIN EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSATGenç: Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge

milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem

Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret

Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren

bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir lütuftur” dedi.
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Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Ticaret Borsası iş birliğinde 8 dönüm arazideki örnek bahçede uygulanan projenin yanı sıra kentin ekolojisiyle

uyumlu yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor

ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve

yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.

Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin

ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

- "Ümitvar genotipler tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek

bahçe tesis ettiklerini anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği

konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:

"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200

kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının

sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

- "Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de

dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi...

Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme,

budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."
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Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aynı

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

SAKARYA TİCARET BORSASI

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç: Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”

Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”

Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir

dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini

artıracak hamleler yapılmalıdır. Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını

koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi

kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl

engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını hazırlayıp

üreticilerimize sunmalıyız.”

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”

Genç: son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden

faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle

büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı

hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye

düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için

öncü olmalıdır.”

SAYIN EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSAT

Genç: Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif

çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir

isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar

yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir

lütuftur” dedi.
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Fındıkta verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
Fındıkta verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.

 

	Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin

ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

 

	SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.

 

	Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğine dikkat çekerek, çiftçileri fındık

yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

 

	"Ümitvar genotipler tespit ettik"

 

	Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, "Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram

civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu

örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere

çıkarılması planlanmaktadır" dedi.

 

	Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor" dedi.
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“Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”
“Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”

 

SAKARYA TİCARET BORSASI

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek  yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç: Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da  onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”

Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızı da doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

“TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti. Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir

dönemi pas geçmemeli. Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir  yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık

üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım

topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya  Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmeliyet

Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe  destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının

düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını

hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”

“YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”

Genç, son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden

faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle

büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı

hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye

düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için

öncü olmalıdır.”

YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSAT

Genç: “Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif

çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir  Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir

isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar

yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir

lütuftur” dedi.
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Fındığın verimi artırılacak
Fındığın verimi artırılacak

 

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı. Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin

bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

"Ümitvar Genotipler Tespit Ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi

üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı. Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin

verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı

istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi "Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge

çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde

akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.

"Daha yüksek verim alması için üreticiye  destek oluyoruz"İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim

yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Demir, konuşmasını

şöyle sürdürdü "Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin

geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz.

Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."

"Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin

artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.  Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere

eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış

olacak." diye konuştu. Sarı, bunun dünya rekabetinde  Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına

çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu

yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını

sözlerine ekledi.
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Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”
Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”

Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aynı

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

haberlisin.com-

SAKARYA TİCARET BORSASI

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç, “Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da  onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”

Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”

Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir

dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir  yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık

üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım

topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet

Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının

düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını

hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”

Genç, “son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden

faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle

büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı

hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye

düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için

öncü olmalıdır” şeklinde konuştu.

SAYIN EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSAT

Genç, “Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif

çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir

isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar

yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir

lütuftur” dedi.
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Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”
Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”

Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aynı

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

SAKARYA TİCARET BORSASI

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç: Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”

Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”

Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir

dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini

artıracak hamleler yapılmalıdır. Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını

koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi

kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl

engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını hazırlayıp

üreticilerimize sunmalıyız.”

 

 

 

 

 

 

 

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”

Genç: son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden

faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle

büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı

hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye

düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için

öncü olmalıdır.”

SAYIN EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSAT

Genç: Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif

çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir

isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar

yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir

lütuftur” dedi.
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SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA ''TATLI'' REKABETİ
Sakarya ve Antalya'nın Kabakta ''Tatlı'' Rekabeti

 

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı,

iki il arasında rekabet yaşatıyor.

 

"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi

Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi

işaretle tescillendi.

 

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan

"Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta

olmak kentteki lokantaların menüsünde yer alıyor.

 

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş

tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da

tercih ediliyor.

 

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de

tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan

"Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi işareti ise 3 Mayıs 2021'de

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.

 

"Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık,

pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen

tatlıların başında geliyor.

 

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan,

günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre

illerden insanların tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

 

 

 

"Başka İllerden

İnsanlar, Sakarya'ya Kabak Tatlısı Yemeye Geliyor"

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin

topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi.

 

Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını,

tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak

tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde hem de şehirdeki birçok restoranda

yapılır, misafirlere sunulur." dedi.

 

Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini

aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka

şehirlere giderken kabak tatlısını hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

 

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna

değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya

getirmişler. Çok geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

 

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine

işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kabak tatlımızla övünüyoruz

ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz.

Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir dışındaki restoranlarda

yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya

kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka şehirlerde yapılan tatlı da

Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."
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Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın

genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih

ettiklerini söyledi.

 

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan

kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel

şerbet döküldüğünü anlattı.

 

Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için

insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak

tatlısıyla bu kadar çok üne kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya

gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

 

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla

tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için

çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın

beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız

halde istediğimiz tabağa konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı

Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel

olması." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

"Antalya Kabak Tatlısı Lezzet Bakımından Farklı"

 

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır

mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının

Antalya tatlısı olarak bilindiğini söyledi.

 

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman,

"Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve

karanfil koyuyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir

bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli

kimisi cevizli kimisi de kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle

manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

 

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı

yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.

 

Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık

gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha

sert. Antalya'nın kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya

bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.

 

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep

ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı

yapıldığını sözlerine ekledi. AA
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Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması

hedefleniyor.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye,

tombul, foşa, çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı

eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam

ediyor."Ümitvar genotipler tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde

sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin

verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı

istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi: "Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge

çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde

akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması

planlanmaktadır."Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın

klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik.

Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi."Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte

çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama

yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan,

ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız

çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel

uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız.""Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı

Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi

konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen

fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok

büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız.

Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı,

Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.
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Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak

 

Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.

Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin

ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

- "Ümitvar genotipler tespit ettik"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini

anlattı.

Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği

konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

 

Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:

"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200

kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının

sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.

- "Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"

İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka

bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi...

Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme,

budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."

- "Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"

STB Başkanı Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma

geçilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı

maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.

Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık

fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda

bulunulacağını sözlerine ekledi.
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SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle

artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü

arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa, çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında

verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme

çalışmaları da bahçede devam ediyor.- "Ümitvar genotipler tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart

fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim

üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla

verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında.

Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek

fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması

planlanmaktadır."Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın

klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik.

Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.- "Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte

çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama

yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan,

ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız

çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel

uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."- "Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı

Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi

konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen

fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok

büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız.

Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı,

Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.
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SAKARYA TİCARET BORSASISakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek

Komitesinden aday olan Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam

ederek üye ziyaretlerini sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Genç, “Sakarya Ticaret Borsasının şehrimiz adına daha fazla  proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan

da  onur ve gurur duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi

koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız, hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz

ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık

bizim geleceğimiz olduğundan, hata yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın

hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli

topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir

yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin

dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe  destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını

sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok

işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin  alt yapısını hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”Genç: son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya

başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı

hayvan pazarını daha modern bir şekle büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması

sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında

çok daha aktif olmalıdır diye düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası,

üretimi artırıp yeni pazarlar için öncü olmalıdır.”

SAYIN EKREM  YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSATGenç: Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge

milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir  Belediye Başkanımız Sayın  Ekrem

Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret

Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren

bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir lütuftur” dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne

olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz

ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir” denildi

RİSK OLUŞTURUYOR

Yapılan bu çalışmanın tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, “Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri

yükü ve cinsi ne olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı

buldukları anda bu bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem

insan hem de hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor.

PANDEMİ VE SAVAŞ

İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için

gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği

yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir

ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar

çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır” ifadeleriyle sona erdi. Erhan Dinek
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Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal..

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne

olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz

ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir. Yapılan bu çalışma

aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve bilimin

kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne olursa

olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu bakteri

yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de hayvan

sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen

savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye

ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin,

köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı

Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma

değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden

şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.” dedi.
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Genç: “Daha güçlü bir Ticaret Borsası için yola çıktık”

Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aynı

zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

SAKARYA TİCARET BORSASI

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç: Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da  onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

 

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”

Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

 

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”

Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir

dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir  yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık

üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım

topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet

Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının

düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını

hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”

 

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”

Genç: son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden

faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle

büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı

hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye

düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için

öncü olmalıdır.”

SAYIN EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSAT

Genç: Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif

çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir

isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar

yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir

lütuftur” dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına

elimizi değil gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç, “Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da  onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi

koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız, hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz

ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak, yatırımcılarımızıda doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık

bizim geleceğimiz olduğundan, hata yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın

hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”Genç: sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti.Dolayısıyla Sakarya verimli

topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir dönemi pas geçmemeli.Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir

yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini artıracak hamleler yapılmalıdır.  Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin

dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya

Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını

sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok

işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız.”

BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAKGenç: son olarak ayrıca şunları kaydetti: “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya

başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden faydalanamayan üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı

hayvan pazarını daha modern bir şekle büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması

sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında

çok daha aktif olmalıdır diye düşünüyoruz . Ülkenin önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası,

üretimi artırıp yeni pazarlar için öncü olmalıdır.”

EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSATGenç: Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge

milletvekillerimiz ile istişareler yaparak daha aktif çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem

Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret

Borsası olarak Büyükşehir ile daha yakın çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın  Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren

bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir lütuftur” dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek

üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır.

SAKARYA TİCARET BORSASININ FINDIKLA İLGİLİ BİLİMSEL YAYINI ICVAS KONGRESİNDE KABUL EDİLDİ. Sakarya Ticaret Borsası tarafından

desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırmasına yönelik bilimsel yayın,

uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde otoriteler tarafından kabul

edildi.Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan

ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında

uygunsuz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.Yapılan bu

çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve bilimin

kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne olursa

olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu bakteri

yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de hayvan

sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen

savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye

ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin,

köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı

Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma

değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden

şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Adapazarı ilçesinde hazırlanan arazide tek gövdeli fındık fidelerinin ekilmesi- Arazide akademisyen ve öğrencilerin çalışması-

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ile röportaj- Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ile röportaj

Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Ticaret Borsası iş birliğinde 8 dönüm

arazideki örnek bahçede uygulanan projenin yanı sıra kentin ekolojisiyle uyumlu yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları

sürüyor- SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Taki Demir:- "Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-

400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz"SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki

verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret

Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa, çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi

yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin

ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.- "Ümitvar genotipler tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki

Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.Demir, kurulan örnek bahçede fındık

üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye

çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:"Sakarya'da fındık verimi dönüm

başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400

kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık

yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına

başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece

devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi.- "Daha yüksek verim alması için

üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir,

arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin,

çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya

Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama,

bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız."- "Fındık ihracatının artmasına

katkı sağlayacağız"STB Başkanı Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması

ve makineli tarıma geçilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı,

"Üretici, birim alanda üretilen fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya

rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60

liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım

sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.
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Sakarya'da oluşturulan örnek bahçe uygulaması sayesinde fındıktaki verimin tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sakarya

 

                      

                           Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek

bahçeye, tombul, foşa, çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve

uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede

devam ediyor."Ümitvar genotipler tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek

gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından

eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte

artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu bilgileri verdi:"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge

çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde

akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması

planlanmaktadır."Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın

klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik.

Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi."Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte

çakıldak fındık çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama

yaparak üreticilere yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan,

ilkbahar geç donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız

çalışmalarla Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel

uygulamaları üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız.""Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı

Adem Sarı ise fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi

konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen

fındık iki katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok

büyük katkı sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız.

Türkiye'den de fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı,

Türkiye'ye tarım alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa,

çakıldak (delisava) ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin

bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor."Ümitvar genotipler

tespit ettik"SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe

tesis ettiklerini anlattı.Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğini anlatarak, çiftçileri

fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, şu

bilgileri verdi:"Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce

200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının

sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır."

 

 

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu

çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler

üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor." dedi."Daha yüksek verim alması için üreticiye destek oluyoruz"İlerleyen süreçte çakıldak fındık

çeşidinin klon seleksiyonundan elde edilen genotiplerden de dikim yapacaklarını bildiren Demir, arazide veya başka bölgelerde uygulama yaparak üreticilere

yeni çeşitler sunacaklarını kaydetti.Prof. Dr. Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin, çotanaktaki meyve sayısı daha yüksek olan, ilkbahar geç

donlarından zarar görmeyen, kurutması çok daha kolay olabilen çeşitlerin geliştirilmesi... Sakarya Ticaret Borsası desteğiyle yaptığımız çalışmalarla

Sakarya'ya tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan örnek bahçe tesis ediyoruz. Burada gübreleme, budama, bakım işlemleri ve diğer kültürel uygulamaları

üreticilere öğreterek daha yüksek verim almaları konusunda destek olacağız.""Fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız"STB Başkanı Adem Sarı ise

fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözümlerini bildiklerini belirterek, verimin artırılması, kalitenin yakalanması ve makineli tarıma geçilmesi konusunda

çalışmalar yaptıklarını anlattı.Proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçilere eğitim vereceklerini kaydeden Sarı, "Üretici, birim alanda üretilen fındık iki

katına çıktığı zaman aynı maliyetle, 45 liraya sattığı fındığı 90 liraya satmış olacak." diye konuştu.Sarı, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye çok büyük katkı

sunacağına dikkati çekerek, "İki kat üretim yapıldığı için dünya pazarına çıktığımızda 90 liralık fındığı belki 70-60 liraya satabiliyor olacağız. Türkiye'den de

fındık ihracatının artmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Bu yöntemle bütün aktörlerin kazanım sağlayacağının altını çizen Sarı, Türkiye'ye tarım

alanında ekonomik girdi sağlanacağını, ihracata katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.
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‘Daha güçlü bir Ticaret  Borsası için yol çıktık’

Sakarya Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına tüm

hızıyla devam ediyor.
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 Üye ziyaretleri

 

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına karşı çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç, “Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da  onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

 

Göreve talibiz

 

Aday olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızı da doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” dedi.

 

Yeni bir kimlik

 

Genç, “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti. Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir dönemi pas geçmemeli.

Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir yıldız olmalıdır. Şehrimiz de tarım ve hayvancılık üretimini artıracak hamleler

yapılmalıdır. Sakarya Ticaret Borsasının, bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını koruyan, üreticiye yeni

rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi kurdu. O tesisi rol model

alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl engelleyecekse, atılacak

diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını hazırlayıp üreticilerimize sunmalıyız” dedi.

 

 

 

Yeni pazarlar için

 

Genç, “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden faydalanamayan üreticiler için Üretici

Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle büründürmek istiyoruz. Kurban Bayramı

öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı hayvan ticareti bizim şehrimizde dönsün

istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye düşünüyoruz. Ülkenin önemli süs bitkiciliği

merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için öncü olmalıdır” dedi.

 

Başkan yüce lütufdur

 

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve bölge milletvekilleriyle istişareler yaparak daha aktif çalışmak istediklerini söyleyen Genç,

“Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce tarım konusunda gerçekten de önemli bir isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını

takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak, büyükşehir ile daha yakın çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çünkü Ekrem Yüce gibi, tarım

ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması Sakarya için bulunmaz bir lütuftur” dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorite

tarafından kabul edildi.
Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorite tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne

olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz

ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir. Yapılan bu çalışma

aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve bilimin

kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne olursa

olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu bakteri

yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de hayvan

sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen

savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye

ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin,

köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı

Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma

değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden

şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.
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Genç; Daha güçlü Ticaret Borsası için yola çıktık
Genç; Daha güçlü Ticaret Borsası için yola çıktık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) 3. Meslek Komitesinden meclis üyeliğine aday olan Mustafa Genç, seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor. Aynı

zamanda yönetim kurulu başkanlığına da aday olacağını açıklayan Genç, “El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile yola çıkarak taşın altına elimizi değil

gövdemizi koyarak yola çıktık. Her şey Sakarya Ticaret Borsası için” dedi

 

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa giderek yeni meclis üyelerini seçecek. Gerçekleştirilecek seçimlerde 3. Meslek Komitesinden aday olan

Mustafa Genç, daha önce yönetim kurulu başkanlığına da aday olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ederek üye ziyaretlerini

sürdüren Genç, amaçlarının sektörlerin sorunlarına çözüm üreten daha güçlü bir yapıyı hayata geçirmek olduğunu söyledi. Genç; “Sakarya Ticaret

Borsasının şehrimiz adına daha fazla proje üretmesi, Sakarya’mız ve borsamız için bu göreve talip olduk. Bu göreve talip olmaktan da onur ve gurur

duyuyoruz. Dolayısıyla Sakarya’da tarım ve hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

 

“PROJELERİMİZ İLE GÖREVE TALİBİZ”

Adaylık olma amaçlarını açıklamaya devam eden Genç, “Tarım şehri Sakarya için elimizi taşın altına şimdi koymayacaksak ne zaman koyacağız. Amacımız,

hızla kalkınan bir şehirde, Genç ve tecrübeli ekibimiz ile Ticaret Borsamıza ivme kazandıracak projelerimiz ile göreve talibiz. Kaynaklarımızı doğru

kullanarak, yatırımcılarımızı da doğru yönlendirerek bu bayrağı daha yukarıya taşımalıyız. Bilinçli tarım ve hayvancılık bizim geleceğimiz olduğundan, hata

yapma lüksümüz yoktur. Dolayısıyla Geçmişimiz, atalarımızın; geleceğimiz ise çocuklarımızındır. Tarım ve hayvancılığın hak ettiği yere ulaşacağı, adımlarını

doğru atan, yenilikçi, modern bir Ticaret Borsası için, tecrübeli ve genç ekibimizle biz varız” diye konuştu.

 

“SAKARYA TARIM SANAYİ KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ”

Genç sözlerini şöyle sürdürdü; “Sakarya tarım sanayi ve kültür kenti. Dolayısıyla Sakarya verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta öncü olabileceği bir

dönemi pas geçmemeli. Organize edilen besi bölgesi ile süt ve süt ürünlerinde yeniden parlayan bir yıldız olmalıdır. Şehrimizde tarım ve hayvancılık üretimini

artıracak hamleler yapılmalıdır. Sakarya Ticaret Borsasının bürokrasiyle, iş dünyasıyla, şehrin dinamikleriyle birlikte hareket ederek, tarım topraklarını

koruyan, üreticiye yeni rotalar oluşturan bir kurum kimliğini kazanması gerekmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Seracılık Mükemmelliyet Merkezi

kurdu. O tesisi rol model alıp üreticiye, hibe destek sağlayarak şehirde yaygınlaşmasını sağlayabiliriz. Lisanslı depoculuk mısır piyasasının düşmesini nasıl

engelleyecekse, atılacak diğer adımlarla Sakarya’nın verimli topraklarının daha çok işlenen, daha çok ürün elde edilmesinin alt yapısını hazırlayıp

üreticilerimize sunmalıyız.”

 

“BORSA YENİ PAZARLAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK”

Genç şöyle devam etti; “ÇKS sisteminin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Tapu veya başka sorunlar nedeniyle devletin desteklerinden faydalanamayan

üreticiler için Üretici Kayıt Sistemi hayata geçirilmek için çaba sarf etmek istiyoruz. Canlı hayvan pazarını daha modern bir şekle büründürmek istiyoruz.

Kurban Bayramı öncesinde değil, fiziki ve teknik alt yapısını oluşturup her dönem etkin olması sağlamak istiyoruz. Bölgenin canlı hayvan ticareti bizim

şehrimizde dönsün istiyoruz. Ayrıca Sakarya Ticaret Borsası, Süs Bitkiciliği ve seracılık alanlarında çok daha aktif olmalıdır diye düşünüyoruz . Ülkenin

önemli süs bitkiciliği merkezi Sakarya’da fuarın dışında da aktiviteler düzenlenmeli. Ticaret Borsası, üretimi artırıp yeni pazarlar için öncü olmalıdır.”

 

“EKREM YÜCE BORSA İÇİN BİR FIRSAT”

Genç açıklamasının son bölümünde; “Son olarak Sakarya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve bölge milletvekillerimiz ile

istişareler yaparak daha aktif çalışmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce tarım konusunda

gerçekten de önemli bir isimdir. Başkanlığı döneminde tarım alanında yaptıklarını takdir ediyor ve destekliyoruz. Sakarya Ticaret Borsası olarak Büyükşehir

ile daha yakın çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Çünkü Sayın Ekrem Yüce gibi, tarım ve hayvancılığa bu kadar önem veren bir ismin başımızda olması

Sakarya için bulunmaz bir lütuftur” dedi.
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Sakarya Ticaret Borsasının Muhteşem Başarısı

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorite tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği

açısında hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz

kontaminasyonlar karşısında uygunsuz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında

çok önemlidir.Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel

yöntemlerin ve bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri

yükü ve cinsi ne olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı

buldukları anda bu bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem

insan hem de hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler

meydana gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon

ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda

çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve

Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı

katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden

şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun
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STB'nin o araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi

 

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada:

”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya

gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz ortamlarda depolandığında  hem insan sağlığı hem de hayvan

sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.

RİSK OLUŞTURUYOR

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne

olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu

bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de

hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor.

ÖNEMİ TESCİLLENDİ

İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için

gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği

yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir

ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar

çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır.

HAYIRLI, BEREKETLİ OLSUN

Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında

yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
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STB'nin o araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi
STB'nin o araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi

Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildli:

”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya

gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan

sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne

olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu

bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de

hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana

gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır.

Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir.

Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek

üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır.

Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında

yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."
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Fındıkta Aflotoksin Araştırması Yapılabilecek

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October  2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada:

”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya

gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan

sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne

olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu

bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de

hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana

gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton

kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda

çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve

Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı

katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden

şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."
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Taşkıran’ın listesine büyük destek

STB 5. Meslek Komitesinden seçimlerde aday olan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş’a fındıkçılar büyük destek veriyor. Taşkıran,

“Fındıkçıyı hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası’nda Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticaretini yapan firmaların oluşturduğu 5. Meslek Komitesinde üyelerin büyük

teveccühünü kazanan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş, seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Uzun süredir Sakarya’nın dört bir

yanında bulunan fındıkçıları ziyaret eden Taşkıran, Temizkan ve Baş, El birliği, iş birliği ve  güç birliği sloganı ile  vizyonlarını Sakaryalı fındık üreticilerine

aktarıyor.

DAHA GÜÇLÜ TEMSİL1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde fındık üreticisinin daha da güçlenmesine ve sektörün

sorunlarına çare olmak amacıyla 5. Komiteden aday olduklarını ifade eden Ersin Taşkıran, “Sakarya fındık üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Fındık

Sakarya için vazgeçilmez ve çok değerli bir tarım ürünü. Bu açıdan da fındık üretimi ve ticareti yapan firmalarımızın sorunlarını çözmek ve daha aktif bir

şekilde var olmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden

aday olduk” dedi.

SORUNLARI DA BİLİYORUZ ÇÖZÜMLERİNİ DESektörün önemli isimlerinden destek alarak yola çıktıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz sektörümüzün

sorunlarını da çözüm önerilerini de çok iyi biliyoruz. Bu yolda bizi destekleyen değerli büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz.

İnşallah 1 Kasım’da üyelerimizin teveccühü ile Sakarya’da fındığı ve fındıkçıyı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖREVE TALİBİZMustafa Temizkan ise bir tarım kenti olan Sakarya’da yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yapacakları işbirlikleri ile sektörü daha da

güçlendirmek istediklerini söyledi. Ali Haydar Baş’da kendilerinin sektörün içinden geldiğini kaydederek, görüştükleri tüm üyelerin sorunlarının önemli

olduğunu ve bunları çözmek için göreve talip olduklarını açıkladı.
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Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildli:

”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya

gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan

sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne

olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu

bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de

hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana

gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır.

Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir.

Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek

üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır.

Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında

yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."
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STB’nin bilimsel yayını otoriteler tarafından kabul edildi
STB’nin bilimsel yayını otoriteler tarafından kabul edildi

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

 

ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİDİR

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi, ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında

hasatı yapılan ürünler ne olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar

karşısında uygunsuz ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.

GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne

olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu

bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de

hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor.

16 MİLYON TON

İşte tam da burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için

gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği

yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir.

BEREKETLİ OLSUN

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek

üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır.

Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında

yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.”
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Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek
Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek

 

BÜYÜK  DESTEK Sakarya Ticaret Borsası’nda Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticaretini yapan firmaların oluşturduğu 5. Meslek Komitesinde

üyelerin büyük teveccühünü kazanan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş, seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Uzun süredir

Sakarya’nın dört bir yanında bulunan fındıkçıları  ziyaret eden Taşkıran, Temizkan ve Baş, El birliği, iş birliği ve  güç birliği sloganı ile  vizyonlarını Sakaryalı

fındık üreticilerine aktarıyor.

DAHA GÜÇLÜ TEMSİL1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde fındık üreticisinin daha da güçlenmesine ve sektörün

sorunlarına çare olmak amacıyla 5. Komiteden aday olduklarını ifade eden Ersin Taşkıran, “Sakarya fındık üretiminde  Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Fındık

Sakarya için vazgeçilmez ve çok değerli bir tarım ürünü. Bu açıdan da fındık üretimi ve ticareti yapan firmalarımızın sorunlarını çözmek ve daha aktif bir

şekilde var olmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden

aday olduk” dedi.

SORUNLARI DA BİLİYORUZ ÇÖZÜMLERİNİ DESektörün önemli isimlerinden destek alarak yola çıktıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz sektörümüzün

sorunlarını da çözüm önerilerini de çok iyi biliyoruz. Bu yolda bizi destekleyen değerli büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz.

İnşallah 1 Kasım’da üyelerimizin teveccühü ile Sakarya’da fındığı ve fındıkçıyı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖREVE TALİBİZMustafa Temizkan ise bir tarım kenti olan Sakarya’da yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yapacakları işbirlikleri ile sektörü daha da

güçlendirmek istediklerini söyledi. Ali Haydar Baş’da kendilerinin sektörün içinden geldiğini kaydederek, görüştükleri tüm üyelerin sorunlarının önemli

olduğunu ve bunları çözmek için göreve talip olduklarını açıkladı.

Tags: 

SAKARYAHALK.COM
Yayın Tarihi : 30.10.2022 12:47:00
Link : https://sozsakarya.com/haber/12462055/borsa-5-komitede-taskiranin-listesine-buyuk-

destek







Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın Listesine Büyük Destek
Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın Listesine Büyük Destek

Sakarya Ticaret Borsası 5. Meslek Komitesinden seçimlerde aday olan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş’a fındıkçılar büyük destek

veriyor. Taşkıran, “Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk” diye konuşuyor.

BÜYÜK DESTEK

Sakarya Ticaret Borsası’nda Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticaretini yapan firmaların oluşturduğu 5. Meslek Komitesinde üyelerin büyük

teveccühünü kazanan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş, seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Uzun süredir Sakarya’nın dört bir

yanında bulunan fındıkçıları ziyaret eden Taşkıran, Temizkan ve Baş, El birliği, iş birliği ve  güç birliği sloganı ile  vizyonlarını Sakaryalı fındık üreticilerine

aktarıyor.

DAHA GÜÇLÜ TEMSİL

1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde fındık üreticisinin daha da güçlenmesine ve sektörün sorunlarına çare olmak

amacıyla 5. Komiteden aday olduklarını ifade eden Ersin Taşkıran, “Sakarya fındık üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Fındık Sakarya için

vazgeçilmez ve çok değerli bir tarım ürünü. Bu açıdan da fındık üretimi ve ticareti yapan firmalarımızın sorunlarını çözmek ve daha aktif bir şekilde var

olmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk”

dedi.

SORUNLARI DA BİLİYORUZ ÇÖZÜMLERİNİ DE

Sektörün önemli isimlerinden destek alarak yola çıktıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz sektörümüzün sorunlarını da çözüm önerilerini de çok iyi biliyoruz. Bu

yolda bizi destekleyen değerli büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 1 Kasım’da üyelerimizin teveccühü ile

Sakarya’da fındığı ve fındıkçıyı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖREVE TALİBİZ

Mustafa Temizkan ise bir tarım kenti olan Sakarya’da yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yapacakları işbirlikleri ile sektörü daha da güçlendirmek istediklerini

söyledi. Ali Haydar Baş’da kendilerinin sektörün içinden geldiğini kaydederek, görüştükleri tüm üyelerin sorunlarının önemli olduğunu ve bunları çözmek için

göreve talip olduklarını açıkladı.
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Taşkıran ve ekibine büyük destek
Taşkıran ve ekibine büyük destek

Sakarya Ticaret Borsası 5. Meslek Komitesinden seçimlerde aday olan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş’a fındıkçılar büyük destek

veriyor. Taşkıran, “Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk” dedi.

haberlisin.com-

BÜYÜK DESTEK

Sakarya Ticaret Borsası’nda Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticaretini yapan firmaların oluşturduğu 5. Meslek Komitesinde aday olan Ersin

Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş, seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Uzun süredir Sakarya’nın dört bir yanında bulunan fındıkçıları

ziyaret eden Taşkıran, Temizkan ve Baş, El birliği, iş birliği ve güç birliği sloganı ile  vizyonlarını Sakaryalı fındık üreticilerine aktarıyor.

DAHA GÜÇLÜ TEMSİL

1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde fındık üreticisinin daha da güçlenmesine ve sektörün sorunlarına çare olmak

amacıyla 5. Komiteden aday olduklarını ifade eden Ersin Taşkıran, “Sakarya fındık üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Fındık Sakarya için

vazgeçilmez ve çok değerli bir tarım ürünü. Bu açıdan da fındık üretimi ve ticareti yapan firmalarımızın sorunlarını çözmek ve daha aktif bir şekilde var

olmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk”

dedi.

SORUNLARI DA BİLİYORUZ ÇÖZÜMLERİNİ DE

Sektörün önemli isimlerinden destek alarak yola çıktıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz sektörümüzün sorunlarını da çözüm önerilerini de çok iyi biliyoruz. Bu

yolda bizi destekleyen değerli büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 1 Kasım’da üyelerimizin teveccühü ile

Sakarya’da fındığı ve fındıkçıyı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖREVE TALİBİZ

Mustafa Temizkan ise bir tarım kenti olan Sakarya’da yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yapacakları işbirlikleri ile sektörü daha da güçlendirmek istediklerini

söyledi. Ali Haydar Baş’da kendilerinin sektörün içinden geldiğini kaydederek, görüştükleri tüm üyelerin sorunlarının önemli olduğunu ve bunları çözmek için

göreve talip olduklarını açıkladı.
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Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek
Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek

 

Sakarya Ticaret Borsası 5. Meslek Komitesinden seçimlerde aday olan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş’a fındıkçılar büyük destek

veriyor. Taşkıran, “Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk” diye konuşuyor.

BÜYÜK DESTEK

Sakarya Ticaret Borsası’nda Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticaretini yapan firmaların oluşturduğu 5. Meslek Komitesinde üyelerin büyük

teveccühünü kazanan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş, seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Uzun süredir Sakarya’nın dört bir

yanında bulunan fındıkçıları ziyaret eden Taşkıran, Temizkan ve Baş, El birliği, iş birliği ve  güç birliği sloganı ile  vizyonlarını Sakaryalı fındık üreticilerine

aktarıyor.

DAHA GÜÇLÜ TEMSİL

1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde fındık üreticisinin daha da güçlenmesine ve sektörün sorunlarına çare olmak

amacıyla 5. Komiteden aday olduklarını ifade eden Ersin Taşkıran, “Sakarya fındık üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Fındık Sakarya için

vazgeçilmez ve çok değerli bir tarım ürünü. Bu açıdan da fındık üretimi ve ticareti yapan firmalarımızın sorunlarını çözmek ve daha aktif bir şekilde var

olmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk”

dedi.

SORUNLARI DA BİLİYORUZ ÇÖZÜMLERİNİ DE

Sektörün önemli isimlerinden destek alarak yola çıktıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz sektörümüzün sorunlarını da çözüm önerilerini de çok iyi biliyoruz. Bu

yolda bizi destekleyen değerli büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 1 Kasım’da üyelerimizin teveccühü ile

Sakarya’da fındığı ve fındıkçıyı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖREVE TALİBİZ

Mustafa Temizkan ise bir tarım kenti olan Sakarya’da yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yapacakları işbirlikleri ile sektörü daha da güçlendirmek istediklerini

söyledi. Ali Haydar Baş’da kendilerinin sektörün içinden geldiğini kaydederek, görüştükleri tüm üyelerin sorunlarının önemli olduğunu ve bunları çözmek için

göreve talip olduklarını açıkladı.
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Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek
Borsa 5. Komitede Taşkıran’ın listesine büyük destek

Sakarya Ticaret Borsası 5. Meslek Komitesinden seçimlerde aday olan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş’a fındıkçılar büyük destek

veriyor. Taşkıran, “Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden aday olduk” diye konuşuyor.

BÜYÜK DESTEK Sakarya Ticaret Borsası’nda Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticaretini yapan firmaların oluşturduğu 5. Meslek Komitesinde

üyelerin büyük teveccühünü kazanan Ersin Taşkıran, Mustafa Temizkan ve Ali Haydar Baş, seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Uzun süredir

Sakarya’nın dört bir yanında bulunan fındıkçıları ziyaret eden Taşkıran, Temizkan ve Baş, El birliği, iş birliği ve  güç birliği sloganı ile  vizyonlarını Sakaryalı

fındık üreticilerine aktarıyor.

DAHA GÜÇLÜ TEMSİL1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde fındık üreticisinin daha da güçlenmesine ve sektörün

sorunlarına çare olmak amacıyla 5. Komiteden aday olduklarını ifade eden Ersin Taşkıran, “Sakarya fındık üretiminde Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Fındık

Sakarya için vazgeçilmez ve çok değerli bir tarım ürünü. Bu açıdan da fındık üretimi ve ticareti yapan firmalarımızın sorunlarını çözmek ve daha aktif bir

şekilde var olmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Fındıkçıyı ve üreticiyi hak ettiği şekilde temsil etmek için arkadaşlarımla birlikte komitemizden

aday olduk” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUNLARI DA BİLİYORUZ ÇÖZÜMLERİNİ DESektörün önemli isimlerinden destek alarak yola çıktıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz sektörümüzün

sorunlarını da çözüm önerilerini de çok iyi biliyoruz. Bu yolda bizi destekleyen değerli büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz.

İnşallah 1 Kasım’da üyelerimizin teveccühü ile Sakarya’da fındığı ve fındıkçıyı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

GÖREVE TALİBİZMustafa Temizkan ise bir tarım kenti olan Sakarya’da yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yapacakları işbirlikleri ile sektörü daha da

güçlendirmek istediklerini söyledi. Ali Haydar Baş’da kendilerinin sektörün içinden geldiğini kaydederek, görüştükleri tüm üyelerin sorunlarının önemli

olduğunu ve bunları çözmek için göreve talip olduklarını açıkladı.
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STB tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslararası otorite tarafından kabul

edildi
STB tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslararası otorite tarafından kabul edildi

 

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen Sakarya Ticaret Borsası laboratuvarlarında bir yıldır üzerinde çalışılan fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği

araştırmasına yönelik bilimsel yayın uluslararası 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS) 20-22 October 2022 Kongresinde

otoriteler tarafından kabul edildi.

Sakarya Ticaret Borsası tarafından çalışma ile ilgili açıklamada ”Yapmış olduğumuz çalışma öncelikli olarak gıda güvenliği açısında hasatı yapılan ürünler ne

olursa olsun bunların tarladan çıktığı andan itibaren sofraya gelinceye kadar geçen süreçte karşılaşılan çapraz kontaminasyonlar karşısında uygunsuz

ortamlarda depolandığında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından nelere sebep olabileceği anlamında çok önemlidir.

 

Yapılan bu çalışma aslında tarım ürünleri başta olmak üzere hayvansal ürünlerde de üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında endüstriyel yöntemlerin ve

bilimin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Önemli olan şudur ki kontamisyonda alınan bakteri yükü ve cinsi ne

olursa olsun biz ne kadar kaliteli tarım ürünleri ya da hayvansal ürünler üretirsek üretelim depolama şartlarımız iyi olmazsa uygun ortamı buldukları anda bu

bakteri yükü hızla üremeye devam ediyor ve tarladan sofraya çok uzun yollardan geçen çok fazla maliyetlere sebep olan gıdalarımız hem insan hem de

hayvan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta risk oluşturuyor. İşte tamda burada pandemi başta olmak üzere dünya coğrafyasında farklı bölgeler meydana

gelen savaşlar bize göstermiştir ki hayatta kalabilmemiz için gıda güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden ülkemizde şu anda 8,5 milyon ton

kapasiteye ulaşmış lisanslı depolarımızın ihtiyacımız gereği yaklaşık 16 milyon ton olması gerekmektedir. Sakarya Ticaret Borsası olarak bu anlamda

çiftçimizin, köylümüzün ve üreticimizin emeğinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi adına faaliyete geçirmek üzere olduğumuz Sakarya TB Tarım Ürünleri ve

Lisanslı Depoculuk A.Ş.nin önemi bu Laboratuvar çalışmamız sayesinde de tescillenmiş bulunmaktadır. Ülke ve çiftçimizin ekonomisine kazandıracağı

katma değerden dolayı şimdiden geleceğimizden daha umutluyuz ve kurduğumuz bu tesis, sonrasında yapılacak olanların teminatı niteliğindedir. Şimdiden

şehrimize, çiftçimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.
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SEKTÖRÜN LİDERLERİ "EVET" DEDİ... BORSA'DA DAVUT POLAT SESLERİ!
Sektörün liderleri "Evet" dedi... Borsa'da Davut Polat sesleri!

Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komitesinden aday olan Davut Polat önceki akşam sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda

sektörün önde gelen isimleri Polat’a ve listesine tam destek verdiklerini açıkladı.

SEKTÖRÜN AĞIR TOPLARI Sakarya Ticaret Borsası’sında Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların  yer aldığı 1.

Meslek komitesinde Beyaz Liste ile aday olduğunu açıklayan Davut Polat, önceki akşam düzenlediği yemekli toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen toplantının ev sahipliği Polat yaparken toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği  Genel  Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı

Levent Büyükdemir, Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir,  Adapazarı

Kırmızı Et Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Kasaplar Temin Tevzi Kooperatif Başkanı Fatih Pehlivan, Sakarya Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet

Demir,  Ferizli Süt Birliği Başkanı Hasan Çakır,  Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf Civelek,  Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Üyesi Kenan Akcan katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJIDüzenlenen toplantıda konuşan Polat, “Bugün burada bir araya geldiğimiz çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birlik

ve beraberlik içerisinde, sektörümüzün sorunlarının çözümünde daha aktif görev almak için çıktığımız bu yolda şahsıma gösterilen destekten dolayı onur

duydum. Amacımız, sektörümüzü Sakarya Ticaret Borsamızda en iyi şekilde temsil ederek üyelerimizin sesi olmaktır” dedi.

TAM DESTEKToplantıya katılan sektör temsilcileri ve başkanların tamamı 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Beyaz Listeden sandığa gidecek

olan Davut Polat ve ekibine tam destek verdiklerini açıkladı
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Başkan Adem Sarı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Adem Sarı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Adem Sarı, yayınladığı mesajla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümünü

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUNCumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde,

milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi

rahmet ve minnetle anıyoruz.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
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2 ŞEHRİN KABAK REKABETİ
2 şehrin kabak rekabeti

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor. "Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının

başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.
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 Antalya kabağı

 

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor.Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih

ediliyor.

 

Adapazarı kabağı

 

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi

işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı. "Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı

sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor. Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da

kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

 

 

 

Başka illerden

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi. Sakarya'da yetişen

kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde hem de şehirdeki

birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur" dedi. Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı

sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını hediye olarak götürdüğünü ifade etti. Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen

Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

 

Tatlı tarifi

 

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

 

Lezzet bakımından

 

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi. Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil

koyuyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi

cevizli kimisi de kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

 

Daha sert

 

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti. Tatlıda kullanılan kabağın

da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor,

sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor" dedi.
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SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ
Sakarya ve Antalya'nın kabakta "tatlı" rekabeti

Adana ve Urfa'da yaşanan 'kebap rekabeti'ne benzer bir durum da tatlı da gündeme geldi. Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il

arasında rekabete yol açtı

Tatlı rekabet
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	"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

  

      

                  

  

 

 

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor.

 

 

	

		

			

				

				

			

			

				

				

			

		

	

 

		

 

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi

işareti ise 3 Mayıs 2021'de  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.
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"Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor.

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların

tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

"BAŞKA İLLERDEN İNSANLAR, SAKARYA'YA KABAK TATLISI YEMEYE GELİYOR"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi.

 

 

				

						

					       

					           

					           

					       

					       

					   

				

Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde

hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi.

Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını

hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

 

 

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."

 

 

 

				

						

					       

					           

					           

					       

					       

					   

				

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

 

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

 

Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne

kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz

kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

				

						

					       

					           



					           

					       

					       

					   

				

"ANTALYA KABAK TATLISI LEZZET BAKIMINDAN FARKLI"

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi.

 

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz

ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de

kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.

Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha

yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını

sözlerine ekledi.
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SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ
Sakarya ve Antalya'nın kabakta "tatlı" rekabeti

 

Sakarya'daki bir restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan:

 

- "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği

bence"

 

- Antalya'daki bir restoranda 34 yıldır şef olarak çalışan Raif Kahraman:

 

- "Antalya'nın kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor"

 

(FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN)

 

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.

 

"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

 

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor.

 

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.

 

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi

işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.

 

"Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor.

 

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların

tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

 

- "Başka illerden insanlar, Sakarya'ya kabak tatlısı yemeye geliyor"

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi.

 

Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde

hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi.

 

Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını

hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

 

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

 

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."

 

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

 

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

 

Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne

kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

 

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz
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kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.

 

- "Antalya kabak tatlısı lezzet bakımından farklı"

 

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi.

 

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz

ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de

kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu

 

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.

 

Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha

yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.

 

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını

sözlerine ekledi. (AA)
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İKİ ŞEHRİN "TATLI" REKABETİ
İki şehrin "tatlı" rekabeti

 

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor. "Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının

başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi. Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet

bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların menüsünde yer alıyor. Fırında kızartılmış bal kabakları

üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.   Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26

Haziran 2020'de tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret

ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.    "Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen

tatlıların başında geliyor. Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı,

çevre illerden insanların tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.    SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en

verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi. Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ,

"Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi. Altuğ, 2021'de kabak tatlısının

coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu. Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, "Kabak tatlımızla övünüyoruz ve

olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir dışındaki restoranlarda yediğim

zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka şehirlerde yapılan tatlı da

Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor." dedi.    Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte

yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.    Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde

fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü anlattı. Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan,

"Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği

bence." dedi. "Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa

koyabileceğimiz kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde

istediğimiz tabağa konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması."

değerlendirmesinde bulundu.    Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının

Antalya tatlısı olarak bilindiğini söyledi. Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere

yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5

saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti. Tatlıda kullanılan kabağın

da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor,

sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.    Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan

Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını sözlerine ekledi.
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT'A TAM DESTEK
Sektör temsilcilerinden Davut Polat'a tam destek

Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komitesinden aday olan Davut Polat önceki akşam sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda

sektörün önde gelen isimleri Polat’a ve listesine tam destek verdiklerini açıkladı.

SEKTÖRÜN AĞIR TOPLARI Sakarya Ticaret Borsası’sında Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların yer aldığı 1.

Meslek komitesinde Beyaz Liste ile aday olduğunu açıklayan Davut Polat, önceki akşam düzenlediği yemekli toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen toplantının ev sahipliği Polat yaparken toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı

Levent Büyükdemir, Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Adapazarı

Kırmızı Et Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Kasaplar Temin Tevzi Kooperatif Başkanı Fatih Pehlivan, Sakarya Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet

Demir, Ferizli Süt Birliği Başkanı Hasan Çakır, Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf Civelek, Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Üyesi Kenan Akcan katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJIDüzenlenen toplantıda konuşan Polat, “Bugün burada bir araya geldiğimiz çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birlik

ve beraberlik içerisinde, sektörümüzün sorunlarının çözümünde daha aktif görev almak için çıktığımız bu yolda şahsıma gösterilen destekten dolayı onur

duydum. Amacımız, sektörümüzü Sakarya Ticaret Borsamızda en iyi şekilde temsil ederek üyelerimizin sesi olmaktır” dedi.

TAM DESTEKToplantıya katılan sektör temsilcileri ve başkanların tamamı 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Beyaz Listeden sandığa gidecek

olan Davut Polat ve ekibine tam destek verdiklerini açıkladı
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM DESTEK
Sektör Temsilcilerinden Davut Polat’a Tam Destek

 

Marmara BasınGiriş Yap / Kayıt Ol        
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           C

      

       İstanbul

        Marmara Basın type here...Ara Sektör Temsilcilerinden Davut Polat’a Tam Destek 28 Ekim 2022 16:13 Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek

Komitesinden aday olan Davut Polat önceki akşam sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda sektörün önde gelen isimleri

Polat’a ve listesine tam destek verdiklerini açıkladı.

SEKTÖRÜN AĞIR TOPLARISakarya Ticaret Borsası’sında Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların yer aldığı 1.

Meslek komitesinde Beyaz Liste ile aday olduğunu açıklayan Davut Polat, önceki akşam düzenlediği yemekli toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen toplantının ev sahipliği Polat yaparken toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı

Levent Büyükdemir, Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Adapazarı

Kırmızı Et Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Kasaplar Temin Tevzi Kooperatif Başkanı Fatih Pehlivan, Sakarya Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet

Demir, Ferizli Süt Birliği Başkanı Hasan Çakır, Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf Civelek, Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Üyesi Kenan Akcan katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJIDüzenlenen toplantıda konuşan Polat, “Bugün burada bir araya geldiğimiz çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birlik

ve beraberlik içerisinde, sektörümüzün sorunlarının çözümünde daha aktif görev almak için çıktığımız bu yolda şahsıma gösterilen destekten dolayı onur

duydum. Amacımız, sektörümüzü Sakarya Ticaret Borsamızda en iyi şekilde temsil ederek üyelerimizin sesi olmaktır” dedi.

TAM DESTEKToplantıya katılan sektör temsilcileri ve başkanların tamamı 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Beyaz Listeden sandığa gidecek

olan Davut Polat ve ekibine tam destek verdiklerini açıkladı
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM DESTEK
Sektör Temsilcilerinden Davut Polat’a Tam Destek

Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komitesinden aday olan Davut Polat önceki akşam sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda

sektörün önde gelen isimleri Polat’a ve listesine tam destek verdiklerini açıkladı.

SEKTÖRÜN AĞIR TOPLARI

Sakarya Ticaret Borsası’sında  Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların yer aldığı 1. Meslek komitesinde Beyaz Liste

ile aday olduğunu açıklayan Davut Polat, önceki akşam düzenlediği yemekli toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantının ev

sahipliği Polat yaparken toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir, Sakarya

Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Adapazarı Kırmızı Et Birliği Başkanı

Cimşit Berke, Adapazarı Kasaplar Temin Tevzi Kooperatif Başkanı Fatih Pehlivan, Sakarya Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ferizli Süt Birliği

Başkanı Hasan Çakır, Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf Civelek, Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Kenan Akcan

katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Düzenlenen toplantıda konuşan Polat, “Bugün burada bir araya geldiğimiz çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde,

sektörümüzün sorunlarının çözümünde daha aktif görev almak için çıktığımız bu yolda şahsıma gösterilen destekten dolayı onur duydum. Amacımız,

sektörümüzü Sakarya Ticaret Borsamızda en iyi şekilde temsil ederek üyelerimizin sesi olmaktır” dedi.

 

TAM DESTEK

Toplantıya katılan sektör temsilcileri ve başkanların tamamı 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Beyaz Listeden sandığa gidecek olan Davut Polat

ve ekibine tam destek verdiklerini açıkladı
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM DESTEK
Sektör temsilcilerinden Davut Polat’a tam destek

 

Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komitesinden aday olan Davut Polat önceki akşam sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda

sektörün önde gelen isimleri Polat’a ve listesine tam destek verdiklerini açıkladı.

SEKTÖRÜN AĞIR TOPLARISakarya Ticaret Borsası’sında  Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların yer aldığı 1.

Meslek komitesinde Beyaz Liste ile aday olduğunu açıklayan Davut Polat, önceki akşam düzenlediği yemekli toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen toplantının ev sahipliği Polat yaparken toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı

Levent Büyükdemir, Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Adapazarı

Kırmızı Et Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Kasaplar Temin Tevzi Kooperatif Başkanı Fatih Pehlivan, Sakarya Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet

Demir, Ferizli Süt Birliği Başkanı Hasan Çakır, Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf Civelek, Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Üyesi Kenan Akcan katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJIDüzenlenen toplantıda konuşan Polat, “Bugün burada bir araya geldiğimiz çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birlik

ve beraberlik içerisinde, sektörümüzün sorunlarının çözümünde daha aktif görev almak için çıktığımız bu yolda şahsıma gösterilen destekten dolayı onur

duydum. Amacımız, sektörümüzü Sakarya Ticaret Borsamızda en iyi şekilde temsil ederek üyelerimizin sesi olmaktır” dedi.

TAM DESTEKToplantıya katılan sektör temsilcileri ve başkanların tamamı 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Beyaz Listeden sandığa gidecek

olan Davut Polat ve ekibine tam destek verdiklerini açıkladı
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ANTALYA İLE KABAKTA "TATLI" REKABETİ
Antalya ile Kabakta "Tatlı" Rekabeti

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.

"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

 

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor.

 

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.

 

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi

işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.

 

"Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor.

 

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların

tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

 

"Başka illerden insanlar, Sakarya'ya kabak tatlısı yemeye geliyor"

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi.

 

Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde

hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi.

 

Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını

hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

 

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

 

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."

 

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

 

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

 

Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne

kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

 

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz

kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Antalya kabak tatlısı lezzet bakımından farklı"

 

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi.

 

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz

ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de

kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

 

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.
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Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha

yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.

 

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını

sözlerine ekledi.

Tags: 



SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ!
Sakarya ve Antalya'nın kabakta "tatlı" rekabeti!

 

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.

"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi. Bal

kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor. Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih

ediliyor.

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen " Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın

coğrafi işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı. "Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı

sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor. Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da

kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

"Başka illerden insanlar, Sakarya'ya kabak tatlısı yemeye geliyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi. Sakarya'da yetişen

kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde hem de şehirdeki

birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi. Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın

yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını hediye olarak götürdüğünü ifade etti. Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen

Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı. Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok

üne kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz

kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalya kabak tatlısı lezzet bakımından farklı"

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi. Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil

koyuyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi

cevizli kimisi de kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti. Tatlıda kullanılan kabağın

da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor,

sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi. Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan

Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını sözlerine ekledi.
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SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ
Sakarya ve Antalya'nın kabakta "tatlı" rekabeti

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.

"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde  yer alıyor.

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen "  Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın

coğrafi işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.

"Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor.

 

 

 

 

 

 

 

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların

tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

"Başka illerden insanlar, Sakarya'ya kabak tatlısı yemeye geliyor"SATSO Yönetim Kurulu  Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım

arazileri arasında yer aldığını söyledi.

Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde

hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi.

Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını

hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız  var." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."

 

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın  genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne

kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz

kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir  tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalya kabak tatlısı lezzet bakımından farklı"Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır

kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini söyledi.

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz

ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de

kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.
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Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha

yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını

sözlerine ekledi.
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SAKARYA VE ANTALYA'NIN KABAKTA "TATLI" REKABETİ
Sakarya ve Antalya'nın kabakta "tatlı" rekabeti

 

Sakarya'daki bir restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan: "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne kavuşması, onca mesafeye rağmen

insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence" Antalya'daki bir restoranda 34 yıldır şef olarak çalışan Raif Kahraman: "Antalya'nın

kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor"

 

 

Sakarya ve Antalya'nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.

"Antalya kabak tatlısı", Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor.

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020'de tescillenen "Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi

işareti ise 3 Mayıs 2021'de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.

"Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor.

 

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların

tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

- "Başka illerden insanlar, Sakarya'ya kabak tatlısı yemeye geliyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi.

Sakarya'da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, "Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde

hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur." dedi.

Altuğ, 2021'de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını

hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

Sakarya'nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, "Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız var." diye konuştu.

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya'dan alınan kabakla yapılıyor."

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakarya'nın Türkiye'de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne

kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi.

"Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz

kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya'nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya'yı Türkiye'de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.

- "Antalya kabak tatlısı lezzet bakımından farklı"

Antalya'nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi.

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz

ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de

kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu.

Kahraman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.

Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakarya'nın kestane kabağı, daha sert. Antalya'nın kabağı daha

yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya'da tutulmuyor." dedi.

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını

sözlerine ekledi.
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DAVUT POLAT’A TAM DESTEK
Sektör Temsilcilerinden Davut Polat’a Tam Destek

 

Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komitesinden aday olan Davut Polat önceki akşam sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda

sektörün önde gelen isimleri Polat’a ve listesine tam destek verdiklerini açıkladı.

SEKTÖRÜN AĞIR TOPLARISakarya Ticaret Borsası’sında Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti ile ilgilenen firmaların yer aldığı 1.

Meslek komitesinde Beyaz Liste ile aday olduğunu açıklayan Davut Polat, önceki akşam düzenlediği yemekli toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen toplantının ev sahipliği Polat yaparken toplantıya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı

Levent Büyükdemir, Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Adapazarı

Kırmızı Et Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Kasaplar Temin Tevzi Kooperatif Başkanı Fatih Pehlivan, Sakarya Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet

Demir, Ferizli Süt Birliği Başkanı Hasan Çakır, Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf Civelek, Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Üyesi Kenan Akcan katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJIDüzenlenen toplantıda konuşan Polat, “Bugün burada bir araya geldiğimiz çok değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birlik

ve beraberlik içerisinde, sektörümüzün sorunlarının çözümünde daha aktif görev almak için çıktığımız bu yolda şahsıma gösterilen destekten dolayı onur

duydum. Amacımız, sektörümüzü Sakarya Ticaret Borsamızda en iyi şekilde temsil ederek üyelerimizin sesi olmaktır” dedi.

TAM DESTEKToplantıya katılan sektör temsilcileri ve başkanların tamamı 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Beyaz Listeden sandığa gidecek

olan Davut Polat ve ekibine tam destek verdiklerini açıkladı
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SAKARYA VE ANTALYA’NIN KABAKTA “TATLI” REKABETİ
Sakarya ve Antalya’nın kabakta “tatlı” rekabeti

 

Sakarya ve Antalya’nın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.

“Antalya kabak tatlısı”, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 12 Nisan 2021’de coğrafi işaretle tescillendi.

Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan “Antalya kabak tatlısı”, 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların

menüsünde yer alıyor.

Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.

Sakarya Ticaret Borsasının başvurusuyla 26 Haziran 2020’de tescillenen “Adapazarı beyaz kestane kabağı”ndan yapılan “Adapazarı kabak tatlısı”nın coğrafi

işareti ise 3 Mayıs 2021’de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) alındı.

“Adapazarı kabak tatlısı”, tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor.

Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların

tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.

– “Başka illerden insanlar, Sakarya’ya kabak tatlısı yemeye geliyor”

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin topraklarının ülkenin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını söyledi.

Sakarya’da yetişen kabaktan birçok ürün çıkarıldığını, tatlının da bunlardan biri olduğunu anlatan Altuğ, “Yıllardır kabak tatlısı lezzetli şekilde hem evlerde

hem de şehirdeki birçok restoranda yapılır, misafirlere sunulur.” dedi.

Altuğ, 2021’de kabak tatlısının coğrafi işaretini aldıklarını belirterek, kent insanının misafirlere ikramın yanı sıra başka şehirlere giderken kabak tatlısını

hediye olarak götürdüğünü ifade etti.

Sakarya’nın göçlerle büyümüş çok kültürlü bir şehir olduğuna değinen Altuğ, “Özellikle buraya göç eden kültürler, yemeklerini de buraya getirmişler. Çok

geniş ve leziz mutfağımız var.” diye konuştu.

Kente özgü lezzetlerin en başında kabak tatlısının geldiğine işaret eden Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kabak tatlımızla övünüyoruz ve olabildiğince yaymaya, insanların bu lezzeti tatmasına gayret ediyoruz. Birçok şehirde kabak tatlısı yapılıyor ama şehir

dışındaki restoranlarda yediğim zaman kabağı nereden aldınız diye soruyorum. Mevsiminde buraya kamyonlarla gelip kabağımızı alıyorlar. Yani başka

şehirlerde yapılan tatlı da Sakarya’dan alınan kabakla yapılıyor.”

Kentte 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan ise tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.

Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü

anlattı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, “Sakarya’nın Türkiye’de kabak tatlısıyla bu kadar çok üne

kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence.” dedi.

“Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini” savunan Tahan, “Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz

kabak tatlısını bize vermiyor. Sakarya’nın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa

konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakarya’yı Türkiye’de bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Antalya kabak tatlısı lezzet bakımından farklı”

Antalya’nın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, yıllardır kabak tatlısının Antalya tatlısı olarak bilindiğini

söyledi.

Bölgede yetişen bal kabaklarını kullandıklarını anlatan Kahraman, “Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz

ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de

kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz.” diye konuştu.

Kahraman, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya’dakinin lezzet bakımından farklı olduğunu belirtti.

Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, “Sakarya’nın kestane kabağı, daha sert. Antalya’nın kabağı daha

yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalya’da tutulmuyor.” dedi.

Restorana gelen misafirlerin çoğunun kabak tatlısı talep ettiğini anlatan Kahraman, kentteki hemen hemen tüm restoranlarda kabak tatlısı yapıldığını

sözlerine ekledi.
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Davut Polat’a destek için toplandılar
Davut Polat’a destek için toplandılar

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde toplanan bir grup 1. Meslek Komitesi Adayı Davut Polat’a destek olduklarını duyurdu

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde toplanan bir grup 1. Meslek Komitesi Adayı Davut Polat’a destek olduklarını duyurdu.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir, Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman,

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, Sakarya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mahit Tınmaz, Adapazarı Kırmızı Et Üreticileri

Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Temin Fevzi Kooperatifi Başkanı Fatih Pehlivan, Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ferizli Süt Birliği Başkanı

Hasan Çakır, Karasu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Civelek ve Akyazı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kurt, Polatbey Kebap Salonu’nda yaptıkları

toplantıda Davut Polat’a destek olacaklarını duyurdu. Yemekte konuşan Polat, “Birlik ve beraberlik içerisinde sektörün tüm paydaşlarıyla toplandık.

Sektörümüzün sorunlarını biliyoruz. El birliğiyle bu sorunları borsada dile getirerek grubumuzu temsil etmek istiyoruz” dedi.
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STB seçiminde Davut Polat’a önemli destek
STB seçiminde Davut Polat’a önemli destek

Sakarya Ticaret Borsası (STB) seçimlerine sayılı günler kala kulis çalışmaları hızlandı. Adaylar arasında yer alan Davut Polat’a önemli destek Kırmızı Et

Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ve ekibinden geldi.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) 1 Kasım  2022 Salı günü seçime gidiyor.

750 üyesi bulunan STB’nda mevcut Aday Adem Sarı’nın yanı sıra diğer adaylar da kulis çalışmalarına hız verdi.

Davut Polat’a önemli destek

Bu bağlamda STB seçimlerinde Davut Polat’a destek vermek için Sakarya'da hayvancılık ve kırmızı et üreticileri ile ilgili oda ve birlik başkanları bir araya

geldi. Davut Polat'ın ekibi STB'de 1. Meslek komitesi beyaz listede yer alıyor.

Polat’a destek için Kırmızı Et Üreticileri Birliği Bülent Tunç, Kasaplar Odası  Başkanı Levent Büyükdemir, Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, Damızlık

Birliği Başkanı Hakan Candemir, Sakarya Kırmızı Et Birliği Başkanı Mahit Tınmaz,  Adapazarı kırmızı Et Birliği Başkanı Cimşit Berke, Adapazarı Temin Fevzi

Kooperatifi Başkanı Fatih Pehlivan, Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ferizli Süt Birliği Başkanı Hasan Çakır,  Karasu Süt Birliği Başkanı Yusuf

Civelek, Akyazı Süt Birliği Başkanı Hüseyin Kurt bir araya geldiler.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) 1. Meslek Komitesi Adayı Davut Polat Birlik ve Beraberlik mesajında:

“Sektörün tüm sorunlarını  iyi biliyoruz. Bize destek veren bu güçlü ekip ile sektörün tüm sorunlarını çözmeye talibiz. El birliği ile STB’da bu sorunları

gündeme getirerek çözüme kavuşturmak istiyoruz. Grubumuzu temsil etmek için yola çıktık” ifadelerine yer verdi.

Gündemi yakından takip etmek için Sakarya’nın son dakika haber sitesi NetGaste’yi takip etmeye devam edin
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Listeler askıya çıktı
Listeler askıya çıktı

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak olan seçimler öncesinde İlçe Seçim Kurulu’nun onayladığı üye listeleri askıya çıktı. Listeler 26-27 ve 28

Ekim tarihlerinde askıda kalacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliğine bağlı Sakarya Ticaret Borsasında seçimler için geri sayım başladı.  Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis

Üyeliği Seçimleri 01 Kasım 2022 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binamızda yapılacak. Seçim oy kullanabilecek üyelerin listeleri asıldı.

 

Konuyla ilgili STB tarafından yapılan bilgilendirmede, “Seçimlerde esas alınacak olan Adapazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca kesinleşen ve Borsamıza

gönderilen "SEÇİM LİSTELERİ"; 26 - 27 - 31 EKİM 2022 (Çarşamba - Perşembe - Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası Hizmet Binasında "üç tam

iş günü" ile ilan edilecektir” denildi.
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Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı
Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı

 

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak olan seçimler öncesinde İlçe Seçim Kurulu’nun onayladığı üye listeleri askıya çıktı. Listeler 26-27 ve 28

Ekim tarihlerinde askıda kalacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliğine bağlı Sakarya Ticaret Borsasında seçimler için geri sayım başladı.  Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis

Üyeliği Seçimleri 01 Kasım 2022 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binamızda yapılacak. Seçim oy kullanabilecek üyelerin listeleri asıldı.

Konuyla ilgili STB tarafından yapılan bilgilendirmede, “Seçimlerde esas alınacak olan Adapazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca kesinleşen ve Borsamıza

gönderilen "SEÇİM LİSTELERİ"; 26 - 27 - 31 EKİM 2022 (Çarşamba - Perşembe - Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası Hizmet Binasında "üç tam

iş günü" ile ilan edilecektir” denildi.
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Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı
Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde oy kullanabilecek üyelerin listesi askıya çıktı.

Sayılı günler kaldıSTB’de 1 Kasım’da yapılacak seçimlere artık sayılı günler kaldı. Pazartesi günü saat 9.00 ve 17.00 saatleri arasında Tekeler’de bulunan

Sakarya Ticaret Borsası’nda yapılacak seçimler öncesinde oy kullanabilecek üyelerin listeleri dün askıya çıktı

Çarşamba, perşembe ve pazartesiSakarya Ticaret Borası tarafından yapılan açıklamada, "Seçimlerde esas alınacak olan  Adapazarı İlçe Seçim Kurulu

Başkanlığı'nca kesinleşen ve borsamıza gönderilen seçim listeleri; 26 - 27 - 31 EKİM  2022 (Çarşamba - Perşembe - Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret

Borsası Hizmet Binasında üç tam iş günü ile ilan edilecektir" denildi.
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STB’ de listeler askıda
STB’ de listeler askıda

 

Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliğine bağlı Sakarya Ticaret Borsasında seçimler için geri sayım başladı.  Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis

Üyeliği Seçimleri 01 Kasım 2022 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binamızda yapılacak. Seçim oy kullanabilecek üyelerin listeleri asıldı.

ÜÇ GÜN ASKIDA KALACAKKonuyla ilgili STB tarafından yapılan bilgilendirmede, “Seçimlerde esas alınacak olan Adapazarı İlçe Seçim Kurulu

Başkanlığı'nca kesinleşen ve Borsamıza gönderilen "SEÇİM LİSTELERİ"; 26 - 27 - 31 EKİM 2022 (Çarşamba - Perşembe - Pazartesi) tarihlerinde Sakarya

Ticaret Borsası Hizmet Binasında "üç tam iş günü" ile ilan edilecektir” denildi. Erhan Dinek
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Ticaret Borsası seçimlerinde neler oluyor
Ticaret Borsası seçimlerinde neler oluyor

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) seçimleriyle ilgili TV 264 ekranlarında konuşan gazeteciler Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Hakan Turhan seçimin SATSO'da

olduğu gibi kıran kırana geçeceğine işaret etti.

Engin Arapoğlu moderatörlüğündeki Gazeteciler Soruyor’da Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, iş insanı Bülent Afyon ve iş İnsanı Mustafa Genç’in

adaylık süreci ele alındı.

Programda konuşan gazeteci Safa Polat ise Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın programa saatler kala kendisini arayarak ağır konuştuğunu

açıkladı.
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STB Başkan Adayı Afyon'dan açıklama
STB Başkan Adayı Afyon'dan açıklama

 

Sakarya Ticaret Odası Başkan Adayı Bülent Afyon; "Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı var. Gençlerin bu işi eline alma zamanı geldi” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Adayı Bület Afyon her perşembe akşam Tv264 ekranlarında yayınlanan Son Düzlük programının yorumcusu gazeteci Raif

Ugan’ın sorularını yayınladı.

Ticaret Borsası’nda 8 komitenin de etkin olmasını istediklerini belirten Bülent Afyon, bu bir ekip işi diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin

tarım ve hayvancılıklar ilgili çalışmalarının ellerini güçlendirdiğini söyledi. Afyon 1 Kasım’da yapılacak Ticaret Borsası seçimlerinde 800 civarında üyenin oy

kullanacağının altını çizerek, “Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı var” dedi.

“8 komite de etkin olacak”

TOBB’un da desteği ile sorunlarımızı Ankara’ya taşıyıp çözmek istiyoruz diyen Bülent Afyon, “8 komitemizin de etkin olabileceği, Ticaret Borsası’nın yönetim

anlayışını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu iş ekip işi”

Bülent Afyon seçilmesi durumunda Ticaret Borsası’nda nasıl bir vizyon ve misyon çizeceklerine dair yaptığı konuşmada, “Bu iş ekip ve takım işi. Bizler de

kendimize buna göre vizyonu olan yol arkadaşları belirledik. Sakarya’da güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz. Burada olmazsa olmazımız Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği. TOBB’un desteğini alamamadığımız noktada bir şeyler lafta kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ekrem Yüce bizim elimizi güçlendiriyor”

Başkan seçilmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ile nasıl bir yol yürüyeceklerini konusunda düşüncelerini aktaran Afyon, “Başkan

Yüce’nin Sakarya’da tarım ve hayvancılık alanında ciddi anlamda başlatmış olduğu pilot projeler var. Ekrem Yüce bu anlamda bizim elimizi güçlendiriyor.

İnanıyorum ki Ticaret Borsası ve Büyükşehir birlikte çalıştığında Sakarya’ya değer katacak” şeklinde konuştu.

“800 üye oy kullanacak”

Sakarya Ticaret Borsası’nda 800 civarında üyenin oy kullanacağının altını çizen Afyon, “Biz bu güne kadar doğru işler yapma ve doğru yerlerde olma

çabasında olduk. İşimizle alakalı ortaya her zaman bir karakter koyduk. İnsanlarda güveni ve liyakatı seven bir insanım. İnanıyorum ki doğruları biriktirdiysek

toplum bize sahip çıkacaktır” dedi.

“Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı var”

Mevcut yönetimin yaptığı güzel projeler olduğunu ifade eden Bülent Afyon, “Bizler de bu projelere mecliste destek verdik. Biz kurumsal bir yapıda herkesin

ortak paydaya sahip olduğunu bir yönetim anlayışı düşünüyoruz. Biz farkındalık yaratmak için başkanlığa aday olduk. Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı

var. Gençlerin bu işi eline alma zamanı geldi diye düşünüyoruz” diye konuştu.
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STB Başkan Adayı Afyon: 'Gençlerin bu işi eline alma zamanı geldi'
STB Başkan Adayı Afyon: 'Gençlerin bu işi eline alma zamanı geldi'

Sakarya Ticaret Odası Başkan Adayı Bülent Afyon, 1 Kasım’da yapılacak seçimlerde 800 üyenin oy kullanacağını belirterek, bunun bir ekip işi olduğunu

söyledi. Yeni bir vizyon oluşturmak istediklerini söyleyen Afyon, “Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı var. Gençlerin bu işi eline alma zamanı geldi” dedi.

“Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı  var”

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Adayı Bület Afyon her perşembe akşam Tv264 ekranlarında yayınlanan Son Düzlük programının yorumcusu gazeteci Raif

Ugan’ın sorularını yayınladı.

Ticaret Borsası’nda 8 komitenin de etkin olmasını istediklerini belirten Bülent Afyon, bu bir ekip işi diyerek Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Ekrem Yüce’nin

tarım ve hayvancılıklar ilgili çalışmalarının ellerini güçlendirdiğini söyledi. Afyon 1 Kasım’da yapılacak Ticaret Borsası seçimlerinde 800 civarında üyenin oy

kullanacağının altını çizerek, “Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı var” dedi.

“8 komite de etkin olacak”

TOBB’un da desteği ile sorunlarımızı  Ankara’ya taşıyıp çözmek istiyoruz diyen Bülent Afyon, “8 komitemizin de etkin olabileceği, Ticaret Borsası’nın yönetim

anlayışını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

“Bu iş ekip işi”

Bülent Afyon seçilmesi durumunda Ticaret Borsası’nda nasıl bir vizyon ve misyon çizeceklerine dair yaptığı konuşmada, “Bu iş ekip ve takım işi. Bizler de

kendimize buna göre vizyonu olan yol arkadaşları belirledik. Sakarya’da güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz. Burada olmazsa olmazımız  Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği. TOBB’un desteğini alamamadığımız noktada bir şeyler lafta kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ekrem Yüce bizim elimizi güçlendiriyor”

Başkan seçilmesi durumunda  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ile nasıl bir yol yürüyeceklerini konusunda düşüncelerini aktaran Afyon, “Başkan

Yüce’nin Sakarya’da tarım ve hayvancılık alanında ciddi anlamda başlatmış olduğu pilot projeler var. Ekrem Yüce bu anlamda bizim elimizi güçlendiriyor.

İnanıyorum ki Ticaret Borsası ve Büyükşehir birlikte çalıştığında Sakarya’ya değer katacak” şeklinde konuştu.

“800 üye oy kullanacak”

Sakarya Ticaret Borsası’nda 800 civarında üyenin oy kullanacağının altını çizen Afyon, “Biz bu güne kadar doğru işler yapma ve doğru yerlerde olma

çabasında olduk. İşimizle alakalı ortaya her zaman bir karakter koyduk. İnsanlarda güveni ve liyakatı seven bir insanım. İnanıyorum ki doğruları biriktirdiysek

toplum bize sahip çıkacaktır” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

“Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı var”

Mevcut yönetimin yaptığı güzel projeler olduğunu ifade eden Bülent Afyon, “Bizler de bu projelere mecliste destek verdik. Biz kurumsal bir yapıda herkesin

ortak paydaya sahip olduğunu bir yönetim anlayışı düşünüyoruz. Biz farkındalık yaratmak için başkanlığa aday olduk. Borsanın yeni bir heyecana ihtiyacı

var. Gençlerin bu işi eline alma zamanı geldi diye düşünüyoruz” diye konuştu.
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AK Parti ve Ticaret Borsası gündemdi
AK Parti ve Ticaret Borsası gündemdi

 

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever  istifa ederse yerine kim gelecek! 1 Kasım’da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsa seçimlerinde kim sandıktan

çıkacak! Gazetecilerin gündeminde bu iki soru vardı.

HALK54.COM

Sakaryaspor ile Eyüpspor maçının oynandığı dakikalarda başlayan Gazeteciler Soruyor yine gündemi sarstı. Programın ilk dakikalarında Sakaryaspor-

Eyüpspor maçını yorumlayan Gazeteciler devamında ise AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever milletvekilliği için istifa edip etmeyeceğini, edersen kimin il

başkanı olacağını ve Yunus Tever milletvekili seçilirse nasıl bir vekillik yapacağını değerlendirdi.

İl Başkanı Tever’in istifasına kesin gözüyle bakan gazeteciler, Başkan Tever’in başarılı bir il başkanlığı yapacağı noktasında tereddütleri olduğunu ifade

ettiler. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı için adı geçen İrfan Püsküllü, Ömer Arslan, Fevzi Gürsoy, Enver Tok ve Erkut Aşoğlu isimleri arasında Fevzi Gürsoy ile

Ömer Arslan isimlerinin kamuoyunda öne çıktığını belirten gazeteciler iki isminde şanslı olduğunu dile getirdi.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) seçimleriyle ilgili TV 264 ekranlarında konuşan gazeteciler Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Hakan Turhan seçimin SATSO da

olduğu gibi kıran kırana geçeceğine işaret etti. Engin Arapoğlu modaratörlüğündeki Gazeteciler Soruyor’da söz alan gazeteci Safa Polat ise Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı’nın programa saatler kala kendisini arayarak ağır konuştuğunu açıkladı.

Sakarya gündemine damga vuran programda siyasi parti il başkanlarının istifaları da ele alındı.
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Hep birlikte güzel projelere imza attık
Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride

bıraktıklarını belirterek “Borsamıza katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür

ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı

çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir

kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı

çekimi ile son budu.
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‘Çok emek harcadık’
‘Çok emek harcadık’

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis

Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

 

OY BİRLİĞİYLE

Avni Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya

hak ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

 

‘ÇOK EMEK HARCADIK’Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını

belirterek “Borsamıza katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek

harcadık. Hep birlikte güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden

ziyade eylem yapmayı tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür

ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu
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Sakarya Ticaret Borsası son toplantısı yapıldı
Sakarya Ticaret Borsası son toplantısı yapıldı

Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi

takdim edildi. Borsada ilçemizden Serdar Koç Yönetim Kurulu Üyesi, Kenan Akcan Meclis Başkan Yardımcısı, Sedat Özbay, Recep Pulat meclis üyesi olarak

görev yapıyordu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

 

 

 

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

 

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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STB’de son meclis toplandı
STB’de son meclis toplandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi.
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 Teşekkür etti

 

Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi

takdim edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine

teşekkür etti.

 

Sorumluluk ile

 

Başkan Uçar, “2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya‘ya

hak ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin” dedi.

 

Güzel projeler

 

Meclis Başkanı Avni Uçar‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
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Hep birlikte güzel projelere imza attık
Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride

bıraktıklarını belirterek “Borsamıza katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür

ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı

çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir

kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı

çekimi ile son budu.
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Sarı; Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride

bıraktıklarını belirterek “Borsamıza katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür

ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı

çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir

kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı

çekimi ile son buldu.
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Yayın Tarihi : 21.10.2022 02:09:00
Link : http://www.haberhendek.com/haber/sari-hep-birlikte-guzel-projelere-imza-attik-

h22851.html























Hep birlikte güzel projelere imza attık
Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

A...

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık.Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

"DÖRT YILI GERİDE BIRAKTIK"

Meclis Başkanı Avni Uçar‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı. Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Hep Birlikte Güzel Projelere İmza Attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Başkan Sarı; “Hep birlikte güzel projelere imza attık”

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri..

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

 

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı. Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında biraraya geldi
Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında biraraya geldi

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis

Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla

çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize

verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola

çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin.” dedi.Meclis

Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza katma

değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel

projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı tercih

ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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Başkan Uçar:Hep birlikte güzel projelere imza attık
Başkan Uçar:Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi.Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan  Meclis  Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık.Üyelerimizeve ortak paydamız  Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik.Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemigibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu.Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür

ediyorum.Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından  söz alan  Yönetim Kurulu Başkanı  Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız.Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim.Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık.Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik.Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu.Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaketsunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.

Sakarya’nın son dakika haberlerini NetGaste’den takip edin

Tags: 

NETGASTE.COM
Yayın Tarihi : 21.10.2022 12:25:00
Link : https://www.netgaste.com/haber/12416018/baskan-ucarhep-birlikte-guzel-projelere-

imza-attik























Mustafa Genç'ten STB seçimleri için sürpriz açıklama: Gerekirse birleşiriz
Mustafa Genç'ten STB seçimleri için sürpriz açıklama: Gerekirse birleşiriz

 

Tv264 canlı yayınında Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Genç, komite seçimlerinden çıktıktan sonra üç listenin

çıkmama ihtimaline karşı bir diğer aday olan Bülent Afyon ile birleşebileceklerini söyledi

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım'da seçime gidecek. Mevcut başkan Adem Sarı’nın haricinde önce Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi

kurucularından Bülent Afyon ve dün akşam ise Mustafa Genç Tv264 canlı yayınında adaylığını açıkladı.

Adem Sarı, 5. komite olan “Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti”nden, Bülent Afyon, 1’inci Meslek Komitesi olan tarım ürünleri üretimi ve ticaret

meslek kolundan ve Mustafa Genç, 3’ncü komiteden seçime girecek.

Tv264’te yayınlanan Son Düzlük programına konuk olan Mustafa Genç, aday olduğunu açıklamasının ardından seçimle ilgili açıklamada da bulundu.

Genç, “Komite seçimlerinden üçümüz de çıkarsak, borsa başkanlığı için üç liste çıkamayacağı ihtimaline karşı Bülent Afyon ile listelerimizi birleştirebiliriz”

dedi.
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STB Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir araya geldi
STB Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir araya geldi

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis

Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla

çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize

verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola

çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin.” dedi. Meclis

Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza katma

değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel

projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı tercih

ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında biraraya geldi
Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında biraraya geldi

 

Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında biraraya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız.

 

Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek

gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için

kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.
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Mustafa Genç ticaret borsası için başkan adaylığını açıkladı
Mustafa Genç ticaret borsası için başkan adaylığını açıkladı

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Ticaret Borsası başkanlığına aday

olduğunu Tv264 canlı yayınında açıkladı

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Tv264’te yayınlanan Son Düzlük

programına konuk olarak katıldı.

Programda konuşan Genç, “Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı için iyidir veya kötüdür diyemem. Borsanın kuruluşundan bugüne kadar da herkes kendi

döneminde elinden geldiğince hizmet etmeye özen göstermiştir.

Biz değişim zamanı geldiğini, yeni bir jenerasyonun zamanı geldiğini düşünüyorum.

Biz meclise girersek, çıkışında da Ticaret Borsası başkan adayı olduğumu buradan açıklıyorum.” İfadelerini kullandı.
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik

hedefimiz tarım okulu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik

odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden

beri her platformda tarım ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza

vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu

hayata geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak

yetiştireceğiz” dedi. Fındık Arge Projesi önceliğimiz Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların

kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma

biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması

nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız

kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar

yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600 kilolara ulaşılacak” dedi.Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de

hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal

sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında olmaya çalıştık dedi.Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya

donanımlı bir fuar alanı kazandıralımAdem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde

kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı

kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.Tarımın konuşulmasını

sağladık.Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret

tescilleri, örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla

çiftçilere ücretsiz yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her

daim karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi

büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti.

Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile program sona erdi.
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Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı
Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı

 

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Ticaret Borsası başkanlığına aday

olduğunu açıkladı.

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Tv264’te yayınlanan Son Düzlük

programına konuk olarak katıldı.

Programda konuşan Genç, “Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı için iyidir veya kötüdür diyemem. Borsanın kuruluşundan bugüne kadar da herkes kendi

döneminde elinden geldiğince hizmet etmeye özen göstermiştir.

Biz değişim zamanı geldiğini, yeni bir jenerasyonun zamanı geldiğini düşünüyorum.

Biz meclise girersek, çıkışında da Ticaret Borsası başkan adayı olduğumu buradan açıklıyorum.” İfadelerini kullandı.
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Mustafa Genç ticaret borsası için başkan adaylığını açıkladı
Mustafa Genç ticaret borsası için başkan adaylığını açıkladı

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Ticaret Borsası başkanlığına aday

olduğunu Tv264 canlı yayınında açıkladı

1 Kasım'da yapılacak olan  Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Tv264’te yayınlanan Son Düzlük

programına konuk olarak katıldı.

Programda konuşan Genç, “Ticaret Borsası  Başkanı Adem Sarı için iyidir veya kötüdür diyemem. Borsanın kuruluşundan bugüne kadar da herkes kendi

döneminde elinden geldiğince hizmet etmeye özen göstermiştir.

Biz değişim zamanı geldiğini, yeni bir jenerasyonun zamanı geldiğini düşünüyorum.

Biz meclise girersek, çıkışında da Ticaret Borsası başkan adayı olduğumu buradan açıklıyorum.” İfadelerini kullandı.

Tags: 

MEDYABAR.COM
Yayın Tarihi : 20.10.2022 10:36:00
Link : https://medyabar.com/haber/12413778/mustafa-genc-ticaret-borsasi-icin-baskan-

adayligini-acikladi

















Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı
Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Ticaret Borsası başkanlığına aday

olduğunu Tv264 canlı yayınında açıkladı

1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek olan Mustafa Genç, Tv264’te yayınlanan Son Düzlük

programına konuk olarak katıldı.

Programda konuşan Genç, “Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı için iyidir veya kötüdür diyemem. Borsanın kuruluşundan bugüne kadar da herkes kendi

döneminde elinden geldiğince hizmet etmeye özen göstermiştir.

Biz değişim zamanı geldiğini, yeni bir jenerasyonun zamanı geldiğini düşünüyorum.

Biz meclise girersek, çıkışında da Ticaret Borsası başkan adayı olduğumu buradan açıklıyorum.” İfadelerini kullandı.
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Ekrem Yüce ve Adem Sarı
Ekrem Yüce ve Adem Sarı

 

Hüseyin Cumalı yazdı...

 

Sakarya Ticaret Borsası hızla seçime doğru yol alırken, 3 aday sahada gece gündüz demeden çalışıyor. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, iş

insanı Bülent Afyon ve iş insanı Mustafa Genç’in yönetim kurulu başkanlığı için yarıştığı borsada gözler şu günlerde elbette meslek komite seçimlerinde…

*

Meslek komite seçimlerine 5. komite olan “Kuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti”nden girecek olan Başkan Adem Sarı seçim öncesi son

hamlelerini yapıyor. Ancak yıllardır bir 5. Meslek Komitesi klasiği olan “tek liste” bu kez yok. Başkan Adem Sarı’nın karşısında bu yıl Ersin Taşkıran var. İki

listeli 5. meslek komitesinde ‘kim ipi göğüsleyecek’ sorusu Sakarya’da en çok sorulan soruların başında geliyor…

*

Sahi ya 5. meslek komitesinde ipi kim göğüsleyecek! Sandıktan kim çıkacak! Üye kime ‘5. meslek komitesini 4 yıl daha yönet’ diyecek! Bu sorunun cevabını

bugün vermek imkansız. Ancak her iki isim de sahada sıkı çalışıyor. Ersin Taşkıran ve ekibi sahada üye ziyaretlerini yaparken, borsayla ilgili düşüncelerini

aktarıyor. Bütün adaylar gibi düşüncelerinin yanı sıra projelerini aktaran Taşkıran şu sıralar her halde 4 saatlik uykuyla hazırlıklarını sürdürüyor…

*

Borsa yönetim kurulu başkanlığını bir kez daha ekip arkadaşlarıyla isteyen mevcut Başkan Adem Sarı’nın sahada nasıl çalıştığını her halde yazmama gerek

yok. Bütün meslek komitesi adayları gibi Başkan Sarı da tam saha pres yapıyor. Uykusuz gecelerin şafağında yola çıkan Başkan Adem Sarı üyelerle buluşa

dursun, biz geçen gün yaptığı basın toplantısına dönelim…

*

Bence önceki gün Başkan Adem Sarı ya bilmeden çok büyük bir hata yaptı. Ya da Başkan Adem Sarı harbiden cesur ve gözünü budaktan sakınmıyor! Peki

ama neden böyle düşünüyorum. Açıklayalım. Ticaret Borsası önümüzdeki 1 Kasım’da seçime gidiyor. Seçime 10 gün var iken basın toplantısı

düzenliyorsunuz. Dikkat edin. Tek adaylı bir yarışa değil, 3 adaylığı bir yarışa giriyorsunuz. Ve böylesine kritik bir dönemde medyanın önüne çıkıyorsunuz…

*

Az önce yazdığım gibi ya siz bu işi bilmiyorsunuz. Ya da harbiden çok cesur bir başkansınız. Çok uzağa gitmenin anlamı yok. Yakın tarihten bir örnek

verelim. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) seçimlerine bir bakın. Hangi aday basın toplantısı düzenledi! Hiç kimse düzenlemedi. SATSO gibi bir

devin başkan adaylığına soyunan iş insanı Talip Kuriş bırak basın toplantısını, basınla ayakta bir araya gelmeden aday oldu…

*

Ya deneyimli bir isim olan SATSO Başkanı Akgün Altuğ! Yıllardır ulusal ve yerel basın önüne çıkan Başkan Altuğ bile basının önüne çıkmadı. Ama STB

Başkanı Adem Sarı bütün basını çağırdı ve karşısına çıktı. Başkan Sarı, “Benim verilemeyecek hesabım yok. Her zaman basının önüne rahatlıkla çıkarım”

diyebilir. Eğer böyle düşünüyorsa da kendisini tebrik ederim. Ama bence seçim öncesi bir başkan için bu yaptığı çok rizikolu bir işti. Hatta bu rizikonun

bedelini ödeten haberlerde bu toplantı sonrasında yapıldı…

*

Peki başkan görevde olduğu süre içinde nasıldı! Geçen gün televizyonda da söyledim. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı görevde olduğu süre

içinde bence beklentiden uzak kaldı. Nasıl mı! Her kentin olduğu gibi bu kentin dinamikleri var. SATSO, SESOB, STB bu dinamiklerin başında gelenlerdir.

Elbette başka dinamiklerde var. Ama bu sıraladığım üçlü en önde gelenler arasında bulunuyor…

*

İşte bu nokta da Sakarya Ticaret Borsası kente daha hakim olması gerekirdi. Kentin gündeminde ayak izleri olması gerekirdi. Daha aktif bir borsa ve bir

borsa başkanı olabilirdi. Ancak biz bunu pek göremedik. Bu eksikliği biz basın olarak hissettik. Ayrıca bir pandemi geçirdik. Ardından Ukrayna-Rusya savaşı

patladı. Dünya resmen tarıma odaklandı. Böylesine bir ortamda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gibi şansı Başkan Adem Sarı iyi

kullanamadı…

*

Şöyle bir bakın. Ziraat Mühendisi Ekrem Yüce gerçekten tarım anlamında bu kentin en büyük şansı oldu. Bunu artık Türkiye biliyor. Hatta TV 264

ekranlarında yayınlanan “Gazeteciler Soruyor” isimli programda CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ne dedi! Başkan Ekrem

Yüce’nin tarım politikası ve tarıma yönelik yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Özkoç, “Tarımla ilgili büyük atılım yapan, tarıma büyük destek

veren Ekrem Yüce başkanımı kutlarım” dedi…

*

Her halde muhalefetin sert kalesi olan Engin Özkoç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin tarımla ilgili yaptıklarını beğenmese ve takdir

etmese ona kimse canlı yayında bu teşekkürü yaptıramazdı. Bunun bence imkanı yoktu. Muhalefetin bile tarımla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı takdir ettiği

bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İşte bu büyük şansı Başkan Adem Sarı iyi değerlendiremedi…

*

Oysa Başkan Yüce ile elele olsaydı, bence kazanan hem Sakarya, hem Ticaret Borsası, hem çiftçi, hem Adem Sarı olurdu.  Peki ama Başkan Adem Sarı bir

şey yapmadı mı! Yaptı! Hatta geçen gün hayata geçirdiği projeyi basını da  gezdirdi. Erenler’de 82 dönümlük arazi de 25 bin 800 ton kapasiteli Lisanslı

Depoculuk A.Ş.’yi bu kente kazandırdı. Kendisini bu hizmetlerinden dolayı kutlarım…

*

Kutlarım ama hazır tarım dünyada ve Türkiye’de bu kadar önem kazanmış iken, hazır tarımı bu kadar önemseyen, tarıma bu kadar önderlik eden, hazır

tarıma katma değer katan, hazır Sakarya’nın sözde değil, sözde tarım kenti olması için elini taşın altına değil gövdesini koyan Başkan Ekrem Yüce var iken

keşke Başkan Adem Sarı daha büyük işlere imza atsaydı. Bunları bir Sakaryalı olarak, bir bu topraklarda büyüyen ve baba olan bir insan olarak isterdim…

*

Devam edecek…
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Gazeteciler Sakarya gündemini konuştu
Gazeteciler Sakarya gündemini konuştu

 

Hastanelerde neler oluyor, hayli hararetli biten SATSO seçimleri, siyaset ve daha fazlasını gazeteciler TV 264 ekranlarında değerlendirdi.

Sakarya’da son yıllarda hizmete giren hastanelerle birlikte fiziki anlamda büyük yol kat eden sağlık sisteminde doktor açığını gazeteciler Hakan Turhan, Safa

Polat ve Hüseyin Cumalı canlı yayında ele aldı. Akyazı Devlet Hastanesi’ndeki başarı temposunu da konuşan gazeteciler, hayli ateşli geçen SATSO

seçimlerine değindikten sonra 1 Kasım’da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerini konuştu.

Siyaset gündemini de konuşan gazeteciler, TV 264 ekranlarının klasiği olan “Gazeteciler Soruyor”da basın neler konuştular.
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SAKARYA TİCARET BORSASI'NDA 4 YILDA NELER YAPILDI?
Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı?

 

Şehirdeki basın mensuplarıyla buluşan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 4 yıllık hizmet süresince yapılanları anlattı, "Göreve geldiğimiz 2018

yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik" dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi.Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni

Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım

sağladı.

 

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.

LİSANSLI DEPOCUYU HAYATA GEÇİRDİK HEDEFİMİZ TARIM OKULU

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

 

FINDIK ARGE PROJESİ ÖNCELİĞİMİZ

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi.

Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.

TARIM FUARI KASIMDA SAKARYA ‘YA DONANIMLI BİR FUAR ALANI KAZANDIRALIM

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.

 

TARIMIN KONUŞULMASINI SAĞLADIK

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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Son Düzlük’ün konukları Mustafa Genç ve Müjdat Çetin
Son Düzlük’ün konukları Mustafa Genç ve Müjdat Çetin

Tv264 ekranlarında her perşembe saat 21.00’da canlı olarak yayınlanan Son Düzlük programının bu haftaki konuğu usta gazeteci Müjdat Çetin ve Ticaret

Borsası Başkan adaylığı için ismi geçen Mustafa Genç olacak..

Tv264’ün sevilen programı Son Düzlük birbirinden önemli isimlerle şehrin gündemini konuşmaya devam ediyor. Kemal Turgaç’ın moderatörlüğünü yaptığı ve

Raif Ugan’ın yorumlarıyla renk kattığı programın bu haftaki konukları Yenigün Gazetesi  Genel Yayın Müdürü,  Sakarya Gazeteciler Birliği ve Marmara

Gazeteciler Fedarasyonu  Başkanı Müjdat Çetin ve 1 Kasım'da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası komite seçimlerinde 3. Komiteden seçime girecek

olan ve ayrıca Ticaret Borsası yönetim kurulu Başkan adaylığı içinde ismi geçen Mustafa Genç.

Bu akşam saat 21.00’da canlı olarak yayınlanacak programı kaçırmamak için frekanslarınızı ayarlayın. Sakarya'nın ilk uydu televizyon kanalı TV 264'ü

uydunuzdan izleyebilmek için yapmanız gerekenler bulunuyor.

Türksat 3A uydusundan Batı lokasyonundan yayın yapan TV264 kanalı Digital platformlarda  yer almıyor. Ancak internet üzerinden İPTV'den izlemek

mümkün..

 

 

 

 

 

 

 

http://canli.tv264.com.tr

http://tv264.com.tr/canli-yayin

https://www.youtube.com/tv264

https://  medyabar.com/canli-yayin

TV 264 hakkında detaylı bilgiler için kanalın resmi  sosyal medya hesapları ve www.medyabar.com’da yer alacak olan duyuruları takip etmek mümkün.

TV 264'ü uydudan nasıl izlerim?

TV 264’ü izlemek için, televizyonunuza bağlı uydunuzu aşağıdaki ayarlarına göre düzenlemeniz gerekmektedir.

TV 264’ün frekans bilgileri ise şu şekilde:

Türksat 3A

Frekans: 12685 MHZ

Sembol: 27500

Polarizasyon: Yatay

Fec: 2/3
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‘FINDIĞIN MALİYETİ 15 LİRA FERRERO İYİ FİYAT VERDİ’
‘FINDIĞIN MALİYETİ 15 LİRA FERRERO İYİ FİYAT VERDİ’

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındığın maliyetinin 15 lira olduğunu belirterek, “Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet iyi fiyata çok fındık

alıyor. Fındığın maliyeti 15 lira. En iyi para kazandıran ürün fındık. Çiftçi biraz haksızlık yapıyor” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, fındığın maliyetinin 15 lira olduğunu belirterek, “Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet iyi fiyata çok fındık

alıyor. Fındığın maliyeti 15 lira. En iyi para kazandıran ürün fındık. Çiftçi biraz haksızlık yapıyor” dedi. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve

yönetim kurulu üyeleri, 1 Kasım’da yapılacak borsa seçimlerinden önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. 4 yıllık iktidarlarında yaptığı icraatları anlatan

Başkan Sarı, “2018 yılında göreve geldik. Ben yeni dönemde yeniden adayım. Tarımı ön plana çıkardık. Göreve geldiğimizde 12 milyon kasada paramız

vardı. Lisanslı depoculuk merkezini 33 milyon liraya ihale ettik. Bize 50 milyon liraya mal oldu. Sakarya’daki sektörlerin kullanımına sunduk. Şu anki ederi

150 milyon lira” diye konuştu.TARIM OKULU KURACAĞIZ İŞ GARANTİSİ VERECEĞİZAlancuma’daki 280 dönümlük araziyi 25 yıllığına kiraladıklarını dile

getiren Başkan Sarı, “Binanın yanına Tarım Okulu yapacağız. Hep ara eleman sıkıntısından bahsediliyordu. Mezun olana iş garantisi de vereceğiz” diye

konuştu. Fındıkta araştırma projelerinin olduğuna dikkat çeken STB Başkanı Adem Sarı, “Borsanın yanındaki 8 dönümlük arazide Sakarya havzasına uygun

fındık fidanı üreteceğiz. Bugün yarın dikimini yapacağız. Bölgemizde dönümden 110 kilo fındık alınırken, uygulamayla bu rakam dönümde 600 kilograma

çıkacak” dedi.FERRERO TÜRK FINDIĞI İÇİN KIYMETLİ BİR FİRMATarım ve hayvancılık fuarına 100 bini aşkın ziyaretçinin geldiğine değinen Sarı,

“Sakarya’ya çok amaçlı fuar alanı kurulması için çok mücadele veriyoruz. Hendek’te otoban kenarında Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait bir alan var. Oraya fuar

merkezi yapılabilir” şeklinde konuştu. Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: Devletin fındık almasını doğru buluyorum. Ferrero İtalyan bir firma. Türk fındığı için çok

kıymetli bir firma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 40’ın bu firma satın alıyor.”ÇİFTÇİ BİRAZ HAKSIZLIK YAPIYORSarı

sözlerini şöyle tamamladı: Ferrero bu yıl fındığa iyi fiyat verdi. Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet iyi fiyata çok fındık alıyor. Fındığın maliyeti 15 lira. En iyi

para kazandıran ürün fındık. Çiftçi biraz haksızlık yapıyor. 100 lira olsa neden 110 lira olmadığını söylüyorlar. Fındık iyi kazandırdığı için eskiden bağına

bahçesine gitmiyordu üreticiler. Fındık iyi para ettiği için iyi bakmaya baktılar. 1996 ile 2016 yılları arasında Geyve büyüklüğündeki tarım arazisi yok oldu.

Vatandaş kaçak ev yapıyor. Seçim öncesi gidiyor belediyeye. Organize Sanayi Bölgeleri’nde ikinci ve üçüncü sınıf arazisiyse ben hayır diyorum.” Sakarya
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SAKARYA TİCARET BORSASI VE SEÇİM HEYECANI
Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı

 

Hüseyin Cumalı yazdı...

 

Malum…SATSO seçimi bitti…Geldik STB seçimine…1 Kasım 2022’de seçim var…Yani!Gündem borsa…Ehhh bizde gündemin peşindeyiz…Soru şu!Ne

olur!Herkes bir şey anlatıyor…Yani!Şu an kestirmek zor…

*Seçime genel bir bakış atalım…Sakarya Ticaret Borsası’nda toplam 8 Meslek Komitesi var…

1-) Meslek Grubu Canlı Hayvan, Ham Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti…

2-) Meslek GrubuHububat Mamulleri Toptan Ticareti…

3-) Meslek GrubuTahılların ve Baklagillerin Toptan Ticareti…

4-) Meslek GrubuTaze Sebze ve Meyvelerin Toptan Ticareti…

5-) Meslek GrubuKuru ve Sert Kabuklu Meyvelerin Toptan Ticareti…

6-) Meslek GrubuÇeşitli Gıda Maddeleri Toptan Ticareti…

7-) Meslek GrubuSüpürge İmalatı ve Toptan Ticareti…

8-) Meslek GrubuSüs Bitkisi ve Ağaç Toptan Ticareti…

*

Tıpkı SATSO’da olduğu gibi…Önce Meslek Komiteleri yarışacak…Sonra!Komiteler belli olacak…Sonra!Komitelerle birlikte 22 meclis üyesi

kesinleşecek…Sonra!Meclis üyeleri Yönetim Kurulu’nu seçecek….Final!Borsa meclis başkanı belli olacak…

*

Peki kimler aday!Mevcut başkan Adem Sarı…İş İnsanı Bülent Afyon…İş İnsanı Mustafa Genç…Şimdilik adaylar bunlar…Malum…Adaylar önce komiteden

çıkacak…Sonra başkanlık için yarışacak…Bu kadar tıraş yeter…Şimdi gelelim mevzuya…

*

Şehir gündemine oturan seçimde neler oluyor!Hatırlarsınız…SATSO seçimlerinin Amiral Gemisi 34. Meslek Komitesi idi…İş insanı Murat Ekşi ile iş insanı

Yüksel Avşar kıyasıya yarıştı…İpi Murat Ekşi göğüsledi…Borsa seçimlerinin Amiral Gemisi ise 1. Meslek Komitesi oldu…Bünyesinde Canlı Hayvan, Ham

Deri, Et ve Et Ürünleri Toptan Ticareti yapanları bulunduran 1. Meslek Komitesi’nde tempo ve heyecan çok ama çok yüksek seyir ediyor…

*

Peki burada kimler aday!İş insanı Bülent Afyon…İş insanı Davut Polat…1. meslek komitesinde bu iki isim yarışıyor…Her ikisi de şehrin tanınmış

isimleri…Her iki isimde şu ana kadar saygılı, seviyeli, ilkeli bir seçim politikası izliyor…Dostluğun ön planda olduğu bu yarışta iş insanı Bülent Afyon uzun

yıllardır canlı hayvan ticaretinin önemli isimleri arasında bulunuyor…

*

Ekip arkadaşlarıyla birlikte 1. Meslek Komitesi seçimleri için sıkı bir çalışma içinde bulunan iş insanı Bülent Afyon hem meslek komitesinin hem de Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanlığı için en şanslı isimler arasında bulunuyor. Meslek Komitesi’nde yer alan canlı hayvan, ham deri işiyle uğraşan

üyelerin sevip saydığı Bülent Afyon ve ekibi sahaya basıyor…

*

1. Meslek Komitesi’nin diğer bir adayı ise iş insanı Davut Polat yine bu kentin yakından tanıdığı bir isim olarak seçime giriyor. İşi gereği Et ve Et Ürünleri

üyeleriyle diyalog halinde bulunan Davut Polat geçen hafta Et ve Et Ürünleri işi yapan isimlerle bir araya geldi. Başkan adayı Bülent Afyon gibi seçime asılan

Davut Polat sandıktan çıkmak için 7/24 sahada yoğun mesai harcıyor…

*

Peki ama Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinin Amiral Gemisi haline gelen 1. Meslek Komitesi’nde ne olur! Kim sandıktan çıkar! Daha seçime var…Şu anda

bunu yazmak zor…Ama kulislerden bize gelen bilgilerde Bülent Afyon’un bir tık iyi olduğu yönünde…Tabi son sözü üye söyleyecek…

*

Devam edecek…
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BORSA ÇITAYI YÜKSELTTİ
Borsa çıtayı yükseltti

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı yönetim kurulu ile birlikte 4 yıllık hizmetlerini basın toplantısında değerlendirirken, 1 Kasım’da yapılacak

seçimlerde yeniden başkan adayı olduğunu belirtti.

15

        

        

        

      

    

 Meclis ve yönetim

 

STB Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, yönetim kurulu üyeleri Nizamettin Sarı, Ayhan Akman, Serkan Kayınova, Serdar Koç ve Vedat Arslan ile

birlikte Bonvie Hotel’de basın toplantısı düzenledi. Borsa’da 1 Kasım’da yapılacak seçim öncesinde 4 yıllık görev süreleri içinde yapılanları anlatan Başkan

Sarı sonrasında basın mensupları ile birlikte Alancuma’da yapımı biten Lisanslı Depo’yu yerinde göstererek bilgiler verdi.

 

 

 

Tarım ve ekmek

 

Amasra’daki maden ocağında hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Başkan Sar, tarımın önemine değinirken,

“Pandemi sürecinde tarımın hayatımızdaki önemi daha çok ortaya çıktı.. Bana göre, tarım yoksa, ekmek de yok. Ben şahsen insanın zihninin midesi

olduğunu düşünüyorum. Mide doymadan insanın kafası çalışmaz” dedi.

 

 

 

Güç veren

 

Başkan Sarı, "Projelerimiz var, yaptıklarımız ve yetiştiremediklerimiz var. Göreve geldiğimiz gün söylemiştik, 'koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren

olmak istiyoruz' diye. Bunu sağlamaya çalıştık. Borsa’ya gelen tescil ücretleri ve kamu malını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. En önemlisi lisanslı

depo yaptık. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon paramız vardı. 33 milyona ihaleyi verdik, ilave işler olduğu için 50 milyona mal oldu” dedi.

 

 

 

Çıtasını yükselttik

 

Şuanda lisanslı deponun değerinin 150 milyon lira olduğunu söyleyen Sarı, “Biz bu parayı bankaya verseydik, belki 20 milyon olacaktı. Bu tesis Sakarya'nın

bir kazanımı oldu, Sakarya çiftçisinin kazancı oldu. Sakarya'da mısır ticareti yapan sektörlerin kullanımına sunduk. Buradan da borsaya kazanç

sağlayacağız. Kısacası borsanın çıtasını yükselttik." dedi.

 

 

 

Tarım Okulu

 

Tarıma dayalı bir okul kurmak istediklerini ifade eden Sarı, “Tarım Okulu projesini çok istedim ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı yapamadık.

Tarım Okulu projesi benim hayalim, yapılmasını çok istiyorum. Önümüzdeki dönem bütün yoğunluğumuzu rol model olmasını istediğim Tarım Okulu

projesine vereceğim. Bu okulun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmasını istemiyorum, özel bir okul olmasını istiyorum. Tarım okulunda öğrencileri lise

düzeyinden üniversite düzeyine kadar öğrencileri dünya vatandaşı olarak yetiştireceğiz. Hem yabancı dil öğrenecekler, hem dünya klasiklerini öğrenecekler”

dedi.

 

 

 

İş garantisi

 

Öğrencileri kendi yeteneklerine göre yetişip tarım uzmanı olmalarına yardımcı olacaklarını belirten Sarı, “Sorgulayan bir gençlik yetiştireceğiz. Bunun nedeni;

gittiğimiz birçok yerde ve toplantıda bu eksiklikten bahsediliyor olması. Sadece tarım sektörü değil, diğer sektörlerde de aynı şekilde devam ediyor. Biz

yetiştireceğiz, isteyen öğrencilerimiz üniversiteye gidecek. Üniversiteye gitmek istemeyen öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. Hem tarım uzmanı olacaklar,

hem de sorgulayan bir nesil yetiştireceğiz. Neden, niçin diye sorsunlar" diye konuştu.
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Fındık ve caz konseri

 

Basın mensuplarının yönelttiği soruları da cevaplayan Başkan Sarı, fındık fiyatının yeterli olduğunu vurgularken, “Türkiye’de 700-800 bin ton fındık üretiliyor.

100 bin ton iç tüketim var. Kalan ürünü satmak zorundayız. Fiyatı da aslında gayet iyi. Üreticimiz mağdur olmamak için bildiği tanıdığı güvenilir tüccara malını

satsın” derken, Kelebek Caz konseri içinde partner bulamadıkları için bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

 

 

 

Fuar alanı ihtiyacı

 

Hendek’te otoban girişinde bir alan olduğunu ve buranın fuar alanı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Sarı, “Şehrimizde maalesef fuar işini yapan yok.

Ben de Hendek’teki tardım fuarını Sakaryalı biri yapsın isterim. Ama olmayınca böyle oluyor. Hendek’teki arazide kapalı fuar alanı olması için gerekli

girişimlerimiz seçildiğim takdirde sürecek. Sosyal projelerimiz de devam edecek. Ben temeli törenle atmaktan çok açılış töreni yapmaktan yanayım” dedi.

 

 

 

OSB’lere izin yok

 

Toprak Kurulu’nda yer aldığını ve diğer iki kuruluş temsilcisi ile birlikte adının ‘hayırcı’ olduğunu belirten Sarı, “1. Sınıf tarım arazisine OSB kurulmasına

karşıyım. Buna da hayır oyu veriyorum. Ama kayalık 2.-3. sınıf tarım arazisine kurulacak olana da hayır demiyorum. Sanayi de lazım ama tarımda çok

önemli. Seçimlerimiz konusunda da aday olanlar var. Üyelerimiz oylarını kullanacak” dedi.

 

 

 

Lisanlı depo gezisi

 

Toplantı sonrası yöneticiler ve basın mensupları Alancuma Mahallesinde kurulan yeni “Lisanlı depo” ya giderek incelemelerde bulundular. Başkan Adem

Sarı, deponun kuruluşu ve çalışması hakkında geniş bilgiler verirken, ”Bu depomuz sayesinde üreticimiz artık çok rahat.  TMO aldığı ürünleri lisanlı depoya

koymak mecburiyetinde, bize 50 milyon liraya mal olan bu tesis şimdiki durumu ile 150 milyon kıymete çıktı. Üreticimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun”

dedi.
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın

çıtasını yükselttik.

STB BAŞKANI ADEM SARI, BASINLA KAHVALTIDA BULUŞTUSakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. Basın

toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim

Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okuluYönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018

yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört

yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla

yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı

depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya

vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz” dedi.Fındık Arge Projesi önceliğimizUluslararası ticareti geliştirme

amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız var. İhracata yönelik alternatif

pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım istedik. İyi niyetle girişimlerde

bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en verimli fındık çeşidinin

geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis ettiğimiz arazide

ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600 kilolara ulaşılacak”

dedi.Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralımAdem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000

ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını

belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet

doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.Tarımın konuşulmasını sağladıkTarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane

Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri, örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama,

yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar

başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık.

”dedi.Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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ADEM SARI; “LİSANSLI DEPOYU HAYATA GEÇİRDİK”
Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata geçirdik”

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni

Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi..

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni

Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım

sağladı.

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.

Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okulu

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

Fındık Arge Projesi önceliğimiz

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi.

Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı; “İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.

Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.

Tarımın konuşulmasını sağladık

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik

hedefimiz tarım okulu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik

odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden

beri her platformda tarım ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza

vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu

hayata geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak

yetiştireceğiz” dedi. Fındık Arge Projesi önceliğimiz Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların

kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma

biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması

nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız

kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar

yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600 kilolara ulaşılacak” dedi.Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de

hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal

sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında olmaya çalıştık dedi.Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya

donanımlı bir fuar alanı kazandıralımAdem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde

kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı

kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.Tarımın konuşulmasını

sağladık.Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret

tescilleri, örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla

çiftçilere ücretsiz yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her

daim karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi

büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti.

Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile program sona erdi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.

Hibya Haber Ajansı

Tags: 

MAGAZINXL.COM
Yayın Tarihi : 19.10.2022 06:11:34
Link : http://www.magazinxl.com/stb-baskani-sari-borsanin-4-yillik-hizmetlerini-anlatti-74571





































STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''
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Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''
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yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka
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yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat
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STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.

Hibya Haber Ajansı

Tags: 

KURFARKI.COM
Yayın Tarihi : 19.10.2022 06:11:31
Link : http://kurfarki.com/index.php/stb-baskani-sari-borsanin-4-yillik-hizmetlerini-anlatti-74571





































STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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74571





































STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.

Hibya Haber Ajansı

Tags: 

DAMAKTAKALAN.COM
Yayın Tarihi : 19.10.2022 06:11:12
Link : https://damaktakalan.com/stb-baskani-sari-borsanin-4-yillik-hizmetlerini-anlatti-74571





































STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.
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STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.

Hibya Haber Ajansı
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.

 

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim

Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okuluYönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018

yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört

yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla

yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı

depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya

vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz” dedi.Fındık Arge Projesi önceliğimizUluslararası ticareti geliştirme

amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız var. İhracata yönelik alternatif

pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım istedik. İyi niyetle girişimlerde

bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en verimli fındık çeşidinin

geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis ettiğimiz arazide

ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600 kilolara ulaşılacak”

dedi.Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralımAdem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000

ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını

belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet

doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.Tarımın konuşulmasını sağladık.Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane

Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri, örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama,

yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar

başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık.

”dedi.Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.

LİSANSLI DEPOCUYU HAYATA GEÇİRDİK HEDEFİMİZ TARIM OKULU

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

FINDIK ARGE PROJESİ ÖNCELİĞİMİZ

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi.

Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.

TARIM FUARI KASIMDA SAKARYA ‘YA DONANIMLI BİR FUAR ALANI KAZANDIRALIM

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.

TARIMIN KONUŞULMASINI SAĞLADIK.

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “ Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “ Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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SARI; LİSANSLI DEPOCUYU HAYATA GEÇİRDİK HEDEFİMİZ TARIM OKULU
Sarı; Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okulu

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim

Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okuluYönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018

yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört

yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla

yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı

depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya

vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz” dedi. Fındık Arge Projesi önceliğimizUluslararası ticareti geliştirme

amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız var. İhracata yönelik alternatif

pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım istedik. İyi niyetle girişimlerde

bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en verimli fındık çeşidinin

geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis ettiğimiz arazide

ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600 kilolara ulaşılacak”

dedi.Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralımAdem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000

ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını

belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet

doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.Tarımın konuşulmasını sağladık.Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane

Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri, örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama,

yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar

başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık.

”dedi.Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.   Hibya Haber Ajansı
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.   Hibya Haber Ajansı
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.

 

Tarım okulu yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden

gençlik yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.

 

Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı ''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası

yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız'' dedi.

Hibya Haber Ajansı
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STB BAŞKANI SARI, BORSANIN 4 YILLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI
STB Başkanı Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı

SAKARYA - 19.10.2022 - HİBYA - STB Başkanı Adem Sarı, kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler

Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik.'' dedi.Tarım okulu

yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik

yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.  Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı

''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız''

dedi.

Hibya Haber Ajansı
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BAŞKAN SARI’DAN SAKARYA’YA ÖRNEK PROJE
Başkan Sarı’dan Sakarya’ya Örnek Proje

 

“Tarım Okulu yapacağız”

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklayan Adem Sarı 4 Yıl içinde yaptıkları çalışmaları anlattı.Kasım ayı içerisinde

gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesinde Adapazarında bulunan bir otelde gazeteciler ile bir araya geldi.Görev süresince yönetim olarak yaptıkları

çalışmaları anlatanBaşkan Sarı ”Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık. 4 yıldır

görevdeyiz Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı göreve geldiğimizde lisanslı depo projemizi

tamamladık. 50 milyona mal oldu. Bu Sakarya için çok önemli bir proje” dedi.

 

 

 

Adaylığını açıkladıSTB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı borsanın 734 üyesi bulunduğunu 1 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kongrede de yeniden aday

olacağını açıkladı.Sarı; “STB’nın çıtasını yükselttik. Çok önemli kazanımlar sağladık. Ama yetmez. Biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bu nedenle yarım

kalan projelerimizi tamamlamak, yapmak isteyip yapamadığımız projelerimizi yapmak için üyelerimizden bir dönem daha bize görev vermelerini bekliyoruz.

Tabiki seçim demokratik kurallar çerçevesinde olacak. Başka aday arkadaşlarımız da var. Herkese saygılıyız ve aynı mesafedeyiz. Üyelerimiz bizleri uygun

görür, bir dönem daha bizlere görev verirlerse, Sakarya’da Tarımı zirveye taşımaya kararlıyız” dedi.

 

 

 

Başkan Sarı’dan Tarım Okulu ProjesiTarım okulu yapacaklarını ilk defa açıklayan Sarı” Lisansli Depoculuk Tesislerinin Hemen yanında, daha önceden

kiralık olan hayvan Borsası için yeri alarak Borsamıza kattık. Yine aynı alanın bitişiğindeki araziyi alarak,Tarım Okulu yapmayı planladık. Ancak görev

süremiz içinde pandeminin uzaması bu planlarımızın gecikmesine neden oldu.Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak. Susmayan bir gençlik

yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya’ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif

pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu. Ama vicdanım rahat elimizden

geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat yardımı yaptık, maske yardımı yaptık. Tarım fuarını Sakarya’ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden

fuarı Hendek’te yapıyor diyorlar ama başka yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yıllardan beri Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını aşındırıyorum bir fuar

alanı yapılması için. Tarım için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Başkan Sarı ”10 buçuk milyon bütçemiz vardı. Şuan bütçemizi geçmiş durumdayız.Tarım okulu projesini çok istedim ancak bizden kaynaklı olmayan

sebeplerden dolayı yapamadık. Tarım okulunu çok istiyorum. Bu benim hayalim, rol model olsun istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem bütün

yoğunluğumuzu tarım okuluna vereceğim. Milli eğitim bakanlığını bağlı olsun istemiyorum özel olsun istiyorum. Sorgulayan nesiller yetişsin istiyorum.

İktidarlar değişebilir o yüzden özel olsun istiyorum tarım okulu” açıklamasında bulundu.

 

 

 

Fındık konusunda iddialıyızBaşkan Sarı Türkiye’nin fındık üretiminde Trabzon, Ordu, Giresun’dan sonra pilot bölgesinin Sakarya olduğuna dikkat

çekerek,“Fındık üretiminde ülke genelinde dönüm başına 120 kilo fındık üretiliyor. Ancak bu konuda çok ciddi ve bilimsel çalışmalar içindeyiz, bu

çalışmalarımızın gerçekleşmesi durumunda dönüm başına fındık üretimi 500-600 kiloyu bulacaktır” dedi.Fındık Haftası etkinliği çok önemliBaşkan Sarı

uluslar arası Fındık Borsası üyesi olduğuna dikkat çekerek yaptığı açıklamada:“Trabzon, Ordu, Giresun Ulusal Fındık toplantılarının yapıldığı iller idi. Ancak

girişimlerimizle ilk defa bizim dönemimizde Sakarya’da Fındık Haftası etkinlikleri düzenleyerek Sakarya’nın uluslar arası düzeyde kazanım sağlamasına katkı

sağladık.”

 

 

 

Sosyal coğrafi çalışmalarSarı sosyal ve coğrafi alanda yapılan çalışmalar hakkında da:“Suriye’de İdlib’de Devletimizin yaptığı evlerden 5 tanesi STB

tarafından yapılmıştır. Bunun yanında yıllı 3 bin 150 aileye çeşitli yardımlarda bulunduk. Coğrafi anlamda bölgemizde yetişen ürünlerle ilgili markalaşma

konusunda ciddi çalışmalar içindeyiz” dedi.
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”Sakarya’nın şiir ve sanatla anılmasını istiyorum”Sakarya’nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı ”Sakarya’nın sadece markası

Sakaryaspor var, onun dışında başka bir markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız” dedi.Başkan Sarı toplantı

sonrası Lisanslı depo alanına beraberindeki ve basın mensupları ile giderek burada da yapılan tesisleri gezdirdi ve tesisler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASINLA BULUŞTU
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basınla buluştu

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.

Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz    tarım okulu

  Yönetim Kurulu   Başkanı   Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

Fındık Arge Projesi önceliğimiz

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine

tahsis ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi.

Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.

Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.

Tarımın konuşulmasını sağladık.

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi    büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından    lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.

Gündemi yakından takip etmek için Sakarya’nın son dakika haber sitesi NetGaste’yi takip etmeye devam edin
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Başkan Sarı; “Tarım okulu yapacağız”
Başkan Sarı; “Tarım okulu yapacağız”

 

Sakarya Ticaret Borsası’nda (STB) Kasım ayında gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı basınla bir araya geldi.

2018-2022 yılları arasında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Sarı, 2 hafta sonra gerçekleşecek seçimler öncesinde de vaatlerinden bahsetti.

Basın toplantısının ardından Lisanslı Depoculuğu gezdiren Sarı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

 

“Tarım yoksa ekmek yok”

 

Göreve geldikleri günden bu yana tarımı ön planda tuttuklarını belirten Sarı; “Tarımın önemine her mecrada dikkat çektik. Gördüğünüz üzere Rusya-Ukrayna

savaşının tarıma olan etkileri ortada. Her zaman her yerde söylüyoruz. Tarım yoksa ekmek yok. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. 4 yıldır, görevdeyiz.

Önümüzdeki günlerde tekrar seçim var. Ben bir daha aday olacağım. Yaptığımız ve yetiştiremediğimiz projelerimiz var. Bu projelerin tamamlanması lazım.

Göreve geldiğimiz gün ‘koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren’ demeyi sağlamaya çalıştık. Yaptığımız en önemli çalışmalardan biri Lisanslı Depoculuk.

33 milyona ihaleyi verdik, ilave işler olduğu için 50 milyona TL oldu. Şu anda Lisanslı Depoculuğun değeri 150 milyon TL. Sakarya’nın kazancı oldu.

Borsanın çıtasını yükselttik.” dedi.

“Tarım okulu yapacağız”

Yetiştiremedikleri projelerin başında bir tarım okulu projesinin olduğunu belirten Başkan Adem Sarı; “Pandemi oldu, seçimler oldu çeşitli bürokratik engellerle

karşılaştık. Bu projeyi dönemimizde gerçekleştiremedik ancak tekrar seçilmemiz halinde hayata geçirmeye çalışacağız. Lise döneminden üniversiteye kadar

olan dönemde öğrenciler yetiştireceğiz. Öğrenciler, burada yabancı dil öğrenme imkanı da bulacaklar. Üniversiteye gitmek isteyenler gidecek gitmek

istemeyenlere iş garantisi vereceğiz. Sorgulayıcı bir nesil geliştireceğiz. Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçilememesi durumunda projeyi yeni başkana devredip devretmeyeceği sorusu üzerine Sarı; “Bizler elbette icraat gerçekleştirmek isteyen insanlarız. Eğer

gerçekten arzu edilirse, yapacaklarına inanıyorlarsa bende yönetim kurulu üyesi gibi çalışır ve bu projenin hayata geçmesi için çaba harcarım. Bugün varız

yarın yokuz. Borsada siyaset gibidir. Yarın ne  olacağı belli değil, o yüzden tabi ki yardımcı oluruz” dedi.

“Fındığın maliyeti 15 Lira”

Kendisinin de bir fındık üreticisi olduğunu belirten Adem Sarı; “Fındık en fazla kazanç sağlayan tarım ürünüdür. Devlet bu sene çok iyi bir fiyat belirledi. Keza

Ferrero firması da devlete yakın bir fiyat verdi. Kendileri Türkiyedeki fındığın yüzde kırklık kesimini alıyor ve ürünlerinde kullanıyor. Bakın fındığın maliyeti 15

Lira. Bende bir fındık üreticisiyim. Spekülasyonlara gerek yok, çiftçimiz birazda haksızlık yapıyor. 100 Lira deseler niye 110 değil diyecek üreticilerimiz var”

ifadelerini kullandı.

“AR-GE çalışması yapacağız”

Fındıkla ilgili bir AR-GE çalışması yapacaklarını ifade eden Sarı; “Borsa Kampüsü’nün yanında 8 bin dönümlük bir arazimiz var. Aynı zamanda bütçede

ayırdık. Bu arazide Sakarya ilinin havasına uygun bir fındık fidanı üreteceğiz. Bugün yarın havalar açmaya başladığı zaman dikimini yapacağız. Türkiye

genelinde fındık üretimi dönüm başı 110-120 kilodur. Batıda 2-3 kilo, doğu Karadeniz’de 80-90 kilo. Bu ürettiğimiz fidanlar eğer faaliyete geçerse dikilmeye

başlanırsa dönüm başı 600 KG’ya ulaşacağız” dedi.

“Fuar alanımız yok”

4.Tarım ve Hayvancılık fuarına dikkat çeken Başkan Sarı; “İlk başta olur mu, olmaz mı? Diye düşünürken şu anda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyor.

Borsa olarak bunu Sakarya’ya kazandırdık.  Sakarya’ya güzel bir fuar alanı kazandırmamız lazım. Maalesef şu anda böyle bir yerimiz yok. Sadece fuar alanı

için değil. Birçok etkinliklerin düzenlenmesi içinde kullanılabilecek. Bunun içinde önümüzdeki dönem çalışacağız.” ifadelerin kullandı.
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BAŞKAN ADEM SARI 4 YILLIK FAALİYETİNİ AÇIKLADI
Başkan Adem Sarı 4 yıllık faaliyetini açıkladı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, kurumun kentte yaptığı çalışmaları anlattı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarı, geride bıraktıkları 4

yılda kentin kazanımı için çalıştıklarını belirtti.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, kurumun kentte yaptığı çalışmaları anlattı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarı, geride bıraktıkları 4

yılda kentin kazanımı için çalıştıklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

HEDEFİMİZ TARIM OKULU

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok” sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

 

FINDIK ARGE PROJESİ ÖNCELİĞİMİZ

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi. Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği

ve Odalar Birliği tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında

üyelerimizin yanında olmaya çalıştık dedi.

 

DONANIMLI BİR FUAR ALANI

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek  başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.

 

TARIMIN KONUŞULMASINI SAĞLADIK

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi. Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın

mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile program sona erdi.

Tags: 

MEDYADETAY.COM
Yayın Tarihi : 19.10.2022 04:04:00
Link : https://www.medyadetay.com/baskan-adem-sari-4-yillik-faaliyetini-acikladi















































STB Lisanslı Depo basın mensuplarına tanıtıldı
STB Lisanslı Depo basın mensuplarına tanıtıldı

 

1 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek borsanın 4 yıllık faaliyetlerini anlatan Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB)

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, toplantının ardından basın mensuplarına Lisanslı Depo alanını gezdirerek bilgi verdi.

HALK54.COMNurettin Eryılmaz

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) 1 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çevreyolu üzerindeki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı.

"Borsanın çıtasını yükselttik" diyen STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı görev süresince yaptıkları, yapamadıkları ve yapmak istedikleri projelerle ilgili

açıklamalarda bulunurken, 1 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olacağını da açıkladı.

Başkan Sarı, basın toplantısı sonrası basın mensuplarına Sakarya Ticaret Borsası'nın Erenler'de 82 dönümlük alanda hayata geçirdiği 25 bin 800 ton

kapasiteli Lisanslı Depo tesisini gezdirdi.

Basın mensuplarına Lisanslı Depo alanını gezdirerek bilgiler veren Başkan Sarı, "Depoyu mısır ve buğday üzerine yaptık. İhaleyi 33 milyona verdik. Elektrik

kabloları, doğalgaz ve jeneratörler gibi masraflar ile birlikte 50 milyona mâl oldu. Lisanslı deponun şu an değeri 150 milyon lira. Bu sayede de borsaya bir

katma değer sağlamış olduk. Eskiden çiftçilerimiz köylerde oturuyordu ve kendi ambarları vardı. Tarlada ürünlerini hasat ettikten sonra ambarlarına koyup

beklerlerdi. Daha sonra ilk bahar zamanı satışa koyarlardı. Şimdi tarlada satıyorlar ve depo ihtiyacı oluyor. Bu depolar o ihtiyacı karşılamak için yapıldı.

Sezon zamanı ülkemize bir yıllık yetecek hasat bir ayda pazara çıkıyor. Bu sebeple fiziksel şartlar ve depolama uygun olmuyor. Hasadın gerçek değerinde

satılmasına mâni olan durumu önlemek için bu depoları yaptık" dedi.
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Sarı: Fındığın maliyeti 15 TL
Sarı: Fındığın maliyeti 15 TL

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek 4 yıllık görevinde yapmış olduğu çalışmaları anlatan STB Başkanı Adem Sarı, “Fındığın maliyeti 15 lira. Türkiye de en

iyi para kazandıran tarım ürünü fındıktır.” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası’nda (STB) Kasım ayında gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, bugün bir otelde

düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2018-2022 yılları arasında yaptıkları faaliyetler hakkında açıklama yapan Başkan Sarı,

önümüzdeki seçimlerde tekrar başkan seçildiği takdirde yapacakları hakkında da bilgi verdi. Basın mensuplarının sorularını da tek tek cevaplayan Sarı, daha

sonra yaptırmış oldukları Lisanslı Depoculuğu gezdirdi.

 

 

 

“TARIM YOKSA EKMEK YOK”

 

Göreve geldikleri günden bu yana tarımı her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Sarı, “Tarımın, her mecrada önemli olduğuna dikkat çektik. Her zaman

her yerde söyleriz ‘tarım yoksa ekmek yok’. 4 yıldır, görevdeyiz. Önümüzdeki günlerde tekrar seçim var. Ben bir daha aday olacağım. Yaptığımız ve

yetiştiremediğimiz projelerimiz var. Bu projelerin tamamlanması lazım. Göreve geldiğimiz gün ‘koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren’ demeyi

sağlamaya çalıştık. Yaptığımız en önemli çalışmalardan biri Lisanslı Depoculuk. 33 milyona ihaleyi verdik, ilave işler olduğu için 50 milyona TL oldu. Şu anda

Lisanslı Depoculuğun değeri 150 milyon TL. Sakarya’nın kazancı oldu. Borsanın çıtasını yükselttik.” dedi.

 

 

 

TARIM OKULU PROJESİ

 

Yetiştiremedikleri tarım okulu ile ilgili de konuşan Sarı, “Seçimler oldu, pandemi araya girdi. Birde bazı projeleri bürokratik olarak aşamadık. Tarım okulunda

lise düzeyinden üniversite dizeyine kadar öğrencileri yetiştireceğiz. Tarım uzmanı olacaklar. Öğrenciler, burada yabancı dil öğrenme imkanı da bulacaklar.

Üniversiteye gitmek isteyenler gidecek gitmek istemeyenlere iş garantisi vereceğiz. Sorgulayıcı bir nesil geliştireceğiz. Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz.

Ben kendim fındık sektöründeyim. Fındıkla ilgili bir araştırma geliştirme projemiz var. Borsa Kampüsü’nün yanında 8 bin dönümlük bir arazimiz var. Aynı

zamanda bütçede ayırdık. Bu arazide Sakarya ilinin havasına uygun bir fındık fidanı üreteceğiz. Bugün yarın havalar açmaya başladığı zaman dikimini

yapacağız. Önümüzdeki dönemde özellikle tarım okulu projesine öncelik vereceğiz” diye konuştu.

 

TARIN ALANI YAPILMALI

 

Sarı, “Türkiye genelinde fındık üretimi dönüm başı 110-120 kilodur. Batıda 2-3 kilo, doğu Karadeniz’de 80-90 kilo. Bu ürettiğimiz fidanlar eğer faaliyete

geçerse dikilmeye başlanırsa dönüm başı 600 kiloya ulaşacağız. Tarım ve Hayvancılık Fuarının bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek. İlk başta olur mu, olmaz mı?

Diye düşünürken şu anda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. Borsa olarak bunu Sakarya’ya kazandırdık.  Sakarya’ya güzel bir fuar alanı kazandırmamız

lazım. Maalesef şu anda böyle bir yerimiz yok. Sadece fuar alanı için değil. Birçok etkinliklerin düzenlenmesi içinde kullanılabilecek. Bunun içinde

önümüzdeki dönem çalışacağız.” ifadelerin kullandı.

 

DÜNYA FINDIK HAFTASI

 

Sakarya’nın, Türkiye’de fındık üretiminde 2’nci sırada olduğunu kaydeden Sarı, “Geçen yıl Dünya Fındık Haftası Trabzon’da düzenlendi. Bu yıl Sakarya’da

düzenlenmesi için öneride bulunduk. Önerimiz kabul edildi. Çünkü Sakarya’da ciddi anlamda fındık üretimi yapılmaktadır. Fındığın maliyeti 15 lira. Türkiye de

en iyi para kazandıran tarım ürünü fındıktır. Borsamızın 2001 yılında bütçesi 10 milyon TL idi. Bu rakam şu anda ciddi anlamda artmış durumda. Borsamızda

en fazla işlem gören ürünlerimiz ise; tavuk, mısır buğday ve inek sütü.” dedi.

 

İSMAİL TÜRÜT ZİHNİYETİ

 

Son zamanlarda Sakarya’daki tarım arazilerinin OSB’lere verileceği iddialarına da yanıt veren Sarı, “ Ziraat Odalarının raporuna göre 1996 yılından 2016

yılına kadar Sakarya’da Geyve büyüklüğünde tarım arazisi yok oldu. Kaçak ev yapıyorlar, seçim zamanı belediyeye giderek, bunun affını istiyor. Ben tarım

arazilerinin OSB’lere açılmasını doğru bulmuyorum. 2 ve 3’üncü sınıf OSB’ler için yer olduğu takdirde olabilir. Ancak bunları tarım arazilerinin olduğu alanda

yapılması doğru değil. Sakarya’mızın sadece tarımda değil sanat açısından da gelişmesini istiyoruz. Bunun için projelerimiz oldu ancak bizlere ‘İsmail Türüt

gelir’ denildi. İsmail Türüt’ü getirelim diyen bir zihniyet var. Sakarya’nın sanat alanında da anılmasını istiyoruz. ” Şeklinde konuştu.
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STB Başkanı Sarı, kurumun 4 yılık faaliyetlerini anlattı
STB Başkanı Sarı, kurumun 4 yılık faaliyetlerini anlattı

 

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, kurumun kentte yaptığı çalışmaları anlattı.Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarı,

geride bıraktıkları 4 yılda kentin kazanımı için çalıştıklarını belirtti.Lisanslı depoculukla kente değer kattıklarını ifade eden Sarı, Alancuma Mahallesi'nde

hayata geçirilmesi planlanan Tarım Okulunda, düşünen, sorgulayan, eleştiren bu alanda yetenekli dünya insanları yetiştirmeyi istediklerini dile getirdi.Sarı,

sektördeki işletmelerin büyüme anlamında önemli seviyelere geldiklerinde bölünmelerin başladığına dikkati çekerek, bu sorunların aşılması adına özellikle

Afrika kıtasında ihracat pazarı arayışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.Üniversite iş birliğinde kentin ekolojisine uygun fındık fidesi yetiştirme çalışmalarının

devam ettiğini aktaran Sarı, başarılı olunduğu takdirde dönüm başına Türkiye ortalamasının çok üzerinde ürün alınabileceğini söyledi.Sarı, salgın sürecinde

çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerine da değinerek, üniversite iş birliğinde tarım teknokent kurulması için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Tags: 

HABERTURK.COM
Yayın Tarihi : 19.10.2022 03:25:00
Link : https://www.haberturk.com/sakarya-haberleri/29195565-stb-baskani-sari-kurumun-4-

yilik-faaliyetlerini-anlatti

















Sarı'dan şoke eden sözler... Borsa Başkanından MEB'e bağlı okullara" Sorgulayan nesiller yetişmiyor" ithamı!
Sarı'dan şoke eden sözler... Borsa Başkanından MEB'e bağlı okullara" Sorgulayan nesiller yetişmiyor" ithamı!

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi yaptığı basın toplantısında, skandal ifadeler kullandı.

1 Kasım'da yapılacak  Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde aday olayan mevcut başkan Adem Sarı, düzenlediği basın toplantısında çalışmalarını

değerlendirdi. Ancak Sarı'nın toplantısında çalışmalarımdan çok sarf ettiği skandal cümleler konuşuldu.

haberfokus.com'un haberine göre; toplantıda tarım okulu kuracaklarını ifade eden Sarı, bu okulun Milli  Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasını istemediğini

açıkladı. Sarı'nın bu konudaki gerekçesi ise "Sorgulayan nesiller yetişsin" oldu. Sarı'nın bu sözlerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ithamda

bulunması  dikkat çekti.

''İKTİDARLAR DEĞİŞİEBİLİR O YÜZDEN...''Yani Sarı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olursa sorgulamayan gençlik yetişeceğini ima ederken aynı zamanda

özel okullar milli eğitime bağlı değilmiş gibi hatalı bilgi verdi.

Kuracakları okulun özel olmasını isteyen Sarı, "Açacağımız Tarım Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olsun istemiyorum, Sorgulayan nesiller yetişsin,

iktidarlar değişebilir o yüzden özel okul olmasını istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Sarı'nın iktidar değişebilir ve sorgulayan gençlik bahaneleri ile özel okul isteği toplantıya katılan herkesi şaşkına çevirirdi.

Başkanlık süresi boyunca iktidarın tüm avantajlarından Borsa ve üyeleri olarak faydalanan Adem Sarı’nın bu açıklamaları toplantıda bulunan yönetimi de

rahatsız etti.

Sakarya Ticaret Borsası gibi siyaset üstü bir kuruluşun başındaki kişi olarak “iktidarlar değişebilir” açıklamasını yaparak siyasete de giren Adem Sarı’nın

açıklamaları, parti ayırt etmeksizin STB çatısında faaliyet gösteren üyeleri de rahatsız etti.

Sarı toplantıda ayrıca basın kuruluşlarını zan altında bırakan skandal sözler de sarf etti.
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ADEM SARI'NIN BU AÇIKLAMASI PARTİ BAŞKANI GİBİ
ADEM SARI'NIN BU AÇIKLAMASI PARTİ BAŞKANI GİBİ

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi yaptığı basın toplantısında, skandal ifadeler kullandı.

Sarı, kuracakları okulu Bakanlığa bağlamak istemediklerini çünkü iktidarın değişebileceğini ve sorgulayan gençlik yetiştirmek istediklerini söyleyerek borsa

değil parti başkanı gibi konuştu.

HABERFOKUS

1 Kasım'da yapılacak Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde aday olayan mevcut başkan Adem Sarı, düzenlediği basın toplantısında çalışmalarını

değerlendirdi. Ancak Sarı'nın toplantısında çalışmalarımdan çok sarf ettiği skandal cümleler konuşuldu.

 

Toplantıda tarım okulu kuracaklarını ifade eden Sarı, bu okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasını istemediğini açıkladı. Sarı'nın bu konudaki gerekçesi

ise "Sorgulayan nesiller yetişsin" oldu. Sarı'nın bu sözlerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ithamda bulunması dikkat çekti.

Yani Sarı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olursa sorgulamayan gençlik yetişeceğini ima ederken aynı zamanda özel okullar milli eğitime bağlı değilmiş gibi

hatalı bilgi verdi.

Kuracakları okulun özel olmasını isteyen Sarı, "Önümüzdeki dönemde bütün yoğunluğumuzu tarım okuluna vereceğiz. Biraz da özerk istiyorum. Milli Eğitim

Bakanlığına bağlı olsun istemiyorum. İktidarlar değişiyor vesaire. Kalıcı bir şekikde ve mevzuatı değişmeyecek şekilde bir temel atmak istiyorum. Ülkemizin

gerçekten iyi düşünen iyi okuyan sorgulayan nesile ihtiyacı var. Yani neden nasıl ne için sorularını bir defa sorması lazım. Amacım bu" dedi.

Sarı'nın iktidar değişebilir ve sorgulayan gençlik bahaneleri ile özel okul isteği toplantıya katılan herkesi şaşkına çevirirdi.

Başkanlık süresi boyunca iktidarın tüm avantajlarından Borsa ve üyeleri olarak faydalanan Adem Sarı’nın bu açıklamaları toplantıda bulunan yönetimi de

rahatsız etti.

Sakarya Ticaret Borsası gibi siyaset üstü bir kuruluşun başındaki kişi olarak “iktidarlar değişebilir” açıklamasını yaparak siyasete de giren Adem Sarı’nın

açıklamaları, parti ayırt etmeksizin STB çatısında faaliyet gösteren üyeleri de rahatsız etti.

 

Sarı toplantıda ayrıca basın kuruluşlarını zan altında bırakan skandal sözler de sarf etti.
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ADEM SARI'NIN BU AÇIKLAMASI PARTİ BAŞKANI GİBİ
ADEM SARI'NIN BU AÇIKLAMASI PARTİ BAŞKANI GİBİ

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi yaptığı basın toplantısında, skandal ifadeler kullandı.

Sarı, kuracakları okulu Bakanlığa bağlamak istemediklerini çünkü iktidarın değişebileceğini ve sorgulayan gençlik yetiştirmek istediklerini söyleyerek borsa

değil parti başkanı gibi konuştu.

HABERFOKUS

STB Başkanı'ndan Skandal Sözler

1 Kasım'da yapılacak Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde aday olayan mevcut başkan Adem Sarı, düzenlediği basın toplantısında çalışmalarını

değerlendirdi. Ancak Sarı'nın toplantısında çalışmalarımdan çok sarf ettiği skandal cümleler konuşuldu.

Toplantıda tarım okulu kuracaklarını ifade eden Sarı, bu okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasını istemediğini açıkladı. Sarı'nın bu konudaki gerekçesi

ise "Sorgulayan nesiller yetişsin" oldu. Sarı'nın bu sözlerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ithamda bulunması dikkat çekti.

Yani Sarı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olursa sorgulamayan gençlik yetişeceğini ima ederken aynı zamanda özel okullar milli eğitime bağlı değilmiş gibi

hatalı bilgi verdi.

Kuracakları okulun özel olmasını isteyen Sarı, "Açacağımız Tarım Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olsun istemiyorum, Sorgulayan nesiller yetişsin,

iktidarlar değişebilir o yüzden özel okul olmasını istiyorum" dedi.

Sarı'nın iktidar değişebilir ve sorgulayan gençlik bahaneleri ile özel okul isteği toplantıya katılan herkesi şaşkına çevirirdi.

Başkanlık süresi boyunca iktidarın tüm avantajlarından Borsa ve üyeleri olarak faydalanan Adem Sarı’nın bu açıklamaları toplantıda bulunan yönetimi de

rahatsız etti.

Sakarya Ticaret Borsası gibi siyaset üstü bir kuruluşun başındaki kişi olarak “iktidarlar değişebilir” açıklamasını yaparak siyasete de giren Adem Sarı’nın

açıklamaları, parti ayırt etmeksizin STB çatısında faaliyet gösteren üyeleri de rahatsız etti.

Sarı toplantıda ayrıca basın kuruluşlarını zan altında bırakan skandal sözler de sarf etti.
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Başkan Sarı: "Çiftçimiz için yapıldı"
Başkan Sarı: "Çiftçimiz için yapıldı"

 

HABER//Zehra Aksoy

Foto//Suat Beyenal

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapıları basın mensuplarına açıldı. Başkan Sarı eşliğinde lisanslı depoda yapılan gezintinin ardından konu

hakkında bilgi verildi.

"KATMA DEĞER SAĞLADIK"

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, "Depoyu mısır ve buğday üzerine yaptık. İhaleyi 33 milyona verdik. Elektrik kabloları, doğalgaz ve jeneratörler

gibi masraflar ile birlikte 50 milyona mâl  oldu. Lisanslı deponun şu an değeri 150 milyon lira. Bu sayede de borsaya bir katma değer sağlamış olduk." diye

konuştu.

"ÇİFTÇİNİN İHTİYACI İÇİN YAPILDI"

Lisanslı depo kısaca nedir, hangi amaçla bu yasa çıkmıştır sorularına, "Eskiden çiftçilerimiz köylerde oturuyordu ve kendi ambarları vardı. Tarlada ürünlerini

hasat ettikten sonra ambarlarına koyup beklerlerdi. Daha sonra ilk bahar zamanı satışa koyarlardı. Şimdi tarlada satıyorlar ve depo ihtiyacı oluyor. Bu

depolar o ihtiyacı karşılamak için yapıldı. Sezon zamanı ülkemize bir yıllık yetecek hasat bir ayda pazara çıkıyor. Bu sebeple fiziksel şartlar ve depolama

uygun olmuyor. Hasadın gerçek değerinde satılmasına mâni olan durumu önlemek için bu depoları yaptık." dedi.
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FINDIĞIN MALİYETİ 15 LİRA, FERRERO İYİ FİYAT VERDİ
Fındığın maliyeti 15 lira, Ferrero iyi fiyat verdi

Basın mensuplarıyla buluşan STB Başkanı Adem Sarı, fındığın maliyetinin 15 lira olduğunu belirterek, “Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet iyi fiyata çok

fındık alıyor. Fındığın maliyeti 15 lira. En iyi para kazandıran ürün fındık. Çiftçi biraz haksızlık yapıyor” dedi

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Kasım’da yapılacak borsa seçimlerinden önce Hotel Bonvie’de basın mensuplarıyla

bir araya geldi. 4 yıllık iktidarlarında yaptığı icraatları anlatan Başkan Sarı, “2018 yılında göreve geldik. Ben yeni dönemde yeniden adayım. Tarımı ön plana

çıkardık. Göreve geldiğimizde 12 milyon kasada paramız vardı. Lisanslı depoculuk merkezini 33 milyon liraya ihale ettik. Bize  milyon liraya mal oldu.

Sakarya’daki sektörlerin kullanımına sunduk. Şu anki ederi 150 milyon lira” dedi.

ALANCUMA’DAKİ ARAZİYİ KİRALADIKAlancuma’daki 280 dönümlük araziyi 25 yıllığına kiraladıklarını dile getiren Başkan Sarı, “Binanın yanına Tarım

Okulu yapacağız. Hep ara eleman sıkıntısından bahsediliyordu. Mezun olana iş garantisi de vereceğiz” diye konuştu. Fındıkta araştırma projelerinin

olduğuna dikkat çeken STB Başkanı Adem Sarı, “Borsanın yanındaki 8 dönümlük arazide Sakarya havzasına uygun fındık fidanı üreteceğiz. Bugün yarın

dikimini yapacağız. Bölgemizde dönümden 110 kilo fındık alınırken, uygulamayla bu rakam dönümde 600 kilograma çıkacak” dedi.

FERRERO KIYMETLİ BİR FİRMATarım ve hayvancılık fuarına 100 bini aşkın ziyaretçinin geldiğine değinen STB Başkanı Adem Sarı, “Sakarya’ya çok

amaçlı fuar alanı kurulması için çok mücadele veriyoruz. Hendek’te otoban kenarında Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait bir alan var. Oraya fuar merkezi

yapılabilir” şeklinde konuştu. Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: Devletin fındık almasını doğru buluyorum. Ferrero İtalyan bir firma. Türk fındığı için çok kıymetli

bir firma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 40’ın bu firma satın alıyor.

FINDIĞA İYİ FUAR VERDİLERFerrero bu yıl fındığa iyi fiyat verdi. Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet iyi fiyata çok fındık alıyor. Fındığın maliyeti 15 lira.

En iyi para kazandıran ürün fındık. Çiftçi biraz haksızlık yapıyor. 100 lira olsa neden 110 lira olmadığını söylüyorlar. Fındık iyi kazandırdığı için eskiden

bağına bahçesine gitmiyordu üreticiler. Fındık iyi para ettiği için iyi bakmaya baktılar. 1996 ile 2016 yılları arasında Geyve büyüklüğündeki tarım arazisi yok

oldu. Vatandaş kaçak ev yapıyor. Seçim öncesi gidiyor belediyeye. Organize Sanayi Bölgeleri’nde ikinci ve üçüncü sınıf arazisiyse ben hayır diyorum.
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BAŞKAN SARI'DAN MÜJDE, TARIM LİSESİ GELİYOR: "ÖĞRENCİLERİ TARIM UZMANI OLARAK

ÇIKARTACAĞIZ"
Başkan Sarı'dan Müjde, Tarım Lisesi Geliyor: "Öğrencileri Tarım Uzmanı Olarak Çıkartacağız"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve yönetim kurulu üyeleri  basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı  Adem Sarı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hotel Bonvıe'da basın toplantısı düzenledi.

Başkan Sarı,  2018-  2022 arası yapılan çalışmaları basın mensuplarına anlattı.

Adem Sarı: "2018 yılında göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren tarıma öncelik verdik. Basının ne kadar değerli olduğunu biliyorum çok zor

şartlarda çalışıyorlar, kısacası basına çok değer veren biriyim. 4 yıldır görevdeyim ve 1 kasım da seçim var ve yeniden başkan adayıyım. Çünkü projelerimiz

var bunları hayata geçireceğiz. lisans tepe yaptık. 12 milyon lira paramız vardı 33 milyon lira şuan lisanslı deponun değeri 150 milyon lira, Kazanan Sakarya

oldu, çiftçimiz oldu. Buradan borsaya da para kazandıracağız. Alancuma'da 280 dönüm araziyi kiralayıp lisans deposu yaptık ve şimdi de tarım okulu

yapacaz. Öğrencileri tarım uzmanı olarak çıkartacağız, isteyen üniversiteye gidecek, gitmek istemeyenlere de iş garantisi sağlayacağız. Bu okulda geçmişten

günümüze  eğitim verilecek. Geçtiğimiz zamanlarda Tanzanya'da basınla buluştuk. 40-50 yıllık firmalarımız var. Ben ihracata yönelik ülkelerle iş birliği

yapmaya dış ticarete açılma adına güç birliği yapma adına çalışmalar yaptık. Olumlu olumsuz dönüşler aldık. Ben fındık sektöründeyim, mesela kampüste 8

dönüm arazimiz var SUBU'nün laboratuvarında çalışmalarımız olacak. Bu ürettiğimiz tohumlar 600 kg bulacak. Hem üretim maliyetleri azalacak, kazanan

çifçimiz olacak. İçişleri bakanlığımız Suriye'ye ev yaptı. Bizlerde 10 ev parası yolladık.  Türkiye Odalar Birliği ile hem ekonomik krizde, doğal afetlerde Elazığ

ve yangın da hasar gören ormanlara yardım yaptık. Yıllardan beri Valilik olsun  Büyükşehir olsun Sakarya'ya fuar alanı kazandıralım diye ısrar ediyorum.

Hendek te 500-600 dönük bir arazi var burası olabilir. Kabak ayna, yerli mısır tohumu 'nu çiftçimize dağıttık, Canlı hayvan Borsası'nı 25 yıllığına kiralamıştık.

Canlı hayvan pazarı kurmuştuk orayı geçtiğimiz ay satın aldık. Fındık denilince akla Giresun ve Ordu geliyor. Geçen yıl dünya fındık haftası Trabzon'da

düzenlendi. Dedim ki Sakarya  Türkiye'de bu noktada önemli konumda. Israrlarım sonucunda buda gerçekleşti. Ramazan aylarında ailelere yardım yaptık.

Nefes kredisi ile ilgili gerçekten kriz vardı. Üyelerimize 50 lira lık kredi verdik. Tarım teknokent'in kurulması için çalışmalar başlattık. Tarımın ne kadar önemli

olduğunu hepimiz biliyoruz. 2021 yılında 10.5 milyon bütçemiz vardı şuan daha iyi konumdayız.  Son olarak şu detayı paylaşmak istiyorum,2022 yılında

sosyal medya olarak 11 milyon 724 bin tıklamamız olmuş"  ifadelerini kullandı.
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Sarı: fındığın maliyeti 15 lira
Sarı: fındığın maliyeti 15 lira

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı, fındık fiyatları ile ilgili değerlendirmede

bulundu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan basın buluşmasında Sarı, Fındık fiyatı

konusundadeğerlendirmede bulundu. Sarı, yaptığı değerlendirmede, " Ferrrero bir İtalyan firması. Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 40'ını bu firma alıyor.

Ferrero bu yıl iyi fiyat verdi. Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet çok fındık alıyor. Ben ihracatçıyım. Fındığın maliyeti 15 lira. 50 lira iyi fiyat. En iyi para

kazandıran ürün fındıktır. Fındık üreticisi Ferreroya haksızlık yapıyor. Fındık iyi kazandıran bir ürün" dedi.

Tags: 

T54.COM.TR
Yayın Tarihi : 19.10.2022 11:35:00
Link : https://t54.com.tr/haber/12403987/sari-findigin-maliyeti-15-lira























STB başkanı: fındığın maliyeti 15 lira
STB başkanı: fındığın maliyeti 15 lira

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,  basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan basın buluşmasında Sarı, Fındık fiyatı

konusundadeğerlendirmede bulundu. Sarı, yaptığı değerlendirmede, " Ferrrero bir İtalyan firması.  Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 40'ını bu firma alıyor.

Ferrero bu yıl iyi fiyat verdi. Ferrero olmazsa ne yapacağız. Devlet çok fındık alıyor. Ben ihracatçıyım. Fındığın maliyeti 15 lira. 50 lira iyi fiyat. En iyi para

kazandıran ürün fındıktır. Fındık üreticisi Ferreroya haksızlık yapıyor. Fındık iyi kazandıran bir ürün" dedi.
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BAŞKAN SARI ''TARIM OKULU YAPACAĞIZ''
Başkan Sarı ''Tarım okulu yapacağız''

STB Başkanı Adem Sarı, Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla

buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Haberlisin.com - STB Başkanı Adem Sarı, Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi  Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir

otelde basınla buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin

kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler

var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo  Sakarya çiftçisi ne değer

katacak. Borsanın çıtasını yükselttik'' dedi.''Tarım okulu yapacağız''Tarım okulu yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi

olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden gençlik yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik.

İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama

vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes

başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri  Büyükşehir Belediyesi'nin

kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı. Başkan

Sarı ''10 buçuk milyon bütçemiz vardı. Şuan bütçemizi geçmiş durumdayız. Borsamızda 734 üye oy kullanacak. Tarım okulu projesini çok istedim ancak

bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı yapamadık. Tarım okulunu çok istiyorum. Bu benim hayalim, rol model olsun istiyorum. İnşallah önümüzdeki

dönem bütün yoğunluğumuzu tarım okuluna vereceğim. Milli eğitim bakanlığını bağlı olsun istemiyorum özel olsun istiyorum. Sorgulayan nesiller yetişsin

istiyorum. İktidarlar değişebilir o yüzden özel olsun istiyorum tarım okulu'' açıklamasında  bulundu. ''Sakarya'nın şiir ve sanatla anılmasını

istiyorum''Sakarya'nın tek markasının Sakaryaspor olduğunu ifade eden başkan Sarı ''Sakarya'nın sadece markası Sakaryaspor var, onun dışında başka bir

markası yok. Sakarya sanatla şiirlerde anılmasını istiyorum bunun için çalışacağız'' dedi.

Tags: 

HABER54.COM.TR
Yayın Tarihi : 19.10.2022 11:09:00
Link : https://www.haber54.com.tr/guncel/baskan-sari-tarim-okulu-yapacagiz-h33631.html























BAŞKAN SARI ''TARIM OKULU YAPACAĞIZ''
Başkan Sarı ''Tarım okulu yapacağız''

STB Başkanı Adem Sarı, Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla

buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Haberlisin.com -

STB Başkanı Adem Sarı, Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan başkanlık seçim öncesi Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir otelde basınla

buluşarak 4 içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Sarı ''Göreve geldiğimiz günden beri tarımı öne çıkardık. Mide soymadan kimsenin kafası çalışmaz. Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu

anladık. 4 yıldır görevdeyiz ve tekrar başkan adayıyım. Yaptığımız ve yapamadığımız projeler var. Bunları tamamlamak istiyoruz. 12 milyon paramız vardı

göreve geldiğimizde lisanslı depo 50 milyona mal oldu. Bu depo Sakarya çiftçisi ne değer katacak. Borsanın çıtasını yükselttik'' dedi.

''Tarım okulu yapacağız''

Tarım okulu yapacaklarını açıklayan Sarı ''Tarım okulunda öğrencilerimize iş garantisi olacak.  Susmayan bir gençlik yetiştireceğiz. Soru soran merak eden

gençlik yetiştireceğiz. Tanzanya ve Nijerya'ya gittik. Orada sadece gezmeye gitmedik. İhracata yönelik alternatif pazarlar aradık. Ben Nijerya ile iş yapmaya

başladım. başarılı olduğumuz konular oldu, başarılı olamadığımız konular oldu ama vicdanım rahat elimizden geleni yaptık. Pandemi sürecinde bakliyat

yardımı yaptık, maske yardımı yaptık.  Tarım fuarını Sakarya'ya kazandırdık. Herkes başkan Hendekli o yüzden fuarı Hendek'te yapıyor diyorlar ama başka

yapabileceğimiz kapalı bir alan yok. Ben yollardan beri Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını aşındırıyorum  bir fuar alanı yapılması için. Tarım için elimizden

geleni yaptık, yapıyoruz. Tarım yoksa, ekmekte yok'' ifadelerini kullandı.

Başkan Sarı ''10 buçuk milyon bütçemiz vardı. Şuan bütçemizi geçmiş durumdayız. Borsamızda 734 üye oy kullanacak. Tarım okulu projesini çok istedim

ancak bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı yapamadık. Tarım okulunu çok istiyorum. Bu benim hayalim, rol model olsun istiyorum. İnşallah

önümüzdeki dönem bütün yoğunluğumuzu tarım okuluna vereceğim. Milli eğitim bakanlığını bağlı olsun istemiyorum özel olsun istiyorum. Sorgulayan nesiller

yetişsin istiyorum. İktidarlar değişebilir o yüzden özel olsun istiyorum tarım okulu'' açıklamasında bulundu.
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STB Başkanı Sarı borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı: Çıtayı yükselttik
STB Başkanı Sarı borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı: Çıtayı yükselttik

 

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, 1 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek,

borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı. Başkan Sarı, "Borsanın çıtasını yükselttik." dedi.

HALK54.COMNurettin Eryılmaz'ın haberiSakarya Ticaret Borsası'nda 1 Kasım'da seçim heyecanı yaşanacak. Seçimlerde borsa üyeleri, 22 meclis üyesini

seçecek. Meslek komitesi ve meclis üyesi seçiminin ardından ise meclis üyeleri kendi arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ile meclis başkanını

seçecek. Mevcut başkan Adem Sarı'nın karşısına Mustafa Genç ve Bülent Afyon rakip olarak çıkacak.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) 1 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çevreyolu üzerindeki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Sarı, borsanın 4 yıllık hizmetlerini anlattı.

"BORSANIN ÇITASINI YÜKSELTTİK"Başkan Sarı, "Neden başkan adayıyım? Projelerimiz var, yaptıklarımız ve yetiştiremediklerimiz var. Göreve geldiğimiz

gün söylemiştik, 'koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren olmak istiyoruz' diye. Bunu sağlamaya çalıştık. Borsaya gelen tescil ücretleri ve kamu malı

bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. En önemlisi lisans depo yaptık. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon paramız vardı. 33 milyona ihaleyi verdik,

ilave işler olduğu için 50 milyona mal oldu. Şuanda lisans deponun değeri 150 milyon. Biz bu parayı bankaya verseydik belki 20 milyon olacaktı. Bu

Sakarya'nın bir kazanımı oldu, Sakarya çiftçisinin kazancı oldu. Sakarya'da mısır ticareti yapan sektörlerin kullanım alanına sunduk. Buradan da borsaya

kazanç sağlayacağız. Kısacası borsanın çıtasını yükselttik." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından basın mensuplarına Sakarya Ticaret Borsası'nın yaptığı lisanslı depo gezdirildi.
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Başkan Sarı: “Tarım yoksa ekmek de yok”
Başkan Sarı: “Tarım yoksa ekmek de yok”

 

HABER//Suat Beyenal

Sözlerine maden ocağında hayatını kaybeden işçilere ve ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan  Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı toplantıda

yaptığı konuşmada, tarımın önemine değindi. Pandemide tarımın hayatımızdaki öneminin daha çok ortaya çıktığını belirten başkan Sarı, “Tarım yoksa

ekmek de  yok. Ben şahsen insanın zihninin midesi olduğunu düşünüyorum. Mide doymadan insanın kafası çalışmaz” ifadelerine yer verdi.
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STB KAHVALTIDA BASINLA BİR ARAYA GELDİ
STB Kahvaltıda Basınla Bir Araya Geldi

 

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı. Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim

Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı. Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okulu  Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz

2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik.

Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek

yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu

ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem

dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz” dedi. Fındık Arge Projesi önceliğimiz  Uluslararası ticareti

geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız var. İhracata

yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım istedik. İyi

niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en verimli

fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi. Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği

ve Odalar Birliği tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında

üyelerimizin yanında olmaya çalıştık dedi. Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve

her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım fuarı alanı kazandırma arzusu içinde

olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten

kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi. Tarımın konuşulmasını sağladık. Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz

Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri, örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla

ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik

çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik

faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını

sağladık. ”dedi. Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak

kazandıklarını belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo

basın gezisi ile program sona erdi.
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SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİRARAYA GELDİ.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.

Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okulu

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok”sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

                                  

Fındık Arge Projesi önceliğimiz

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyologların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma biraraya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Arge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi.

Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.

Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottasıyla hareket edelim” dedi.

Tarımın konuşulmasını sağladık.

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.
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STB’den MedyaRota’ya Ziyaret
STB’den MedyaRota’ya Ziyaret

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar MedyaRota’yı ziyaret etti.

Sakarya Ticaret Borsası ( STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve  Meclis Başkanı Avni Uçar,   MedyaRota ve RadyoRota ofislerini ziyaret etti.

MedyaRota Genel Yayın Yönetmeni Ersin İbil’de Sakarya Ticaret Borsası’na ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.
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Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış
Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış

 

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa gidiyor. 8 Meslek komitesinden belirlenecek 22 meclis üyesi 4 yıllığına borsayı yönetecek ismi seçecek.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için ise Adem Sarı, Mustafa Genç ve Bülent Afyon kıyasıya bir rekabet içinde...

Sakarya Ticaret Borsası, 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde, sandıkta oy kullanacak olan üyelerin kesin listeleri bugün netleşti. Askıya çıkan listeler, İl

Seçim Kuruluna gönderildi. Listelerin de kesinleşmesi ile seçim yarışı iyice kızıştı.

1  Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerle borsa üyeleri 22 meclis üyesini seçecek. Meslek Komitesi ve meclis üyesi seçimin ardından ise meclis üyeleri kendi

arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ile meclis başkanını seçecek. Yönetim kurulu başkanlığı için 3 isim resmen aday olduklarını açıkladı. Mevcut

Başkan Adem Sarı’nın karşısına Mustafa Genç ve Bülent Afyon aday olarak çıkacak.

3 başkan adayı da seçime farklı komitelerden girecek. 1, 3 ve 5. Komiteler yönetim kurulu başkanlığı özelinde büyük bir çekişmeye sahne olacak. Her

başkan adayı, yönetimde rakibi olacak ismin karşısına liste çıkarırken, seçimin son düzlüğünde de yoğun bir mesai ile çalışmalarını hızlandırıyor. Sakarya

Ticaret Borsasında bir dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Adem Sarı’nın borsada bekleneni verememesi kendisinin en büyük dezavantajı olarak

görülürken, diğer adayların da seçim çalışmalarını borsanın güçlenmesi ve yenilenmesi üzerinden yürüttüğü dile getiriliyor. Ticaret Borsasının Sarı

dönemindeki en büyük eksilerinden biri de basın üzerinde kendilerine yönelik eleştirilere sessiz kalmaları ve borsanın şehir gündemi ile ilgili konularda ortada

olmaması.

1.KOMİTEDE BÜYÜK REKABET

Seçimin en rekabetli geçtiği komite olan 1. Meslek Komitesi başkan adaylarından Bülent Afyon’un yarıştığı komite olma özelliği taşıyor. Afyon bu komitede

Davut Polat’ın oluşturduğu liste ile yarışıyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı komitede Bülent Afyon bu komiteden çıkarsa yönetime aday olacak. Çıkamaz

ise Davut Polat ve listesi, başkan adayını komitesinden çıkarmayan isim olarak önemli bir avantaj yakalayacak. Uzun süredir kendi komitesi için seçim

hazırlığı yapan Davut Polat, geçtiğimiz hafta sektörün farklı kesimlerinden aldığı destekle dikkat çekmişti. Bülent Afyon’unda üye bazlı çalışma yaparak arayı

kapatmaya çalıştığı dile getiriliyor.

3.KOMİTEDE MUSTAFA GENÇ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığının diğer adayı Mustafa Genç ise 3. Meslek Komitesinden yarışa girecek. Genç’in listesinde Bekir Uztürk

ile bir önceki Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete’de yer alıyor. Komitesinden geniş bir destek alan Mustafa Genç’in karşısında ise Adem Sarı’nın

desteklediği Sinan Elbirlik çıkacak. Mısır Ticareti ile uğraşan firmaların temsilcilerinin yarıştığı liste kıyasıya bir rekabete sahne olurken, Daha önce Sakarya

Ticaret Borsası yönetiminde de aktif olarak görev alan Mustafa Genç’in listesinin öne çıktığı da borsa kulislerinde dile getiriliyor.

FINDIKÇILARDA BU KEZ İKİ LİSTE YARIŞACAK

Başkan Adem Sarı ise Kuru ve sert kabuklu meyvelerin toptan ticareti yani fındık ticareti ile ilgili firmaların yer aldığı 5. Meslek Komitesinden yarışa girecek.

Bugüne dek hep tek liste ile gerçekleştirilen 5.komitenin seçimlerinde bu dönem 2 liste yarışacak. Sarı’nın karşısına çıkan Ersin Taşkıran’ın listesinde ise Ali

Haydar Baş ve Mustafa Temizkan gibi isimler yer alıyor.

Daha önce 7 komitenin yer aldığı Ticaret Borsasına bu yıl dış mekan süs bitkileri sektörünün bulunduğu yeni bir komitenin de eklenmesi ile komite sayısı 8’e,

meclis üyesi sayısı ise 20’den 22’ye çıktı.

Seçimde oy kullanacak olan üyelerin listeleri İl Seçim Kuruluna gönderilirken kesin listeler 25 Ekim’de seçim kurulu onayı ile belli olacak.
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Ticaret Borsasında nefes kesen yarış
Ticaret Borsasında nefes kesen yarış

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa gidiyor. 8 Meslek komitesinden belirlenecek 22 meclis üyesi 4 yıllığına borsayı yönetecek ismi seçecek.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için ise Adem Sarı, Mustafa Genç ve Bülent Afyon kıyasıya bir rekabet içinde.

Sakarya Ticaret Borsası, 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde, sandıkta oy kullanacak olan üyelerin kesin listeleri bugün netleşti. Askıya çıkan listeler, İl

Seçim Kuruluna gönderildi. Listelerin de kesinleşmesi ile seçim yarışı iyice kızıştı.

1 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerle borsa üyeleri 22 meclis üyesini seçecek. Meslek Komitesi ve meclis üyesi seçimin ardından ise meclis üyeleri kendi

arasında Yönetim Kurulu  Başkanı ve yönetimi ile meclis başkanını seçecek. Yönetim kurulu başkanlığı için 3 isim resmen aday olduklarını açıkladı. Mevcut

Başkan Adem Sarı’nın karşısına Mustafa Genç ve Bülent Afyon aday olarak çıkacak.

3 başkan adayı da seçime farklı komitelerden girecek. 1, 3 ve 5. Komiteler yönetim kurulu başkanlığı özelinde büyük bir çekişmeye sahne olacak. Her

başkan adayı, yönetimde rakibi olacak ismin karşısına liste çıkarırken, seçimin son düzlüğünde de yoğun bir mesai ile çalışmalarını hızlandırıyor. Sakarya

Ticaret Borsasında bir dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Adem Sarı’nın borsada bekleneni verememesi kendisinin en büyük dezavantajı olarak

görülürken, diğer adayların da seçim çalışmalarını borsanın güçlenmesi ve yenilenmesi üzerinden yürüttüğü dile getiriliyor. Ticaret Borsasının Sarı

dönemindeki en büyük eksilerinden biri de basın üzerinde kendilerine yönelik eleştirilere sessiz kalmaları ve borsanın şehir gündemi ile ilgili konularda ortada

olmaması.

 

 

 

 

 

 

 

1.KOMİTEDE BÜYÜK REKABETSeçimin en rekabetli geçtiği komite olan 1. Meslek Komitesi başkan adaylarından Bülent Afyon’un yarıştığı komite olma

özelliği taşıyor. Afyon bu komitede Davut Polat’ın oluşturduğu liste ile yarışıyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı komitede Bülent Afyon bu komiteden

çıkarsa yönetime aday olacak. Çıkamaz ise Davut Polat ve listesi, başkan adayını komitesinden çıkarmayan isim olarak önemli bir avantaj yakalayacak.

Uzun süredir kendi komitesi için seçim hazırlığı yapan Davut Polat, geçtiğimiz hafta sektörün farklı kesimlerinden aldığı destekle dikkat çekmişti.

3.KOMİTEDE MUSTAFA GENÇSakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığının diğer adayı Mustafa Genç ise 3. Meslek Komitesinden yarışa girecek.

Genç’in listesinde Bekir Uztürk ile bir önceki Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete’de  yer alıyor. Komitesinden geniş bir destek alan Mustafa Genç’in

karşısında ise Adem Sarı’nın desteklediği Sinan Elbirlik çıkacak. Mısır Ticareti ile uğraşan firmaların temsilcilerinin yarıştığı liste kıyasıya bir rekabete sahne

olurken, Daha önce Sakarya Ticaret Borsası yönetiminde de aktif olarak görev alan Mustafa Genç’in listesinin öne çıktığı da borsa kulislerinde dile getiriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

FINDIKÇILARDA BU KEZ İKİ LİSTE YARIŞACAKBaşkan Adem Sarı ise Kuru ve sert kabuklu meyvelerin toptan ticareti yani fındık ticareti ile ilgili firmaların

yer aldığı 5. Meslek Komitesinden yarışa girecek. Bugüne dek hep tek liste ile gerçekleştirilen 5.komitenin seçimlerinde bu dönem 2 liste yarışacak. Sarı’nın

karşısına çıkan Ersin Taşkıran’ın listesinde ise Ali Haydar Baş ve Mustafa Temizkan gibi isimler yer alıyor.

Daha önce 7 komitenin yer aldığı Ticaret Borsasına bu yıl dış mekan süs bitkileri sektörünün bulunduğu yeni bir komitenin de eklenmesi ile komite sayısı 8’e,

meclis üyesi sayısı ise 20’den 22’ye çıktı.

Seçimde oy kullanacak olan üyelerin listeleri İl Seçim Kuruluna gönderilirken kesin listeler 25 Ekim’de seçim kurulu onayı ile belli olacak.
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Ticaret Borsasında Nefes Kesen Başkanlık Yarışı
Ticaret Borsasında Nefes Kesen Başkanlık Yarışı

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa gidiyor. 8 Meslek komitesinden belirlenecek 22 meclis üyesi 4 yıllığına borsayı yönetecek ismi seçecek.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için ise Adem Sarı, Mustafa Genç ve Bülent Afyon kıyasıya bir rekabet içinde. İşte son detaylar…

ADAYORUM /DETAY HABER

Sakarya Ticaret Borsası, 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde, sandıkta oy kullanacak olan üyelerin kesin listeleri bugün netleşti. Askıya çıkan listeler, İl

Seçim Kuruluna gönderildi. Listelerin de kesinleşmesi ile seçim yarışı iyice kızıştı.

1 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerle borsa üyeleri 22 meclis üyesini seçecek. Meslek Komitesi ve meclis üyesi seçimin ardından ise meclis üyeleri kendi

arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ile meclis başkanını seçecek. Yönetim kurulu başkanlığı için 3 isim resmen aday olduklarını açıkladı. Mevcut

Başkan Adem Sarı’nın karşısına Mustafa Genç ve Bülent Afyon aday olarak çıkacak.

3 başkan adayı da seçime farklı komitelerden girecek. 1, 3 ve 5. Komiteler yönetim kurulu başkanlığı özelinde büyük bir çekişmeye sahne olacak. Her

başkan adayı, yönetimde rakibi olacak ismin karşısına liste çıkarırken, seçimin son düzlüğünde de yoğun bir mesai ile çalışmalarını hızlandırıyor. Sakarya

Ticaret Borsasında bir dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Adem Sarı’nın borsada bekleneni verememesi kendisinin en büyük dezavantajı olarak

görülürken, diğer adayların da seçim çalışmalarını borsanın güçlenmesi ve yenilenmesi üzerinden yürüttüğü dile getiriliyor. Ticaret Borsasının Sarı

dönemindeki en büyük eksilerinden biri de basın üzerinde kendilerine yönelik eleştirilere sessiz kalmaları ve borsanın şehir gündemi ile ilgili konularda ortada

olmaması.

 

 

 

 

 

 

 

1.KOMİTEDE BÜYÜK REKABET

Seçimin en rekabetli geçtiği komite olan 1. Meslek Komitesi başkan adaylarından Bülent Afyon’un yarıştığı komite olma özelliği taşıyor. Afyon bu komitede

Davut Polat’ın oluşturduğu liste ile yarışıyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı komitede Bülent Afyon bu komiteden çıkarsa yönetime aday olacak. Çıkamaz

ise Davut Polat ve listesi, başkan adayını komitesinden çıkarmayan isim olarak önemli bir avantaj yakalayacak. Uzun süredir kendi komitesi için seçim

hazırlığı yapan Davut Polat, geçtiğimiz hafta sektörün farklı kesimlerinden aldığı destekle dikkat çekmişti. Bülent Afyon’unda üye bazlı çalışma yaparak arayı

kapatmaya çalıştığı dile getiriliyor.

3.KOMİTEDE MUSTAFA GENÇ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığının diğer adayı Mustafa Genç ise 3. Meslek Komitesinden yarışa girecek. Genç’in listesinde Bekir Uztürk

ile bir önceki Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete’de yer alıyor. Komitesinden geniş bir destek alan Mustafa Genç’in karşısında ise Adem Sarı’nın

desteklediği Sinan Elbirlik çıkacak. Mısır Ticareti ile uğraşan firmaların temsilcilerinin yarıştığı liste kıyasıya bir rekabete sahne olurken, Daha önce Sakarya

Ticaret Borsası yönetiminde de aktif olarak görev alan Mustafa Genç’in listesinin öne çıktığı da borsa kulislerinde dile getiriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

FINDIKÇILARDA BU KEZ İKİ LİSTE YARIŞACAK

Başkan Adem Sarı ise Kuru ve sert kabuklu meyvelerin toptan ticareti yani fındık ticareti ile ilgili firmaların yer aldığı 5. Meslek Komitesinden yarışa girecek.

Bugüne dek hep tek liste ile gerçekleştirilen 5.komitenin seçimlerinde bu dönem 2 liste yarışacak. Sarı’nın karşısına çıkan Ersin Taşkıran’ın listesinde ise Ali

Haydar Baş ve Mustafa Temizkan gibi isimler yer alıyor.

Daha önce 7 komitenin yer aldığı Ticaret Borsasına bu yıl dış mekan süs bitkileri sektörünün bulunduğu yeni bir komitenin de eklenmesi ile komite sayısı 8’e,

meclis üyesi sayısı ise 20’den 22’ye çıktı.

Seçimde oy kullanacak olan üyelerin listeleri İl Seçim Kuruluna gönderilirken kesin listeler 25 Ekim’de seçim kurulu onayı ile belli olacak.
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Ticaret Borsasında Nefes Kesen Başkanlık Yarışı
Ticaret Borsasında Nefes Kesen Başkanlık Yarışı

Sakarya Ticaret Borsası 1 Kasım’da sandığa gidiyor. 8 Meslek komitesinden belirlenecek 22 meclis üyesi 4 yıllığına borsayı yönetecek ismi seçecek.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için ise Adem Sarı, Mustafa Genç ve Bülent Afyon kıyasıya bir rekabet içinde. İşte son detaylar…

HABERFOKUS/DETAY HABER

Sakarya Ticaret Borsası, 1 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde, sandıkta oy kullanacak olan üyelerin kesin listeleri bugün netleşti. Askıya çıkan listeler, İl

Seçim Kuruluna gönderildi. Listelerin de kesinleşmesi ile seçim yarışı iyice kızıştı.

1 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerle borsa üyeleri 22 meclis üyesini seçecek. Meslek Komitesi ve meclis üyesi seçimin ardından ise meclis üyeleri kendi

arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ile meclis başkanını seçecek. Yönetim kurulu başkanlığı için 3 isim resmen aday olduklarını açıkladı. Mevcut

Başkan Adem Sarı’nın karşısına Mustafa Genç ve Bülent Afyon aday olarak çıkacak.

3 başkan adayı da seçime farklı komitelerden girecek. 1, 3 ve 5. Komiteler yönetim kurulu başkanlığı özelinde büyük bir çekişmeye sahne olacak. Her

başkan adayı, yönetimde rakibi olacak ismin karşısına liste çıkarırken, seçimin son düzlüğünde de yoğun bir mesai ile çalışmalarını hızlandırıyor. Sakarya

Ticaret Borsasında bir dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Adem Sarı’nın borsada bekleneni verememesi kendisinin en büyük dezavantajı olarak

görülürken, diğer adayların da seçim çalışmalarını borsanın güçlenmesi ve yenilenmesi üzerinden yürüttüğü dile getiriliyor. Ticaret Borsasının Sarı

dönemindeki en büyük eksilerinden biri de basın üzerinde kendilerine yönelik eleştirilere sessiz kalmaları ve borsanın şehir gündemi ile ilgili konularda ortada

olmaması.

1.KOMİTEDE BÜYÜK REKABET

Seçimin en rekabetli geçtiği komite olan 1. Meslek Komitesi başkan adaylarından Bülent Afyon’un yarıştığı komite olma özelliği taşıyor. Afyon bu komitede

Davut Polat’ın oluşturduğu liste ile yarışıyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı komitede Bülent Afyon bu komiteden çıkarsa yönetime aday olacak. Çıkamaz

ise Davut Polat ve listesi, başkan adayını komitesinden çıkarmayan isim olarak önemli bir avantaj yakalayacak.  Uzun süredir kendi komitesi için seçim

hazırlığı yapan Davut Polat, geçtiğimiz hafta sektörün farklı kesimlerinden aldığı destekle dikkat çekmişti. Bülent Afyon’unda üye bazlı çalışma yaparak arayı

kapatmaya çalıştığı dile getiriliyor.

3.KOMİTEDE MUSTAFA GENÇ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığının diğer adayı Mustafa Genç ise 3. Meslek Komitesinden yarışa girecek. Genç’in listesinde Bekir Uztürk

ile bir önceki Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete’de yer alıyor. Komitesinden geniş bir destek alan Mustafa Genç’in karşısında ise Adem Sarı’nın

desteklediği Sinan Elbirlik çıkacak. Mısır Ticareti ile uğraşan firmaların temsilcilerinin yarıştığı liste kıyasıya bir rekabete sahne olurken, Daha önce Sakarya

Ticaret Borsası yönetiminde de aktif olarak görev alan Mustafa Genç’in listesinin öne çıktığı da borsa kulislerinde dile getiriliyor.

FINDIKÇILARDA BU KEZ İKİ LİSTE YARIŞACAK

Başkan Adem Sarı ise Kuru ve sert kabuklu meyvelerin toptan ticareti yani fındık ticareti ile ilgili firmaların yer aldığı 5. Meslek Komitesinden yarışa girecek.

Bugüne dek hep tek liste ile gerçekleştirilen 5.komitenin seçimlerinde bu dönem 2 liste yarışacak. Sarı’nın karşısına çıkan Ersin Taşkıran’ın listesinde ise Ali

Haydar Baş ve Mustafa Temizkan gibi isimler yer alıyor.

Daha önce 7 komitenin yer aldığı Ticaret Borsasına bu yıl dış mekan süs bitkileri sektörünün bulunduğu yeni bir komitenin de eklenmesi ile komite sayısı 8’e,

meclis üyesi sayısı ise 20’den 22’ye çıktı.

Seçimde oy kullanacak olan üyelerin listeleri İl Seçim Kuruluna gönderilirken kesin listeler 25 Ekim’de seçim kurulu onayı ile belli olacak.

Tags: 

HABERFOKUS.COM
Yayın Tarihi : 18.10.2022 03:41:00
Link : https://www.haberfokus.com/ticaret-borsasinda-nefes-kesen-baskanlik-yarisi-haber-

1080983



































Ticaret Borsası basınla bir araya gelecek
Ticaret Borsası basınla bir araya gelecek

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 4 yıllık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Sakarya’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

Ka...

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 4 yıllık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Sakarya’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

Kahvaltı yarın saat 10:00’da Hotel Bonvie’de gerçekleşecek. Kahvaltıya gitmek isteyen basın mensupları için Sabah saat 09:30’da Ziraat Bankası Bulvar

önünden servis kaldırılacak.

Kahvaltıdan sonra basın için lisanslı basın depo gezisi gerçekleştirilecek.
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Ticaret Borsası basınla bir araya gelecek
Ticaret Borsası basınla bir araya gelecek

Sakarya Ticaret Borsası Sakarya’daki Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 4 yıllık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Sakarya’daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

Kahvaltı yarın saat 10:00’da Hotel Bonvie’de gerçekleşecek. Kahvaltıya gitmek isteyen basın mensupları için Sabah saat 09:30’da Ziraat Bankası Bulvar

önünden servis kaldırılacak.

Kahvaltıdan sonra basın için lisanslı basın depo gezisi gerçekleştirilecek.
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Ticaret Borsası 4 yıldır "Sarı" ışıkta bekliyor
Ticaret Borsası 4 yıldır "Sarı" ışıkta bekliyor

Seçim çalışmalarına başlayan STB Başkanı Adem Sarı, göreve başladığı söz verdiği 3 lisanslı depodan sadece birini yapabilirken, tarım okulu projesi lafta

kaldı. “Tatangalarla anılmayalım” diyerek caz festivali yapacağız çıkışı da alakasız ve tepki çeken projeleri arasında yer aldı.

MEDYABAR.COM:

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının ardından Sakarya Ticaret Borsası seçim havasına girdi. Borsanın eski havasından eser kalmazken, mevcut Başkan

Adem Sarı seçim çalışmalarına telefon trafiğiyle başladı.

TÜCCAR GÜÇLÜ YÖNETİM İSTİYOR Üyelerden oy ve destek isteyen Sarı’nın mevcut yönetim kurulu yerine daha güçlü bir liste yapma konusunda

girişimleri olduğu iddia edilirken, borsa kulislerinde bunun ciddi şekilde dillendirildiği daha güçlü bir yönetimin iş başına gelmesi gerektiği ifade ediliyor.

PANDEMİ DÖNEMİ Bir dönemler Borsa deyince şehirde akan sular dururken, açıklamalar ve icraatlarla anılan Borsa’da Adem Sarı’nın icraatları ele

alınmaya başladı. Pandemi ve ekonomik kriz dönemlerinde bile üyelerinin yanında olmayan Borsa’da hesaplar yapılmaya başladı. Göreve geldiği 2018

yılının ekim ayında basınla buluşan Adem Sarı, “Popülizm yaparak değil hayata geçireceğimiz projelerle gündeme geleceğiz” demişti.

 

 

 

 

 

 

 

HENDEK-AKYAZI-  KARASU-KOCAALİ KALDIO toplantıda lisanslı depodan bahseden Sarı, “Sakarya merkezde bunun için  yer tahsisini tamamlamak

üzereyiz. Burayı lisanslı mısır deposu yapacağız ve hemen faaliyete başlamak istiyoruz. Daha sonra Hendek ve  Akyazı arasında fındıkla ilgili lisanslı depo

yapacağız 20 bin tonluk. Aynı zamanda Karasu ve Kocaali arasında da fındık depomuz olacak 20 bin tonluk” demişti. Ancak sadece  Erenler’de açılırken

gerisi sadece sözde kaldı.

TARIM OKULU YALAN OLDUAfrika’dan  öğrenci alıp en az 3 dil eğitiminin verileceği tarım okulu projesini anlatan Sarı’nın bu projesi de lafta kalırken, o

dönem söz verdiği ilginç bir proje yine akıllara geldi.

TATANGALARLA ANILMAYALIM DEMİŞTİ Adem Sarı ayrıca STB olarak eski Sakarya Köprüsü üzerinde ‘Nehir Kelebekleri Caz Festivali’ düzenlemek

istediklerini ifade ederek, “Sakarya sadece Tatangalarla değil sanatla da anılsın istiyoruz. Orada sadece caz değil tüm müzik türleri olacak” ifadelerini

kullandı” sözlerine yer vermişti.
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Kasaplar Odası Başkanından Polat’a Destek
Kasaplar Odası Başkanından Polat’a Destek

Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komitesinden adaylığını açıklayan Davut Polat, Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir ile görüştü.

1 Kasım’da yapılacak olan Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde 1.Meslek Komitesinden adaylığını açıklayan Davut Polat, bu kapsamda çalışmalarına

devam ediyor. Polat son olarak Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir ile bir araya geldi. Başkan Büyükdemir ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile getirirken seçimlerde Polat’a başarılar dileyerek kendisine destek olacaklarını açıkladı. Başkan Büyükdemir ayrıca Kasaplar Odası

Yönetiminde yer alan Fatih Pehlivan’ın da Polat’ın listesinde yer aldığını anımsatarak kendisine başarılar iledi.

Polat ise destek açıklamasından ötürü Büyükdemir’e teşekkür ederken kendisinin sektör için yürüttüğü çalışmaların da öneminden bahsetti.
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TİCARET BORSASI SEÇİMİ VE 4 YILLIK ARTISI EKSİĞİ
Ticaret borsası seçimi ve 4 yıllık artısı eksiği

 

Nurettin Eryılmaz yazdı...

Sakarya Ticaret borası seçimi için artık geri sayım başladı. Seçim takvimi 1 Kasım'da gerçekleşecek. İlk raunt meslek komitesi seçimleri ve ardından STB

başkanlığı seçimi ile devam edecek. Sn sonun da borsanın meclis başkanlığı seçimi yapılarak tamamlanacak.

800 üye oy Kuluncak

STB de toplam 8 meslek komitesi seçimi yapılacak. Buradan komite başkanı ve yönetimiyle borsanın 22 meclis üyesi de seçilecek. Toplam 800 üye sandık

başına giderek oy kullanacak. Seçim süresinde gözler üç aday adayında olacak. Zira üç adayda farklı meslek komitelerinden başkan adayı olarak seçime

geriyorlar.

Üç aday adayın durumu

Borsa başkanı Adem Sarı 5’inci Meslek Komiteden fındıkçılardan seçime giriyor. Diğer aday Mustafa Genç 3. Meslek Komitesi zahirecilerden seçime giriyor.

Üçüncü aday Bülent Afyon ise 1. Meslek Komitesi etçilerden seçime giriyor.

Diğer 2 aday bu güne kadar basına toplantısıyla açıklama yapmadılar. Borsa başkanı adayı ne proje ne vaatleri var henüz duymadık. Seçime 13 gün var.

Belki bu günlerde bir açıklama yapmak için STB başkanlığı için kim daha şanslı olur bunu şimdi söylemek mümkün değil. İlk önce meslek komilerinde aday

oldukları komitede seçilmeleri gerekiyor bunun ardından kim daha şanslı olduğuna dair durumu ortaya çıkar.

Dünya kapısı Lisanslı depo

Çok heyecanlı bir seçim. Çok kıyasıya bir yarış olacak. Tabi ki seçimin sonucunu üyeler belirleyecek. İkinci 4 yıl için aday olan Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı - Sakarya Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Adem Sarı görevi süresi içinde

Sakarya’nın en büyük eksiğini giderdi.

Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak

kapılarını açtı. Lisanslı depo imkânıyla üreteciler önemli imkâna sahip oldu.

Sakarya’mızda geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık

üretildi. Bu ürünler Lisanslı depoya konulacak, depoda ürünler Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca

alınıp satılabilecek.

Övgü Sarı ve Sakarya için

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depo açılışında TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı Adem

Sarı'ya övgü dolu sözler sarf etmişti. Hisarcıklıoğlu, "Sakarya’mız için çok değerli ve önemli Borsa başkanı adem kardeşimiz çok çalışkan Ankara’da TOBB

konsey başkan yardımcısı adem sarı başkanımız ile çalışmaktan çok memnunun. Sakarya’nın da böyle çalışkan bir borsa başkanı olmasından dolayı çok

mutluyum. Sakarya’mıza ve Türkiye’mize lisanslı depo kazandırdığı içinde çok teşekkür ediyorum” diye konuşmuştu.

Sarıdan Önemli projeler

Başkan Adem Sarı çalışmayı seven alanında kendini hep geliştiren bir kişidir. Kendi aile şirketlerinde de hep sürekli çalışır halen de çalışmaya devam ediyor.

Borsa yanında 8 dönümlük yerde çok verimli ırka sahip fındık fidesi yetiştirme çalışması için proje başlayacağını biliyorum. Borsa bünyesinde Tarım eğitim

uygulamalı okulu açılması için çalışma yapıyor. İlimizde tarım müzesi kazandırılması tarım müzesi kurmak için projesini uygulamaya geçirmeye çalışıyor.

Peki Adem Sarı ikinci 4 yıllık görevini seçimle onay alabilecek mi?

Borsanın basın bürosunun eksiği

Geçen hafta Kemal Turgaç’ın hazırlayıp sunduğu ve Raif Ugan'ın da olduğu “Son Düzlük” adlı TV programa davetliydim, katıldım. Burada ticaret borsasının

seçimleri konuşuldu. Herkesin belirttiği bir konu borsa sosyal medyada neden yok, neden etkili olarak borsanın çalışmaları paylaşılmıyor, neden borsa

başkanı adem sarı şehirdeki programlarda yeterince katılmıyor, şehir gündemine dahil olmuyor diye konuşuldu. Bu alanda büyük eksiklik var. Bu da borsanın

basın bürosu sorumlusunun eksiğidir. 4 yıl boyunca başkan basınla bir araya getirilmemesi basını ve STK’ları ziyaret ettirilmemesi borsanın basın bürosunun

yetersiz kaldığını söylemek mümkün. Halen seçim arifesinde olan borsada basın bürosu ne bazı kuramlarını ziyaret ediyor ne de başkanın 4 yıllık

çalışmalarını haberleştirip basın kurumlarına borsa üyelerine ya da borsa meclis üyelerine bilgi tazelemiyorlar.
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Yem Fuarı için güç birliği yaptılar
Yem Fuarı için güç birliği yaptılar

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı. Bu yıl GL

Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve..

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı. Bu yıl GL

Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar 10-13

Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük ve

küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında bir

araya geldi.  Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal

Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan,

“Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare

boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu. “YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”Sakarya Ziraat Odaları İl

Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının artarak devam ettiğini

söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya’nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğuna dikkat

çekti. Bayraktar “Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da “Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor. Yeni bir fuar

alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu. Sakarya İli Damızlık Koyun

Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da yeni

fuar alanı ile Sakarya’nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise

“Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek.

Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam

edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da fuara tüm Sakarya’nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman

Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması’nın yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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Sakarya fuarı için birliktelik
Sakarya fuarı için birliktelik

Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı.
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 Sektör temsilcileri

 

Fuar 10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler,

büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu

toplantısında bir araya geldi.

 

 

 

Toplantıya katılım

 

Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire

Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, "Biliyoruz ki şehrimiz bu

fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare boş yerimiz yok, alanımız

daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu.

 

 

 

Fuar alanı için

 

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının

artarak devam ettiğini, gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz.

Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi.

 

 

 

Yeni alan ihtiyaçı

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor.

Yeni bir fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu. Sakarya İli

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir

Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

 

 

 

Gıda güvenliği

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği

konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” dedi.

 

 

 

Yine destekçi

 

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Belediye Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da

fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması'nın

yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması diledi.
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Sakarya Fuarı için Güçbirliği
Sakarya Fuarı için Güçbirliği

 

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar

10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük

ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında

bir araya geldi.

 

	 Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire

Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, "Biliyoruz ki şehrimiz bu

fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare boş yerimiz yok, alanımız

daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu.

 

	 “YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”

 

	Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının

artarak devam ettiğini söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya'nın yeni bir fuar alanına

ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bayraktar "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu

hak ediyor” dedi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük

fedakârlık yapıyor. Yeni bir fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye

konuştu. Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim

Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

 

	 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği

konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da

fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması'nın

yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini

ifade etti.
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SAKARYA FUARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
SAKARYA FUARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güç birliği yaptı.

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güç birliği yaptı.

 

SON YENİLİKLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAKBu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri

ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar 10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki

son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi

sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında bir araya geldi.

ÇOK DAHA İYİSİNİ DE YAPARIZToplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı

ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir

Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü

Gül Ceylan, "Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir

metrekare boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu.

“YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener

Bayraktar da fuarın her yıl başarısının artarak devam ettiğini söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar,

Sakarya'nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bayraktar "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak

ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını

açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor. Yeni bir fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü

herkese gösterebiliriz” diye konuştu. Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır

Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

BU FUAR ÇOK ÖNEMLİSakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını

katlıyor. Dünya, gıda güvenliği konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok

önemli” diye konuştu. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal

İşler Müdürü Recep Ali Aydın da fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki

Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması'nın yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek

yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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Sakarya Tarım ve Hayvancılık Makinaları Fuarı için güçbirliği
Sakarya Tarım ve Hayvancılık Makinaları Fuarı için güçbirliği

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.

Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan  Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı.

Fuar 10-13 Kasım tarihleri arasında  Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler,

büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu

toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu  Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası  Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya  Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire

Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, "Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı

seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu.

 Yeni fuar alanı için el ele

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının

artarak devam ettiğini söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya'nın yeni bir fuar alanına

ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Bayraktar "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor. Yeni bir

fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu.

Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu

Üyesi Üzeyir Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği

konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da

fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması'nın

yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini

ifade etti.

Gündemi yakından takip etmek için Sakarya’nın güncel haber sitesi NetGaste’yi takip etmeye devam edin
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Sakarya Fuarı için  Güçbirliği
Sakarya Fuarı için  Güçbirliği

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.

Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar

10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük

ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında

bir araya geldi.  Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal

Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan,

"Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare

boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu. “YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”Sakarya Ziraat Odaları İl

Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının artarak devam ettiğini

söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya'nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğuna dikkat

çekti. Bayraktar "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor. Yeni bir

fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu. Sakarya İli Damızlık

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da

yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf

Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü

binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam

edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman

Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması'nın yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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Sakarya Fuarı için  Güçbirliği
Sakarya Fuarı için  Güçbirliği

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.

Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar

10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük

ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında

bir araya geldi.  Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal

Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan,

"Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare

boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu. “YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”Sakarya Ziraat Odaları İl

Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının artarak devam ettiğini

söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya'nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğuna dikkat

çekti. Bayraktar "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor. Yeni bir

fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu. Sakarya İli Damızlık

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da

yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf

Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü

binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam

edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman

Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması'nın yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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Sakarya Fuarı için Güçbirliği
Sakarya Fuarı için Güçbirliği

 

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.

 

Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı.

 

Fuar 10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler,

büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu

toplantısında bir araya geldi.

 

Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire

Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.

 

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, "Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı

seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu.

 

“Yeni Fuar Alanı İçin El Ele”

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının

artarak devam ettiğini söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya'nın yeni bir fuar alanına

ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bayraktar "Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu

hak ediyor” dedi.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da "Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor.

Yeni bir fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu.

 

Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu

Üyesi Üzeyir Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya'nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise "Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği

konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu.

 

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali

Aydın da fuara tüm Sakarya'nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi

Yarışması'nın yine destekçisi olacaklarını belirti.

 

Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler bu fuar’da görücüye çıkacak
Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler bu fuar’da görücüye çıkacak
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        Marmara Basın type here...Ara Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler bu fuar’da görücüye çıkacak

                                  

                                  

                                  

                                    16 Ekim 2022 Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem

Fuarı için güçbirliği yaptı. Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı

için geri sayım başladı. Fuar 10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve

teknolojik gelişmeler, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri,

danışma kurulu toplantısında bir araya geldi.  Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon

Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık

Genel Müdürü Gül Ceylan, “Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.

Alanımızda bir metrekare boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu. “YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”Sakarya

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının artarak

devam ettiğini söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya’nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı

olduğuna dikkat çekti. Bayraktar “Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak

ediyor” dedi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da “Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük

fedakârlık yapıyor. Yeni bir fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye

konuştu. Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim

Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya’nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal

Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise “Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda

tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı

Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da fuara tüm Sakarya’nın sahip

çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması’nın yine destekçisi olacaklarını

belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı
Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı

 

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı. Bu yıl GL

Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar 10-13

Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük ve

küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında bir

araya geldi.  Toplantıya Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal

Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan,

“Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare

boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu. “YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”Sakarya Ziraat Odaları İl

Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının artarak devam ettiğini

söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya’nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğuna dikkat

çekti. Bayraktar “Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu hak ediyor” dedi. Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da “Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük fedakârlık yapıyor. Yeni bir fuar

alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye konuştu. Sakarya İli Damızlık Koyun

Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da yeni

fuar alanı ile Sakarya’nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise

“Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek.

Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam

edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da fuara tüm Sakarya’nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman

Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması’nın yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini ifade etti.
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SAKARYA  “4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.”
SAKARYA  “4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.”

 

Sakarya Fuarı için

Güçbirliği

Sakarya, yeni teknolojilerle üreticiyi buluşturacak olan Sakarya 4. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri, Yem Fuarı için güçbirliği yaptı.

Bu yıl GL Platform tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Sakarya Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için geri sayım başladı. Fuar

10-13 Kasım tarihleri arasında Hendek Ticaret Merkezi ve Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Tarımdaki son yenilikler ve teknolojik gelişmeler, büyük

ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler görücüye çıkacak. Fuar öncesi sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantısında

bir araya geldi.

 

Toplantıya  Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahardır Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Sakarya Ziraat Odaları İl

Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali

Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı. GL

Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, “Biliyoruz ki şehrimiz bu fuarı dört gözle bekliyor, biz de var gücümüzle çalışacağız. Tüm imkanlarımızı

seferber etmeye hazırız. Alanımızda bir metrekare boş yerimiz yok, alanımız daha büyük olsa çok daha iyisini de yaparız” diye konuştu.

 

   

“YENİ FUAR ALANI İÇİN EL ELE”

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuarın her yıl başarısının

artarak devam ettiğini söyledi. Gıda arzının öneminin giderek anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bayraktar, Sakarya’nın yeni bir fuar alanına

ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bayraktar “Bu konuda kalbimiz bir atmalı, el ele vermeliyiz. Sakarya’nın potansiyeli bunu hak ediyor, bu fuarın başarısı bunu

hak ediyor” dedi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu da “Hendek, fuar alanını açarak şehrimiz için büyük

fedakârlık yapıyor. Yeni bir fuar alanı talebimiz var. Sakarya’yı çok öne çıkaracak bir fuara imza atabilir, Sakarya’nın gücünü herkese gösterebiliriz” diye

konuştu. Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Toçoğlu ve Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim

Kurulu Üyesi Üzeyir Aydın da yeni fuar alanı ile Sakarya’nın potansiyelini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise “Çok mutluyuz, her yıl fuarımız başarısını katlıyor. Dünya, gıda güvenliği

konusunda sıkıntılı. Gelecek yıllarda tarımcıların üzerine dünyanın yükü binecek. Biz hazır olmalıyız. Bu fuar, bunun için çok önemli” diye konuştu. Hendek

Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, fuara desteklerin devam edeceğini belirtirken Hendek Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü Recep Ali Aydın da

fuara tüm Sakarya’nın sahip çıkmasını istedi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, fuar kapsamındaki Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması’nın

yine destekçisi olacaklarını belirti. Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan da, fuarın hayırlı olması dileyerek yüksek katılım beklediklerini

ifade etti.
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GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Terzioğlu Volkan Terzioğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yasemin Arıkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Çelebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI
Geyve ayva festivali başladı

Geyve Ayva Festivali, protokol ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından başladı.

18

        

        

        

      

    

 Bando eşliğinde

 

3 gün süreyle gerçekleşecek olan Geyve Ayva Festivali, Konyalı Ali Bey Caddesi’nden Geyve Cumhuriyet Meydanı’na doğru İstanbul Bandosu eşliğinde

gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından başladı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı

yürüyüş sonrası davetliler festival alanı yanındaki pazar alanını ve Geyve Yöresel Ürünler Standını ziyaret etti. Geyva markasıyla üretilen çok sayıda ürünü

inceleyen davetliler daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek rekor denemesi gerçekleştirdi. Tarım fuarının da kapılarının açıldığı festivalde

Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

 

Kitap okundu

 

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Protokol ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşın katılımıyla yaklaşık binlerce kişi, Yazar Tahir Fatih Andı’nın ‘Ülkeye ses, millete nefes: Geyveli Ali’ kitabını

okuyarak rekor denemesi gerçekleştirdi.

 

Tarımsal ürünler

 

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım

sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.

Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

Dünyaya ihraç ediliyor

 

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.  Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin

marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve

Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

 

Geyve büyüyor

 

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" dedi, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen Geyve’de hükümetimiz

desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik merkezimizin içerisinde

gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

Tarımın başkenti

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi.

 

Değer katıyor

 

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok

sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI: TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA'DIR
Geyve Ayva Festivali başladı: Tarımsal üretimde model şehir Sakarya'dır

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.Binlerce kişi katıldıProgramda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan

Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski

Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok

sayıda katılımcı yer aldı.Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruzBaşkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde

değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek

pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat

çekerek 'ayva' örneğini verdi.Dünyaya ihraç ediliyorGeyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem

Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar

her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını

gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir”

dedi. Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye

değer kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi

benzeri olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.Sakarya'da güzel işler yapılıyorAK

Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte Sakarya

için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen Geyve’de

hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik merkezimizin

içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi. Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruzAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın

başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde

özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’

diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı

için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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                       Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 



	Binlerce kişi katıldı

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	Dünyaya ihraç ediliyor

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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                       Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 



	Binlerce kişi katıldı

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	Dünyaya ihraç ediliyor

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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                       Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 



	Binlerce kişi katıldı

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	Dünyaya ihraç ediliyor

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.

 

                  

                  

                          

                          

                              

                          

                          

                              

                          

                      Sakarya,Sakarya Belediyesi

Tags: 





















GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIRGEYVE AYVA

FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Geyve Ayva Festivali başladı Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dırGeyve Ayva Festivali başladı Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

Geyve Ayva Festivali başladı Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

Geyve Ayva Festivali başladı Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

                      

                          

                              

                          

                      

                  

                  

                  

 

                  

                  

                      

                          

                                                              

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

GAZETEDOSEMEALTI.COM
Yayın Tarihi : 14.10.2022 10:20:23
Link : http://gazetedosemealti.com/haber/geyve-ayva-festivali-basladi-tarimsal-uretimde-

model-sehir-sakaryadir-40145.html















                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          



                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                                  

                                      

                                          

                                      

                                  

                          

                      

                      

                  

                  

                       Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 



	Binlerce kişi katıldı

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	Dünyaya ihraç ediliyor

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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                       Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının







açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 

	Binlerce kişi katıldı

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	Dünyaya ihraç ediliyor

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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                       Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 



	Binlerce kişi katıldı

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	Dünyaya ihraç ediliyor

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI: TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Geyve Ayva Festivali Başladı: Tarımsal Üretimde Model Şehir Sakarya’dır

 

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

 

Yüce, tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için

kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 

Binlerce kişi katıldı

 

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

 

Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

Dünyaya ihraç ediliyor

 

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz.

 

Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz.

Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla

ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

Sakarya'da güzel işler yapılıyor

 

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz.

 

Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen Geyve’de hükümetimiz

desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik merkezimizin içerisinde

gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi.

 

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok

sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Geyve Ayva Festivali başladı Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

Geyve Ayva Festivali başladı: Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva ür...

Geyve Ayva Festivali başladı: Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 

 

 

 

 

 

 

Binlerce kişi katıldı

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti. Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

Dünyaya ihraç ediliyor

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Sakarya'da güzel işler yapılıyor

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

 

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

 

	Binlerce kişi katıldı

 

	Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

 

	Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz

 

	Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

 

	 Dünyaya ihraç ediliyor

 

	Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

 

	Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

 

	Sakarya'da güzel işler yapılıyor

 

	AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

 

	Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz

 

	AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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'TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR'
'Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır'

 

Sakarya Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDIProgramda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan

Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski

Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok

sayıda katılımcı yer aldı.

TARIM POTANSİYELİBaşkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri

olmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti. Yüce, ayrıca tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

DÜNYAYA İHRAÇGeyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen

ürünlerimizi, tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir

Belediyesi olarak desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve

ayvasının lezzetli tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi. Yüce, konuşmasının

sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer kattığını ifade etti ve

'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri olmayan bir tada sahiptir.

Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

VEKİL ATABEKAK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar.

Hep birlikte Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve

gelişen Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor.

Gençlik merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

TARIMIN BAŞKENTİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler,

hastaneler, yollar ve birçok şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız

Yüce'nin de dediği gibi tarımın önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik

beraberlik içinde çalışan, vizyon ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva

festivalimizin Geyve’nin üreten halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI: “TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR”
Geyve Ayva Festivali Başladı: “Tarımsal Üretimde Model Şehir Sakarya’dır”

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

TARIMDAKİ POTANSİYELİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ

Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti. Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

SAKARYA'DA GÜZEL İŞLER YAPILIYOR

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

TARIMIN BAŞKENTİ OLMAYI ARZU EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI:TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Geyve Ayva Festivali başladı:Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.Binlerce kişi katıldıProgramda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan

Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski

Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok

sayıda katılımcı yer aldı.Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruzBaşkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde

değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek

pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti. Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat

çekerek 'ayva' örneğini verdi.Dünyaya ihraç ediliyorGeyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem

Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar

her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını

gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir”

dedi.Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye

değer kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi

benzeri olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.Sakarya'da güzel işler yapılıyorAK

Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte Sakarya

için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen Geyve’de

hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik merkezimizin

içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruzAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın

başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde

özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’

diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı

için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN YÜCE: TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Başkan Yüce: Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

 

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti. Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek

çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer

kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri

olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ COŞKUYLA BAŞLADI!
Geyve Ayva Festivali coşkuyla başladı!

Geyve Ayva Festivali, protokol ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından başladı.

FESTİVAL BAŞLADI 14 – 15 – 16 Ekim tarihlerinde Geyve İlçesi’nde gerçekleşecek olan Geyve Ayva Festivali, Konyalı Ali Bey Caddesi’nden Geyve

Cumhuriyet Meydanı’na doğru İstanbul Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından başladı.

REKOR DENEMESİ

Geyve  Belediye Başkanı Murat Kaya ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sonrası davetliler festival alanı yanındaki pazar

alanını ve Geyve Yöresel Ürünler Standını ziyaret etti. Geyva markasıyla üretilen çok sayıda ürünü inceleyen davetliler daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda

bir araya gelerek rekor denemesi gerçekleştirdi.

KATILANLAR

Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci,  Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem  Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa

İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

TARIMDA POTANSİYEL

Başkan Yüce,  Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini,  Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir

şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil

edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama  Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan

şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak

desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli

tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin

marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve

Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir

daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

2023 VİZYONU

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte

Sakarya için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen

Geyve’de hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik

merkezimizin içerisinde gençlerimize dair her şey  var" dedi.

TARIMIN BAŞKENTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok

şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği  gibi tarımın

önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına ‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon

ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten

halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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‘Alçak çıtadan herkes atlar’
‘Alçak çıtadan herkes atlar’

Sakarya Ticaret Borsası’nın 1 Kasım’da yapılacak seçimlerinde, yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olan Başkan Adem Sarı, “Çıtayı yükseltiyoruz,

çıta yüksek olmalı. Alçak çıtadan herkes atlar.” dedi

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meslek Komitesi, Meclis Üyeliği ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleri 1 Kasım Salı günü 09.00-17.00

saatleri arasında borsa hizmet binasında gerçekleştirilecek. Seçime sayılı günler kala, yönetim kurulu başkanlığına aday olacak isimler de belli oldu. STB

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tekrar aday olurken, Bülent Afyon ve Mustafa Genç’in de adaylık için ismi geçiyor.

 

Başkan Sarı ve Afyon, seçimle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olarak ismi geçen Mustafa Genç ile görüşmek

için Sakarya Ticaret Borsası’nı aradık ancak kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde iletişim bilgilerini alamadık. Gencin, işyerini de aradık, ancak

kendisinin iş yerinde olmadığı tarafımıza iletildi.

 

LİSANSLI DEPO

 

Görev süreci boyunca yaptıkları çalışmalara kısaca değinen Başkan Sarı, “Lisanslı depo yaptık. Yetiştiremediğimiz tarım okulu var projemiz var. Ayrıca bir

diğer proje de tarım müzesi. Hedeflerimiz var. Amacımız başkanlığı kazanıp da koltukta oturmak değil. Geçtiğimiz dönem yaptıklarımız, bu dönem

yapacaklarımızın teminatıdır. Çok fazla reklama girmedik. İğne ucu kadar bir şey yapıp abartıyorlar. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Çıtayı yükseltiyoruz, çıta

yüksek olmalı. Alçak çıtadan herkes atlar. Borsanın yapılabilirliği, gücü oranında ne yapabiliyorsak fazlasını yapmaya çalışacağız. Yönetim kurulu başkanlığı

için listemiz şekillendi.” ifadelerini kullandı.

 

SAYISAL ÇOĞUNLUK OLURSA

 

Yönetim kurulu başkan adaylığı için ismi geçen Bülent Afyon ise, “Birinci meslek komitemizden seçildiğimiz takdirde ikinci etap yönetim kurulu başkanlığıyla

alakalı gruplar arasında bize yönelik bir enerji oluşursa bizim de düşüncemiz var. Birinci meslek komitesi için listemiz var. Yönetim kurulu başkanlığı için

herhangi bir liste hazırlığı içerisinde değiliz. Diğer arkadaşlarımızdan kimler var, yol arkadaşlarımızdan kim, hangi gruptan çıkacak, bunları sonraki süreçte

değerlendireceğiz. Sayı çoğunluğumuz olursa bir değerlendirme yapacağız.” dedi.
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GEYVE AYVA FESTİVALİ BAŞLADI TARIMSAL ÜRETİMDE MODEL ŞEHİR SAKARYA’DIR
Geyve Ayva Festivali başladı Tarımsal üretimde model şehir Sakarya’dır

 

Başkan Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu. Yüce, tarımsal

üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek, tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde

ilerlediklerini vurguladı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı. Festival kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Yazar Tahir

Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının

açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva

topladı.   Binlerce kişi katıldı Programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan

Yardımcısı Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti eski

Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Hasan Ali Çelik, Recep Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok

sayıda katılımcı yer aldı.   Tarımdaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendiriyoruz Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde

değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek

pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti.  Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat

çekerek 'ayva' örneğini verdi.   Dünyaya ihraç ediliyor Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem

Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar

her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını

gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir”

dedi.   Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye

değer kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi

benzeri olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatan Yüce, festivalin hayırlı olmasını diledi. Sakarya'da güzel işler yapılıyor AK

Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Geyve’de güzel işler yapılıyor ve bu işlerin içerisinde olmak çok güzel. Birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte Sakarya

için çalışıyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Söz alan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “21 yıldan bu yana değişen ve gelişen Geyve’de

hükümetimiz desteği ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. 2023 vizyonuna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geyve kendi içerisinde büyüyor. Gençlik merkezimizin

içerisinde gençlerimize dair her şey var" dedi.   Tarımın başkenti olmayı arzu ediyoruz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın

tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini belirterek, "Üniversiteler, hastaneler, yollar ve birçok şey yaptık ama memleket için yapılan en önemli şey Erdoğan

döneminde özgüven oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yüce'nin de dediği gibi tarımın önemi tartışılmaz ve Sakarya'mızın tarımın başkenti yapılmasına

‘amin’ diyorum" dedi. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Birlik beraberlik içinde çalışan, vizyon ve hedefleri çok iyi koymuş bir şehir Sakarya. Sırt sırta vererek

çalışıldığı için birçok sorun ortadan kalkmış durumda. Ayva festivalimizin Geyve’nin üreten halkına kattığı katma değer tartışılmaz” ifadelerini kullandı.
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MALDİVLER-HENDEK ARASINDA PROJE KÖPRÜSÜ
Maldivler-Hendek arasında Proje köprüsü

Dünya Bankası Finansmanlı Projeler konulu eğitim için Maldivler Cumhuriyetinden ülkemize gelen finans ve proje uzmanları, Risalat Consultants

International desteği ile Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis ve Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman koordinasyonunda sırasıyla İstanbul, Sakarya ve

Hendek’te bir araya geldiler.

Gözlem amaçlı ziyaretÜlkemizde bir dizi temaslarda bulunan 7 Maldivli uzman İstanbul’da eğitimlerle başlayan ve 6 gün süren yoğun teorik  eğitim sonrası,

Sakarya ve  Hendek’te  Dünya Bankası proje teşvikli bölgeleri ve bazı işletmeleri gözlem amaçlı ziyaret ettiler.

Hendek 2. OSB ziyaretiSakarya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Oktay Sevim ve Sakarya 2. Organize Sanayi Danışmanı Ahmet Çubuk tarafından verilen

brifing ile Risalat International  Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, menajeri Thea Baziari ve uzmanlar Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna

dair süreci ve bölgenin ayrıntılarını paylaştılar.

Fındık fabrikası ve lisanslı depoDaha sonra sabah saatlerinde Sanayi ve Ticaret Borsası  Başkanı İş adamı Adem Sarı’ya fabrikasında konuk olan uzmanlar

fındık fabrikasında gözlemlerde bulunmalarının ardından daha sonra Sakarya TB LİDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Dr. Samet Korkmaz tarafından

karşılandılar. Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Anonim Şirketinin laboratuvar ve işlem merkezlerinde incelemelerde bulundular. Maldivli

uzmanlar kendi alanlarına dair sunumlar yaparak çevre dostu işletmelerin kalite standartları hakkında bilgiler edindiler.

 

 

 

 

 

 

 

SATSO ziyareti  Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler kapsamında ülkemize gelen Maldivli uzmanlar, öğleden sonra Sakarya Sanayi ve Ticaret

Odası Başkanlığını ziyaret ederek SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mümin Haşıl ve iş adamları tarafından ağırlandılar.

Fikir alış/verişiMaldivler’den gelen, Çevrecilik ve Balık Bakanlıklarında görev yapan Mashiya Ibrahim, Aishath Ajfaan, Mohamed Musad, Shazleena Ibrahim,

Ahmed Yamin, Fathimath Azma ve Eenas Naseer Dünya Bankası kapsamında yürüttükleri projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Kaymakam Acır’ı ziyaret ettilerKarşılıklı iş birliklerine dayalı proje destek ve fikirleri paylaştılar. Maldivler’den Dünya Bankası Projeleri kapsamında Hendekte

ağırlanan katılımcılar programın son gününde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır tarafından kabul edilerek kamu hizmetlerinin projelere destekleri konulu

söyleşi yaptılar.

Babaoğlu misafir ettiMaldivler’den gelen Uzmanlar daha sonra Hendek  Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret ederek yerel belediyelerin proje

çalışmaları hakkında bilgiler edindiler. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından Bayraktepe Tesislerinde öğle yemeğinde misafir edilen

katılımcılar, yemek sonrası Hendek Müzesini ziyaret ederek Hendek tarihi konusunda bilgilendiler.

 

 

 

 

 

 

 

Plaket töreniRisalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis, Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman;

programın son gününde Hendek Mimoza Restoran’da gerçekleşen sertifika ve plaket töreninde katılımcılara ve gençlerden oluşan program destekçileri

Denizhan De Asis ve Gamze Gündüz’e teşekkürlerini sundular.
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MALDİVLER-HENDEK ARASINDA PROJE KÖPRÜSÜ
Maldivler-Hendek Arasında Proje Köprüsü

 

Maldivler’le Hendek arasında  Dünya Bankası Proje Köprüsü kuruldu.

 

Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler konulu eğitim için Maldivler Cumhuriyetinden Ülkemize gelen finans ve proje uzmanları, Risalat Consultants

International desteği ile Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis ve Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman koordinasyonunda sırasıyla İstanbul, Sakarya ve

Hendek’te bir araya geldiler.

 

Gözlem amaçlı ziyaret

 

Ülkemizde bir dizi temaslarda bulunan 7 Maldivli uzman İstanbul’da eğitimlerle başlayan ve 6 gün süren yoğun teorik eğitim sonrası, Sakarya ve Hendek’te

Dünya Bankası proje teşvikli bölgeleri ve bazı işletmeleri gözlem amaçlı ziyaret ettiler.

 

Hendek 2. OSB ziyareti

 

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Oktay Sevim ve Sakarya 2. Organize Sanayi Danışmanı Ahmet Çubuk tarafından verilen brifing ile Risalat

International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, menajeri Thea Baziari ve uzmanlar Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna dair süreci ve

bölgenin ayrıntılarını paylaştılar.

 

Fındık fabrikası ve lisanslı depo

 

Daha sonra sabah saatlerinde Sanayi ve Ticaret Borsası Başkanı İş adamı Adem Sarı’ya fabrikasında konuk olan uzmanlar fındık fabrikasında gözlemlerde

bulunmalarının ardından daha sonra Sakarya TB LİDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Dr. Samet Korkmaz tarafından karşılandılar. Sakarya TB Tarım

Ürünleri Lisanlı Depoculuk Anonim Şirketinin laboratuvar ve işlem merkezlerinde incelemelerde bulundular. Maldivli uzmanlar kendi alanlarına dair sunumlar

yaparak çevre dostu işletmelerin kalite standartları hakkında bilgiler edindiler.

 

SATSO ziyareti

 

Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler kapsamında ülkemize gelen Maldivli uzmanlar, öğleden sonra Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığını

ziyaret ederek SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Gün ve Gökhan Tiryaki’nin ev sahipliğinde Karşılandık.

 

Fikir alış/verişi

 

Maldivler’den gelen, Çevrecilik ve Balık Bakanlıklarında görev yapan Mashiya Ibrahim, Aishath Ajfaan, Mohamed Musad, Shazleena Ibrahim, Ahmed Yamin,

Fathimath Azma ve Eenas Naseer Dünya Bankası kapsamında yürüttükleri projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

 

Kaymakam Acır’ı ziyaret ettiler

 

Karşılıklı iş birliklerine dayalı proje destek ve fikirleri paylaştılar. Maldivler’den Dünya Bankası Projeleri kapsamında Hendekte ağırlanan katılımcılar

programın son gününde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır tarafından kabul edilerek kamu hizmetlerinin projelere destekleri konulu söyleşi yaptılar.

 

Babaoğlu misafir etti

 

Maldivler’den gelen Uzmanlar daha sonra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret ederek yerel belediyelerin proje çalışmaları hakkında bilgiler

edindiler. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından Bayraktepe Tesislerinde öğle yemeğinde misafir edilen katılımcılar, yemek sonrası Hendek

Müzesini ziyaret ederek Hendek tarihi konusunda bilgilendiler.

 

Plaket töreni

 

Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis, Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman; programın son

gününde Hendek Mimoza Restoran’da gerçekleşen sertifika ve plaket töreninde katılımcılara ve gençlerden oluşan program destekçileri Denizhan De Asis

ve Gamze Gündüz’e teşekkürlerini sundular.
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MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ
MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ

MALDİVLERLE SAKARYA- HENDEK ARASINDA DÜNYA BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler konulu eğitim için

ülkemize Maldivler...

MALDİVLERLE SAKARYA- HENDEK ARASINDA DÜNYA BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler konulu eğitim için

ülkemize Maldivler Cumhuriyetinden gelen finans ve proje uzmanları; Risalat Consultants International desteği ile Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis ve

Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman koordinasyonunda sırasıyla İstanbul, Sakarya ve Hendek’te buluştu.Ülkemizde bir dizi temaslarda bulunan 7

Maldivli uzman İstanbul’da eğitimlerle başlayan ve 6 gün süren yoğun teorik eğitim sonrası, Sakarya ve Hendek’te Dünya Bankası proje teşvikli bölgeleri ve

bazı işletmeleri gözlem amaçlı ziyaret ettiler. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Oktay Sevim ve Sakarya 2. Organize Sanayi Danışmanı Ahmet

Çubuk tarafından verilen brifing ile Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, menajeri Thea Baziari ve uzmanlar Sakarya 2. Organize Sanayi

Bölgesi’nin kuruluşuna dair süreci ve bölgenin ayrıntılarını paylaştılar.Sanayi ve Ticaret Borsası Başkanı İş adamı Adem Sarı’ya sonraki gün sabah

saatlerinde fabrikasında konuk olan uzmanlar fındık fabrikasında gözlemlerde bulundular. Daha sonra Sakarya TB LİDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek

Dr. Samet Korkmaz tarafından karşılandılar. Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Anonim Şirketinin laboratuvar ve işlem merkezlerinde

incelemelerde bulundular. Maldivli uzmanlar kendi alanlarına dair sunumlar yaparak çevre dostu işletmelerin kalite standartları hakkında bilgiler

edindiler.Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler kapsamında ülkemize gelen Maldivli uzmanlar, öğleden sonra Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası

Başkanlığını ziyaret ederek SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Gün ve Gökhan Tiryaki'nin ev sahipliğindeağırlandılar. Maldivler’den gelen,

Çevrecilik ve Balık Bakanlıklarında görev yapan Mashiya Ibrahim, Aishath Ajfaan, Mohamed Musad, Shazleena Ibrahim, Ahmed Yamin, Fathimath Azma ve

Eenas Naseer Dünya Bankası kapsamında yürüttükleri projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Karşılıklı iş birliklerine dayalı proje destek ve fikirleri

paylaştılar.Maldivler’den Dünya Bankası Projeleri kapsamında Hendekte ağırlanan katılımcılar programın son gününde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim

Acır tarafından kabul edilerek kamu hizmetlerinin projelere destekleri konulu söyleşi yaptılar. Maldivler’den gelen Uzmanlar daha sonra Hendek Belediye

Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret ederek yerel belediyelerin proje çalışmaları hakkında bilgiler edindiler. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu

tarafından Bayraktepe Tesislerinde öğle yemeğinde misafir edilen katılımcılar, yemek sonrası Hendek Müzesini ziyaret ederek Hendek tarihi konusunda

bilgilendiler. Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis, Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman;

programın son gününde Hendek Mimoza Restoran’da gerçekleşen sertifika ve plaket töreninde katılımcılara ve gençlerden oluşan program destekçileri

Denizhan De Asis ve Gamze Gündüz’e teşekkürlerini sundular.Dünya Bankası Fonları eğitim, sağlık, sosyal konularda ülkeleri geliştirici ve çevreyi koruyucu

projelere destek sağlaması açısından önem taşırken Dünya Bankası Projelerine başvuru süreçleri uzmanlık gerektiren teknik bilgilerle donanmış

başvurularla gerçekleşiyor. Ülkelerin birbirleri ile dayanışmaları, kaynaklarını paylaşmaları ve ortak girişimlerle çalışmalar yapmaları daha yaşanılabilir bir

dünya için önem taşıyor.

Tags: 

SAKARYADANHABER.COM
Yayın Tarihi : 13.10.2022 03:34:00
Link : https://www.sakaryadanhaber.com/haber/12373555/maldivlerle-sakarya-hendek-

arasinda-dunya-bankasi-proje-koprusu





























MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ
Maldivlerle Sakarya-Hendek Arasında Dünya Bankası Proje Köprüsü

Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler konulu eğitim için ülkemize Maldivler Cumhuriyetinden gelen finans ve proje uzmanları; Risalat Consultants

International  desteği ile Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis ve Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman koordinasyonunda sırasıyla İstanbul, Sakarya ve

Hendek’te buluştu.

Ülkemizde bir dizi temaslarda bulunan 7 Maldivli uzman İstanbul’da eğitimlerle başlayan ve 6 gün süren yoğun teorik eğitim sonrası, Sakarya ve Hendek’te

Dünya Bankası proje teşvikli bölgeleri ve bazı işletmeleri gözlem amaçlı ziyaret ettiler. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Oktay Sevim ve Sakarya

2. Organize Sanayi Danışmanı Ahmet Çubuk tarafından verilen brifing ile Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, menajeri Thea Baziari ve

uzmanlar Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna dair süreci ve bölgenin ayrıntılarını paylaştılar. Sanayi ve Ticaret Borsası Başkanı İş adamı

Adem Sarı’ya sonraki gün sabah saatlerinde fabrikasında konuk olan uzmanlar fındık fabrikasında gözlemlerde bulundular. Daha sonra Sakarya TB LİDAŞ

Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Dr. Samet Korkmaz tarafından karşılandılar. Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Anonim Şirketinin laboratuvar

ve işlem merkezlerinde incelemelerde bulundular. Maldivli uzmanlar kendi alanlarına dair sunumlar yaparak çevre dostu işletmelerin kalite standartları

hakkında bilgiler edindiler. Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler kapsamında ülkemize gelen Maldivli uzmanlar, öğleden sonra Sakarya Sanayi ve

Ticaret Odası Başkanlığını ziyaret ederek SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mümin Haşıl ve iş adamları tarafından

ağırlandılar. Maldivler’den gelen, Çevrecilik ve Balık Bakanlıklarında görev yapan Mashiya Ibrahim, Aishath Ajfaan, Mohamed Musad, Shazleena Ibrahim,

Ahmed Yamin, Fathimath Azma ve Eenas Naseer Dünya Bankası kapsamında yürüttükleri projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Karşılıklı iş

birliklerine dayalı proje destek ve fikirleri paylaştılar. Maldivler’den Dünya Bankası Projeleri kapsamında Hendekte ağırlanan katılımcılar programın son

gününde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır tarafından kabul edilerek kamu hizmetlerinin projelere destekleri konulu söyleşi yaptılar. Maldivler’den gelen

Uzmanlar daha sonra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret ederek yerel belediyelerin proje çalışmaları hakkında bilgiler edindiler. Hendek

Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından Bayraktepe Tesislerinde öğle yemeğinde misafir edilen katılımcılar, yemek sonrası Hendek Müzesini ziyaret

ederek Hendek tarihi konusunda bilgilendiler.              Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis, Satın

Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman; programın son gününde Hendek Mimoza Restoran’da gerçekleşen sertifika ve plaket töreninde katılımcılara ve

gençlerden oluşan program destekçileri Denizhan De Asis ve Gamze Gündüz’e teşekkürlerini sundular.             Dünya Bankası Fonları eğitim, sağlık, sosyal

konularda ülkeleri geliştirici ve çevreyi koruyucu projelere destek sağlaması açısından önem taşırken Dünya Bankası Projelerine başvuru süreçleri uzmanlık

gerektiren teknik bilgilerle donanmış başvurularla gerçekleşiyor. Ülkelerin birbirleri ile dayanışmaları, kaynaklarını paylaşmaları ve ortak girişimlerle

çalışmalar yapmaları daha yaşanılabilir bir dünya için önem taşıyor.
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MALDİVLERLE SAKARYA-HENDEK ARASINDA DÜNYA BANKASI PROJE KÖPRÜSÜ
Maldivlerle Sakarya-Hendek Arasında Dünya Bankası Proje Köprüsü

Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler konulu eğitim için ülkemize Maldivler Cumhuriyetinden gelen finans ve proje uzmanları; Risalat Consultants

International  desteği ile Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis ve Satın Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman koordinasyonunda sırasıyla İstanbul, Sakarya ve

Hendek’te buluştu.

Ülkemizde bir dizi temaslarda bulunan 7 Maldivli uzman İstanbul’da eğitimlerle başlayan ve 6 gün süren yoğun teorik eğitim sonrası, Sakarya ve Hendek’te

Dünya Bankası proje teşvikli bölgeleri ve bazı işletmeleri gözlem amaçlı ziyaret ettiler. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Oktay Sevim ve Sakarya

2. Organize Sanayi Danışmanı Ahmet Çubuk tarafından verilen brifing ile Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, menajeri Thea Baziari ve

uzmanlar Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna dair süreci ve bölgenin ayrıntılarını paylaştılar. Sanayi ve Ticaret Borsası Başkanı İş adamı

Adem Sarı’ya sonraki gün sabah saatlerinde fabrikasında konuk olan uzmanlar fındık fabrikasında gözlemlerde bulundular. Daha sonra Sakarya TB LİDAŞ

Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Dr. Samet Korkmaz tarafından karşılandılar. Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Anonim Şirketinin laboratuvar

ve işlem merkezlerinde incelemelerde bulundular. Maldivli uzmanlar kendi alanlarına dair sunumlar yaparak çevre dostu işletmelerin kalite standartları

hakkında bilgiler edindiler. Türkiye'de Dünya Bankası Finansmanlı Projeler kapsamında ülkemize gelen Maldivli uzmanlar, öğleden sonra Sakarya Sanayi ve

Ticaret Odası Başkanlığını ziyaret ederek SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Gün ve Gökhan Tiryaki’nin ev sahipliğinde ve iş adamları

tarafından ağırlandılar. Maldivler’den gelen, Çevrecilik ve Balık Bakanlıklarında görev yapan Mashiya Ibrahim, Aishath Ajfaan, Mohamed Musad, Shazleena

Ibrahim, Ahmed Yamin, Fathimath Azma ve Eenas Naseer Dünya Bankası kapsamında yürüttükleri projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Karşılıklı iş

birliklerine dayalı proje destek ve fikirleri paylaştılar. Maldivler’den Dünya Bankası Projeleri kapsamında Hendekte ağırlanan katılımcılar programın son

gününde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır tarafından kabul edilerek kamu hizmetlerinin projelere destekleri konulu söyleşi yaptılar. Maldivler’den gelen

Uzmanlar daha sonra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret ederek yerel belediyelerin proje çalışmaları hakkında bilgiler edindiler. Hendek

Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından Bayraktepe Tesislerinde öğle yemeğinde misafir edilen katılımcılar, yemek sonrası Hendek Müzesini ziyaret

ederek Hendek tarihi konusunda bilgilendiler.             Risalat International Genel Direktörü Abdul Rahim Rasul, Eğitim Koordinatörü Deniz De Asis, Satın

Alma-Finans Uzmanı Hasan Kodaman; programın son gününde Hendek Mimoza Restoran’da gerçekleşen sertifika ve plaket töreninde katılımcılara ve

gençlerden oluşan program destekçileri Denizhan De Asis ve Gamze Gündüz’e teşekkürlerini sundular.             Dünya Bankası Fonları eğitim, sağlık, sosyal

konularda ülkeleri geliştirici ve çevreyi koruyucu projelere destek sağlaması açısından önem taşırken Dünya Bankası Projelerine başvuru süreçleri uzmanlık

gerektiren teknik bilgilerle donanmış başvurularla gerçekleşiyor. Ülkelerin birbirleri ile dayanışmaları, kaynaklarını paylaşmaları ve ortak girişimlerle

çalışmalar yapmaları daha yaşanılabilir bir dünya için önem taşıyor.
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TİCARET BORSASINDA GERİ SAYIM BAŞLADI. BU SEFER İŞİ ZOR!
Ticaret borsasında geri sayım başladı. Bu sefer işi zor!

Önümüzdeki 1 Kasım'da yapılacak olan önce komite organ seçimleri ve arkasından yapılacak yönetim kurulu başkanı ve Meclis başkanı seçimine sayılı

günler kala komitelerde hareketlilik hızlandı.

MEDYABAR.COM: Önümüzdeki 1 Kasım'da yapılacak olan önce komite organ seçimleri ve arkasından yapılacak yönetim kurulu başkanı ve Meclis başkanı

seçimine sayılı günler kala komitelerde hareketlilik hızlandı.Ticaret borsasında yönetim kurulu başkanlığı İçin üç ayrı isimin adı geçiyor.Bu isimler mevcut

Başkan Adem Sarı, diğer iki isimse Sakarya’nın tanınmış iş insanları Bülent Afyon ve Mustafa Genç olduğu tüm çevrelerce konuşuluyor.

BÜYÜK REKABET BEKLENİYORBugüne kadar tarım şehri olarak adlandırılan Sakarya ilimizde bu seçimin tıpkı TİCARET ve SANAYİ ODASI seçimleri gibi

hiç görülmedik bir rekabet içinde geçmesi bekleniyor.Özellikle mevcut Başkan Adem Sarı’nın bulunduğu komite olan ve Sakarya şehrinin en önemli ihracat

ürünü fındık ticaretini içine alan 5.meslek gurubunda kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı konuşuluyor.  Bugüne kadar, Ticaret Borsası başkanı Adem Sarı’nın

Meclis üyesi olarak rakipsiz olarak çıktığı komitede karşısında çok güçlü tüccarların önümüzdeki günlerde açıklanacak olan karşı bir listeye destek

vereceklerini açıklamaları bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

ADEM SARI'NIN BU KEZ İŞİ ZOR!Bu oluşan ittifakın içinde, eski başkanlardan Cevdet Mete, Türkiye fındık ihracatında ilk yirminin içine girmiş olan; Kadir

Durak, Sakarya’nın büyük tüccarlarından; Habil Genç ve Lokman İçmez’in olduğu…İsmi yönetim kurulu başkanlığı içinde konuşulan Mustafa Genç bu

komiteden aday olarak çıkmayı planlıyor. Bu oluşan tabloya göre mevcut Başkan Adem Sarı’nın komitesinden Meclis üyesi olarak çıkması zor olduğu ve

bugüne kadar hiç zorlanmadan kazandığı seçimler gibi olmayacağı kulislerde konuşuluyor.
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Seçim heyecanı  BORSA’yı sardı
Seçim heyecanı  BORSA’yı sardı

SATSO’nun ardından bu kez seçim heyecanı Sakarya Ticaret Borsası’nı (STB) sardı. Başkan Adem Sarı’nın karşısına Bülent Afyon ile Mustafa Genç rakip

olarak çıkmaları heyecanı arttırdı.
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         2

      

    

 Meslek Komitesi arttı

 

Ticaret Borsası’nda 1 Kasım Salı günü yapılacak seçim öncesinde 7 olan meslek komitesi sayısı süs bitkicilerinin ayrılmasıyla birlikte 8‘e yükseldi. 8

komitenin 6’sında 3’ü meclis üyesi 7 komite üyesi, 2’sinde 2’si meclis üyesi 5 komite üyesi seçilecek.

 

Üye listelerine itiraz

 

Adapazarı İlçe Seçim Kurulu’nun belirlediği listeler yarın itibariyle 3 gün itiraz için askıya çıkacak. 1 Kasım’daki seçimlerde ise 22 meclis üyesi olmak üzere

52 komite üyesi seçilecek. İtiraz olmadığı takdirde başkanın yanı sıra, yönetim ve disiplin kurullarıyla TOBB delegeleri ve meclis başkanı ile divanı

belirlenecek.  

 

3 adaylı seçim

 

Şu anda Bülent Afyon ile Mustafa Genç’de başkanlık çalışması yaparken yeniden aday olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, “Amacımız borsamızı en iyi

şekilde temsil edecek yönetimi oluşturmak. Geleceği olan genç bir ekip ile devam edip tmek istiyorum. Yaptığımız hizmetler de ortada” dedi.
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FINDIK YÜZDE 100 KABUK YÜZDE 500 ARTTI
FINDIK YÜZDE 100 KABUK YÜZDE 500 ARTTI

Karadeniz bölgesinde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları bir yılda yüzde 500

ila 600 civarında artarak rekor kırdı. Geçen yıl tonu 750 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan fındık kabuğu bu yıl 4 Bin, 4500 civarında satılıyor.

Karadeniz bölgesinde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları bir yılda yüzde 500

ila 600 civarında artarak rekor kırdı. Geçen yıl tonu 750 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan fındık kabuğu bu yıl 4 Bin, 4500 civarında satılıyor.

Birçok alanda kullanılan fındık kabuğu her geçen gün artan fiyatlar ile alınamaz hale geldi. Fındık Kabuğunu özellikle Karadeniz bölgesinde kışın ısınma

ihtiyacını gidermek için kullanan vatandaşlar kömür alamıyoruz. Bağ bahçeden kestiğimiz odunları alıştırmak için kabuğa ihtiyacımız var, geçen sene kilosu

75 kuruş olan kabuk bu sene 4.5 liradan satılıyor. Kömür alacak paramız yokken artık kabuk da alamaz olduk’ dedi.Geçen sezon 27 lira olan kabuklu fındık

bu sene 53 lira açıklanmasına rağmen halen 46, 47 liradan alınıyor.  Bir kilo kabuklu fındığın yarısı kabuk çıkıyor. Bu oran kabuklu fındık fiyatına

yansımazken, kabuğa yansıyan fahiş artış vatandaşın cebini yakıyor. Kömür, odun ve kabuk ile kışın ısınmasını sağlayan vatandaşlar önce kömür, şimdide

kabuk alamaz oldu. Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Fındık kabuğu fiyatlarında artış yaşanıyor. Artışın yaşanmasının

sebebi fındık kabuğunun enerji olarak kabul edilmesinden kaynaklı. Şuanda enerji fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Fındık kabuğunun fiyatı diğer yakıtlara

göre biraz daha ucuz. Kömür, odun ve doğalgaz fiyatlarına göre bir hayli uygun durumda. Her şeye zam geldi. Elektrik pahalı, akaryakıt pahalı. Bu durumda

fındık kabuğu fiyatlarının da artması normal. Bunların yanında fındık kabuğuna da çok talep oldu. Suriye’de bulunan çadır kentlerde sadece fındıkkabuğu

yakılıyor. Talep bu kadar olunca doğal olarak da fiyatlarda artış yaşandı. Yurt dışından da çok fazla talep yaşanıyor” dedi. Sakarya
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Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.
Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.

Nitekim ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70'lere kadar gerilemiştir. Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene

içerisinde 50% seviyesine kadar gerileyeceği öngörülmektedir...

Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındıkta yaşanan

spekülasyonlarla kaybedenin üretici, tüccar ve ihracatçı olduğunu ifade etti.Başkan Adem Sarı yaptığı açıklamada “İhracatımızda ithal girdi olmadan en

büyük paya sahip milli ve stratejik tarım ürünümüz olan fındık piyasasında yaşanan spekülasyonlar fındığa ve ülkemize zarar vermektedir.Fındığın yeni

coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son süratle de artmaya devam etmektedir. Nitekim ülkemizin dünya fındık

üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70'lere kadar gerilemiştir. Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene içerisinde 50% seviyesine kadar

gerileyeceği öngörülmektedir. Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte malum bu senede sektöre yönelik sebebi ister pandemi isterse diğer faktörler olsun

yaşanan ciddi düşüşün sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Düşen ihracat gelirinin fındık fiyatı üzerinde yapılan spekülasyonların etkisinin fazla olduğunu bu

durumun sadece fındık üreticisini değil, tüm Türkiye’yi etkilediğini görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, üreticinin spekülasyona dayalı kısa süreli fiyat

hareketlerinden kazançlı çıktığı görülmemiştir. Ne yazık ki Türkiye'nin dünya piyasalarındaki konumuna ve üreticiye zarar verdiğimizin farkında

değiliz.Unutmayalım ki milyonlarca ailenin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bu değerli ürünün tek patronu üreticidir. Fındıkta

spekülatif hareketlere değil mantıklı stratejilere ihtiyacımız vardır. Fındığın tüm paydaşları bir araya gelerek çatışmadan uzak tüm tarafların kazanacağı bir

ortamın yaratılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.
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Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.
Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındıkta yaşanan spekülasyonlarla kaybedenin üretici, tüccar ve ihracatçı

olduğunu ifade etti.

Başkan Adem Sarı yaptığı açıklamada İhracatımızda ithal girdi olmadan en büyük paya sahip milli ve stratejik tarım ürünümüz olan fındık piyasasında

yaşanan spekülasyonlar fındığa ve ülkemize zarar vermektedir. Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son

süratle de artmaya devam etmektedir. Nitekim ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70'lere kadar gerilemiştir. Yapılan

projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene içerisinde 50% seviyesine kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte

malum bu senede sektöre yönelik sebebi ister pandemi isterse diğer faktörler olsun yaşanan ciddi düşüşün sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Düşen

ihracat gelirinin fındık fiyatı üzerinde yapılan spekülasyonların etkisinin fazla olduğunu bu durumun sadece fındık üreticisini değil, tüm Türkiyeyi etkilediğini

görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, üreticinin spekülasyona dayalı kısa süreli fiyat hareketlerinden kazançlı çıktığı görülmemiştir. Ne yazık ki Türkiye'nin

dünya piyasalarındaki konumuna ve üreticiye zarar verdiğimizin farkında değiliz.Unutmayalım ki milyonlarca ailenin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine

büyük katkı sağlayan bu değerli ürünün tek patronu üreticidir. Fındıkta spekülatif hareketlere değil mantıklı stratejilere ihtiyacımız vardır. Fındığın tüm

paydaşları bir araya gelerek çatışmadan uzak tüm tarafların kazanacağı bir ortamın yaratılması gerekmektedir. ifadelerini kullandı.

Tags: 

CANSES.NET
Yayın Tarihi : 30.09.2022 09:53:00
Link : https://www.canses.net/spekulasyonlarla-kaybeden-uretici-tuccar-ve-ihracatci-

oluyor/142254/















‘Fındıkta ki spekülasyonlar ülkeye zarar veriyor’
‘Fındıkta ki spekülasyonlar ülkeye zarar veriyor’

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındıkta yaşanan spekülasyonlarla kaybedenin üretici, tüccar ve ihracatçı

olduğunu ifade etti.  Başkan Adem Sarı yaptığı açıklamada “İhracatımızda ithal girdi olmadan en büyük paya sahip milli ve stratejik tarım ürünümüz olan

fındık piyasasında yaşanan spekülasyonlar fındığa ve ülkemize zarar vermektedir.  Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3

misli artmıştır ve son süratle de artmaya devam etmektedir. Nitekim ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70'lere kadar gerilemiştir.

Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene içerisinde 50% seviyesine kadar gerileyeceği öngörülmektedir.

SPEKÜLASYONA DAYALIFındık sezonunun başlamasıyla birlikte malum bu senede sektöre yönelik sebebi ister pandemi isterse diğer faktörler olsun

yaşanan ciddi düşüşün sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Düşen ihracat gelirinin fındık fiyatı üzerinde yapılan spekülasyonların etkisinin fazla olduğunu bu

durumun sadece fındık üreticisini değil, tüm  Türkiye’yi etkilediğini görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, üreticinin spekülasyona dayalı kısa süreli fiyat

hareketlerinden kazançlı çıktığı görülmemiştir. Ne yazık ki Türkiye'nin dünya piyasalarındaki konumuna ve üreticiye zarar verdiğimizin farkında değiliz.

TEK PATRON ÜRETECİUnutmayalım ki milyonlarca ailenin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bu değerli ürünün tek patronu

üreticidir. Fındıkta spekülatif hareketlere değil mantıklı stratejilere ihtiyacımız vardır. Fındığın tüm paydaşları bir araya gelerek çatışmadan uzak tüm

tarafların kazanacağı bir ortamın yaratılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı”Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve

ihracatçı oluyor.”
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı”Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.”

 

Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındıkta yaşanan spekülasyonlarla kaybedenin üretici, tüccar ve ihracatçı

olduğunu ifade etti.

Başkan Adem Sarı yaptığı açıklamada “İhracatımızda ithal girdi olmadan en büyük paya sahip milli ve stratejik tarım ürünümüz olan fındık piyasasında

yaşanan spekülasyonlar fındığa ve ülkemize zarar vermektedir.

Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son süratle de artmaya devam etmektedir.

Nitekim ülkemizin dünya fındık üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70’lere kadar gerilemiştir. Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene

içerisinde 50% seviyesine kadar gerileyeceği öngörülmektedir.

Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte malum bu senede sektöre yönelik sebebi ister pandemi isterse diğer faktörler olsun yaşanan ciddi düşüşün

sürebileceği ihtimali kabul edilemez.

Düşen ihracat gelirinin fındık fiyatı üzerinde yapılan spekülasyonların etkisinin fazla olduğunu bu durumun sadece fındık üreticisini değil, tüm Türkiye’yi

etkilediğini görüyoruz.

Dünyanın hiçbir yerinde, üreticinin spekülasyona dayalı kısa süreli fiyat hareketlerinden kazançlı çıktığı görülmemiştir.

Ne yazık ki Türkiye’nin dünya piyasalarındaki konumuna ve üreticiye zarar verdiğimizin farkında değiliz.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

Unutmayalım ki milyonlarca ailenin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bu değerli ürünün tek patronu üreticidir.

Fındıkta spekülatif hareketlere değil mantıklı stratejilere ihtiyacımız vardır.

Fındığın tüm paydaşları bir araya gelerek çatışmadan uzak tüm tarafların kazanacağı bir ortamın yaratılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.
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Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda

güvenliği araştırması uluslarrası otorit… https://t.co/jN9MwsbGvs
Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorit…

https://t.co/jN9MwsbGvs

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorite tarafından kabul edildi.

https://t.co/6upNlROyhR @sakaryaticaretb @adem_sari54 #sakarya #Ekonomi #fındık #SonDakika

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.10.2022 08:23:36
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1586770808671768578









Birlik Haber Ajansı-BHA @birhajans:Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda

güvenliği araştırması uluslarrası otorit… https://t.co/EZ0QZ5avyk
Birlik Haber Ajansı-BHA @birhajans:Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorit…

https://t.co/EZ0QZ5avyk

Sakarya Ticaret Borsası tarafından desteklenen fındıkta aflotoksin ve gıda güvenliği araştırması uluslarrası otorite tarafından kabul edildi. - Birlik Haber

Ajansı-BHA

@sakaryaticaretb https://t.co/94dHqOats7

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.10.2022 02:15:19
Link : https://twitter.com/birhajans/status/1586678127090180097









ADEM SARI @ADEM_SARİ54:ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ #LİSANSLIDEPO @SAKARYATİCARETB

#TARIM #ÇİFTÇİ #TURİB #SAKARYA #TÜRKİYE #ÜRETİM #MISIR… HTTPS://T.CO/SRBZ5OEİFA
Adem Sarı @adem_sari54:Şehrimize kazandırdığımız #lisanslıdepo @sakaryaticaretb #tarım #çiftçi #turib #Sakarya #Türkiye #üretim #mısır…

https://t.co/SRbz5oeifa

Şehrimize kazandırdığımız #lisanslıdepo @sakaryaticaretb #tarım #çiftçi #turib #Sakarya #Türkiye #üretim #mısır #hububat #tobb https://t.co/BB6w5XjKMp

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.10.2022 10:51:06
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1585720764866723840



















ADEM SARI @ADEM_SARİ54:ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ #LİSANSLIDEPO @SAKARYATİCARETB

#TARIM #ÇİFTÇİ #TURİB #SAKARYA #TÜRKİYE #ÜRETİM #MISIR… HTTPS://T.CO/4EEZXP8K0G
Adem Sarı @adem_sari54:Şehrimize kazandırdığımız #lisanslıdepo @sakaryaticaretb #tarım #çiftçi #turib #Sakarya #Türkiye #üretim #mısır…

https://t.co/4eEZXp8k0g

Şehrimize kazandırdığımız #lisanslıdepo @sakaryaticaretb #tarım #çiftçi #turib #Sakarya #Türkiye #üretim #mısır #hububat #tobb https://t.co/C5UyXeHy4j

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.10.2022 10:50:57
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1585720727923064833



















Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı https://t.co/MjznHAhFlc
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı https://t.co/MjznHAhFlc

Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı https://t.co/MjznHAhFlc

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.10.2022 01:55:57
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1585586088969633792









Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı https://t.co/JrlUDtYhlN
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Sakarya Ticaret Borsası’nda listeler askıya çıktı https://t.co/JrlUDtYhlN
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Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak olan seçimler öncesinde İlçe

Seçim Kurulu’nun onayladığı üye liste… https://t.co/62YaR3iAJi
Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak olan seçimler öncesinde İlçe Seçim Kurulu’nun onayladığı üye liste…

https://t.co/62YaR3iAJi

Sakarya Ticaret Borsası’nda 1 Kasım’da yapılacak olan seçimler öncesinde İlçe Seçim Kurulu’nun onayladığı üye listeleri askıya çıktı. Listeler 26-27 ve28

Ekim tarihlerinde askıda kalacak. #sakarya #turkiye #adapazari

https://t.co/F9BoS3NUpT

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.10.2022 10:19:47
Link : https://twitter.com/sozsakaryacom/status/1585531692005081092









Akgün Altuğ @akgunaltug1:Sakarya Ticaret Borsası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cevdet Mete’ye nazik

ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşe… https://t.co/SYzZKdugfJ
Akgün Altuğ @akgunaltug1:Sakarya Ticaret Borsası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cevdet Mete’ye nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşe…

https://t.co/SYzZKdugfJ

Sakarya Ticaret Borsası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cevdet Mete’ye nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum.

#Şifremiz54 https://t.co/cwRxn8qBOx

TWITTER
Yayın Tarihi : 26.10.2022 06:09:45
Link : https://twitter.com/akgunaltug1/status/1585287573114593281









Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sayın Üyemiz;  5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği Kanunu'nun 84.Maddesi gereğince, Sakarya Ticaret Borsası Meslek Kom ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sayın Üyemiz;  5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 84.Maddesi gereğince,

Sakarya Ticaret Borsası Meslek Kom ....

Sayın Üyemiz;

 

5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 84.Maddesi gereğince, Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği

Seçimleri 01 Kasım 2022 Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tekeler Mah. Çevre Yolu Caddesi No:86 Adapazarı/Sakarya adresinde Borsa Hizmet

Binamızda yapılacaktır.
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sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:- Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası  Hizmet Binasında "ÜÇ

TAM İŞ GÜNÜ" ile ilan edilecektir.
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:- Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası  Hizmet Binasında "ÜÇ TAM İŞ GÜNÜ" ile ilan edilecektir.

- Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası  Hizmet Binasında "ÜÇ TAM İŞ GÜNÜ" ile ilan edilecektir.
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sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

 

5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanu… https://t.co/yEJCZSERxk
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

 

5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanu… https://t.co/yEJCZSERxk

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

 

5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 84.maddesi gereğince; Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği

Seçimleri 01 Kasım 2022 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında https://t.co/Kt0gcsp9Sz

TWITTER
Yayın Tarihi : 25.10.2022 10:59:19
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1584816863543861248



















Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ

DUYURU  5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 84.maddesi gereğin ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU  5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 84.maddesi gereğin ....

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYELERİNE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

 

5174 Sayılı (T.O.B.B.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 84.maddesi gereğince; Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği

Seçimleri 01 Kasım 2022 Salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında Tekeler Mah.Çevre Yolu Caddesi No.86 Adapazarı/Sakarya adresinde Borsa Hizmet

Binamızda yapılacaktır.

 

Seçimlerde esas alınacak olan Adapazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca KESİNLEŞEN ve Borsamıza gönderilen "SEÇİM LİSTELERİ"; 26 - 27 - 31 EKİM

2022 (Çarşamba - Perşembe - Pazartesi) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası  Hizmet Binasında "ÜÇ TAM İŞ GÜNÜ" ile ilan edilecektir.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 25.10.2022 10:58:38
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_545478454246944































Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA

Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA

TWITTER
Yayın Tarihi : 24.10.2022 10:26:45
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1584446279886569473









Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA

@adem_sari54
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA @adem_sari54

Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFbCaA @adem_sari54

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.10.2022 01:31:40
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1583768040386179072









Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son

toplantısında bir araya geldi. STB Başkanı Adem… https://t.co/FXyi2wbOgO
Söz Sakarya @sozsakaryacom:Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. STB Başkanı Adem…

https://t.co/FXyi2wbOgO

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. STB Başkanı Adem Sarı, dört yıl içinde STB olarak çok

emek harcadıklarını söyledi #sakarya #destek

https://t.co/9YR9LZRhdK

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.10.2022 11:43:14
Link : https://twitter.com/sozsakaryacom/status/1583740753003819009

















































sedat balta @sedatbalta1:Sakarya Ticaret Borsası son toplantısı yapıldı https://t.co/gqB1ymDPPT
sedat balta @sedatbalta1:Sakarya Ticaret Borsası son toplantısı yapıldı https://t.co/gqB1ymDPPT

Sakarya Ticaret Borsası son toplantısı yapıldı https://t.co/gqB1ymDPPT

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.10.2022 06:14:10
Link : https://twitter.com/sedatbalta1/status/1583657938488393728









Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim

döneminin son toplantısında bir araya geldi. ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. ....

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.10.2022 09:22:59
Link : https://www.facebook.com/515494531817909_534716415329243









Safa Polat @safapolat:Sakarya Ticaret Borsası gibi bir kurumun başındaki isim bir kurumu temsil eden bir kişiye

arayıp “Siz hiçbir şeysin… https://t.co/6cIkA0R76I
Safa Polat @safapolat:Sakarya Ticaret Borsası gibi bir kurumun başındaki isim bir kurumu temsil eden bir kişiye arayıp “Siz hiçbir şeysin…

https://t.co/6cIkA0R76I

Sakarya Ticaret Borsası gibi bir kurumun başındaki isim bir kurumu temsil eden bir kişiye arayıp “Siz hiçbir şeysiniz” “Siz gazeteci falan değilsiniz” diyecek

kadar ileri gidemez.

 

Bizim Gazeteci ve Bir Şey Olmamız İçin Ne Yapmamız Gerek Adem Sarı?

 

https://t.co/a7cf8Naeos https://t.co/3Oh539xjBH

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.10.2022 06:36:50
Link : https://twitter.com/safapolat/status/1583482450197430272























Safa Polat @safapolat:Sakarya Ticaret Borsası gibi bir kurumun başındaki ismin, bir kurumu temsil eden bir kişiye

arayıp “Siz hiçbir şeys… https://t.co/Bh9HtTSPgh
Safa Polat @safapolat:Sakarya Ticaret Borsası gibi bir kurumun başındaki ismin, bir kurumu temsil eden bir kişiye arayıp “Siz hiçbir şeys…

https://t.co/Bh9HtTSPgh

Sakarya Ticaret Borsası gibi bir kurumun başındaki ismin, bir kurumu temsil eden bir kişiye arayıp “Siz hiçbir şeysiniz” “Siz gazeteci falan değilsiniz” diyecek

kadar ileri gidemez.

 

Bizim Gazeteci ve Bir Şey Olmamız İçin Ne Yapmamız Gerek Adem Sarı? https://t.co/a7cf8MTbms

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.10.2022 06:35:53
Link : https://twitter.com/safapolat/status/1583482213358006273























LC Haber Ajansı (lchaber):Başkan Sarı; “Hep birlikte güzel projelere imza attık”  Adem Sari Sakarya Ticaret

Borsası #borsa #sakarya #ticaretborsası ....
LC Haber Ajansı (lchaber):Başkan Sarı; “Hep birlikte güzel projelere imza attık”  Adem Sari Sakarya Ticaret Borsası #borsa #sakarya #ticaretborsası ....

Başkan Sarı; “Hep birlikte güzel projelere imza attık”

 

Adem Sari

Sakarya Ticaret Borsası

#borsa

#sakarya

#ticaretborsası

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.10.2022 06:02:23
Link : https://www.facebook.com/118060203369833/posts/642666250909223/







sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir

araya geldi

https://t.co/v3Hcr0rb9H https://t.co/ty7ajNxViZ
sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir araya geldi

https://t.co/v3Hcr0rb9H https://t.co/ty7ajNxViZ

Sakarya Ticaret Borsası Meclisi 2018-2022 döneminin son toplantısında bir araya geldi

https://t.co/v3Hcr0rb9H https://t.co/ty7ajNxViZ

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.10.2022 05:56:40
Link : https://twitter.com/skryhaberleri/status/1583472343711899648









sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu… https://t.co/SgtaCyahCQ
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim

Kurulu… https://t.co/SgtaCyahCQ

STB Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı tarafından 4.5

yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi. https://t.co/A6GahYIH1Z https://t.co/NzL5uavpSE

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.10.2022 04:20:42
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1583448190329622533























Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Hep birlikte güzel projelere imza attık Sakarya Ticaret Borsası

(STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. M ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Hep birlikte güzel projelere imza attık Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin

son toplantısında bir araya geldi. M ....

Hep birlikte güzel projelere imza attık

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Meclisi 2018-2022 seçim döneminin son toplantısında bir araya geldi. Meclis Başkanı Avni Uçar ve Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı tarafından 4.5 yıldır görevde bulunan Meclis Üyelerine hizmetleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Avni Uçar 4,5 yıllık görev sürelerindeki çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Avni

Uçar;” 2018 yılında hizmet amacıyla çıktığımız bu yolda acısıyla tatlısıyla bir dönemi daha geride bıraktık. Üyelerimize ve ortak paydamız Sakarya ‘ya hak

ettikleri hizmeti vermeye çalıştık. Bize verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Tüm kararları oybirliği ile aldık. Pandemi gibi zorlu bir sürecin birlikte

üstesinden gelmeye çalıştık. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Mekânları cennet olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Haklarınızı helal edin.” dedi.

Meclis Başkanı Avni Uçar ‘ın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı kazanımlarla dolu dört yılı geride bıraktıklarını belirterek “Borsamıza

katma değer oluşturmak için işlerinizden vakit ayırıp mesai harcadınız. Her bir üyemize emeği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok emek harcadık. Hep birlikte

güzel projelere imza attık. Bünyemizde bulunan bütün meslek gruplarının sorunları için gidebildiğimiz her kapıyı çaldık. Söylemden ziyade eylem yapmayı

tercih ettik. Geriye dönüp baktığımızda dört yıl borsa için kazanımlar yılı oldu. Hepinize desteğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini

kullandı.

Toplantı meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından teşekkür plaket sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son budu.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.10.2022 04:18:11
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_542099494584840



















































Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI

Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI

TWITTER
Yayın Tarihi : 21.10.2022 02:11:51
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1583415764719374338









Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.

https://t.co/G1IBOEAcX1… https://t.co/V14Pz0JbXL
Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.  https://t.co/G1IBOEAcX1…

https://t.co/V14Pz0JbXL

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi.  https://t.co/G1IBOEAcX1 @sakaryaticaretb @adem_sari54 #sakarya #basin

#SONDAKİKA

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 11:34:23
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1583194945061416963









Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı https://t.co/zQCWYTilEM
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı https://t.co/zQCWYTilEM

Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı https://t.co/zQCWYTilEM

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 06:06:21
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1583112391445086208









Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI .
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI .

Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI .

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 05:52:27
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1583108892657348608









Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/PIHAmT32HB
Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/PIHAmT32HB

Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/PIHAmT32HB

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 05:51:45
Link : https://twitter.com/halk54sosyal/status/1583108716089393152









Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI

Sakarya Ticaret Borsası'nda 4 yılda neler yapıldı? https://t.co/MFZ1mFtLoI

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 05:10:46
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1583098403789361154









Kemal Turgaç @KemalTurgac:İkinci bölümde ise; Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde Başkan adayı olarak ismi

geçen Mustafa Genç konuğumuz olac… https://t.co/Cw8DWjCl9V
Kemal Turgaç @KemalTurgac:İkinci bölümde ise; Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde Başkan adayı olarak ismi geçen Mustafa Genç konuğumuz olac…

https://t.co/Cw8DWjCl9V

İkinci bölümde ise; Sakarya Ticaret Borsası seçimlerinde Başkan adayı olarak ismi geçen Mustafa Genç konuğumuz olacak.

Kendisi, aday olup olmadığını bu akşam ki programda açıklayacak.

Bekleriz.

@UganRaif @tv264 #sondüzlük https://t.co/mtVTqAxnZl

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 03:31:05
Link : https://twitter.com/KemalTurgac/status/1583073317912600577









Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı yönetim

kurulu ile birlikte 4 yıllık hizmetlerini basın toplantısında değerlendirirken, 1 Ka ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı yönetim kurulu ile birlikte 4 yıllık hizmetlerini basın

toplantısında değerlendirirken, 1 Ka ....

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı yönetim kurulu ile birlikte 4 yıllık hizmetlerini basın toplantısında değerlendirirken, 1 Kasım’da yapılacak

seçimlerde yeniden başkan adayı olduğunu belirtti.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 20.10.2022 12:25:37
Link : https://www.facebook.com/515494531817909_533217355479149



































sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi

https://t.co/vgK9DztHsg https://t.co/XOaEah32G5
sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi

https://t.co/vgK9DztHsg https://t.co/XOaEah32G5

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi

https://t.co/vgK9DztHsg https://t.co/XOaEah32G5

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 11:01:41
Link : https://twitter.com/skryhaberleri/status/1583005520272977921









sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB Yönetimi Basın ile bir araya geldi

STB Mec. Bşk. Avni Uçar, Yön.Kur.Bşk. Adem Sarı ve Yön.Kur.Üyleri Basın ile… https://t.co/sAqbDLwr8B
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB Yönetimi Basın ile bir araya geldi

STB Mec. Bşk. Avni Uçar, Yön.Kur.Bşk. Adem Sarı ve Yön.Kur.Üyleri Basın ile… https://t.co/sAqbDLwr8B

STB Yönetimi Basın ile bir araya geldi

STB Mec. Bşk. Avni Uçar, Yön.Kur.Bşk. Adem Sarı ve Yön.Kur.Üyleri Basın ile bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlikte STB'nin 4 yıllık faaliyetleri,

tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verildi, Lisanslı depoya basın gezisi yapıldı https://t.co/q1nHSmqkcx

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 10:38:29
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1582999680589303809





















SAKARYA TİCARET BORSASI (SAKARYATİCARETBORSASİ):SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİM

KURULU BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.  BASIN TOPLANTISINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ADEM SARI, MECLİS BAŞ ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi.  Basın toplantısına Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Baş ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla bir araya geldi.

 

Basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Kayınova, Vedat Aslan, Ayhan Akman ve Serdar Koç katılım sağladı.

Sözlerine Basına katılımları için teşekkür ederek başlayan Adem Sarı Yönetim Kurulunun dört yıllık icraatlarını anlattı.

Lisanslı Depocuyu hayata geçirdik hedefimiz tarım okulu

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı; “Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri tarımda sürdürülebilir kalkınma, sosyal etkinlik verimlilik odaklı projelere imza

attık. Bu bir hizmet yarışı bizde borsanın çıtasını yükselttik. Dört yıl borsa için önemli kazanımlar yılı olmuştur. İlk geldiğimiz günden beri her platformda tarım

ve tarımın önemini anlattık. “Tarım yoksa ekmek yok” sloganıyla yola koyulduk. Pandemi tarımın önemini bir kere daha anlamamıza vesile oldu. İlk

önceliğimiz 280 dönümlük araziyi borsamızın tarım okulu ve lisanlı depoculuk faaliyetleri için tahsisini hazine den tahsis ettik. Lisanslı Depoyu hayata

geçirdik. İnşallah Uygulamalı Tarım Okulu ile gençlerimizi hem dünya vatandaşı olarak hem sorgulayan hem de tarımda uzman gençler olarak yetiştireceğiz”

dedi.

 

Fındık Ar- Ge Projesi önceliğimiz

Uluslararası ticareti geliştirme amacıyla Tanzanya, Çin Nijerya ile geniş kapsamlı ticari diyalogların kurulduğunu belirten Adem Sarı “ 45-50 yıllık firmalarımız

var. İhracata yönelik alternatif pazarlarda uluslararası firmalarla rekabet etsinler. Birkaç firma bir araya gelerek güç birliği oluştursun. Hem alalım hem satalım

istedik. İyi niyetle girişimlerde bulunduk. Kendi sektörümün de fındık sektörü olması nedeniyle fındıkta Ar-Ge faaliyetleri için doku kültürü laboratuvarında en

verimli fındık çeşidinin geliştirilmesi için çalışma başlattık. Şu anda borsamız kampüsünün hemen yanında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis

ettiğimiz arazide ilimize uygun fındık türünün üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bu projemiz hayata geçerse dönüm başı üretim de 600

kilolara ulaşılacak” dedi.

Borsa tarafından bir çok sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Adem Sarı İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği ve Odalar Birliği

tarafından başlatılan gerek Nefes Kredisi gerekse diğer sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini belirterek pandemi zamanında üyelerimizin yanında

olmaya çalıştık dedi.

Tarım Fuarı Kasımda Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım

Adem Sarı 4 yıl önce hayata geçirilen ve her yıl 100.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yılda kasım ayı içinde kapılarını açacağını, Sakarya’ya tarım

fuarı alanı kazandırma arzusu içinde olduklarını belirterek “Gelin birlikte Sakarya ‘ya donanımlı bir fuar alanı kazandıralım. Buna tek başına gücüm yetmez.

Bunu hep birlikte yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğar mottosuyla hareket edelim” dedi.

Tarımın konuşulmasını sağladık.

Tarım yoksa hayatın olmayacağını belirten Adem Sarı “Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya Süpürgesi ve “Geyve Ayvası”nın coğrafi işaret tescilleri,

örnek aronya bahçesi, modern tarım uygulamaları kapsamında dronla ilaçlama, yerli mısır tohumu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz

yerli tohum dağıtımı yaptık. Tarım Teknokent’i kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Meclis Başkanım ve Yönetim kurulum ile birlikte her daim karar

alıcılara şehrimizin üyelerimizin sorunlarını iletmek için lobicilik faaliyetleri yürüttük. Göreve geldiğimiz ilk günden beri insanlık ve benim için önemi büyük

tarımı şehrimizin gündemine soktuk ve tarımın konuşulmasını sağladık. ”dedi.

Konuşmasının sonunda yapılan bu hizmetlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı A Sınıfı Borsa olmaya hak kazandıklarını

belirten Adem Sarı tüm basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Basın mensuplarının soru ve cevaplarının ardından lisanslı depo basın gezisi ile

program sona erdi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 20.10.2022 10:07:50
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_540850021376454











































































Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı https://t.co/mDkGMb0TID
Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı https://t.co/mDkGMb0TID

Sakarya Ticaret Borsası ve seçim heyecanı https://t.co/mDkGMb0TID

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.10.2022 09:20:38
Link : https://twitter.com/halk54sosyal/status/1582980092132610050









Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -

Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/Ke70Jy2fh8
Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi…

https://t.co/Ke70Jy2fh8

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://t.co/JZiS0HkMkq

@sakaryaticaretb

@adem_sari54 https://t.co/2JJjM0MqdB

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 09:37:47
Link : https://twitter.com/duman_fehmi/status/1582803210414485505









Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -

Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/cKTQqfBMv4
Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi…

https://t.co/cKTQqfBMv4

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://t.co/JZiS0HBPmq

@sakaryaticaretb

@adem_sari54 https://t.co/v9LozLykMa

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 09:37:27
Link : https://twitter.com/duman_fehmi/status/1582803128411336704









Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -

Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/CaNTy77hrz
Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi…

https://t.co/CaNTy77hrz

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://t.co/JZiS0HkMkq

@sakaryaticaretb

@adem_sari54 https://t.co/reurWNyjkM

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 09:37:08
Link : https://twitter.com/duman_fehmi/status/1582803049307078656









Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. -

Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi… https://t.co/G4rQ7OmKY6
Fehmi Duman @duman_fehmi:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi…

https://t.co/G4rQ7OmKY6

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi. - Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi https://t.co/4C776gDmp5

https://t.co/NAchsnsXah

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 09:33:42
Link : https://twitter.com/duman_fehmi/status/1582802186483904512









NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi

https://t.co/mTMPFpAwo0
NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi

https://t.co/mTMPFpAwo0

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi

https://t.co/mTMPFpAwo0

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 08:17:03
Link : https://twitter.com/NetGaste/status/1582782894015381504









NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi ....
NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 19.10.2022 08:16:59
Link : https://www.facebook.com/275209565993001_532231248907867









candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi

https://t.co/VAJzeSnyzF
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi https://t.co/VAJzeSnyzF

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın mensuplarıyla biraraya geldi https://t.co/VAJzeSnyzF

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 06:56:00
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1582762499132170240









LC Haber Ajansı (lchaber):Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata geçirdik”  Sakarya Ticaret Borsası #ademsari

#avniuçar  #nizamettinsarı  #serkankayınova #vedataslan  #a ....
LC Haber Ajansı (lchaber):Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata geçirdik”  Sakarya Ticaret Borsası #ademsari  #avniuçar  #nizamettinsarı  #serkankayınova

#vedataslan  #a ....

Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata geçirdik”

 

Sakarya Ticaret Borsası

#ademsari

#avniuçar

#nizamettinsarı

#serkankayınova

#vedataslan

#ayhanakman

#serdarkoç

#ticeretborsası

#sakarya

#borsa

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 19.10.2022 06:47:18
Link : https://www.facebook.com/118060203369833/posts/641223564386825/





































LC HABER AJANSI @LCHABERAJANSİ:ADEM SARI; “LİSANSLI DEPOYU HAYATA GEÇİRDİK”

HTTPS://T.CO/7WEGLİTO7J

 

@SAKARYATİCARETB

#ADEMSARİ

#AVNİUÇAR… HTTPS://T.CO/LLA4RAFIH6
LC HABER AJANSI @LCHaberAjansi:Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata geçirdik”

https://t.co/7WEGlitO7J

 

@sakaryaticaretb

#ademsari

#avniuçar… https://t.co/LlA4RAfIH6

Adem Sarı; “Lisanslı Depoyu hayata geçirdik”

https://t.co/7WEGlitO7J

 

@sakaryaticaretb

#ademsari

#avniuçar

#nizamettinsarı

#serkankayınova

#vedataslan

#ayhanakman

#serdarkoç

#ticeretborsası

#sakarya

#borsa https://t.co/1ksxsFzTSN

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 06:46:39
Link : https://twitter.com/LCHaberAjansi/status/1582760144894427136

















Medya Rota (MedyaRotaCom):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi  ....
Medya Rota (MedyaRotaCom):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi  ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi 

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 19.10.2022 05:24:46
Link : https://www.facebook.com/1559993177546616_546194574176629









MedyaRotaCom | @MedyaRotaCom:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya

Geldi https://t.co/hCoc6vTqdU

@sakaryaticaretb
MedyaRotaCom | @MedyaRotaCom:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi https://t.co/hCoc6vTqdU

@sakaryaticaretb

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi https://t.co/hCoc6vTqdU

@sakaryaticaretb

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 05:24:38
Link : https://twitter.com/MedyaRotaCom/status/1582739505165250560









Zafer BUYU @zaferbuyu:An itibariyle......

Sakarya Ticaret Borsası seçim öncesi geçmiş dört yılın değerlendirme

Basın toplantısı. https://t.co/2MBGzMgiPr
Zafer BUYU @zaferbuyu:An itibariyle......

Sakarya Ticaret Borsası seçim öncesi geçmiş dört yılın değerlendirme

Basın toplantısı. https://t.co/2MBGzMgiPr

An itibariyle......

Sakarya Ticaret Borsası seçim öncesi geçmiş dört yılın değerlendirme

Basın toplantısı. https://t.co/2MBGzMgiPr

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.10.2022 10:43:09
Link : https://twitter.com/zaferbuyu/status/1582638470283300864









Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış https://t.co/62LHXXAEgM
Nurettin Eryılmaz @tv_sakarya:Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış https://t.co/62LHXXAEgM

Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış https://t.co/62LHXXAEgM

TWITTER
Yayın Tarihi : 18.10.2022 06:23:37
Link : https://twitter.com/tv_sakarya/status/1582391961012486145









Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış https://t.co/cXkMw4zeYS
Halk54 @halk54sosyal:Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış https://t.co/cXkMw4zeYS

Sakarya Ticaret Borsası'nda nefes kesen yarış https://t.co/cXkMw4zeYS

TWITTER
Yayın Tarihi : 18.10.2022 04:11:49
Link : https://twitter.com/halk54sosyal/status/1582358793970585600









Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (adapazariram):Hizmet bölgemizde görev yapan meslektaşlarımızı

ziyaret ediyoruz. İlk etapta Budaklar İlkokulu, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama ....
Adapazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (adapazariram):Hizmet bölgemizde görev yapan meslektaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlk etapta Budaklar İlkokulu,

Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama ....

Hizmet bölgemizde görev yapan meslektaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlk etapta Budaklar İlkokulu, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu,

Sapanca Şehit Albay Güner Ekici Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sapanca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sapanca Anadolu Lisesi ve Alaçam Ortaokulunda

görev yapan meslektaşlarımızla bir araya geldik.

 

@sakaryailmilliegitimmudurlugu @adapazarimem @arifiyemem @sapanca_ilce_milliegitim_mud @ebubekirsavasci @turkererolozen @nesrigirgin

@mebozelegitimrehberlik #adapazariram

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 14.10.2022 11:25:28
Link : https://www.facebook.com/1011250078954723_446310110818039









sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte

yazılı esas ve usullere göre Sakarya Ticar… https://t.co/XM1DbFeb4c
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Sakarya Ticar…

https://t.co/XM1DbFeb4c

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Sakarya Ticaret Borsası’nın Meclis ve Meslek Komitesi

seçimlerine ilişkin seçmen listeleri Borsa Hizmet Binasında askıya çıkarılacak. Seçimlerde esas alınacak olan Bakanlık ile

TWITTER
Yayın Tarihi : 11.10.2022 02:50:47
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1579801682883776513





sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin Ortak Veri Tabanından alınan ve

Adapazarı İlçe Seçim Kurulu tarafından onayl… https://t.co/N75qUM6tVp
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin Ortak Veri Tabanından alınan ve Adapazarı İlçe Seçim Kurulu tarafından

onayl… https://t.co/N75qUM6tVp

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin Ortak Veri Tabanından alınan ve Adapazarı İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan seçim listeleri; 12-13-14 Ekim

(Çarşamba-Perşembe-Cuma ) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası Hizmet Binasında 3 tam iş günü ilan edilecek ve askıda kalacaktır

TWITTER
Yayın Tarihi : 11.10.2022 02:50:47
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1579801684846710788





sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB’DE SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84. maddesi gereğince; S… https://t.co/qUfmq5zaig
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB’DE SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84. maddesi gereğince; S… https://t.co/qUfmq5zaig

STB’DE SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84. maddesi gereğince; Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 1 Kasım

2022 Salı Günü 09.00-17.00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir https://t.co/fMKquGxXHq

TWITTER
Yayın Tarihi : 11.10.2022 02:50:46
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1579801680136151040





Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB’DE SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR  Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84. maddesi gereğince; Sakarya Ticaret Borsası M ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB’DE SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84.

maddesi gereğince; Sakarya Ticaret Borsası M ....

STB’DE SEÇİM LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu`nun 84. maddesi gereğince; Sakarya Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 1 Kasım

2022 Salı Günü 09.00-17.00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Sakarya Ticaret Borsası’nın Meclis ve Meslek Komitesi

seçimlerine ilişkin seçmen listeleri Borsa Hizmet Binasında askıya çıkarılacak.

 

Seçimlerde esas alınacak olan Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin Ortak Veri Tabanından alınan ve Adapazarı İlçe Seçim Kurulu tarafından

onaylanan seçim listeleri; 12-13-14 Ekim (Çarşamba-Perşembe-Cuma ) tarihlerinde Sakarya Ticaret Borsası Hizmet Binasında 3 tam iş günü ilan edilecek ve

askıda kalacaktır.

 

Borsa üyelerinin bu süre zarfında listeler üzerinden durumlarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 

Üyelerimizin  seçim sürecinde mağdur olmamaları için ilan edilecek olan seçim listelerini dikkatle incelemeleri, varsa itirazlarını Borsadan temin edecekleri

matbu dilekçeye, talep edilen ekli belgeleri ekleyerek 12-13-14 Ekim 2022 tarihlerinde , 08:30-17.00 saatleri arasında Camili Mah.Resmi Daireler

Kampüsündeki Adapazarı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı`na iletmeleri gerekmektedir.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 11.10.2022 02:47:53
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_532465815548208

















Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):SATSO’nun ardından bu kez seçim heyecanı Sakarya Ticaret

Borsası’nı (STB) sardı. Başkan Adem Sarı’nın karşısına Bülent Afyon ile Mustafa Gen ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):SATSO’nun ardından bu kez seçim heyecanı Sakarya Ticaret Borsası’nı (STB) sardı. Başkan Adem

Sarı’nın karşısına Bülent Afyon ile Mustafa Gen ....

SATSO’nun ardından bu kez seçim heyecanı Sakarya Ticaret Borsası’nı (STB) sardı. Başkan Adem Sarı’nın karşısına Bülent Afyon ile Mustafa Genç rakip

olarak çıkmaları heyecanı arttırdı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 10.10.2022 12:22:43
Link : https://www.facebook.com/515494531817909_523720419762176































sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Mevlid Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam Alemi

İçin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ed… https://t.co/l5SkiWt1tw
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Mevlid Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ed…

https://t.co/l5SkiWt1tw

Mevlid Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ederiz.

Sakarya Ticaret Borsası

#STB #Kandil #MevlidKandili https://t.co/f6SXUrhiF0

TWITTER
Yayın Tarihi : 07.10.2022 09:58:17
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1578278521322893312





Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Mevlid Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm

İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ederiz.  Sakarya Ticaret Bo ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Mevlid Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını

Temenni Ederiz.  Sakarya Ticaret Bo ....

Mevlid Kandilinizi En İçten Dileklerle Kutlar, Ülkemiz ve Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Temenni Ederiz.

 

Sakarya Ticaret Borsası

 

#STB #Kandil #MevlidKandili

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 07.10.2022 09:56:04
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_528430082618448









Haberci52 (www.haberci52):Karadeniz Bölgesi’nde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından

ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları  ....
Haberci52 (www.haberci52):Karadeniz Bölgesi’nde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının

fiyatları  ....

Karadeniz Bölgesi’nde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları bir yılda yüzde 500

ila 600 civarında artarak rekor kırdı. Geçen yıl tonu 750 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan fındık kabuğu bu yıl 4 Bin, 4500 civarında satılıyor.

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Fındık kabuğu fiyatlarında artış yaşanıyor. Artışın yaşanmasının sebebi fındık

kabuğunun enerji olarak kabul edilmesinden kaynaklı. Şu anda enerji fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Fındık kabuğunun fiyatı diğer yakıtlara göre biraz

daha ucuz. Kömür, odun ve doğalgaz fiyatlarına göre bir hayli uygun durumda. Her şeye zam geldi. Elektrik pahalı, akaryakıt pahalı. Bu durumda fındık

kabuğu fiyatlarının da artması normal. Bunların yanında fındık kabuğuna da çok talep oldu.”

 

#fındık

#fındıkkabuğu

#enerji

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 05.10.2022 09:23:20
Link : https://www.facebook.com/390117704902622_531408478988219













Ordu Olay (orduolaygazetesi):Karadeniz Bölgesi’nde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların

kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları  ....
Ordu Olay (orduolaygazetesi):Karadeniz Bölgesi’nde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık

kabuklarının fiyatları  ....

Karadeniz Bölgesi’nde yetişen fındık ağaçlarından toplanan fındıkların kabuklarından ayrılmasıyla elde edilen fındık kabuklarının fiyatları bir yılda yüzde 500

ila 600 civarında artarak rekor kırdı. Geçen yıl tonu 750 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan fındık kabuğu bu yıl 4 Bin, 4500 civarında satılıyor.

 

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Fındık kabuğu fiyatlarında artış yaşanıyor. Artışın yaşanmasının sebebi fındık

kabuğunun enerji olarak kabul edilmesinden kaynaklı. Şu anda enerji fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Fındık kabuğunun fiyatı diğer yakıtlara göre biraz

daha ucuz. Kömür, odun ve doğalgaz fiyatlarına göre bir hayli uygun durumda. Her şeye zam geldi. Elektrik pahalı, akaryakıt pahalı. Bu durumda fındık

kabuğu fiyatlarının da artması normal. Bunların yanında fındık kabuğuna da çok talep oldu.”

 

#fındık

#fındıkkabuğu

#enerji

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 05.10.2022 08:52:34
Link : https://www.facebook.com/482636378424806_550426323754555













sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek

tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk… https://t.co/IItpWJCwoQ
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk…

https://t.co/IItpWJCwoQ

2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk mahsul hediyesi Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Divan Katibi Nuri Köseoğlu tarafından takdim edildi. #STB #İlkMahsul #Süpürge https://t.co/371KkbwEhA

TWITTER
Yayın Tarihi : 05.10.2022 03:01:13
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1577629983861870593





Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza

getirerek tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk mahsul hediyesi Sakarya T ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek tescil ettiren üretici Bedri

Atılgan’a ilk mahsul hediyesi Sakarya T ....

2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü süpürge otunu Borsamıza getirerek tescil ettiren üretici Bedri Atılgan’a ilk mahsul hediyesi Sakarya Ticaret Borsası

Meclis Divan Katibi Nuri Köseoğlu tarafından takdim edildi. #STB #İlkMahsul #Süpürge

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 05.10.2022 03:00:03
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_526713352790121









Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındık ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.  Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Başkanı Adem Sarı son günlerde fındık ....

Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı son günlerde fındıkta yaşanan spekülasyonlarla kaybedenin üretici, tüccar ve ihracatçı

olduğunu ifade etti.

 

Başkan Adem Sarı yaptığı açıklamada “İhracatımızda ithal girdi olmadan en büyük paya sahip milli ve stratejik tarım ürünümüz olan fındık piyasasında

yaşanan spekülasyonlar fındığa ve ülkemize zarar vermektedir.

 

Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son süratle de artmaya devam etmektedir. Nitekim ülkemizin dünya

fındık üretimindeki payı %85 seviyelerinden %70'lere kadar gerilemiştir. Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene içerisinde 50% seviyesine

kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Fındık sezonunun başlamasıyla birlikte malum bu senede sektöre yönelik sebebi ister pandemi isterse diğer faktörler

olsun yaşanan ciddi düşüşün sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Düşen ihracat gelirinin fındık fiyatı üzerinde yapılan spekülasyonların etkisinin fazla

olduğunu bu durumun sadece fındık üreticisini değil, tüm Türkiye’yi etkilediğini görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, üreticinin spekülasyona dayalı kısa süreli

fiyat hareketlerinden kazançlı çıktığı görülmemiştir. Ne yazık ki Türkiye'nin dünya piyasalarındaki konumuna ve üreticiye zarar verdiğimizin farkında değiliz.

 

Unutmayalım ki milyonlarca ailenin geçim kaynağı ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bu değerli ürünün tek patronu üreticidir. Fındıkta spekülatif

hareketlere değil mantıklı stratejilere ihtiyacımız vardır. Fındığın tüm paydaşları bir araya gelerek çatışmadan uzak tüm tarafların kazanacağı bir ortamın

yaratılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 03.10.2022 10:23:09
Link : https://www.facebook.com/461530643987451_524624122999044
















































