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Haber Adedi: 239



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 30.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ BORSADA LİSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI 5

2 30.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ŞEHRİN DEĞERLİ MİSAFİRLERİ 8

3 30.6.2022 ADAPOSTASI LİSANSLI DEPONUN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR 5

4 30.6.2022 KARADENİZ'DE SON NOKTA NOKTA ATIŞ 5

5 30.6.2022 SAKARYA SÖZ ÜRETİCİLERE LİSANSLI DEPOCULUĞU ANLATTILAR 5

6 30.6.2022 SAKARYA YENİ HABER TARIM İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM 1

7 30.6.2022 YENİ SAKARYA SARI: LİSANSLI DEPO İLE ALIN TERİ DEĞERLENECEK 1

8 29.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ DÜNYA FINDIK HAFTASI ZİYARETLERİ BAŞLADI 5

9 29.6.2022 ADAPOSTASI BAŞKAN YÜCE'YE ZİYARET 7

10 29.6.2022 GİRESUN EKSPRES "AMACIMIZ TÜRK FINDIĞINI TANITARAK, ÜRETİMİ
ARTIRMAK"

1

11 29.6.2022 KUZEY EKSPRES DÜNYA FINDIK HAFTASI 6

12 29.6.2022 ÖNCÜ UFK BAŞKANI BÖLÜK, TÜRK FINDIĞI İÇİN MESAİ
HARCIYOR!

1

13 29.6.2022 SAKARYA YENİ HABER DÜNYA FINDIK HAFTASI İÇİN BULUŞTULAR 8

14 28.6.2022 POSTA DOĞU MARMARA BAŞKAN EKREM YÜZE'DEN NİJERYA'DA ZİYARETLER 4

15 27.6.2022 KARADENİZ EKONOMİ SAKARYA'DA FINDIK ÜRETİCİLERİ ZİHA İLE MALİYET VE
ZAMANDAN TASARRUF EDECEK

2

16 27.6.2022 TÜNAYDIN SAKARYA'DA FINDIK ÜRETİCİLERİ ZİHA İLE MALİYET VE
ZAMANDAN TASARRUF EDECEK

5

17 24.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ NİJERYA TEMASLARI SÜRÜYOR 8

18 24.6.2022 ADAPOSTASI SAKARYA'YI ANLATTI 1

19 23.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ DOĞANIN KALBİNDE YENİ YAŞAN ALANI 5

20 23.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ NİJERYA ÇIKARTMASI 1

21 23.6.2022 BİZİM SAKARYA NİKERYA'DA SAKARYA SUNUMU 1

22 23.6.2022 SAKARYA YENİ HABER "ŞEHRİMİZE YENİ İHRACAT KAPILARI AÇACAĞIZ" 7

23 23.6.2022 SAKARYA YENİGÜN BAŞKAN YÜCE NİJARYA'DA 1

24 23.6.2022 YENİ SAKARYA YÜCE AVANTAJLARI ANLATTI 1

25 22.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ SAKARYA HEYETİNDEN NİJERYA ÇIKARTMASI 8

26 22.6.2022 ADAPOSTASI ÇİFTÇİ TASARRUF EDECEK! 1

27 22.6.2022 ANALİZ FINDIL ÜRETİCİLERİ ZİHA İLE MALİYETİ DÜŞÜRECEK 10

28 22.6.2022 SAKARYA SÖZ BAŞKAN YÜCE NİJERYA'DA 1

29 22.6.2022 TÜRKİYE İSTANBUL TAŞRA
BASKISI

FINDIK ÜRETİCİLERİ ZİHA YA YÖNELDİ 13

30 21.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ ZİHA'LAR İŞBAŞINDA 1
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31 21.6.2022 BİZİM SAKARYA FINDIK ÜRETİMİNDE DRONE İLE İLAÇLAMA 1

32 21.6.2022 BURSA HAYAT V ZIHA İLE MALİYETTEN TASARRUF EDİLECEK 5

33 21.6.2022 GAZETTE SAKARYA'DA FINDIK ÜRETİCİLERİ ZİHA İLE MALİYET VE
ZAMANDAN TASARRUF EDECEK

4

34 21.6.2022 GÜNBOYU SAKARYA DA FINDIK BAHÇELERİ DRONLA İLAÇLANMAYA
BAŞLANDI

1

35 21.6.2022 HABERDE DENGE MALİYET VE ZAMANDAN TASARRUF EDECEKLER 13

36 21.6.2022 SAKARYA SÖZ ZİHA TASARRUF SAĞLIYOR 2

37 21.6.2022 SAKARYA YENİ HABER ZİHA İLE TASARRUF EDECEKLER 1

38 21.6.2022 SAKARYA YENİGÜN FINDIKTA DRONLA İLAÇLAMA 1

39 21.6.2022 SAKARYA YENİGÜN ZİHA'LAR GÖREVE BAŞLADI 4

40 21.6.2022 YENİ SAKARYA ÜRETİCİLER TASARRUF EDECEK 1

41 14.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ TOPRAK ÖZÜMÜZDÜR 5

42 14.6.2022 ADAPOSTASI TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ 1

43 14.6.2022 BİZİM SAKARYA TOPRAK ÖZÜMÜZ, KÜLTÜRÜMÜZDÜR 4

44 14.6.2022 SAKARYA SÖZ 'TOPRAĞIMIZI KORUMALIYIZ' 1

45 14.6.2022 SAKARYA YENİ HABER "TOPRAK ÖZÜMÜZDÜR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR" 1

46 14.6.2022 SAKARYA YENİGÜN SARI, 'TOPRAĞA DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMALIYIZ' 1

47 14.6.2022 YENİ SAKARYA 'YARINLARI DÜŞÜNMELİYİZ' 1

48 13.6.2022 KARADENİZ EKONOMİ SARI : REKOLTE TAHMİN SORUNUNU KOMİSYON
ÇÖZECEK

1

49 8.6.2022 ADAPOSTASI ALTUG : ÖRNEK OLUYORUZ 1

50 8.6.2022 SAKARYA YENİ HABER "TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMALIYIZ" 7

51 8.6.2022 YENİ SAKARYA 'AKIL BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ' 1

52 7.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ MÜŞTEREK TOPLANTIDA ORTAK AKIL VURGUSU 5

53 6.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ TARIM ZARAR GÖRMEYECEK 1

54 3.6.2022 ADAPOSTASI SARI SAKARYALI FİRMALARI KUTLADI 5

55 2.6.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 'FAZLASIYLA GURURLANDIK' 1

56 2.6.2022 BİZİM SAKARYA SARI İSO 500'E GİREN FİRMALARI KUTLADI! 6

57 2.6.2022 SAKARYA SÖZ BAŞKAN SARI ÜYELERİNİ KUTLADI 5

58 2.6.2022 SAKARYA YENİ HABER ADEM SARI SAKARYALI FİRMALARI KUTLADI 6

59 2.6.2022 SAKARYA YENİGÜN BORSADAN 9 FİRMA İLK 500'DE YER ALDI 1

60 2.6.2022 YENİ SAKARYA BAŞARI ÖYKÜLERİ YAZMAYA DEVAM 1

61 30.6.2022 SAKARYAHALK.COM Üreticilere lisanslı depoculuğu anlattılar 0

62 29.6.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

0

63 29.6.2022 SAKARYAYENIHABER.COM STB’de Lisanslı Depoculuk toplantısı 0
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64 29.6.2022 LCHABERAJANSI.COM STB Yönetim Kurulu Ziraat Odalarına ve çiftçileri bilgilendirdi 0

65 29.6.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM STB'de Lisanslı Depoculuk toplantısı gerçekleştirildi 0

66 29.6.2022 NETGASTE.COM Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı 0

67 29.6.2022 TAKAGAZETE.COM.TR YÜCE’YE ZİYARET 0

68 29.6.2022 SAKARYA54.NET Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı 0

69 28.6.2022 HABERFOKUS.COM Yerli Otomobilin Ortakları Sakarya’da 0

70 28.6.2022 HABERFOKUS.COM Türk Fındığı Dünyaya Sakarya’dan Tanıtılacak 0

71 28.6.2022 NETGASTE.COM Başkan Yüce, Borsa Başkanlarını kabul etti 0

72 28.6.2022 TRABZONHABER24.COM Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret 0

73 28.6.2022 MANSET61.COM Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret 0

74 28.6.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Arslantürk'ten Başkan Yüce’ye ziyaret 0

75 28.6.2022 HABERIMHAMSI.COM Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret 0

76 23.6.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

77 23.6.2022 KAMU3.COM Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce,
"2 mily...

0

78 23.6.2022 KONYAHABER42.COM Başkan Yüce Nijerya da Sakarya nın avantajlarını anlattı 0

79 23.6.2022 BEYAZGAZETE.COM Baskan Yüce Nijerya'da Sakarya'nin Avantajlarini Anlatti 0

80 23.6.2022 ISTANBULHABER.COM.TR Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

81 23.6.2022 KARSMANSET.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

82 23.6.2022 OLAY53.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı 0

83 23.6.2022 MEDYAGAZETE.COM Başkan Yüce Nijeryada Sakaryanın avantajlarını anlattı 0

84 23.6.2022 HABERTURK.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

85 23.6.2022 BEYAZGUNDEM.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

86 23.6.2022 BURSAHABER.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

87 23.6.2022 EKOVITRIN.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

88 23.6.2022 HABER16.COM Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı 0

89 23.6.2022 HABER54.COM.TR Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

90 23.6.2022 HABERLER.COM Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı 0

91 23.6.2022 IHA.COM.TR Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı 0

92 23.6.2022 INEGOLONLINE.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

93 23.6.2022 SONDAKIKA-24.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

94 23.6.2022 SONDAKIKA.COM Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı 0

95 23.6.2022 T4HABER.COM Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı 0

96 23.6.2022 VITRINHABER.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0
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97 23.6.2022 NETGASTE.COM Başkan Yüce Nijerya’da 0

98 23.6.2022 ORDUHURSESGAZETESI.COM FINDIK ÜRETİCİLERİ TASARRUF EDECEK! 0

99 23.6.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Başkan Yüce’den Nijerya temasları 0

100 22.6.2022 HABER54.COM.TR Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

101 22.6.2022 SAKARYAHALK.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

102 22.6.2022 SAKARYAKENT.NET Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

103 22.6.2022 KOCAALI.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

104 22.6.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

105 22.6.2022 MAVIKOCAELI.COM.TR SAKARYA'DAN KISA KISA 0

106 22.6.2022 MEDYADETAY.COM Başkan Yüce Nijerya’da 0

107 22.6.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı 0

108 22.6.2022 GUNAYDINANTALYA.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

109 22.6.2022 MEDYABAR.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

110 22.6.2022 MEDYAROTA.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı 0

111 22.6.2022 SAKARYAHALK.COM Yüce Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

112 22.6.2022 HALK54.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

113 22.6.2022 SAKARYAKENT.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

114 22.6.2022 LCHABERAJANSI.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

115 22.6.2022 GAZETEADA.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

116 22.6.2022 SAKARYADANHABER.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

117 22.6.2022 ADAYORUM.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

118 22.6.2022 HABERLISIN.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

119 22.6.2022 LCHABERAJANSI.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

120 22.6.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

121 22.6.2022 SAKARYA24HABER.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı 0

122 22.6.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Başkan Yüce Nijerya’da 0

123 22.6.2022 MEDYABAR.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

124 22.6.2022 GUNDEMADAPAZARI.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

125 22.6.2022 NETGASTE.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

126 22.6.2022 HALK54.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

127 22.6.2022 SAKARYAHALK.COM Başkan Yüce Nijerya’da 0

128 22.6.2022 ADATAVIR.COM Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0
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129 22.6.2022 ADATAVIR.COM DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI
KURULUYOR

0

130 22.6.2022 SAKARYA54.NET Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı 0

131 21.6.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Başkan Sarı'dan Adapazarı'nın Kurtuluş yıldönümü kutlama
mesajı

0

132 21.6.2022 ADANAPOST.COM Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

133 20.6.2022 HABER7.COM Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

134 20.6.2022 PLATINONLINE.COM ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek... 0

135 20.6.2022 TICARIHAYAT.COM.TR Fındık üreticileri ZİHA ile tasarruf edecek 0

136 20.6.2022 URFADABUGUN.COM Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

137 20.6.2022 BREAKINGNEWS.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

138 20.6.2022 DIKGAZETE.COM Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

139 20.6.2022 BIZIMANADOLU.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

140 20.6.2022 OGUNHABER.COM Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

141 20.6.2022 MAVIKOCAELI.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

142 20.6.2022 MYNET.COM Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

143 20.6.2022 BIZIMSAKARYA.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

144 20.6.2022 AA.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

145 20.6.2022 AA.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

146 20.6.2022 PUSULAHABER.COM.TR Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan
tasarruf edecek

0

147 14.6.2022 SAKARYAHALK.COM ‘Toprak sınırsız bir kaynak değil’ 0

148 13.6.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
Toprak Haftası’nı kutladı

0

149 13.6.2022 SAKARYAYENIHABER.COM 'Toprağımızı korumalıyız' 0

150 13.6.2022 T54.COM.TR 'Toprağımızı korumalıyız' 0

151 13.6.2022 HABERHENDEK.COM Sarı; Toprak özümüzdür, kültürümüzdür 0

152 13.6.2022 LCHABERAJANSI.COM Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sarı Toprak
Haftası’nı kutladı

0

153 13.6.2022 HABERFOKUS.COM Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı 0

154 13.6.2022 MEDYAROTA.COM "Toprak Özümüzdür, Kültürümüzdür" 0

155 13.6.2022 HALK54.COM STB Başkanı Sarı, Toprak Haftası'nı kutladı 0

156 13.6.2022 ADAYORUM.COM Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı 0

157 13.6.2022 NETGASTE.COM Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı
Toprak Haftası'nı kutladı

0

158 13.6.2022 ADATAVIR.COM Başkan Sarı Toprak Haftası'nı kutladı 0
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159 13.6.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem
Sarı”Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.”

0

160 8.6.2022 T54.COM.TR Oda ve borsa yönetimleri toplandı 0

161 8.6.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR ‘Kazanan Sakarya oluyor’ 0

162 6.6.2022 SAKARYAHALK.COM Başkanlar, SATSO'da toplandı 0

163 6.6.2022 LCHABERAJANSI.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir
araya geldi

0

164 6.6.2022 T54.COM.TR SATSO'da bir araya geldiler 0

165 6.6.2022 MEDYAROTA.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantıda Bir
Araya Geldi

0

166 6.6.2022 HABERLISIN.COM Sakarya Oda-Borsa Yönetim Kurulları toplandı 0

167 6.6.2022 SAKARYADANHABER.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir
araya geldi

0

168 6.6.2022 MEDYADETAY.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları bir araya geldi 0

169 6.6.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir
araya geldi

0

170 6.6.2022 SAKARYAKENT.NET Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir
araya geldi

0

171 6.6.2022 HALK54.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları SATSO'da bir araya geldi 0

172 6.6.2022 ADAYORUM.COM Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir
araya geldi

0

173 6.6.2022 HABER54.COM.TR BAŞKAN ADEM SARI'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR 0

174 6.6.2022 HABERLISIN.COM BAŞKAN ADEM SARI'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR 0

175 6.6.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir
araya geldi

0

176 4.6.2022 NETGASTE.COM UFK Yönetiminden Bakan Kirişçi'ye ziyaret 0

177 3.6.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM Başkan Sarı başarılı firmaları kutladı 0

178 2.6.2022 YENISAKARYA.COM Başarı öyküleri yazmaya devam 0

179 1.6.2022 HABERLISIN.COM STB Başkanı Adem Sarı listeye giren Sakaryalı firmaları kutladı 0

180 1.6.2022 ADAYORUM.COM STB Başkanı Sarı, ISO'nun listesine giren Sakaryalı firmaları
kutladı

0

181 1.6.2022 MEDYAROTA.COM Başkan Sarı Listeye Girenleri Kutladı 0

182 1.6.2022 SAKARYAHALK.COM Sarı listeye giren firmaları kutladı 0

183 1.6.2022 SAKARYADANHABER.COM STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi
Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren
Sakaryalı firmaları kutladı.

0

184 1.6.2022 HALK54.COM STB Başkanı Sarı, ISO'nun listesine giren Sakaryalı firmaları
kutladı

0

185 1.6.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Başkan Sarı Sakaryalı firmaları kutladı 0

186 1.6.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM STB Başkanı Sarı, başarılı Sakarya firmalarını kutladı 0

187 1.6.2022 LCHABERAJANSI.COM Başkan Sarı Sakaryalı firmaları kutladı 0

188 1.6.2022 NETGASTE.COM Başkan Sarı, 500'e giren firmaları kutladı 0

189 1.6.2022 SAKARYA54.NET STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi
Kurulusu 2021 araştırmasında listeye girme başarısı gösteren
Sakaryalı firmaları kutladı.

0
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190 29.6.2022 TWITTER Sakarya Olay @sakaryaolay_com:‘Lisanslı Depo bölge tarımı
için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya Ticaret
Borsası hizmet binasında Lis… https://t.co/MflHpR4EVy

0

191 29.6.2022 TWITTER Adapazarı Haber @haberadapazari:‘Lisanslı Depo bölge tarımı
için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya Ticaret
Borsası hizmet binasında Lis… https://t.co/VDIB3UiV2C

0

192 29.6.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası hizmet
binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi https://t.co/rmVMLEJmgE

0

193 29.6.2022 TWITTER sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Lisanslı Depo
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk
hakkınd… https://t.co/pSEw0OyvdO

0

194 29.6.2022 TWITTER AKYAZI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
@AkyaziZiraatOda:Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret
Borsası ev sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası işbirliğiyle,
LidaşDER Gene… https://t.co/RPRBt2rn4Z

0

195 29.6.2022 TWITTER AKYAZI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
@AkyaziZiraatOda:Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret
Borsası ev sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası işbirliğiyle,
LidaşDER Gene… https://t.co/4fiJZoDTyQ

0

196 28.6.2022 TWITTER Erkut Temiz @erkut_temiz:@RHisarciklioglu @Togg2022
@SATSO54 @sakaryaticaretb https://t.co/3pRokNS5bsşkanım
herkes Togg u bekliyor merak edi… https://t.co/0f5UtLL0bH

0

197 28.6.2022 TWITTER Rifat Hisarcıklıoğlu @RHisarciklioglu:Togg ortaklarımızla birlikte
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Sakarya Ticaret
Borsamızın misafiri olduk.… https://t.co/h3aa1X6uht

0

198 28.6.2022 TWITTER Ali Şener Bayraktar @asenerbayraktar:Adapazarı, Erenler,
Söğütlü, Ferizli Ziraat Odaları ve Sakarya Ticaret Borsası
İşbirliği ile  Çiftçilerimize Lisans… https://t.co/6UkM5G3O43

0

199 28.6.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:DÜNYA FINDIK HAFTASI BU
YIL 8 - 14 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDA
SAKARYA'DA KUTLANIYOR. @RHİSARCİKLİOGLU…
HTTPS://T.CO/O2D4BPCS2D

0

200 28.6.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:#STB hizmet binasında
#STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat
Odaları Koordinasyon Başkanı Sn. Ali Şe…
https://t.co/K7tsCQWDUs

0

201 28.6.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Ziraat Odalarına ve
çiftçilerimize Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposu'nun
avantajları ve #lisanslıdepoculuk ha… https://t.co/EbJQCODtxk

0

202 27.6.2022 TWITTER TRABZON TİCARET BORSASI
@TRABZONTB:ARSLANTÜRK’E ZİYARETTE ULUSAL
FINDIK KONSEYİ (UFK) BAŞKANI VE GİRESUN TB BAŞKANI
HAMZA BÖLÜK İLE UFK YÖNETİM KURULU…
HTTPS://T.CO/VMVHTHGQVS

0

203 27.6.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:KIYMETLİ BAŞKANIM NAZİK
MİSAFİRPERVERLİĞİN TEŞEKKÜR EDERİM.
#SAKARYA'MIZ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM
EDECEĞİZ. 2.… HTTPS://T.CO/KHFTCZYG2E

0

204 27.6.2022 TWITTER Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Tic…
https://t.co/n6QxIrVm6A

0

205 27.6.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret
Borsası Meclis Başka ....

0

206 24.6.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB
öncülüğünde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini 'Dünya
Ligi'ne çıkarıyoruz ! ??Yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni
pazarlara açılmak ....

0

207 15.6.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay
Kaldırım, zirai aletler ve traktör satış/servis bölge bayisi olarak
İlimizde önemli yatırımları bulunan Yılmaz Tra ....

0

208 15.6.2022 TWITTER T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Yılmaz Traktör Yön. Kur.
Bşk. Akif Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törene; SBB Bşk. Ekrem
Yüce, İl protokol heyeti, SAT… https://t.co/Fx5lpkz2cq

0
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209 14.6.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):6 – 10 Haziran
2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya ekonomisinde
yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi
Bülteni #T ....

0

210 14.6.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

Toprak özümüzdür, kültürümüzdü… https://t.co/cnNURt89cL

0

211 14.6.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak
Haftası’nı kutladı.  Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.  Adem
Sarı Toprak Haft ....

0

212 14.6.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak
Haftası’nı kutladı. ....

0

213 14.6.2022 TWITTER CANSESHABER @CANSESHABER1:ADEM SARI TOPRAK
HAFTASI’NI KUTLADI. HTTPS://T.CO/4V7KBVZMOE
@SAKARYATİCARETB @ADEM_SARİ54 #SAKARYA
#TOPRAKBAYRAMI #SONDAKIKA

0

214 13.6.2022 TWITTER SAKARYA MİLAT @SAKARYAMİLAT:ADEM SARI; ‘TOPRAK
ÖZÜMÜZDÜR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR’
HTTPS://T.CO/RERIZNGS7A @SAKARYA MİLAT
ARACILIĞIYLA

0

215 13.6.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı
https://t.co/idYLXvqjoc

0

216 13.6.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı
https://t.co/EJOu2mzUck

0

217 13.6.2022 TWITTER Haber Sakarya @sakaryabugun:Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak
bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı Toprak Ha… https://t.co/9uoPEVdumz

0

218 13.6.2022 FACEBOOK SAKARYA MİLAT (SAKARYAMİLAT):ADEM SARI; ‘TOPRAK
ÖZÜMÜZDÜR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR’
HTTPS://SAKARYAMİLAT.COM/2022/06/13/SEKTOREL/ADE
M-SARİ-TOPRAK-OZUMUZDUR-
KULTURUMUZDUR/153607/SA ....

0

219 13.6.2022 TWITTER NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı
https://t.co/M4U2lkHajz

0

220 13.6.2022 FACEBOOK NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı ....

0

221 13.6.2022 TWITTER Haber Sakarya @byhabersakarya:Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak
bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adem Sarı Toprak Ha… https://t.co/lWUsPRrWTw

0

222 13.6.2022 FACEBOOK Karadeniz Ekonomi (karadenizekonomi):Ulusal Fındık Konseyi
(UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye
sunduğu raporu değerlendiren Sakarya Ticaret Borsası (STB)
....

0

223 12.6.2022 FACEBOOK Karadeniz Ekonomi (karadenizekonomi):Sarı: “Rekolte tahmin
sorununu komisyon çözecek”  Ulusal Fındık Konseyi (UFK)’nin
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu r ....

0

224 12.6.2022 TWITTER Karadeniz Ekonomi @karadenizeko_:Sarı: “Rekolte tahmin
sorununu komisyon çözecek”

UFK’nin Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu
değerlend… https://t.co/K4l7SORHDN

0

225 8.6.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Genel
Başkanımız Sn. Hakan YÜKSEL ile beraber Haziran ayında
Sakarya Ticaret Borsası ile birlikte yapacağı…
https://t.co/aiDuon6ZuN

0

226 8.6.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Tarımkon Nijerya Ülke Başkanımız Sn.
Muhammed Alkasim ZANGİNA  Tarımkon Genel Merkezimizi
ziyaret etti. Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan  ....

0

227 7.6.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sayın Üyemiz,
TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 8 Haziran 2022
tarihinde 13.00-15.45 saatleri arasında, AB Çiftlikten Çatala
Strat ....

0
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228 6.6.2022 TWITTER HABERLİSİN @HABERLİSİN:BAŞKAN ADEM SARI'DAN
ÖZEL AÇIKLAMALAR  #TARİM #ADEMSARİ #VAR #TURKİYE
#SAKARYA #İSTANBUL #HABER
HTTPS://T.CO/F6CHPXHZEB

0

229 6.6.2022 TWITTER Adem Sarı @adem_sari54:Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun
Olağan Genel Kurulu'na @sakaryaticaretb Meclis Başkanım
Avni Uçar ve Yönetim Kur… https://t.co/tXUULPIg1C

0

230 4.6.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Ulusal Fındık
Konseyinden @tarimgovtr Bakanına Ziyaret
Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük,
Yö… https://t.co/A8L7UAMnZo

0

231 3.6.2022 TWITTER Aytaç demirci @Aytademirci3:Derneğimizin Kurucu Üyesi ve
Sakarya Ticaret Borsası Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı'yı
Ziyarette Bulundum. Kendisin… https://t.co/GYc4Uh15jX

0

232 2.6.2022 TWITTER YENİ SAKARYA @YENİSAKARYA54:STB BAŞKANI ADEM
SARI; BAŞARI ÖYKÜLERİ YAZMAYA DEVAM
HTTPS://T.CO/S4ZH08GHXL

0

233 2.6.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul
Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin
Birinci 500 Bü ....

0

234 2.6.2022 TWITTER sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası
(ISO) tarafından gerçekleştirilen “T… https://t.co/4tKdydI8S4

0

235 2.6.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul
Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin
Birinci 500 Bü ....

0

236 1.6.2022 TWITTER HABERLİSİN @HABERLİSİN:STB BAŞKANI ADEM SARI
LİSTEYE GİREN SAKARYALI FİRMALARI KUTLADI
#SAKARYA #SAKARYATİCARETBORSASİ #ADEMSARİ
#TURKİYE… HTTPS://T.CO/WTMWW1K8AI

0

237 1.6.2022 TWITTER CANSESHABER @CANSESHABER1:STB BAŞKANI ADEM
SARI ISO BİRİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUSU 2021
ARAŞTIRMASINDA LİSTEYE GİRME BAŞARISI GÖSTEREN
SAK… HTTPS://T.CO/8EZVTCVTT1

0

238 1.6.2022 TWITTER MEDYAROTACOM | @MEDYAROTACOM:STB BAŞKANI
ADEM SARI ISO  BİRİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUSU
2021" ARAŞTIRMASINDA LİSTEYE GİRME BAŞARISI
GÖSTEREN S… HTTPS://T.CO/JTKWHC3QUB

0

239 1.6.2022 FACEBOOK MEDYA ROTA (MEDYAROTACOM):STB BAŞKANI ADEM
SARI ISO  BİRİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUSU 2021"
ARAŞTIRMASINDA LİSTEYE GİRME BAŞARISI GÖSTEREN
SAKARYALI FİRMALARI KUTLAD ....

0
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ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 88,56

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 20,3

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 87,35

1/1



KARADENİZ'DE SON
NOKTA

Yayın Tarihi : 30.6.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 5
TRABZON Medya Tiraj : 1015
SİYASİ StxCm : 94,47

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 25,16

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 34,29

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 34,29

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 135,95

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 135,95

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 29.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 79,05

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 29.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 27,05

1/1



GİRESUN EKSPRES Yayın Tarihi : 29.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 96,18

1/1



KUZEY EKSPRES Yayın Tarihi : 29.6.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 6
TRABZON Medya Tiraj : 1400
SİYASİ StxCm : 32,69

1/1



ÖNCÜ Yayın Tarihi : 29.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
GİRESUN Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 46,38

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 29.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 12,73

1/1



POSTA DOĞU
MARMARA

Yayın Tarihi : 28.6.2022

DÜZENSİZ BÖLGESEL ... Sayfa : 4
İSTANBUL Medya Tiraj : 105003
SİYASİ StxCm : 43,99

1/1



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 27.6.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 2
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 34,73

1/1



TÜNAYDIN Yayın Tarihi : 27.6.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 5
İSTANBUL Medya Tiraj : 4650
SİYASİ StxCm : 62,76

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 24.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 37,65

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 24.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 211,11

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 24.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 211,11

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 106,27

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 206,29

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 9
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 206,29

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 172,19

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 172,19

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 29,31

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 133,37

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 133,37

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 133,24

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 23.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 133,24

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 22.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 44,99

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 22.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 246,18

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 22.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 246,18

2/2



ANALİZ Yayın Tarihi : 22.6.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 10
İSTANBUL Medya Tiraj : 50201
SİYASİ StxCm : 207,63

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 22.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 14,32

1/1



TÜRKİYE İSTANBUL
TAŞRA BASKISI

Yayın Tarihi : 22.6.2022

DÜZENSİZ BÖLGESEL ... Sayfa : 13
İSTANBUL Medya Tiraj : 107179
SİYASİ StxCm : 59,91

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 223,57

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 223,57

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 107,44

1/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 107,44

2/2



BURSA HAYAT Yayın Tarihi : 21.6.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 5
BURSA Medya Tiraj : 3229
SİYASİ StxCm : 55,89

1/1



GAZETTE Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
ADANA Medya Tiraj : 700
SİYASİ StxCm : 54,39

1/1



GÜNBOYU Yayın Tarihi : 21.6.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 1
İSTANBUL Medya Tiraj : 10323
SİYASİ StxCm : 54,51

1/1



HABERDE DENGE Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 13
SAMSUN Medya Tiraj : 968
SİYASİ StxCm : 45,76

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 25,15

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 73,05

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 73,05

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 18,98

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 100,92

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 169,05

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 21.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 169,05

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 105,36

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 80,2

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 80,2

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 37,93

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 46,8

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 46,8

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 14.6.2022

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

1/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 14.6.2022

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

2/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 75,2

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 75,2

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 119,16

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 14.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 119,16

2/2



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 13.6.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 1
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 175,4

1/2



KARADENİZ
EKONOMİ

Yayın Tarihi : 13.6.2022

HAFTALIK YEREL GAZETE Sayfa : 6
ORDU Medya Tiraj : 2500
EKONOMİ StxCm : 175,4

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 8.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 127,79

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 8.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 127,79

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 8.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 25,29

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 8.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 20,92

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 7.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 72,05

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 318,43

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 6.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 318,43

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 3.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 43,64

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 67,85

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 67,85

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 38,54

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 12,62

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 14,2

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 51,6

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 51,6

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 170,22

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 2.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 170,22

2/2



Üreticilere lisanslı depoculuğu anlattılar
Üreticilere lisanslı depoculuğu anlattılar

 

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında lisanslı depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu

Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası

Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.

SATMA ZORUNLULUĞU KALKTILisanslı Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü

hasat döneminde, ürün satma zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla

sizlerin yüzünü güldürebilecek bir sistem. Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf

tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla

ulaşılabilmesi konusunda da imkân tanıyacak. Bir yıl boyunca üretim yapan çiftçinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı

deponun önemi büyüktür.” Dedi

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMİYE KATILMIYORSakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda

ekonomiye katmış olmuyor. Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu

şekilde daha çok kazanç sağlanıyor. Her yönden çiftçinin menfaatine" diye konuştu.

Tags: 

SAKARYAHALK.COM
Yayın Tarihi : 30.06.2022 09:52:00
Link : https://sozsakarya.com/haber/11296378/ureticilere-lisansli-depoculugu-anlattilar



Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

 

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.Lisanslı

Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma zorunluluğunu

ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek bir sistem. Lisanslı

depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda tarıma dayalı ticaret

ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da imkân tanıyacak. Bir yıl boyunca

üretim yapan çiftçinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” dediSarı, “Lisanslı depoculuk sistemi,

elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da (TÜRİB) altyapısını oluşturuyor. TÜRİB

sayesinde sizler, yerel alıcıların yanında elektronik platformda ürünlerinizi daha geniş bir pazarda istediğiniz fiyattan satabilme imkânına sahipsiniz.”

ifadelerini kullandı.Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda ekonomiye

katmış olmuyor. Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Birçok devlet desteğinden de faydalanıyor. Ayrıca elektronik ürün

senediyle finansa ulaşma hakkı doğuyor. Piyasada arz fazlalığı olduğu zaman satmıyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu şekilde daha çok

kazanç sağlanıyor. Her yönden çiftçinin menfaatine." diye konuştu.LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Lisanslı depoda ürünlerin çok daha iyi

korunması açısından Lisanslı Deponun önemini dile getirdi. Stopaj ve kira desteğinin bulunduğunu ifade eden Özkan, ürünler, kalitelerine göre belirli

standartlar içerisinde sınıflandırılırlar. Ayrıca ürünler yatırım aracı olarak kullanılabilmekte ve değerinde satışa sunulmaktadır. Teminat verilerek hızlı bir

şekilde kredi verilebiliyor. TÜRİB üzerinden de ürünler istenilen fiyat bulununca istediniz şekilde satabilme imkânına sahipsiniz." dedi.Son olarak Başkan

Sarı, Harman sezonunda hizmete geçirmeyi planladıkları Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı olacağını ifade ederek,

amaçlarının kaliteli üretim ile piyasanın oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmalarını

sonlandırdı.

Tags: 

GOZLEMSAKARYA.COM
Yayın Tarihi : 29.06.2022 03:53:00
Link : https://www.gozlemsakarya.com/sakarya-ticaret-borsasi-hizmet-binasinda-lisansli-

depoculuk-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirildi/20388/



STB’de Lisanslı Depoculuk toplantısı
STB’de Lisanslı Depoculuk toplantısı

 

ZİRAAT ODALARI VE ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.

YÜZLERİ GÜLDÜREBİLECEK BİR SİSTEM

Lisanslı Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma

zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek bir

sistem. Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda

tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da imkân

tanıyacak. Bir yıl boyunca üretim yapan çiftçinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” dedi. Sarı,

“Lisanslı depoculuk sistemi, elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da (TÜRİB)

altyapısını oluşturuyor. TÜRİB sayesinde sizler, yerel alıcıların yanında elektronik platformda ürünlerinizi daha geniş bir pazarda istediğiniz fiyattan satabilme

imkânına sahipsiniz.” ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİYLE FİNANSA ULAŞMA HAKKI

Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda ekonomiye katmış olmuyor.

Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Birçok devlet desteğinden de faydalanıyor. Ayrıca elektronik ürün senediyle finansa

ulaşma hakkı doğuyor. Piyasada arz fazlalığı olduğu zaman satmıyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu şekilde daha çok kazanç sağlanıyor.

Her yönden çiftçinin menfaatine." diye konuştu.

İSTEDİNİZ ŞEKİLDE SATABİLME İMKÂNI

LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Lisanslı depoda ürünlerin çok daha iyi korunması açısından Lisanslı Deponun önemini dile getirdi. Stopaj ve kira

desteğinin bulunduğunu ifade eden Özkan, ürünler, kalitelerine göre belirli standartlar içerisinde sınıflandırılırlar. Ayrıca ürünler yatırım aracı olarak

kullanılabilmekte ve değerinde satışa sunulmaktadır. Teminat verilerek hızlı bir şekilde kredi verilebiliyor. TÜRİB üzerinden de ürünler istenilen fiyat

bulununca istediniz şekilde satabilme imkânına sahipsiniz." dedi. Son olarak Başkan Sarı, Harman sezonunda hizmete geçirmeyi planladıkları Lisanslı

Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı olacağını ifade ederek, amaçlarının kaliteli üretim ile piyasanın oluşturulmasını sağlamak

olduğunu belirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı.

Tags: 

SAKARYAYENIHABER.COM
Yayın Tarihi : 29.06.2022 03:07:00
Link : https://www.sakaryayenihaber.com/haber/11293462/stbde-lisansli-depoculuk-toplantisi



STB Yönetim Kurulu Ziraat Odalarına ve çiftçileri bilgilendirdi
STB Yönetim Kurulu Ziraat Odalarına ve çiftçileri bilgilendirdi

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve Lidaş DER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında..

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve Lidaş DER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.

Lisanslı Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma

zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek bir

sistem. Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda

tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da imkân

tanıyacak. Bir yıl boyunca üretim yapan çiftçinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” dedi

Sarı, “Lisanslı depoculuk sistemi, elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da

(TÜRİB) altyapısını oluşturuyor. TÜRİB sayesinde sizler, yerel alıcıların yanında elektronik platformda ürünlerinizi daha geniş bir pazarda istediğiniz fiyattan

satabilme imkânına sahipsiniz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda ekonomiye katmış olmuyor.

Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Birçok devlet desteğinden de faydalanıyor. Ayrıca elektronik ürün senediyle finansa

ulaşma hakkı doğuyor. Piyasada arz fazlalığı olduğu zaman satmıyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu şekilde daha çok kazanç sağlanıyor.

Her yönden çiftçinin menfaatine.” diye konuştu.

Lidaş DER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Lisanslı depoda ürünlerin çok daha iyi korunması açısından Lisanslı Deponun önemini dile getirdi. Stopaj ve kira

desteğinin bulunduğunu ifade eden Özkan, ürünler, kalitelerine göre belirli standartlar içerisinde sınıflandırılırlar. Ayrıca ürünler yatırım aracı olarak

kullanılabilmekte ve değerinde satışa sunulmaktadır. Teminat verilerek hızlı bir şekilde kredi verilebiliyor. TÜRİB üzerinden de ürünler istenilen fiyat

bulununca istediniz şekilde satabilme imkânına sahipsiniz.” dedi.

Son olarak Başkan Sarı, Harman sezonunda hizmete geçirmeyi planladıkları Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı olacağını

ifade ederek, amaçlarının kaliteli üretim ile piyasanın oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek

konuşmalarını sonlandırdı.
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STB'de Lisanslı Depoculuk toplantısı gerçekleştirildi
STB'de Lisanslı Depoculuk toplantısı gerçekleştirildi

 

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.Lisanslı

Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma zorunluluğunu

ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek bir sistem. Lisanslı

depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda tarıma dayalı ticaret

ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da imkân tanıyacak. Bir yıl boyunca

üretim yapan çiftçinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” dediSarı, “Lisanslı depoculuk sistemi,

elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da (TÜRİB) altyapısını oluşturuyor. TÜRİB

sayesinde sizler, yerel alıcıların yanında elektronik platformda ürünlerinizi daha geniş bir pazarda istediğiniz fiyattan satabilme imkânına sahipsiniz.”

ifadelerini kullandı.Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda ekonomiye

katmış olmuyor. Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Birçok devlet desteğinden de faydalanıyor. Ayrıca elektronik ürün

senediyle finansa ulaşma hakkı doğuyor. Piyasada arz fazlalığı olduğu zaman satmıyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu şekilde daha çok

kazanç sağlanıyor. Her yönden çiftçinin menfaatine." diye konuştu.LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Lisanslı depoda ürünlerin çok daha iyi

korunması açısından Lisanslı Deponun önemini dile getirdi. Stopaj ve kira desteğinin bulunduğunu ifade eden Özkan, ürünler, kalitelerine göre belirli

standartlar içerisinde sınıflandırılırlar. Ayrıca ürünler yatırım aracı olarak kullanılabilmekte ve değerinde satışa sunulmaktadır. Teminat verilerek hızlı bir

şekilde kredi verilebiliyor. TÜRİB üzerinden de ürünler istenilen fiyat bulununca istediniz şekilde satabilme imkânına sahipsiniz." dedi.Son olarak Başkan

Sarı, Harman sezonunda hizmete geçirmeyi planladıkları Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı olacağını ifade ederek,

amaçlarının kaliteli üretim ile piyasanın oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmalarını

sonlandırdı.
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Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı
Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda STB  Yönetim Kurulu  Başkanı Adem Sarı,  Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.

Lisanslı Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma

zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek bir

sistem. Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda

tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da imkân

tanıyacak. Bir yıl boyunca üretim yapan çiftçinin alın terini en  iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” dedi

Sarı, “Lisanslı depoculuk sistemi, elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü  Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da

(TÜRİB) altyapısını oluşturuyor. TÜRİB sayesinde sizler,  yerel alıcıların yanında elektronik platformda ürünlerinizi daha geniş bir pazarda istediğiniz fiyattan

satabilme imkânına sahipsiniz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda ekonomiye katmış olmuyor.

Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Birçok devlet desteğinden de faydalanıyor. Ayrıca elektronik ürün senediyle finansa

ulaşma hakkı doğuyor. Piyasada arz fazlalığı olduğu zaman satmıyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu şekilde daha çok kazanç sağlanıyor.

Her yönden çiftçinin menfaatine." diye konuştu.

LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Lisanslı depoda ürünlerin çok daha iyi korunması açısından Lisanslı Deponun önemini dile getirdi. Stopaj ve kira

desteğinin bulunduğunu ifade eden Özkan, ürünler, kalitelerine göre belirli standartlar içerisinde sınıflandırılırlar. Ayrıca ürünler yatırım aracı olarak

kullanılabilmekte ve değerinde satışa sunulmaktadır. Teminat verilerek hızlı bir şekilde kredi verilebiliyor. TÜRİB üzerinden de ürünler istenilen fiyat

bulununca istediniz şekilde satabilme imkânına sahipsiniz." dedi.

Son olarak  Başkan Sarı, Harman sezonunda hizmete geçirmeyi planladıkları Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı

olacağını ifade ederek, amaçlarının kaliteli üretim ile piyasanın oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dolayı  teşekkür

ederek konuşmalarını sonlandırdı.
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YÜCE’YE ZİYARET
YÜCE’YE ZİYARET

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, bu yıl 2’incisi 8-14 Ağustos 2022

tarihleri arasında düzenlenecek ve açılışı Sakarya’da yapılacak olan Dünya Fındık Haftası nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi

makamında ziyaret etti.

>>>>>>>>>

 

Arslantürk’e ziyarette Giresun Ticaret Borsası(GTB) Başkanı ve UFK Başkanı Hamza Bölük ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı ve UFK Yönetim

Kurulu Üyesi Adem Sarı’da eşlik etti.  Ziyarette yapılacak etkinliklerin ön detayları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

 

FOTOĞRAFTAKİ SAMİMİYET

 

 

>>>>>>>>>

 

Bazı anlar vardır, o anları da fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirirsin. Herkes susar ve sadece fotoğraflar konuşur. İşte öyle bir anı da AK Parti Ortahisar İlçe

Başkanı Selahaddin Çebi ölümsüzleştirdi. Çebi, ziyaretler için gittiği Akyazı Mahallesinde bir vatandaş ile samimi sohbet gerçekleştirdi. Çebi’nin mahalleye

geldiğini öğrenen bir vatandaş evinin penceresine çıkarak Çebi ile keyifli sohbet gerçekleştirdi. Anı da hemen ölümsüzleştirdiler. Samimi olan diyalogda Çebi,

“Dedi … Dedi … Dedi … Eşi benzeri yok dedi” diyerek fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

 

YEŞİLAY’DAN ŞABLON ÇALIŞMASI

 

 

>>>>>>>>>

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı Mücadele Gününde bir dizi etkinliklere imza attı. Şube ekibinden

Büşra Kalyoncu, kentin çeşitli noktalarında şablon çalışmaları yaparak farkındalık oluşturdu. ‘Hiçbir madde beni sağlığım kadar mutlu edemez’ şablonunu

kentin çeşitli noktalarında boyayarak farkındalığa imza attılar.

 

BİRİNCİ HAÇKALIBABA

 

 

>>>>>>>>>

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite denetimlerinde Trabzon birincisi Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi oldu. Denetimlerin hepsinden olumlu

puan alarak ipi göğüsleyen Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi anne dostu, bebek dostu, hasta dostu, hastane olarak 96.5 puan ile Trabzon birincisi

oldu.

 

VAKFA ZİYARET

 

 

>>>>>>>>>

 

Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran’ı İstanbul Anadolu Yakası Akçaabatlılar Derneği Başkan Vekili Leman Malkoçoğlu Kocabaş ve Armatör eşi

Hüseyin Kocabaş ziyaret ettiler. Vakıf Başkanı Erbaşaran ile bir süre sohbet ettiler. Erbaşaran, “İstanbul Anadolu Yakası Akçaabatlılar Derneği Başkan Vekili

Leman Malkoçoğlu Kocabaş ve Armatör eşi Hüseyin Kocabaş Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımıza takdirlerini ilettiler. Kendileri ile Akçaabat, Vakfımız

ve yardımlarımız hakkında istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri, hoş sohbetleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

 

AYDIN DERT DİNLEDİ

 

 

>>>>>>>>>

 

AK Parti Ortahisar Teşkilatının nöbetçi yönetici kapsamında ilçe idari amiri Metin Aydın, partide nöbet tuttu. 11.00 ila 17.00 saatleri arasında partiye gelen

vatandaşların, dilek, temenni, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Çözümü için notlar aldı. Gerekli kurumlarla görüştü.

 

GELECEK'E HAYIRLI OLSUN

 

 

>>>>>>>>>
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Gelecek Partisi Trabzon'un Tonya İlçe kongresi gerçekleşti. İl Başkanı Hasan Kamil VEeioğlu, yöneticileri ile ilçe kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen

kongrede Emine Turan, Gelecek Partisi'nin Tonya ilçe başkanı oldu. Velioğlu, Turan'a hayırlı olsun temennilerini iletti.

 

GERİ SAYIM BAŞLADI

 

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali için geri sayım başladı!

 

 

>>>>>>>>>

 

Arsin-Santa arasında düzenlenen ve bu yıl ikincisini gerçekleştirilecek olan Bisiklet Festivali'ne herkes davetli. 03 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek olana,

festival için toplanma yeri Pazar sabah 10:00 Yanbolu Camii Önü. Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, herkesi festivale beklediklerini kaydetti.

 

DEMİRAL GÖREVİ BIRAKIYOR

 

 

>>>>>>>>>

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan

Demiral'ın 14 Temmuz 2022'de başhekimlik görev süresi dolacak. Doç. Dr. Demiral'ın, yeni dönemde başhekim olarak görev almayacağı bilgisine ulaşıldı.

Yeni başhekimin kim olacağı ise henüz belirlenmediği öğrenildi. Başhekim Demiral, 2020 Mart ayından itibaren başhekimlik görevini yürütüyordu. Şu an yıllık

iznini kullanan Başhekim Demiral, izin dönüşü başhekimlik görevini bırakacak ve RTEÜ'deki Öğretim Üyeliği ile Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki klinik

görevine devam edecek.
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Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı
Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı

 

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve LidaşDER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Depo’nun avantajları hakkında Ziraat Odalarına ve çiftçilere bilgilendirmelerde bulundular.

 

Lisanslı Depoculuğun önemi hakkında sözlerine başlayan Adem Sarı, “Arz fazlasından dolayı alım fiyatlarının düştüğü hasat döneminde, ürün satma

zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, sağlıklı ve güvenli depolama imkânının yanında avantajlarıyla sizlerin yüzünü güldürebilecek bir

sistem. Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira desteği gibi birçok giderden çiftçilerimiz muaf tutulacaklar. Bu sistem aynı zamanda

tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe, işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmesi konusunda da imkân

tanıyacak. Bir yıl boyunca üretim yapan çiftçinin alın terini en iyi şekilde değerlendirerek satması açısından lisanslı deponun önemi büyüktür.” dedi

Sarı, “Lisanslı depoculuk sistemi, elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da

(TÜRİB) altyapısını oluşturuyor. TÜRİB sayesinde sizler, yerel alıcıların yanında elektronik platformda ürünlerinizi daha geniş bir pazarda istediğiniz fiyattan

satabilme imkânına sahipsiniz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Çiftçilerimiz malını köyündeki deposuna koyduğunda ekonomiye katmış olmuyor.

Lisanslı depoya gittiğiniz zaman ise ürününüz kayıt altına alınmış oluyor. Birçok devlet desteğinden de faydalanıyor. Ayrıca elektronik ürün senediyle finansa

ulaşma hakkı doğuyor. Piyasada arz fazlalığı olduğu zaman satmıyor. Fiyat yukarıya gittiği zaman piyasaya sürüyor. Bu şekilde daha çok kazanç sağlanıyor.

Her yönden çiftçinin menfaatine.” diye konuştu.

LidaşDER Genel Sekreteri Hikmet Özkan Lisanslı depoda ürünlerin çok daha iyi korunması açısından Lisanslı Deponun önemini dile getirdi. Stopaj ve kira

desteğinin bulunduğunu ifade eden Özkan, ürünler, kalitelerine göre belirli standartlar içerisinde sınıflandırılırlar. Ayrıca ürünler yatırım aracı olarak

kullanılabilmekte ve değerinde satışa sunulmaktadır. Teminat verilerek hızlı bir şekilde kredi verilebiliyor. TÜRİB üzerinden de ürünler istenilen fiyat

bulununca istediniz şekilde satabilme imkânına sahipsiniz.” dedi.

Son olarak Başkan Sarı, Harman sezonunda hizmete geçirmeyi planladıkları Lisanslı Deponun bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı olacağını

ifade ederek, amaçlarının kaliteli üretim ile piyasanın oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek

konuşmalarını sonlandırdı.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 29.06.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/lisansli-depo-bilgilendirme-toplantisi/



Yerli Otomobilin Ortakları Sakarya’da
Yerli Otomobilin Ortakları Sakarya’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un ortakları ile birlikte Sakarya’da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte

detaylar.

Hilal BEYAZ/HABERFOKUS

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya Ticaret Borsası, yerli otomobil TOGG’u ortaklarını ağırladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat

Hisarcıklıoğlu ile birlikte Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu Sapanca’da

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, STB Başkanı Adem Sarı ve SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ile bir araya geldi.

Ziyarette TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş ve İTO eski başkanı Murat Yalçıntaş’ta yer aldı.

 

Gerçekleşen kritik ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Togg ortaklarımızla birlikte

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Sakarya Ticaret Borsamızın misafiri olduk” dedi.

Ziyaretle ilgili Haberfokus editörüne konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "TOGG yönetim kurulu toplantısı bugün şehrimizde yapıldı. Biz

de kendilerini ağırlamaktan onur duyduk. İnşallah 2023'te yerli otomobilimiz yollarda olacak" dedi.
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Türk Fındığı Dünyaya Sakarya’dan Tanıtılacak
Türk Fındığı Dünyaya Sakarya’dan Tanıtılacak

Her yıl 8-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Fındık Haftası’na bu yıl Sakarya ev sahipliği yapacak.  Festival havasında geçecek kutlama programı

ile Türk fındığı dünyaya Sakarya’dan tanıtılacak.

Deniz KELEŞOĞLU/ HABERFOKUS

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişçi ile yapılan toplantının ardından Her yıl 8-14 Ağustos tarihleri arasında

kutlanan Dünya Fındık Haftası’na bu yıl Sakarya ev sahipliği yapacağını açıklamıştı. Fındık haftası kutlamaları Sakarya’da, Ticaret Borsası tarafından

düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.

İlki geçen yıl Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından düzenlenen Dünya Fındık Haftası kutlamalarının ikincisine ev sahipliği yapacak olan Sakarya’da ise

hazırlıklar devam ediyor.

 

TİCARET BORSASI ÜSTLENDİ

Konuyla ilgili Haberfokus editörüne açıklamalarda bulunan Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, “Ben aynı zamanda Ulusal Fındık

Konseyi yönetiminde yer alıyorum. Dünya Fındık Haftası geçen yıl ilk kez Trabzon’da düzenlenmişti. Fındık deyince Karadeniz bölgesi akla geliyor ama biz

Sakarya’nın da bu konuda çok önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu açıdan da bu yıl ki Dünya Fındık Haftası’nı Sakarya’da Ticaret Borsası olarak

üstlendik” dedi.

 

FESTİVAL HAVASINDA OLACAK

Hazırlıkların devam ettiğini ve programın 8-14 Ağustos tarihleri arasında olacağını ifade eden Sarı, “Çok geniş kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Tam bir

festival havasında olacak ancak aynı zamanda fındıkçılık ile ilgili de önemli bilim insanlarının katılımıyla programlar düzenlenecek. Çocuk İşçilik, Fındıkta

Verim, Fındıkta Sürdürülebilirlik panellerimiz olacak. Fındığa değer katan üretici ve sektör temsilcilerimiz ödüllendirilecek. Uluslararası camiadan önemli bilim

insanlarını davet ediyoruz. Şu an da program hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız Sakarya’dan Türk Fındığını dünyaya tanıtmak” diye konuştu.
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Başkan Yüce, Borsa Başkanlarını kabul etti
Başkan Yüce, Borsa Başkanlarını kabul etti

2. Dünya Fındık Haftası nedeniyle Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Aslantürk ile Sakarya

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı Başkan Yüce'yi makamında ziyaret ettiler.

2. Dünya Fındık Haftası nedeniyle  Sakarya'da bir dizi  ziyaret gerçekleştiren  Sakarya Ticaret Borsası (STB)  Yönetim Kurulu  Başkanı  Adem Sarı ve

İlimize gelen Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı , Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Aslantürk Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası (  SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün altuğ ziyareti sonrasında Sakarya  Büyükşehir  Belediye Başkanı  Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret

ederek destek istediler.
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, bu yıl 2’incisi 8-14 Ağustos 2022

tarihleri arasında düzenlenecek ve açılışı Sakarya’da yapılacak olan Dünya Fındık Haftası nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi

makamında ziyaret etti.

Arslantürk’e ziyarette Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı ve UFK Başkanı Hamza Bölük ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı ve UFK Yönetim

Kurulu Üyesi Adem Sarı’da eşlik etti.

Ziyarette yapılacak etkinliklerin ön detayları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu

Üyesi Sebahattin Arslantürk, bu yıl 2’incisi 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ve açılışı Sakarya’da yapılacak olan Dünya Fındık Haftası

nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti.

 

Arslantürk’e ziyarette Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı ve UFK Başkanı Hamza Bölük ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı ve UFK Yönetim

Kurulu Üyesi Adem Sarı’da eşlik etti.

 

Ziyarette yapılacak etkinliklerin ön detayları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
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Arslantürk'ten Başkan Yüce’ye ziyaret
Arslantürk'ten Başkan Yüce’ye ziyaret

 

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, bu yıl 2’incisi 8-14 Ağustos 2022

tarihleri arasında düzenlenecek ve açılışı Sakarya’da yapılacak olan Dünya Fındık Haftası nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi

makamında ziyaret etti. Arslantürk’e ziyarette Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı ve UFK Başkanı Hamza Bölük ile Sakarya Ticaret Borsası (STB)

Başkanı ve UFK Yönetim Kurulu Üyesi Adem Sarı’da eşlik etti. Ziyarette yapılacak etkinliklerin ön detayları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ziyaret

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

Üyesi Sebahattin Arslantürk, bu yıl 2’incisi 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ve açılışı Sakarya’da yapılacak olan Dünya Fındık Haftası

nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti.

 

Arslantürk’e ziyarette Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı ve UFK Başkanı Hamza Bölük ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı ve UFK Yönetim

Kurulu Üyesi Adem Sarı’da eşlik etti.

Ziyarette yapılacak etkinliklerin ön detayları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 mily...
Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 mily...

 

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya da Sakarya nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya da Sakarya nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Baskan Ekrem Yüce, “2 milyar dolari askin ticaret hacmimizin oldugu Nijerya’da çok önemli görüsmeler

gerçeklestirdik. Sehrimizin potansiyelini ve avantajlarini paylastik. Insallah burada yaptigimiz temaslar neticesinde iki ülke arasindaki ticari is birligine önemli

bir katki sunacak ve sehrimize yeni ihracat kapilari açacagiz” dedi.

Sakarya Büyüksehir Belediye Baskani Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve is birligi firsatlari olusturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsasi Baskani Adem Sari, Genel Sekreter Yardimcisi Bedrullah Erçin, Uluslararasi Tarim ve Gida Konfederasyonu temsilcileri ve is insanlarinin yer aldigi

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçeklestiren Baskan Yüce, yatirimcilarla Sakarya’nin sahip oldugu potansiyele iliskin bilgiler paylasti. Yüce,

iki ülke arasindaki iyi iliskileri firsata dönüstürecek ticari is birligine de Sakarya’nin hazir oldugunu kaydetti.Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet

Bayraktar’i ziyaret eden Baskan Yüce, vatan topraklarindan selam getirdiklerini söyledi. Büyüksehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri

tanitan Baskan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anisina takdim ederek, misafirperverligi dolayisiyla tesekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar,

Baskan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duydugunu paylasti.Nijerya senatosu, sektör ve is dünyasi temsilcilerinin yani sira Nijerya Sanayi, Ticaret ve

Yatirim Bakani ile de görüsen Baskan Yüce, Sakarya’nin avantajlarini anlatti. Bulusmada Sakarya-Nijerya arasinda yatirim ve ticari is birligi potansiyeli

degerlendirildi. Baskan Yüce, tarim basta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nin yatirimcilar için büyük bir avantaja sahip oldugunu

vurguladi. Yüce, iki ülke arasindaki is birligi imkanlarinin konusuldugu toplantilarin Sakarya için hayirlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine iliskin

degerlendirmelerini paylasan Baskan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halki tarafindan çok yakindan takip edildigini ve sevildigini aktardi. Yüce, “2 milyar dolari

askin ticaret hacmimizin oldugu Nijerya’da çok önemli bulusma ve görüsmeler gerçeklestirdik. Sehrimizin potansiyelini ve avantajlarini paylastik. Afrika

kitasinin en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamizin yatirimi oldugunu gördük. Yine heyetimizde sehrimiz is insanlarindan da isimler

yer aldi. Nijerya, yatirimcilar için de büyük firsatlari olan bir ülke. Insallah burada yaptigimiz temaslar, görüsmeler neticesinde iki ülke arasindaki ticari is

birligine önemli bir katki sunacak, gerek sehrimize yeni yeni ihracat kapilari açacak gerekse is insanlarimizin bölgede yeni yatirimlar için tesvik edecegiz” diye

konustu.
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Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik....Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş

birliğine önemli bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde

bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin,

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan

Yüce, yatırımcılarla Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de

Sakarya'nın hazır olduğunu kaydetti.Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam

getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına

takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu

paylaştı.Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı

tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok

firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke.

İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat

kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu.Kaynak:
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Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik....Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş

birliğine önemli bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde

bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin,

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan

Yüce, yatırımcılarla Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de

Sakarya'nın hazır olduğunu kaydetti.Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam

getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına

takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu

paylaştı.Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı

tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok

firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke.

İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat

kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu.
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Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik....

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır

olduğunu kaydetti.Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu.
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NİJERYA’DA ÜST DÜZEY TEMASLARDA BULUNAN BAŞKAN EKREM YÜCE, “2 MİLYAR DOLARI AŞKIN TİCARET HACMİMİZİN OLDUĞU NİJERYA’DA

ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK. ŞEHRİMİZİN POTANSİYELİNİ VE AVANTAJLARINI PAYLAŞTIK. İNŞALLAH BURADA YAPTIĞIMIZ

TEMASLAR NETİCESİNDE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İŞ BİRLİĞİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK VE ŞEHRİMİZE YENİ İHRACAT KAPILARI

AÇACAĞIZ” DEDİ.

NİJERYA’DA ÜST DÜZEY TEMASLARDA BULUNAN BAŞKAN EKREM YÜCE, “2 MİLYAR DOLARI AŞKIN TİCARET HACMİMİZİN OLDUĞU NİJERYA’DA

ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK. ŞEHRİMİZİN POTANSİYELİNİ VE AVANTAJLARINI PAYLAŞTIK. İNŞALLAH BURADA YAPTIĞIMIZ

TEMASLAR NETİCESİNDE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İŞ BİRLİĞİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK VE ŞEHRİMİZE YENİ İHRACAT KAPILARI

AÇACAĞIZ” DEDİ. Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş

birliğine önemli bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde

bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin,

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan

Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de

Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam

getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına

takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu

paylaştı.Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı

tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok

firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke.

İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat

kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır

olduğunu kaydetti.  Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.  Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada SakaryaNijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.  Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır

olduğunu kaydetti.Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajans (İHA)
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik.

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu  Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için  Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım

ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte  Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır

olduğunu kaydetti. Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı. Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA
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Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik.

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır

olduğunu kaydetti. Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı. Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti. Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet

Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri

tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar,

Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve

Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli

değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu

vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin

değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar

doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika

kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler

yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş

birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz”

diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır

olduğunu kaydetti.Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA
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Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya'da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız" dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya'da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya'nın hazır

olduğunu kaydetti.Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar'a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya'nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, "2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya'da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz" diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır

olduğunu kaydetti. Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek,

misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı. Nijerya senatosu,

sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti. Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir  Belediye  Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren  Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki  iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.  Nijerya’da  Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi

Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan

ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi

Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.  Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi,

Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı.

Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi

alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için  büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların

Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.  Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından

çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu. Yüce ve beraberindeki heyetin 24 Haziran 2022'de Sakarya'ya dönmesi

bekleniyor.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı: "Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi

açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum."

Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.

Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde

çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.

Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

"ÇOK FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.

Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği

çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer

ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı

olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

"TRAKTÖRLE İKİ SAATTE UYGULANAN İLACI ZİHA'LARLA 15-20 DAKİKADA YAPIYORUZ"

ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.

İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.

Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir

yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.

Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O

yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç

kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev

yapmakta." ifadesini kullandı.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai

ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.

"BU ÇALIŞMANIN FAYDALI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla

birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Başkan Yüce’den Nijerya temasları
Başkan Yüce’den Nijerya temasları

 

İki ülke arasında

	Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş

insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin

bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

	 

	Sakarya üretimi 

	Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

	 

	Nijerya’da yatırım 

	Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

	 

	Sakarya’nın avantaj

	Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” dedi.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

 

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

 

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

 

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

 

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

 

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

 

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın kalbinde devasa bir yaşam alanı kuruluyor

 

Sakarya'da hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, şehrin yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir  proje için çalışmalara

başladı. Vatandaşların büyük beğenisini kazanacak olan doğanın içinde, farklı konseptiyle dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye'de start aldı. Bu

alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük yatırımını 'güven' ve 'memnuniyet' üzerine yapan iki firma, altyapısını oluşturduğu

yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi. Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin

lansmanı gerçekleştirildi.

SAKARYA VE  KOCAELİ'DEN KONUKLARPrograma Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,  Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada,  Kartepe  Belediye Başkanı

Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı,  Sapanca Eski  Belediye Başkanı İbrahim Uslu,

Deva Partisi Sakarya İl  Başkan Yardımcıları Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı. İlk kepçenin

vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya başlandığı ifade edildi. Mimari özellikleriyle dikkat çeken

konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

					

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik.

Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı

sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.            SBB Basın Şube Müdürlüğü
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

	Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

 

	Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

	Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

 

	Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

	Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

 

	Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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SAKARYA'DAN KISA KISA
Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeli, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen "e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi" eğitimlerine katıldı.Belediyeden

yapılan açıklamaya göre, belediyelerin tek veri tabanında ortak altyapıda çalışmasını hedefleyen proje kapsamındaki eğitimler, Büyükşehir ve ilçe belediye

personelinin katılımıyla tamamlandı.Sistemin, belediyelerin elektronik ortamda vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir hizmet sunmasını hedefleniyor.

Toplamda 63 modülden...

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeli, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen "e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi" eğitimlerine katıldı.Belediyeden

yapılan açıklamaya göre, belediyelerin tek veri tabanında ortak altyapıda çalışmasını hedefleyen proje kapsamındaki eğitimler, Büyükşehir ve ilçe belediye

personelinin katılımıyla tamamlandı.Sistemin, belediyelerin elektronik ortamda vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir hizmet sunmasını hedefleniyor.

Toplamda 63 modülden oluşan sistem, dijital dönüşümün yerel ayağı olarak nitelendiriliyor.- Belediye Başkanı Yüce, Nijerya'da temaslarda bulunduSakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya'ya gitti.Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem

Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı ziyarette Yüce,

yatırımcılarla Sakarya'nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı.Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı da ziyaret eden Yüce, belediyenin

ürünlerini tanıttı. Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım bakanları ile görüşen Yüce, Sakarya'nın

avantajlarını anlattı.Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirilen ziyarette Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm

gibi alanlarda Sakarya'nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı.- Sapanca'da kurtuluş yıl dönümü kutlamalarıSapanca'nın düşman

işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı düzenlenen törenle kutlandı.Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı önünde Kaymakam

Addurrezzak Canpolat ve Belediye Başkanı Özcan Özen tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın

okunmasının ardından Şehit Albay Güneri Ekici Parkı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu

ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marş dinletisinin ardından tarihi Rüstempaşa Camisi minaresine,

İlçe Müftüsü Yavuz Koçak tarafından yapılan dua eşliğinde Türk bayrağı asıldı, öğle namazı sonrası şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, helva dağıtıldı.

Etkinlik, protokol ve halkın katıldığı kortej yürüyüşüyle son buldu.AA

Tags: 

MAVIKOCAELI.COM.TR
Yayın Tarihi : 22.06.2022 05:40:00
Link : https://www.mavikocaeli.com.tr/sakarya-dan-kisa-kisa/73175/



Başkan Yüce Nijerya’da
Başkan Yüce Nijerya’da

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyarettee bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyarettee bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş

insanlarının yer aldığı heyetle birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin

bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaretNijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam

getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına

hediye takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu

paylaştı.

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmelerNijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve

Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği

potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip

olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattıNijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok

yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya'da Sakarya'nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaretNijerya’da

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin

tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla

teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı. Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst

düzey görüşmelerNijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce,

Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak

üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının

konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti. Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattıNijerya ziyaretine ilişkin

değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar

doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika

kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler

yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş

birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz”

diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
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                       Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli

görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş
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birliğine önemli bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

                  

                  

                  

	Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

	Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

	Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

	Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

	Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

	Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

	Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.

 

                  

                  

                          

                          

                              

                          

                          

                              

                          

                      Sakarya,Sakarya Belediyesi

Tags: 



Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam

getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına

takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

 

 

 

 

 

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmelerNijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve

Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli

değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu

vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattıNijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok

yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı

olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada

yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak

gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya  Büyükşehir Belediye Başkanı  Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve  iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası  Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren  Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE’NİN ABUJA BÜYÜKELÇİSİNE ZİYARET

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

NİJERYA’DA YATIRIM VE TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

SAKARYA’NIN AVANTAJ VE POTANSİYELİNİ ANLATTI

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Yüce Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Yüce Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası

Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile

birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke

arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE ABUJA BÜYÜKELSİNE ZİYARET

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİNijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen

Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım

başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği

imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

BAŞKAN YÜCE ANLATTINijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip

edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik.

Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu

gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız

temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş

insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaretNijerya’da

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin

tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla

teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı. Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst

düzey görüşmelerNijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce,

Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak

üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının

konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti. Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattıNijerya ziyaretine ilişkin

değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar

doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika

kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler

yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş

birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz”

diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde..

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Tags: 

LCHABERAJANSI.COM
Yayın Tarihi : 22.06.2022 04:09:00
Link : https://lchaberajansi.com/baskan-yuce-nijeryada-sakaryanin-avantajlarini-anlatti/



Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

 

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

 

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

 

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

 

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

 

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

 

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Tags: 

GAZETEADA.COM
Yayın Tarihi : 22.06.2022 04:08:00
Link : http://www.gazeteada.com/baskan-yuce-nijerya-da-sakarya-nin-avantajlarini-

anlatti/15137/



Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler gerçekle...

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

 

 

 

 

 

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya  Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın Kalbinde Devasa Bir Yaşam Alanı Kuruluyor

Sakarya’nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik’in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye’de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa..

Sakarya’nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik’in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye’de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa ediliyor.

 

Sakarya’da hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, şehrin yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir proje için çalışmalara

başladı. Vatandaşların büyük beğenisini kazanacak olan doğanın içinde, farklı konseptiyle dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye’de start aldı. Bu

alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük yatırımını ‘güven’ ve ‘memnuniyet’ üzerine yapan iki firma, altyapısını oluşturduğu

yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi.

 

Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin lansmanı gerçekleştirildi. Programa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,

Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada,  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu, Deva Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcıları Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset

camiasından çok sayıda isim katıldı. İlk kepçenin vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya

başlandığı ifade edildi. Mimari özellikleriyle dikkat çeken konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önmli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır

olduğunu kaydetti.Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaretNijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan

topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a

günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet

duyduğunu paylaştı.Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmelerNijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya

Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş

birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip

olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.Sakarya’nın

avantaj ve potansiyelini anlattıNijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından

takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik.

Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu

gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız

temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş

insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın Avantajlarını Anlattı

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

 

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

 

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

 

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

 

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

 

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Yüce Nijerya’da
Başkan Yüce Nijerya’da

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

 

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın Kalbinde Devasa Bir Yaşam Alanı Kuruluyor

Sakarya'nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik'in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye'de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Sakarya'da hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, şehrin yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir proje için çalışmalara

başladı.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanacak olan doğanın içinde, farklı konseptiyle dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye'de start aldı.

Bu alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük yatırımını 'güven' ve 'memnuniyet' üzerine yapan iki firma, altyapısını

oluşturduğu yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi.

Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin lansmanı gerçekleştirildi.

Programa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy

Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu, Deva Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcıları

Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

İlk kepçenin vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya başlandığı ifade edildi. Mimari özellikleriyle

dikkat çeken konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın Kalbinde devasa bir yaşam alanı kuruluyor

 

Sakarya'nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik'in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye'de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa ediliyor.

     		

				

	

   

			        	

       	

	Sakarya'da hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, şehrin yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir proje için çalışmalara

başladı.

 

	Vatandaşların büyük beğenisini kazanacak olan doğanın içinde, farklı konseptiyle dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye'de start aldı.

 

	Bu alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük yatırımını 'güven' ve 'memnuniyet' üzerine yapan iki firma, altyapısını

oluşturduğu yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi.

 

	Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin lansmanı gerçekleştirildi.

 

	Programa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,  Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada,  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy

Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu, Deva Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcıları

Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

 

	İlk kepçenin vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya başlandığı ifade edildi. Mimari özellikleriyle

dikkat çeken konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın Kalbinde Devasa Bir Yaşam Alanı Kuruluyor

Sakarya'nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik'in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye'de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Sakarya'da hayata geçirdiği projelerle adından  söz ettiren, şehrin yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir proje için çalışmalara

başladı.

Vatandaşların  büyük beğenisini kazanacak olan doğanın içinde, farklı konseptiyle  dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye'de start aldı.

Bu alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük yatırımını 'güven' ve 'memnuniyet' üzerine yapan iki firma, altyapısını

oluşturduğu yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi.

Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin lansmanı gerçekleştirildi.

Programa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kartepe  Belediye  Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy

Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu, Deva Partisi Sakarya İl  Başkan Yardımcıları

Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

İlk kepçenin vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya başlandığı  ifade edildi. Mimari özellikleriyle

dikkat çeken konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın kalbinde devasa bir yaşam alanı kuruluyor

 

Sakarya'nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik'in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye'de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa ediliyor.

 

Sakarya'da hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, şehrin yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir proje için çalışmalara

başladı.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanacak olan doğanın içinde, farklı konseptiyle dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye'de start aldı.

 

Bu alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük yatırımını 'güven' ve 'memnuniyet' üzerine yapan iki firma, altyapısını

oluşturduğu yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi.

Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin lansmanı gerçekleştirildi.

Programa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,  Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada,  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy

Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu, Deva Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcıları

Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

İlk kepçenin vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya başlandığı ifade edildi. Mimari özellikleriyle

dikkat çeken konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi.
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Başkan Yüce Nijerya’da
Başkan Yüce Nijerya’da

 

HEYETTE KİMLER VAR? Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir grup iş insanıyla birlikte yatırım fırsatlarını yerinde görmek için Nijerya’ya gitti.

Başkan Yüce’ye ziyaretinde Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Püsküllü ve iş insanı Faruk Kara katıldı

 

BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞMEZiyarette heyet, Nijerya’daki Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçi Hidayet Bayraktar ile bir görüşme

gerçekleştirdi. Ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşan STB Başkanı Adem Sarı, her zaman Türkiye ve Sakarya için çalışmayı sürdüreceklerini

söyledi.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş

birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve

Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla

Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır

olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan

topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a

günün anısına takdim ederek, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet

duyduğunu paylaştı. Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya

Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş

birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip

olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti. Sakarya’nın

avantaj ve potansiyelini anlattı Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından

takip edildiğini ve sevildiğini aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik.

Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu

gördük. Yine heyetimizde şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız

temaslar, görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş

insanlarımızın bölgede yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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DOĞANIN KALBİNDE DEVASA BİR YAŞAM ALANI KURULUYOR
Doğanın Kalbinde Devasa Bir Yaşam Alanı Kuruluyor

 

Sakarya'nın yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik'in ortaklaşa başlattığı yeni projeyle Kartepe Maşukiye'de doğanın kalbindeki 30 bin

metrekarelik alana otel ve sosyal alanların bulunduğu devasa bir yaşam alanı inşa ediliyor.Sakarya'da hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, şehrin

yakından tanıdığı Kamışoğlu Grup ve Tayba Mühendislik yepyeni bir proje için çalışmalara başladı. Vatandaşların büyük beğenisini kazanacak olan doğanın

içinde, farklı konseptiyle dikkat çeken proje Kartepe ilçesi Maşukiye'de start aldı. Bu alandaki tecrübesiyle bilinen, hayata geçirdiği kaliteli projelerle en büyük

yatırımını 'güven' ve 'memnuniyet' üzerine yapan iki firma, altyapısını oluşturduğu yeni projenin içerisinde 76 konut, 93 dükkan ve 70 odalı bir otele yer verdi.

Peyzajı, doğal alanları, yeni konsept donatı alanlarıyla büyük ilgi toplayan projenin lansmanı gerçekleştirildi. Programa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan,

Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada,  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu, Deva Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcıları Burak Atilla Vatansever, Murat Durak ile iş ve siyaset

camiasından çok sayıda isim katıldı. İlk kepçenin vurulduğu dev projenin 20 ay içerisinde tamamlanacağı, vatandaşların satış ofislerinde ağırlanmaya

başlandığı ifade edildi. Mimari özellikleriyle dikkat çeken konut ve iş yerlerinin satışına ilginin ilk günlerden yoğun olduğu belirtildi.
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Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

 

Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı

Nijerya’da üst düzey temaslarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli görüşmeler

gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve avantajlarını paylaştık. İnşallah burada yaptığımız temaslar neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli

bir katkı sunacak ve şehrimize yeni ihracat kapıları açacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş birliği fırsatları oluşturmak için Nijerya’ya gitti. Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu temsilcileri ve iş insanlarının yer aldığı

heyet ile birlikte Nijerya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Başkan Yüce, yatırımcılarla Sakarya’nın sahip olduğu potansiyele ilişkin bilgiler paylaştı. Yüce,

iki ülke arasındaki iyi ilişkileri fırsata dönüştürecek ticari iş birliğine de Sakarya’nın hazır olduğunu kaydetti.

   

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisine ziyaret

Nijerya’da Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Yüce, vatan topraklarından selam getirdiklerini söyledi. Büyükşehir

Belediyesi’nin tamamen kendi üretimi olan ürünleri tanıtan Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Bayraktar’a günün anısına takdim ederek, misafirperverliği

dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Büyükelçi Bayraktar, Başkan Yüce’nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Nijerya’da yatırım ve ticari iş birlikleri için üst düzey görüşmeler

Nijerya senatosu, sektör ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı ile de görüşen Başkan Yüce, Sakarya’nın

avantajlarını anlattı. Buluşmada Sakarya-Nijerya arasında yatırım ve ticari iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Başkan Yüce, tarım başta olmak üzere sanayi

ve turizm gibi alanlarda Sakarya’nın yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Yüce, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının konuşulduğu

toplantıların Sakarya için hayırlar getirmesini temenni etti.

Sakarya’nın avantaj ve potansiyelini anlattı

Nijerya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, Türkiye’nin bölge halkı tarafından çok yakından takip edildiğini ve sevildiğini

aktardı. Yüce, “2 milyar doları aşkın ticaret hacmimizin olduğu Nijerya’da çok önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizin potansiyelini ve

avantajlarını paylaştık. Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya’da pek çok firmamızın yatırımı olduğunu gördük. Yine heyetimizde

şehrimiz iş insanlarından da isimler yer aldı. Nijerya, yatırımcılar için de büyük fırsatları olan bir ülke. İnşallah burada yaptığımız temaslar, görüşmeler

neticesinde iki ülke arasındaki ticari iş birliğine önemli bir katkı sunacak, gerek şehrimize yeni yeni ihracat kapıları açacak gerekse iş insanlarımızın bölgede

yeni yatırımlar için teşvik edeceğiz” diye konuştu.
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Başkan Sarı'dan Adapazarı'nın Kurtuluş yıldönümü kutlama mesajı
Başkan Sarı'dan Adapazarı'nın Kurtuluş yıldönümü kutlama mesajı

 

Adapazarı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.Yıldönümünü en içten duygularımızla kutlar, bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle

anıyoruz.                                                            Sakarya Ticaret Borsası                                                            Yönetim Kurulu Başkanı

                                Adem Sarı
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Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek
Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla

ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne

geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.Çiftçiler için elle

veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.STB Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı. Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak

uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların

başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok

daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını

düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip

dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti. İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da

yapılabildiğini söyledi.Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar,

"ZİHA, başlı başına bir yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı

ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom

uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık

olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan

Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek,

geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi. Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek
Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek

Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.

 

Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde

çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

 

 

 

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.

 

Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

 

 

 

"Çok faydalı olacağını düşünüyorum"

 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.

 

Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği

çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

 

 

 

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer

ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı

olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

 

Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

"Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"

 

ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.

 

İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.

 

 

 

Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir

yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.

 

Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O

yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç

kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev

yapmakta." ifadesini kullandı.

 

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai

ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.

 

 

 

"Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"

 

Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.
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Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

 

 

 

Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla

birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

 

                                                  

                          

                           KAYNAK: AA
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ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek...
ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek...

Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla

ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne

geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.Çiftçiler için elle

veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok faydalı olacağını

düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada teknolojinin sürekli

geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama

çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi."Bu

çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını

düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve

tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba, teknik raporların

paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte hem fındık

üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla

ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne

geçilmesini sağlıyor. Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı. Çiftçiler için elle

veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı. "Çok faydalı olacağını

düşünüyorum" STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı. Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda

da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını

kaydetti. Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da

diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı

olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi. "Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20

dakikada yapıyoruz" ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti. İlacı ağacın en alt dalına

kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi. Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte

uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan

hem sudan tasarruf." dedi. Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona

bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir

fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde

dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı. TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi

kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi. "Bu

çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum" Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını

düşündüğünü dile getirdi. Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve

tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi. Kaba, teknik raporların

paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte hem fındık

üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı. AA
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya

 

                      

                           Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık

üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle

yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası

yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama

yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok

faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada

teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla

ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle

geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik.

Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren

Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı

dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik,

buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda

verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı

üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor. SakaryaSakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte

fındık üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle

yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası

yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama

yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok

faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada

teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla

ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle

geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik.

Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren

Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı

dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik,

buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda

verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı

üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla

ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne

geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.Çiftçiler için elle

veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok faydalı olacağını

düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada teknolojinin sürekli

geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama

çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle

geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik.

Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren

Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı

dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik,

buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda

verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı

üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.Kaynak: AAdikGAZETE.com
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

 

	

 

   

               

 

               

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.

 

Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde

çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

 

 

 

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.

 

Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

 

 

 

"Çok faydalı olacağını düşünüyorum"

 

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.

 

Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği

çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

 

 

 

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer

ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı

olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

 

Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

"Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"

 

ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.
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İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.

 

 

 

Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir

yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.

 

Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O

yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç

kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev

yapmakta." ifadesini kullandı.

 

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai

ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.

 

 

 

"Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"

 

Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

 

Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

 

 

 

Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla

birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

AA -

                           Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık

üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle

yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası

yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama

yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok

faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada

teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla

ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle

geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik.

Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren

Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı

dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik,

buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda

verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı

üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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- Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı:

- "Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak

amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan (ZİHA) yararlanıyor.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun

(TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel

yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak

zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan

fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından

tercih edilmeye başlandı.- "Çok faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem

verdiklerini anlattı.Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş

birliği çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok

yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de

fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını

sözlerine ekledi.- "Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara

sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da

yapılabildiğini söyledi.Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar,

"ZİHA, başlı başına bir yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı

ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom

uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık

olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan

Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek,

geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.- "Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla

ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına

inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu

çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin

kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.AA
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı:

- "Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai

İnsansız Hava Araçları'ndan (ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.

 

 

Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde

çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.

Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

- "Çok faydalı olacağını düşünüyorum"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.

 

 

 

Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği

çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer

ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı

olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

- "Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"

ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.

 

 

 

İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.

Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir

yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.

Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O

yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç

kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev

yapmakta." ifadesini kullandı.

 

 

 

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai

ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.

- "Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"

Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla

birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık üretiminin

kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.

Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde

çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.

Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

- "Çok faydalı olacağını düşünüyorum"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.

Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği

çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

 

Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer

ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı

olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

- "Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"

ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.

İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.

Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir

yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.

Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O

yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç

kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev

yapmakta." ifadesini kullandı.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai

ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi.

- "Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"

Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi

katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Kaba, teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla

birlikte hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

Sakarya

 

                      

                           Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık

üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle

yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası

yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama

yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok

faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada

teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla

ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle

geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik.

Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren

Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı

dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik,

buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda

verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı

üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.

 

                  

                  

                        Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık

üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle

yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası

yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama

yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok

faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada

teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla

ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak

uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların

zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki

saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını

ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle

geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan 600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik.

Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan tasarruf." dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren

Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı

dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik,

buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel ise federasyon olarak tarımda

verimliliği artırmak adına teknolojiyi kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı

üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran

daha faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada

insanların hayatında ve tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba,

teknik raporların paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte

hem fındık üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan

(ZİHA) yararlanıyor.Sakarya Ticaret Borsası'nın (STB) girişimleri, Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonunun (TARIMKON) destekleriyle kentte fındık

üretiminin kolaylaştırılması ve veriminin artırılması amacıyla dronla ilaçlama yapılmaya başlandı.Geleneksel yöntemlere göre daha uygun maliyetle

yaptırılabilen dronla ilaçlama, su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasının yanında engebeli arazilerde çalışmak zorunda kalan üreticilerin olası

yaralanmalarının önüne geçilmesini sağlıyor.

 

Sakarya'daki çiftçileri bilgilendirme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 10'dan fazla arazide dronla ilaçlama yapıldı.Çiftçiler için elle veya iş makineleriyle

yapılan ilaçlamalara nazaran daha uygun ücretli olan ZİHA, üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı."Çok faydalı olacağını düşünüyorum"STB Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı,borsa olarak tarıma çok önem verdiklerini anlattı.Dünyada teknolojinin sürekli geliştiğini ve tarımda da bu teknolojiye ayak

uydurulması gerektiğini belirten Sarı, TARIMKON ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde dronla ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Çalışmaların

başarıyla yürüdüğünü ifade eden Sarı, "Her şeyin maliyeti artık çok yüksek. Teknolojiye ayak uydurduğumuz sürece tarım olarak da diğer ülkelerden çok

daha ileriye gideriz. Dronla ilaçlamanın hem mazot maliyeti hem de fındık bahçelerindeki dalların zarar görmemesi açısından çok faydalı olacağını

düşünüyorum." diye konuştu.Sarı, çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi."Traktörle iki saatte uygulanan ilacı ZİHA'larla 15-20 dakikada

yapıyoruz"ZİHA operatörü Serkan Başar da 10, 20 ve 30 litrelik tanklara sahip dronlarla ilaçlama yaptıklarını ifade etti.İlacı ağacın en alt dalına kadar

ulaştırabildiklerini belirten Başar, dronla hem katı hem sıvı gübre uygulaması da yapılabildiğini söyledi.Traktörle geleneksel yöntemle iki saatte uygulanan

600 litrelik ilacın, ZİHA'larla 15-20 dakikada yapılabildiğine dikkati çeken Başar, "ZİHA, başlı başına bir yenilik. Hem iş gücünden hem zamandan hem sudan

tasarruf" dedi.Bir depoyla 15 dakikalık sürede yaklaşık 20 dönümlük alanı ilaçlayabildiklerini dile getiren Başar, "Bir su damlacığını kırk makrona bölüyor

cihazlar. O yüzden ilacın saf halini yaprağa yapıştırıyor. Cihazlar otonom uçuşa sahip, öncesinde 6 kameralı dronlarla bitki analizi yapıyoruz. Bir fındık

ocağında kaç kilogram fındık çıkacağını hesaplayabiliyoruz. Sadece fındık olarak düşünmeyelim; ekin, çeltik, buğday, tüm hububat ürünlerinde dronlarımız

görev yapmakta." ifadesini kullandı.TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel de federasyon olarak tarımda verimliliği artırmak adına teknolojiyi

kullandıklarını, insansız hava araçlarıyla zirai ilaçlama yapıldığını belirterek, geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı üreticilere anlattıklarını söyledi."Bu

çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum"Üretici Alaattin Paşa Kaba da dronla ilaçlamanın geleneksel yöntemlere nazaran daha faydalı olacağını

düşündüğünü dile getirdi.Eğimli alanlarda dronun çiftçilerin işini kolaylaştıracağına inandığını belirten Kaba, "Dronların, dünyada insanların hayatında ve

tarımsal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu çalışmanın faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Kaba, teknik raporların

paylaşılmasıyla bölgesel ilaçlamanın artacağına işaret ederek, "Çiftçilerin işlerinin kolaylaşacağını, maliyetlerin düşeceğini, bununla birlikte hem fındık

üretimine hem kalitesine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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‘Toprak sınırsız bir kaynak değil’
‘Toprak sınırsız bir kaynak değil’

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. Sarı yaptığı yazılı açıklamada toprağın özümüz olduğunu ifade etti.

Adem Sarı yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı

korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

 

‘TOPRAKLARI KAYBEDİYORUZ’

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘YARINLARI DÜŞÜNMELİYİZ’

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı

Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.Bir avuç toprak bin yılda oluşuyorAdem Sarı, tarım topraklarının amaç

dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü

görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa

aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar her şey topraktan geliyor”

dedi.Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip

olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını

sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm

halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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'Toprağımızı korumalıyız'
'Toprağımızı korumalıyız'

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Toprak Haftası’nı kutladı. Sarı açıklamasında, “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları

bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi. Tarım topraklarının

amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çeken Sarı, “Çoğu zaman toprağın günlük

yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede kaybedildiğinin

farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar her şey

topraktan geliyor” dedi.

YARINLARI DÜŞÜNMELİYİZ

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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'Toprağımızı korumalıyız'
'Toprağımızı korumalıyız'

Toprak Haftası nedeniyle açıklama yapan STB Başkanı Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak

varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır” dedi

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Toprak Haftası’nı kutladı. Sarı açıklamasında, “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları

bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi. Tarım topraklarının

amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çeken Sarı, “Çoğu zaman toprağın günlük

yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede kaybedildiğinin

farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar her şey

topraktan geliyor” dedi.

YARINLARI DÜŞÜNMELİYİZAdem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi

korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından

alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum"

ifadelerini kullandı.
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Sarı; Toprak özümüzdür, kültürümüzdür
Sarı; Toprak özümüzdür, kültürümüzdür

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları

bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.Bir avuç toprak bin yılda

oluşuyorAdem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu

zaman toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa

sürede kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi

ilaçlara kadar her şey topraktan geliyor” dedi.Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin

yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini

korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir

dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sarı Toprak Haftası’nı kutladı
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sarı Toprak Haftası’nı kutladı

”Toprak özümüzdür, kültürümüzdür” Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde

barındıran toprak doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha..

”Toprak özümüzdür, kültürümüzdür”

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

”Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor”

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

”Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz”

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı
Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

"Toprak özümüzdür, kültürümüzdür"

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

"Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor"

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

"Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz"

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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"Toprak Özümüzdür, Kültürümüzdür"
"Toprak Özümüzdür, Kültürümüzdür"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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STB Başkanı Sarı, Toprak Haftası'nı kutladı
STB Başkanı Sarı, Toprak Haftası'nı kutladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

 

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı
Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

"Toprak özümüzdür, kültürümüzdür"

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

"Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor"

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

"Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz"

 

 

 

 

 

 

 

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor

Adem Sarı,  tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine  dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara

kadar her şey topraktan geliyor” dedi.

Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok  iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Başkan Sarı Toprak Haftası'nı kutladı
Başkan Sarı Toprak Haftası'nı kutladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.  Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili

yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı,

her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi. Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı

gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak

gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden,

içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar her şey topraktan geliyor” dedi. Geleceğimizi teminat altına alabilmek

için yarınları düşünmeliyiz. Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi

korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından

alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum"

ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı”Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.”
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı”Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.”

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

 

Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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Oda ve borsa yönetimleri toplandı
Oda ve borsa yönetimleri toplandı

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

KURUMSAL İŞBİRLİĞİToplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda

ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını,

sürekli iletişimde kalarak şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin

üyeleri ve şehrimizin yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu.

ORTAK AKIL YÜRÜTMESATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz.

Akıl birliğini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı

çalışmalarımızda birbirimizin desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi. Programın devamında diğer

oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumlarının

çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa sahip olduğunu belirterek ve akıl

birliğinin devamını dilediler.
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‘Kazanan Sakarya oluyor’
‘Kazanan Sakarya oluyor’

 

Toplantıya katılım

	Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

	 

	Şehrin yararına 

	Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz” diye konuştu.

	 

	Ortaklık kültürü 

	SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur” dedi.

	 

	Akıl birliği sürecek

	Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Başkanlar, SATSO'da toplandı
Başkanlar, SATSO'da toplandı

 

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya

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

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

'ŞEHRİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini

Odamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi

olmasını, sürekli iletişimde kalarak şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu

hepimizin üyeleri ve şehrimizin yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

 

 

 

 

 

 

 

HER ALANDA GELİŞİMSATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz.

Akıl birliğini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı

çalışmalarımızda birbirimizin desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

BİLGİLENDİRMEDE BULUNDULARProgramın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri,

toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve

borsaların büyük sorumluluğa sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu..

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

 

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.

Tags: 

LCHABERAJANSI.COM
Yayın Tarihi : 06.06.2022 07:54:00
Link : https://lchaberajansi.com/sakarya-oda-borsa-yonetim-kurullari-musterek-toplantida-bir-

araya-geldi/



SATSO'da bir araya geldiler
SATSO'da bir araya geldiler

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya

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

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

KURUMSAL İŞBİRLİĞİToplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda

ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını,

sürekli iletişimde kalarak şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin

üyeleri ve şehrimizin yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

HER ALANDA GELİŞİMSATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz.

Akıl birliğini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı

çalışmalarımızda birbirimizin desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

BİLGİLENDİRME YAPTILARProgramın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri,

toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve

borsaların büyük sorumluluğa sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantıda Bir Araya Geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantıda Bir Araya Geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda-Borsa Yönetim Kurulları toplandı
Sakarya Oda-Borsa Yönetim Kurulları toplandı

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

ŞEHRİN YARARINA

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.

Tags: 

HABERLISIN.COM
Yayın Tarihi : 06.06.2022 05:33:00
Link : https://www.haberlisin.com/haber/11054177/sakarya-oda-borsa-yonetim-kurullari-

toplandi



Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’n...

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

 

 

 

 

 

 

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

"Kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz"Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve

Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar

arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada

konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin yararına olacağını biliyoruz” diye konuştu.

"Kazanan Sakarya olmuştur"SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ise, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek

oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi

odaklı çalışmalarımızda birbirimizin desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.

Tags: 

MEDYADETAY.COM
Yayın Tarihi : 06.06.2022 05:30:00
Link : https://www.medyadetay.com/sakarya-odaborsa-yonetim-kurullari-bir-araya-geldi



Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa

Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun

oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün

burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştuSATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ,

“Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda

gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık

kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu

Üyeleri, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına

odalar ve borsaların büyük sorumluluğa sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

					

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları SATSO'da bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları SATSO'da bir araya geldi

 

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu.

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

 

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

 

 

 

 

 

 

 

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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BAŞKAN ADEM SARI'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR
Başkan Adem Sarı'dan özel açıklamalar

Sakarya Ticaret Borsası Odası başkanı Adem Sarı yeni yapılacak projeler ve fındık sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı, “Yeni kurulacak olan sanayi

bölgeleri kesinlikle tarım arazileri üzerinde olmayacak” dedi.

Nazile Akarsu-Özel Haber“TARIMI ÖNEMSİYORUZ”Sarı, “ISO 500 listesinde Sakarya’dan çok sayıda firma ismi var. Sakarya’da ‘sanayi tarımın önüne

geçiyor mu acaba’ diye endişeler mevcut. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsasıyla 3

ayda bir toplantı düzenliyoruz. Bu konuyla ilgili de görüştük sanayicilerimiz de tarımın kıymetinin farkındalar ve dile getiriyoruz. Eskiden kurulan sanayi

bölgeleri için bir şey söyleyemeyeceğim ama yeni kurulacak olan sanayi bölgeleri kesinlikle tarım arazileri üzerinde olmayacak. Tarım yapılamayan ve 2. 3.

Sınıf arazilerin üzerine kurulacak. Sanayi genişlemesi olacak. Hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Kesinlikle tarım zarar görmeyecek. Bunun yanında

sanayileşmeyle birlikte dışarıdan gelebilecek göçe karşı da şimdiden önlemler alınacak. Nüfus konusunda bir Gebze bir İstanbul gibi olmayalım diye onunda

altyapısı hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

 

DÜNYA FINDIK HAFTASI

 

Dünya Fındık Haftasının Sakarya’da çeşitli etkinlikle düzenleneceğini söyleyen Sarı, “Sakarya için vaat ettiğimiz projeleri tamamlıyoruz. Lisanslı depo

projemiz bitmek üzere. Ağustos ayında açılışını yapacağız. Tarım Bakanımız ve Rıfat Hisarcıklıoğlu açılışa katılacak. Lisanslı Depo projemiz 150 milyon

TL’lik bir proje. Lisanslı Depo haricinde fındıkla ilgili bir projemiz var. SUBÜ ile birlikte yürüttüğümüz bir projede fındık fidanı üretiyoruz. O da yakın zamanda

meydana çıkacak. Önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde birincisi Trabzon’da Ulusal Fındık Konseyi’nin önderliğinde düzenlenen Dünya Fındık Haftasını bu yıl

Sakarya’da düzenleyeceğiz. Dünya Fındık Haftasını festival havasına sokacağız. Fındık ile ilgili dünya genelinde alanında profesyonel kişiler ve kurumlar

gelecek. Etkinlikler, konuşmalar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Belki bir konser olabilir” şeklinde konuştu.

 

TARIM KÖYÜ

 

Türkiye’de sadece Sakarya’da yapılacak olan tarım köyü hakkında bilgi veren Sarı, “Tarım okulu ile alakalı çalışmalarımız var ama onunla ilgili net tarih

veremiyorum. Bizden kaynaklanmayan bazı sıkıntılar var. Şuan Tarım Bakanlığıyla görüşüyoruz. Köylerin boşalması ile birlikte, köylerde yaşam alanları yok

olmaya başladı. Tarım köyleri kurulacak. Şuanda örnek çalışmalar başladı. Köylerimizde yaşam alanları oluşturulacak. Köylerde yaşayan insanların şehre

gelmeye gerek kalmadan yaşayacaklar. Sinema salonu, tiyatro salonu, kafeler olacak. Örneğin Serdivan’da ne varsa orada da olacak. Türkiye’de ilk defa

Sakarya’da bir tarım köyü çalışmaları başladı. Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yaptığımız bir çalışma. Köylerin boşalmaması için tarım bakanlığı ve borsa bu

projeye çok önem veriyor” ifadelerini kullandı. “TARIMI ÖNEMSİYORUZ”söyleyen Sarı, “ISO 500 listesinde Sakarya’dan çok sayıda firma ismi var.

Sakarya’da ‘sanayi tarımın önüne geçiyor mu acaba’ diye endişeler mevcut. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi

Odası ve Akyazı Ticaret Borsasıyla 3 ayda bir toplantı düzenliyoruz. Bu konuyla ilgili de görüştük sanayicilerimiz de tarımın kıymetinin farkındalar ve dile

getiriyoruz. Eskiden kurulan sanayi bölgeleri için bir şey söyleyemeyeceğim ama yeni kurulacak olan sanayi bölgeleri kesinlikle tarım arazileri üzerinde

olmayacak. Tarım yapılamayan ve 2. 3. Sınıf arazilerin üzerine kurulacak. Sanayi genişlemesi olacak. Hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Kesinlikle tarım

zarar görmeyecek. Bunun yanında sanayileşmeyle birlikte dışarıdan gelebilecek göçe karşı da şimdiden önlemler alınacak. Nüfus konusunda bir Gebze bir

İstanbul gibi olmayalım diye onunda altyapısı hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

 

“REKABETİMİZ GÜÇLENİR”

 

Sarı, “Fındıktan herkesin beklentisi farklı. Üreticinin beklentisi fındık fiyatının yüksek olmasıdır. Borsa başkanı olarak benim beklentim, hem üreticinin, hem

de fındık ticareti yapan firmaların, hem ihracatçıların saç ağayı oluşturup herkesin kazanması şeklinde güzel bir sezon geçirmesidir. Umarım herkes kazançlı

bir sezon geçirir. Fındıkta en önemli olan şey birim alanda daha fazla fındık üretmektir. Bunlar birebir arttırılabiliyor. Bilimsel olarak teknikleri var. Fındık 40

lira ise 200 kilo skalada ortalamayı 400’e çıkartabilirsek direkt olarak 80 liraya satmış oluyoruz. Buda bizim birim alanda diğer ülkelerle rekabetimizde

güçlendirmiş olur ve daha avantajlı duruma geçeriz hem de daha çok fındık satmış oluruz” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN ADEM SARI'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR
Başkan Adem Sarı'dan özel açıklamalar

Sakarya Ticaret Borsası Odası başkanı Adem Sarı yeni yapılacak projeler ve fındık sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı, “Yeni kurulacak olan sanayi

bölgeleri kesinlikle tarım arazileri üzerinde olmayacak” dedi.

Nazile Akarsu-Özel  Haber“TARIMI ÖNEMSİYORUZ”Sarı, “ISO 500 listesinde  Sakarya’dan çok sayıda firma ismi  var. Sakarya’da ‘sanayi tarımın önüne

geçiyor mu acaba’ diye endişeler mevcut. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası,  Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsasıyla 3

ayda bir toplantı düzenliyoruz. Bu konuyla ilgili de görüştük sanayicilerimiz de tarımın kıymetinin farkındalar ve dile getiriyoruz. Eskiden kurulan sanayi

bölgeleri için bir şey söyleyemeyeceğim ama yeni kurulacak olan sanayi bölgeleri kesinlikle  tarım arazileri üzerinde olmayacak. Tarım yapılamayan ve 2. 3.

Sınıf arazilerin üzerine kurulacak. Sanayi genişlemesi olacak. Hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Kesinlikle tarım zarar görmeyecek. Bunun yanında

sanayileşmeyle birlikte dışarıdan gelebilecek göçe karşı da şimdiden önlemler alınacak. Nüfus konusunda bir Gebze bir  İstanbul gibi olmayalım diye onunda

altyapısı hazırlanıyor” şeklinde konuştu. DÜNYA FINDIK HAFTASIDünya Fındık Haftasının Sakarya’da çeşitli etkinlikle düzenleneceğini söyleyen Sarı,

“Sakarya için vaat ettiğimiz projeleri tamamlıyoruz. Lisanslı depo projemiz bitmek üzere. Ağustos ayında açılışını yapacağız. Tarım Bakanımız ve Rıfat

Hisarcıklıoğlu açılışa katılacak. Lisanslı Depo projemiz 150 milyon TL’lik bir proje. Lisanslı Depo haricinde fındıkla ilgili bir projemiz var. SUBÜ ile birlikte

yürüttüğümüz bir projede fındık fidanı üretiyoruz. O da yakın zamanda meydana çıkacak. Önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde birincisi Trabzon’da Ulusal

Fındık Konseyi’nin önderliğinde düzenlenen Dünya Fındık Haftasını bu yıl Sakarya’da düzenleyeceğiz. Dünya Fındık Haftasını festival havasına sokacağız.

Fındık ile ilgili dünya genelinde alanında profesyonel kişiler ve kurumlar gelecek. Etkinlikler, konuşmalar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Belki bir konser

olabilir” şeklinde konuştu.  TARIM KÖYÜ  Türkiye’de sadece Sakarya’da yapılacak olan tarım köyü hakkında bilgi veren Sarı, “Tarım okulu ile alakalı

çalışmalarımız var ama onunla ilgili net tarih veremiyorum. Bizden kaynaklanmayan bazı sıkıntılar var. Şuan Tarım Bakanlığıyla görüşüyoruz. Köylerin

boşalması ile birlikte, köylerde yaşam alanları yok olmaya başladı. Tarım köyleri kurulacak. Şuanda örnek çalışmalar başladı. Köylerimizde yaşam alanları

oluşturulacak. Köylerde yaşayan insanların şehre gelmeye gerek kalmadan yaşayacaklar. Sinema salonu, tiyatro salonu, kafeler olacak. Örneğin

Serdivan’da ne varsa orada da olacak. Türkiye’de ilk defa Sakarya’da bir tarım köyü çalışmaları başladı. Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yaptığımız bir çalışma.

Köylerin boşalmaması için tarım bakanlığı ve borsa bu projeye çok önem veriyor” ifadelerini kullandı. “TARIMI ÖNEMSİYORUZ”söyleyen Sarı, “ISO 500

listesinde Sakarya’dan çok sayıda firma ismi var. Sakarya’da ‘sanayi tarımın önüne geçiyor mu acaba’ diye endişeler mevcut. Sakarya Ticaret ve Sanayi

Odası, Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsasıyla 3 ayda bir toplantı düzenliyoruz. Bu konuyla ilgili de görüştük

sanayicilerimiz de tarımın kıymetinin farkındalar ve dile getiriyoruz. Eskiden kurulan sanayi bölgeleri için bir şey söyleyemeyeceğim ama yeni kurulacak olan

sanayi bölgeleri kesinlikle tarım arazileri üzerinde olmayacak. Tarım yapılamayan ve 2. 3. Sınıf arazilerin üzerine kurulacak. Sanayi genişlemesi olacak.

Hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Kesinlikle tarım zarar görmeyecek. Bunun yanında sanayileşmeyle birlikte dışarıdan gelebilecek göçe karşı da şimdiden

önlemler alınacak. Nüfus konusunda bir Gebze bir İstanbul gibi olmayalım diye onunda altyapısı hazırlanıyor” şeklinde konuştu. “REKABETİMİZ

GÜÇLENİR”Sarı, “Fındıktan herkesin beklentisi farklı. Üreticinin beklentisi fındık fiyatının yüksek olmasıdır. Borsa başkanı olarak benim beklentim,  hem

üreticinin, hem de fındık ticareti yapan firmaların, hem ihracatçıların saç ağayı oluşturup herkesin kazanması şeklinde güzel bir sezon geçirmesidir. Umarım

herkes kazançlı bir sezon geçirir. Fındıkta en önemli olan şey birim alanda daha fazla fındık üretmektir. Bunlar birebir arttırılabiliyor. Bilimsel olarak teknikleri

var. Fındık 40 lira ise 200 kilo skalada ortalamayı 400’e çıkartabilirsek direkt olarak 80 liraya satmış oluyoruz. Buda bizim birim alanda diğer ülkelerle

rekabetimizde güçlendirmiş olur ve daha avantajlı duruma geçeriz hem de daha çok fındık satmış oluruz” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi
Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

 

Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları müşterek toplantıda bir araya geldi

Sakarya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Yönetimleri, “Sakarya Oda/Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’nda

buluştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve Meclis Başkanı Avni Uçar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi

Bayraktar ile Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Şener Bayraktar ile Meclis Başkanı Vedat Böcek iştirak

ederken kurumların Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, “Oda/Borsa Başkanlarımızı ve Yönetimlerini Odamızda ağırlamaktan mutluluk

duyuyoruz. Oda olarak şehirdeki kurumsal işbirliğinin en büyük savunucusuyuz ve bunun oda/borsalar arasında daimi olmasını, sürekli iletişimde kalarak

şehrimizin yararına her alanda taşın altına elimizi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bugün burada konuşulacak her konu hepimizin üyeleri ve şehrimizin

yararına olacağını biliyoruz.” diye konuştu

  

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya oda/borsaları olarak ortak akıl kültürümüzle tüm şehre örnek oluyoruz. Akıl birliğini önemsiyoruz.

Şehrimizin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Sakarya’nın daha iyi bir konuma gelmesi odaklı çalışmalarımızda birbirimizin

desteğine, fikrine ihtiyacımız var. Bu ortaklık kültüründe kazanan Sakarya olmuştur.” dedi.

Programın devamında diğer oda/borsaların Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantının hayırlı olması

temennisinde bulunarak kurumlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Sakarya’nın her anlamda gelişmesi adına odalar ve borsaların büyük sorumluluğa

sahip olduğunu belirterek ve akıl birliğinin devamını dilediler.
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UFK Yönetiminden Bakan Kirişçi'ye ziyaret
UFK Yönetiminden Bakan Kirişçi'ye ziyaret

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyeleri Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişçi’ye ziyarette bulundu.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arslan Soydan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Poyraz, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hasdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Sakarya Ticaret

Odası (STB) Başkanı Adem Sarı ile Genel Sekreter Eren Nizam’ın katılımı ile Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişçi’ye, konseyin faaliyetleri, fındık

sektörünün mevcut durumu ve hedeflerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Görüşmelerde; Ülkemiz Fındık üretiminin gelecek projeksiyonuna ve Fındık tarımında yeni bir ivme kazandırılabilmesi için çözüm önerileri Bakan Kirişçi’ye

iletildi.
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Başkan Sarı başarılı firmaları kutladı
Başkan Sarı başarılı firmaları kutladı

Başkan Adem Sarı, Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı gösteren firmaları kutladı.

BAŞKAN ADEM SARI'DAN KUTLAMASakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen

“Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı gösteren firmalarımız ile

Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu,

Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde

sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm

çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen

ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.
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Başarı öyküleri yazmaya devam
Başarı öyküleri yazmaya devam

STB Başkanı Adem Sarı, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren firmaları kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

 

GURURLANDIRDILAR

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.”

 

AYDINLIK YARINLAR

 

Sarı şöyle devam etti; “Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet

ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için

teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı

öyküleri yazmaya devam edeceklerdir.”

Tags: 

YENISAKARYA.COM
Yayın Tarihi : 02.06.2022 11:50:00
Link : https://www.yenisakarya.com/ekonomi/basari-oykuleri-yazmaya-devam-h83039.html



STB Başkanı Adem Sarı listeye giren Sakaryalı firmaları kutladı
STB Başkanı Adem Sarı listeye giren Sakaryalı firmaları kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı  İstanbul  Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “  Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda  Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için  teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

HABERLISIN.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 04:22:00
Link : https://www.haberlisin.com/haber/10449131/stb-baskani-adem-sari-listeye-giren-

sakaryali-firmalari-kutladi



STB Başkanı Sarı, ISO'nun listesine giren Sakaryalı firmaları kutladı
STB Başkanı Sarı, ISO'nun listesine giren Sakaryalı firmaları kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

ADAYORUM.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 04:02:00
Link : https://www.adayorum.com/haber/10448985/stb-baskani-sari-isonun-listesine-giren-

sakaryali-firmalari-kutladi



Başkan Sarı Listeye Girenleri Kutladı
Başkan Sarı Listeye Girenleri Kutladı

STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

MEDYAROTA.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 04:01:00
Link : https://www.medyarota.com/haber/10448979/baskan-sari-listeye-girenleri-kutladi



Sarı listeye giren firmaları kutladı
Sarı listeye giren firmaları kutladı

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’  Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda  Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

SAKARYAHALK.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:54:00
Link : https://sozsakarya.com/haber/10448925/sari-listeye-giren-firmalari-kutladi



STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.
STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “ Türkiye’nin Birinci 500 Büyük S...

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı  İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “  Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

SAKARYADANHABER.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:36:00
Link : https://www.sakaryadanhaber.com/haber/10448773/stb-baskani-adem-sari-iso-birinci-

500-buyuk-sanayi-kurulusu-2021-arastirmasinda-listeye-girme-basarisi-gosteren-
sakaryali-firmalari-kutladi



STB Başkanı Sarı, ISO'nun listesine giren Sakaryalı firmaları kutladı
STB Başkanı Sarı, ISO'nun listesine giren Sakaryalı firmaları kutladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

HALK54.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:34:00
Link : https://www.halk54.com/stb-baskani-sari-isonun-listesine-giren-sakaryali-firmalari-kutladi



Başkan Sarı Sakaryalı firmaları kutladı
Başkan Sarı Sakaryalı firmaları kutladı

 

FİRMALARI TEBRİK ETTİ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı  İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “  Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı

açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda,

Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk

500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor

şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz

ekonomisine katkı sağladıkları için  teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz

üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

SAKARYAYENIHABER.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:31:00
Link : https://www.sakaryayenihaber.com/haber/10448715/baskan-sari-sakaryali-firmalari-

kutladi



STB Başkanı Sarı, başarılı Sakarya firmalarını kutladı
STB Başkanı Sarı, başarılı Sakarya firmalarını kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.Başarının kolay elde edilmediği,

ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışan,

sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yaşanan tüm

zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam edeceklerdir.” ifadelerini

kullandı.

Tags: 

KARADENIZSONHAVADIS.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:27:00
Link : https://www.karadenizsonhavadis.com/stb-baskani-sari-basarili-sakarya-firmalarini-

kutladi/31687/



Başkan Sarı Sakaryalı firmaları kutladı
Başkan Sarı Sakaryalı firmaları kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı. Yönetim..

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

LCHABERAJANSI.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:24:00
Link : https://lchaberajansi.com/baskan-sari-sakaryali-firmalari-kutladi/



Başkan Sarı, 500'e giren firmaları kutladı
Başkan Sarı, 500'e giren firmaları kutladı

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu  Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’  Türkiye’nin Birinci 500Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, ÇekokGıda ve Tadım Gıda’yıilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıylagururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomikkonjonktürdesıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı

sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için  teşekkür ediyorum. İnanıyorum

ki yaşanan tüm zorluklara rağmenülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

NETGASTE.COM
Yayın Tarihi : 01.06.2022 03:21:00
Link : https://www.netgaste.com/haber/10448662/baskan-sari-500e-giren-firmalari-kutladi



STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021 araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.
STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021 araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 01.06.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/stb-baskani-adem-sari-iso-birinci-500-buyuk-sanayi-

kurulusu-2021-arastirmasinda-listeye-girme-basarisi-gosteren-sakaryali-firmalari-kutladi/



Sakarya Olay @sakaryaolay_com:‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya

Ticaret Borsası hizmet binasında Lis… https://t.co/MflHpR4EVy
Sakarya Olay @sakaryaolay_com:‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lis…

https://t.co/MflHpR4EVy

‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme

toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı… https://t.co/DnB08TLjMY |https://t.co/MVcM04XcdY https://t.co/wS7Y3oRQMB

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.06.2022 05:26:35
Link : https://twitter.com/sakaryaolay_com/status/1542152556599808006



Adapazarı Haber @haberadapazari:‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya

Ticaret Borsası hizmet binasında Lis… https://t.co/VDIB3UiV2C
Adapazarı Haber @haberadapazari:‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lis…

https://t.co/VDIB3UiV2C

‘Lisanslı Depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı’: Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme

toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat… https://t.co/dSXLaEkGEZ https://t.co/35YK14dJhY

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.06.2022 05:24:06
Link : https://twitter.com/haberadapazari/status/1542151930289455110



candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi https://t.co/rmVMLEJmgE
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

https://t.co/rmVMLEJmgE

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi https://t.co/rmVMLEJmgE

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.06.2022 04:01:24
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1542131119033917447



sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkınd… https://t.co/pSEw0OyvdO
sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkınd… https://t.co/pSEw0OyvdO

Lisanslı Depo Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 

Sakarya Ticaret Borsası hizmet binasında Lisanslı Depoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. https://t.co/twGiIUdvF7

https://t.co/jxRgOi4oMM

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.06.2022 03:06:43
Link : https://twitter.com/skryhaberleri/status/1542117355647651840



AKYAZI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI @AkyaziZiraatOda:Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası ev

sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası işbirliğiyle, LidaşDER Gene… https://t.co/RPRBt2rn4Z
AKYAZI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI @AkyaziZiraatOda:Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası ev sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası

işbirliğiyle, LidaşDER Gene… https://t.co/RPRBt2rn4Z

Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası ev sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası işbirliğiyle, LidaşDER Genel Sekreteri @ozkan_hikmet ve

Çiftçilerimizin  katılımıyla  Lisanslı Depoculuğun  avantajları ve #lisanslıdepoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi https://t.co/hraVdHbi8c

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.06.2022 02:20:43
Link : https://twitter.com/AkyaziZiraatOda/status/1542105780693848064



AKYAZI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI @AkyaziZiraatOda:Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası ev

sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası işbirliğiyle, LidaşDER Gene… https://t.co/4fiJZoDTyQ
AKYAZI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI @AkyaziZiraatOda:Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası ev sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası

işbirliğiyle, LidaşDER Gene… https://t.co/4fiJZoDTyQ

Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası ev sahipliğinde , Sakarya Ticaret Borsası işbirliğiyle, LidaşDER Genel Sekreteri @ozkan_hikmet ve

Çiftçilerimizin  katılımıyla  Lisanslı Depoculuğun  avantajları ve #lisanslıdepoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi https://t.co/IxIjQIcB78

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.06.2022 02:20:13
Link : https://twitter.com/AkyaziZiraatOda/status/1542105655305273344



Erkut Temiz @erkut_temiz:@RHisarciklioglu @Togg2022 @SATSO54 @sakaryaticaretb

https://t.co/3pRokNS5bsşkanım herkes Togg u bekliyor merak edi… https://t.co/0f5UtLL0bH
Erkut Temiz @erkut_temiz:@RHisarciklioglu @Togg2022 @SATSO54 @sakaryaticaretb https://t.co/3pRokNS5bsşkanım herkes Togg u bekliyor merak

edi… https://t.co/0f5UtLL0bH

@RHisarciklioglu @Togg2022 @SATSO54 @sakaryaticaretb https://t.co/3pRokNS5bsşkanım herkes Togg u bekliyor merak ediyor ne zaman yollarda

olacak kaç  paradan satılacak bayilikleri verilecekmi.Sakarya TSO ve Sakarya Ticaret Borsası yetkilerinede sizleri misafir ettigi içinde kutlarım.

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.06.2022 11:56:55
Link : https://twitter.com/erkut_temiz/status/1541888396213342214



Rifat Hisarcıklıoğlu @RHisarciklioglu:Togg ortaklarımızla birlikte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Sakarya

Ticaret Borsamızın misafiri olduk.… https://t.co/h3aa1X6uht
Rifat Hisarcıklıoğlu @RHisarciklioglu:Togg ortaklarımızla birlikte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Sakarya Ticaret Borsamızın misafiri olduk.…

https://t.co/h3aa1X6uht

Togg ortaklarımızla birlikte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Sakarya Ticaret Borsamızın misafiri olduk. @Togg2022 @SATSO54 @sakaryaticaretb

https://t.co/a8a6VYyqKD

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.06.2022 10:24:06
Link : https://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1541865040164405251



Ali Şener Bayraktar @asenerbayraktar:Adapazarı, Erenler, Söğütlü, Ferizli Ziraat Odaları ve Sakarya Ticaret

Borsası İşbirliği ile  Çiftçilerimize Lisans… https://t.co/6UkM5G3O43
Ali Şener Bayraktar @asenerbayraktar:Adapazarı, Erenler, Söğütlü, Ferizli Ziraat Odaları ve Sakarya Ticaret Borsası İşbirliği ile  Çiftçilerimize Lisans…

https://t.co/6UkM5G3O43

Adapazarı, Erenler, Söğütlü, Ferizli Ziraat Odaları ve Sakarya Ticaret Borsası İşbirliği ile  Çiftçilerimize Lisanslı Depoculuğun avantajları ve hizmetlerinin

bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantıya katıldım, görüş ve önerilerimi aktardım. https://t.co/Q9YPhKV7yt

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.06.2022 06:52:29
Link : https://twitter.com/asenerbayraktar/status/1541811782238588928



ADEM SARI @ADEM_SARİ54:DÜNYA FINDIK HAFTASI BU YIL 8 - 14 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDA

SAKARYA'DA KUTLANIYOR. @RHİSARCİKLİOGLU… HTTPS://T.CO/O2D4BPCS2D
Adem Sarı @adem_sari54:Dünya Fındık Haftası bu yıl 8 - 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sakarya'da kutlanıyor. @RHisarciklioglu…

https://t.co/o2d4BPcs2d

Dünya Fındık Haftası bu yıl 8 - 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sakarya'da kutlanıyor. @RHisarciklioglu @giresuntb

@tahsinfindik @TrabzonTB @Sebarslanturk

#HerkesİçinFındık #DünyaFındıkHaftası https://t.co/2yaf0fgW98

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.06.2022 06:19:59
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1541803603928776704



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:#STB hizmet binasında #STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya

Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sn. Ali Şe… https://t.co/K7tsCQWDUs
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:#STB hizmet binasında #STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sn.

Ali Şe… https://t.co/K7tsCQWDUs

#STB hizmet binasında #STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sn. Ali Şener Bayraktar, LidaşDER Genel

Sekreteri Hikmet Özkan'ın katılımıyla https://t.co/HQIbOm8FAa

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.06.2022 05:17:07
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1541787783584514056



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Ziraat Odalarına ve çiftçilerimize Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı

Deposu'nun avantajları ve #lisanslıdepoculuk ha… https://t.co/EbJQCODtxk
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Ziraat Odalarına ve çiftçilerimize Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposu'nun avantajları ve #lisanslıdepoculuk ha…

https://t.co/EbJQCODtxk

Ziraat Odalarına ve çiftçilerimize Sakarya Ticaret Borsası Lisanslı Deposu'nun avantajları ve #lisanslıdepoculuk hakkında bilgilendirme toplantısı

gerçekleştirildi.

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.06.2022 05:17:07
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1541787786084319233



TRABZON TİCARET BORSASI  @TRABZONTB:ARSLANTÜRK’E ZİYARETTE ULUSAL FINDIK KONSEYİ

(UFK) BAŞKANI VE GİRESUN TB BAŞKANI HAMZA BÖLÜK İLE UFK YÖNETİM KURULU…

HTTPS://T.CO/VMVHTHGQVS
Trabzon Ticaret Borsası  @TrabzonTB:Arslantürk’e ziyarette Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı ve Giresun TB Başkanı Hamza Bölük ile UFK Yönetim

Kurulu… https://t.co/vmvHtHGQvS

Arslantürk’e ziyarette Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı ve Giresun TB Başkanı Hamza Bölük ile UFK Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sakarya

TB Başkanı olan Adem Sarı’da eşlik etti. Ziyarette yapılacak etkinliklerin ön detayları konuşuldu.

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.06.2022 10:08:10
Link : https://twitter.com/TrabzonTB/status/1541498640732127232



ADEM SARI @ADEM_SARİ54:KIYMETLİ BAŞKANIM NAZİK MİSAFİRPERVERLİĞİN TEŞEKKÜR EDERİM.

#SAKARYA'MIZ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ. 2.… HTTPS://T.CO/KHFTCZYG2E
Adem Sarı @adem_sari54:Kıymetli Başkanım nazik misafirperverliğin teşekkür ederim. #Sakarya'mız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2.…

https://t.co/KhfTcZYG2E

Kıymetli Başkanım nazik misafirperverliğin teşekkür ederim. #Sakarya'mız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2. Dünya Fındık Haftası etkinlikleri için

verdiğin destek ve iş birliği içinde teşekkür ederim. #Şifremiz54 @SATSO54 @akgunaltug1 @TrabzonTB @giresuntb @tahsinfindik

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.06.2022 08:15:23
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1541470259722522624



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Tic… https://t.co/n6QxIrVm6A
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı, Trabzon Tic… https://t.co/n6QxIrVm6A

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk ve Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük'ü makamında ağırladı. https://t.co/jSDmn5iZ12

TWITTER
Yayın Tarihi : 27.06.2022 07:30:42
Link : https://twitter.com/SATSO54/status/1541459015120699393



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başka ....
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başka ....

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Sebahattin Arslantürk ve Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük'ü makamında ağırladı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 27.06.2022 07:22:05
Link : https://www.facebook.com/371478289531786/posts/5592023640810532/



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB öncülüğünde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini

'Dünya Ligi'ne çıkarıyoruz ! ??Yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):TOBB öncülüğünde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini 'Dünya Ligi'ne çıkarıyoruz ! ??Yüzünüzü

dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak ....

TOBB öncülüğünde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini 'Dünya Ligi'ne çıkarıyoruz !

??Yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız Türkiye 100'e hemen başvurun!

?Son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2022

??Başvuru ve detaylar için: https://turkiye100.tobb.org.tr

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 24.06.2022 03:23:17
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2419350381538791/



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, zirai aletler ve traktör satış/servis bölge

bayisi olarak İlimizde önemli yatırımları bulunan Yılmaz Tra ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, zirai aletler ve traktör satış/servis bölge bayisi olarak İlimizde önemli yatırımları

bulunan Yılmaz Tra ....

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, zirai aletler ve traktör satış/servis bölge bayisi olarak İlimizde önemli yatırımları bulunan Yılmaz Traktör’ün yeni 3S Plaza

açılış törenine katıldı, yatırımcıyı tebrik ederek çiftçilerimize ve firmaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

Yılmaz Traktör Yön. Kur. Bşk. Akif Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törene; SBB Bşk. Ekrem Yüce, İl protokol heyeti, SATSO ve Sakarya Ticaret Borsası

Başkanları ve yönetimleri, Koç Holding Otomotiv Grubu ve Türk Traktör yetkilileri, firma yöneticileri ve davetliler katıldı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 15.06.2022 05:14:58
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_343811587899503



T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Yılmaz Traktör Yön. Kur. Bşk. Akif Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törene; SBB

Bşk. Ekrem Yüce, İl protokol heyeti, SAT… https://t.co/Fx5lpkz2cq
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Yılmaz Traktör Yön. Kur. Bşk. Akif Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törene; SBB Bşk. Ekrem Yüce, İl protokol heyeti, SAT…

https://t.co/Fx5lpkz2cq

Yılmaz Traktör Yön. Kur. Bşk. Akif Yılmaz’ın ev sahipliğindeki törene; SBB Bşk. Ekrem Yüce, İl protokol heyeti, SATSO ve Sakarya Ticaret Borsası

Başkanları ve yönetimleri, Koç Holding Otomotiv Grubu ve Türk Traktör yetkilileri, firma yöneticileri ve davetliler katıldı.

TWITTER
Yayın Tarihi : 15.06.2022 05:13:07
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1537075736959393792



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):6 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya

ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni #T ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):6 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer

aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni #T ....

6 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni #TOBBHEB

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 14.06.2022 01:54:39
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2411073872366442/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak

Haftası’nı kutladı.

 

Toprak özümüzdür, kültürümüzdü… https://t.co/cnNURt89cL
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

 

Toprak özümüzdür, kültürümüzdü… https://t.co/cnNURt89cL

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

 

Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. https://t.co/YJ9og1FxyG

TWITTER
Yayın Tarihi : 14.06.2022 01:37:20
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1536659046014533632



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

Toprak Haftası’nı kutladı.  Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.  Adem Sarı Toprak Haft ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.  Toprak özümüzdür,

kültürümüzdür.  Adem Sarı Toprak Haft ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

 

Toprak özümüzdür, kültürümüzdür.

Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için tüm canlıları bünyesinde barındıran toprak doğal döngünün

kaynağıdır. Bu nedenle toprağı korumalı, her şeyden daha çok sahip çıkmalıyız” dedi.

Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor

Adem Sarı, tarım topraklarının amaç dışı kullanım, erozyon, çoraklaşma, aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Çoğu zaman

toprağın günlük yaşamımızdaki rolünü görmezden gelerek sınırsız bir kaynak gibi kullanıyoruz. Birçoğumuz binlerce yılda oluşmuş toprağın çok kısa sürede

kaybedildiğinin farkında değiliz. Oysa aldığımız her nefesteki oksijenden, içtiğimiz her yudum suya, yediğimiz her lokmadan, kullandığımız tıbbi ilaçlara kadar

her şey topraktan geliyor” dedi.

Geleceğimizi teminat altına alabilmek için yarınları düşünmeliyiz.

Adem Sarı, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı dünya da ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak

durumdadır. Bu nedenle üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak

sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak ümidiyle tüm halkımızın Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 14.06.2022 01:35:37
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2411062885700874/



Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

Toprak Haftası’nı kutladı. ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 14.06.2022 11:22:13
Link : https://www.facebook.com/515494531817909/posts/5511355948898384/



CANSESHABER @CANSESHABER1:ADEM SARI TOPRAK HAFTASI’NI KUTLADI.

HTTPS://T.CO/4V7KBVZMOE @SAKARYATİCARETB @ADEM_SARİ54 #SAKARYA #TOPRAKBAYRAMI

#SONDAKIKA
Canseshaber @Canseshaber1:Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. https://t.co/4V7KBVzmoe @sakaryaticaretb @adem_sari54 #sakarya #ToprakBayramı

#SONDAKIKA

Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. https://t.co/4V7KBVzmoe @sakaryaticaretb @adem_sari54 #sakarya #ToprakBayramı #SONDAKIKA

TWITTER
Yayın Tarihi : 14.06.2022 12:12:55
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1536456607302811648



SAKARYA MİLAT @SAKARYAMİLAT:ADEM SARI; ‘TOPRAK ÖZÜMÜZDÜR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR’

HTTPS://T.CO/RERIZNGS7A @SAKARYA MİLAT ARACILIĞIYLA
Sakarya Milat @sakaryamilat:Adem Sarı; ‘Toprak özümüzdür, kültürümüzdür’ https://t.co/reRIZngs7A @SAKARYA MİLAT aracılığıyla

Adem Sarı; ‘Toprak özümüzdür, kültürümüzdür’ https://t.co/reRIZngs7A @SAKARYA MİLAT aracılığıyla

TWITTER
Yayın Tarihi : 13.06.2022 10:35:01
Link : https://twitter.com/sakaryamilat/status/1536431968149291009



candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı

kutladı https://t.co/idYLXvqjoc
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı https://t.co/idYLXvqjoc

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı https://t.co/idYLXvqjoc

TWITTER
Yayın Tarihi : 13.06.2022 05:11:38
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1536350585758302208



candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı

kutladı https://t.co/EJOu2mzUck
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı https://t.co/EJOu2mzUck

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı https://t.co/EJOu2mzUck

TWITTER
Yayın Tarihi : 13.06.2022 04:59:22
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1536347500709236736



Haber Sakarya @sakaryabugun:Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Ha… https://t.co/9uoPEVdumz
Haber Sakarya @sakaryabugun:Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Ha…

https://t.co/9uoPEVdumz

Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. Toprak özümüzdür,

kültürümüzdür. Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için… https://t.co/xc2W1hPhyP https://t.co/Dw9VbDUZov

TWITTER
Yayın Tarihi : 13.06.2022 02:49:06
Link : https://twitter.com/sakaryabugun/status/1536314717270003712



SAKARYA MİLAT (SAKARYAMİLAT):ADEM SARI; ‘TOPRAK ÖZÜMÜZDÜR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR’

HTTPS://SAKARYAMİLAT.COM/2022/06/13/SEKTOREL/ADEM-SARİ-TOPRAK-OZUMUZDUR-

KULTURUMUZDUR/153607/SA ....
Sakarya Milat (sakaryamilat):Adem Sarı; ‘Toprak özümüzdür, kültürümüzdür’ https://sakaryamilat.com/2022/06/13/sektorel/adem-sari-toprak-ozumuzdur-

kulturumuzdur/153607/sa ....

Adem Sarı; ‘Toprak özümüzdür, kültürümüzdür’ https://sakaryamilat.com/2022/06/13/sektorel/adem-sari-toprak-ozumuzdur-

kulturumuzdur/153607/sakaryamilat/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 13.06.2022 02:45:09
Link : https://www.facebook.com/sakaryamilat/posts/586271399584308



NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı

https://t.co/M4U2lkHajz
NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı

https://t.co/M4U2lkHajz

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı

https://t.co/M4U2lkHajz

TWITTER
Yayın Tarihi : 13.06.2022 01:46:07
Link : https://twitter.com/NetGaste/status/1536298865418244096



NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı ....
NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası'nı kutladı

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 13.06.2022 01:46:05
Link : https://www.facebook.com/275209565993001/posts/2196356800544925/



Haber Sakarya @byhabersakarya:Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Ha… https://t.co/lWUsPRrWTw
Haber Sakarya @byhabersakarya:Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Ha…

https://t.co/lWUsPRrWTw

Adem Sarı; ‘Bir avuç toprak bin yılda oluşuyor’: Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak Haftası’nı kutladı. Toprak özümüzdür,

kültürümüzdür. Adem Sarı Toprak Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yaşamın devam edebilmesi için… https://t.co/BmRqWjNhvH

https://t.co/cEG4P4YFQ3

TWITTER
Yayın Tarihi : 13.06.2022 12:41:11
Link : https://twitter.com/byhabersakarya/status/1536282527219847168



Karadeniz Ekonomi (karadenizekonomi):Ulusal Fındık Konseyi (UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit

Kirişci’ye sunduğu raporu değerlendiren Sakarya Ticaret Borsası (STB)  ....
Karadeniz Ekonomi (karadenizekonomi):Ulusal Fındık Konseyi (UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu değerlendiren

Sakarya Ticaret Borsası (STB)  ....

Ulusal Fındık Konseyi (UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu değerlendiren Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı

Adem Sarı, en önemli konunun yıllardır süregelen rekolte tahmin raporlarındaki karmaşıklığın giderilmesi olduğunu açıkladı. UFK’nın üniversitelerdeki

profesörlerden kurduğu komisyon ile bu karışıklığı gidereceğini açıkladı.

 

#karadenizekonomi #fındık #tarım

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 13.06.2022 09:45:42
Link : https://www.facebook.com/266906100161681/posts/1939071602945114/



Karadeniz Ekonomi (karadenizekonomi):Sarı: “Rekolte tahmin sorununu komisyon çözecek”  Ulusal Fındık

Konseyi (UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu r ....
Karadeniz Ekonomi (karadenizekonomi):Sarı: “Rekolte tahmin sorununu komisyon çözecek”  Ulusal Fındık Konseyi (UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof.

Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu r ....

Sarı: “Rekolte tahmin sorununu komisyon çözecek”

 

Ulusal Fındık Konseyi (UFK)’nin Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu değerlendiren Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı

Adem Sarı, en önemli konunun yıllardır süregelen rekolte tahmin raporlarındaki karmaşıklığın giderilmesi olduğunu açıkladı. UFK’nın üniversitelerdeki

profesörlerden kurduğu komisyon ile bu karışıklığı gidereceğini açıkladı.

 

#karadenizekonomi

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 12.06.2022 08:20:03
Link : https://www.facebook.com/266906100161681/posts/1937668056418802/



Karadeniz Ekonomi @karadenizeko_:Sarı: “Rekolte tahmin sorununu komisyon çözecek”

 

UFK’nin Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu değerlend… https://t.co/K4l7SORHDN
Karadeniz Ekonomi @karadenizeko_:Sarı: “Rekolte tahmin sorununu komisyon çözecek”

 

UFK’nin Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu değerlend… https://t.co/K4l7SORHDN

Sarı: “Rekolte tahmin sorununu komisyon çözecek”

 

UFK’nin Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sunduğu raporu değerlendiren Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, en önemli konunun yıllardır süregelen

rekolte tahmin raporlarındaki karmaşıklığın giderilmesi olduğunu açıkladı. https://t.co/7vOTojoCTo

TWITTER
Yayın Tarihi : 12.06.2022 08:20:00
Link : https://twitter.com/karadenizeko_/status/1535854407455084544



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan YÜKSEL ile beraber Haziran ayında

Sakarya Ticaret Borsası ile birlikte yapacağı… https://t.co/aiDuon6ZuN
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan YÜKSEL ile beraber Haziran ayında Sakarya Ticaret Borsası ile birlikte

yapacağı… https://t.co/aiDuon6ZuN

Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan YÜKSEL ile beraber Haziran ayında Sakarya Ticaret Borsası ile birlikte yapacağımız Nijerya İşbirliği Fırsatları

Gezimiz  ile ilgili düzenlenecek Nijerya seyahatı hazırlıkları konusunda istişare ettiler.

+++ https://t.co/hZWek4vB4o

TWITTER
Yayın Tarihi : 08.06.2022 08:46:45
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1534592784040087552



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Tarımkon Nijerya Ülke Başkanımız Sn.

Muhammed Alkasim ZANGİNA  Tarımkon Genel Merkezimizi ziyaret etti. Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan

....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Tarımkon Nijerya Ülke Başkanımız Sn. Muhammed Alkasim ZANGİNA  Tarımkon

Genel Merkezimizi ziyaret etti. Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan  ....

Tarımkon Nijerya Ülke Başkanımız Sn. Muhammed Alkasim ZANGİNA  Tarımkon Genel Merkezimizi ziyaret etti. Tarımkon Genel Başkanımız Sn. Hakan

YÜKSEL ile beraber Haziran ayında Sakarya Ticaret Borsası ile birlikte yapacağımız Nijerya İşbirliği Fırsatları Gezimiz  ile ilgili düzenlenecek Nijerya

seyahatı hazırlıkları konusunda istişare ettiler.

 

Tarımkon Nigeria Country President Mr. Muhammed Alkasim ZANGİNA visited our Tarımkon Headquarters. President of Tarımkon, Mr. Hakan YÜKSEL,

they consulted together on the preparations for the Nigerian trip to be organized for our Nigerian Cooperation Opportunities Trip that we will do with Sakarya

Commodity Exchange in June.

@alkasimmohammedzangina

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 08.06.2022 07:48:58
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2366237586848989/



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sayın Üyemiz,  TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 8

Haziran 2022 tarihinde 13.00-15.45 saatleri arasında, AB Çiftlikten Çatala Strat ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sayın Üyemiz,  TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 8 Haziran 2022 tarihinde 13.00-15.45 saatleri

arasında, AB Çiftlikten Çatala Strat ....

Sayın Üyemiz,

 

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 8 Haziran 2022 tarihinde 13.00-15.45 saatleri arasında, AB Çiftlikten Çatala Stratejisi ve AB-Türkiye Tarım

İlişkilerine Etkileri hakkında bir webinar gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Tuzcu’nun açılış konuşmaları ile başlayacak söz konusu webinara Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey yetkililer,

AB özel sektör çatı kuruluşlarının temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile, ülkemizdeki özel sektör çatı kuruluşlarının

temsilcilerinin konuşmacı olarak katılması öngörülmektedir.

 

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için https://ticaret.gov.tr/duyurular/ab-ciftlikten-catala-stratejisi-ve-ab-turkiye-tarim-iliskilerine-etkileri-hakkinda-webinar

adresini ziyaret edebilirsinizç

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 07.06.2022 01:07:10
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2405483349592161/



HABERLİSİN @HABERLİSİN:BAŞKAN ADEM SARI'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR  #TARİM #ADEMSARİ #VAR

#TURKİYE #SAKARYA #İSTANBUL #HABER

HTTPS://T.CO/F6CHPXHZEB
Haberlisin @haberlisin:Başkan Adem Sarı'dan özel açıklamalar  #tarim #ademsari #var #turkiye #sakarya #istanbul #haber

https://t.co/f6CHPxhZEb

Başkan Adem Sarı'dan özel açıklamalar  #tarim #ademsari #var #turkiye #sakarya #istanbul #haber

https://t.co/f6CHPxhZEb

TWITTER
Yayın Tarihi : 06.06.2022 09:11:15
Link : https://twitter.com/haberlisin/status/1533874173881331714



Adem Sarı @adem_sari54:Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'na @sakaryaticaretb Meclis

Başkanım Avni Uçar ve Yönetim Kur… https://t.co/tXUULPIg1C
Adem Sarı @adem_sari54:Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'na @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ve Yönetim Kur…

https://t.co/tXUULPIg1C

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'na @sakaryaticaretb Meclis Başkanım Avni Uçar ve Yönetim Kurulu olarak katıldık. Güven

tazeleyerek başkan seçilen hemşehrimiz @hibrahimbalci54'yı tebrik ederim. Başarılı çalışmalarının devamını dilerim. https://t.co/M1REqfP7Tf

TWITTER
Yayın Tarihi : 06.06.2022 01:38:44
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1533760292559151104



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Ulusal Fındık Konseyinden @tarimgovtr Bakanına Ziyaret

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Yö… https://t.co/A8L7UAMnZo
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Ulusal Fındık Konseyinden @tarimgovtr Bakanına Ziyaret

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Yö… https://t.co/A8L7UAMnZo

Ulusal Fındık Konseyinden @tarimgovtr Bakanına Ziyaret

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arslan Soydan, Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk,

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim https://t.co/crB5cSwYiU

TWITTER
Yayın Tarihi : 04.06.2022 02:04:30
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1533042001507233798



Aytaç demirci @Aytademirci3:Derneğimizin Kurucu Üyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Özel Kalem Müdürü Semih

Kınalı'yı Ziyarette Bulundum. Kendisin… https://t.co/GYc4Uh15jX
Aytaç demirci @Aytademirci3:Derneğimizin Kurucu Üyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı'yı Ziyarette Bulundum. Kendisin…

https://t.co/GYc4Uh15jX

Derneğimizin Kurucu Üyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Özel Kalem Müdürü Semih Kınalı'yı Ziyarette Bulundum. Kendisine Naif Ev Sahipliği ve Hoş Sohbeti

İçin Teşekkür Ediyorum. Yolun Ve Başarıların Açık Olsun https://t.co/sUpe4WpkTX

TWITTER
Yayın Tarihi : 03.06.2022 04:38:09
Link : https://twitter.com/Aytademirci3/status/1532718280938598401



YENİ SAKARYA @YENİSAKARYA54:STB BAŞKANI ADEM SARI; BAŞARI ÖYKÜLERİ YAZMAYA DEVAM

HTTPS://T.CO/S4ZH08GHXL
YENİ SAKARYA @YeniSakarya54:STB Başkanı Adem Sarı; Başarı öyküleri yazmaya devam https://t.co/s4Zh08Ghxl

STB Başkanı Adem Sarı; Başarı öyküleri yazmaya devam https://t.co/s4Zh08Ghxl

TWITTER
Yayın Tarihi : 02.06.2022 11:56:54
Link : https://twitter.com/YeniSakarya54/status/1532285113958023169



Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Bü ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından

gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Bü ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 02.06.2022 11:23:32
Link : https://www.facebook.com/515494531817909/posts/5477243842309595/



sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul

Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “T… https://t.co/4tKdydI8S4
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen

“T… https://t.co/4tKdydI8S4

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Haberin Devamı:https://t.co/qrP0lDxSEn https://t.co/ffuU6ti6Wi

TWITTER
Yayın Tarihi : 02.06.2022 09:25:38
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1532247046954041344



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Bü ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından

gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Bü ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi

Kurulusu 2021” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “’Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu araştırmasında listeye girme başarısı

gösteren firmalarımız ile Borsamız üyesi Şen Piliç Gıda, Namet Gıda, Durak Fındık Sanayi, Balsu Gıda ve Sanayi, Pro Gıda Tarım Ürünleri, Aydın

Kuruyemiş, Et ve Süt Kurumu, Çekok Gıda ve Tadım Gıda’yı ilk 500 firma içinde görmek bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır.

Başarının kolay elde edilmediği, ekonomik konjonktürde sıkıntıların yaşandığı bu dönemde zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize

katkı sağlamaya çalışan, sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki yaşanan tüm zorluklara rağmen ülkemizin aydınlık yarınları için tüm sanayicilerimiz üreterek değer yaratmaya, başarı öyküleri yazmaya devam

edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

 

#ISO500

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 02.06.2022 09:21:44
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2401392673334562/



HABERLİSİN @HABERLİSİN:STB BAŞKANI ADEM SARI LİSTEYE GİREN SAKARYALI FİRMALARI KUTLADI

#SAKARYA #SAKARYATİCARETBORSASİ #ADEMSARİ #TURKİYE… HTTPS://T.CO/WTMWW1K8AI
Haberlisin @haberlisin:STB Başkanı Adem Sarı listeye giren Sakaryalı firmaları kutladı #sakarya #sakaryaticaretborsasi #ademsari #turkiye…

https://t.co/wtmWW1k8AI

STB Başkanı Adem Sarı listeye giren Sakaryalı firmaları kutladı #sakarya #sakaryaticaretborsasi #ademsari #turkiye #tesekkur #tarim #istanbul

https://t.co/GqwWAwAyMF

TWITTER
Yayın Tarihi : 01.06.2022 11:46:27
Link : https://twitter.com/haberlisin/status/1532101289462620160



CANSESHABER @CANSESHABER1:STB BAŞKANI ADEM SARI ISO BİRİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ

KURULUSU 2021 ARAŞTIRMASINDA LİSTEYE GİRME BAŞARISI GÖSTEREN SAK…

HTTPS://T.CO/8EZVTCVTT1
Canseshaber @Canseshaber1:STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021 araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sak…

https://t.co/8eZVtCvtt1

STB Başkanı Adem Sarı ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021 araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı.

https://t.co/8eMkV5ZRNe @sakaryaticaretb

@adem_sari54 @SATSO54 @akgunaltug1 #EKONOMİ #Sakarya #SonDakika

TWITTER
Yayın Tarihi : 01.06.2022 06:20:56
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1532019372205670405



MEDYAROTACOM | @MEDYAROTACOM:STB BAŞKANI ADEM SARI ISO  BİRİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ

KURULUSU 2021" ARAŞTIRMASINDA LİSTEYE GİRME BAŞARISI GÖSTEREN S…

HTTPS://T.CO/JTKWHC3QUB
MedyaRotaCom | @MedyaRotaCom:STB Başkanı Adem Sarı ISO  Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren

S… https://t.co/JtkWHC3qUB

STB Başkanı Adem Sarı ISO  Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı. #ademsari

#sakaryaticaretborsasi #sakarya #stb #sanayi

https://t.co/Pm3aJVGwTX

TWITTER
Yayın Tarihi : 01.06.2022 04:03:53
Link : https://twitter.com/MedyaRotaCom/status/1531984883630936064



MEDYA ROTA (MEDYAROTACOM):STB BAŞKANI ADEM SARI ISO  BİRİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ

KURULUSU 2021" ARAŞTIRMASINDA LİSTEYE GİRME BAŞARISI GÖSTEREN SAKARYALI FİRMALARI

KUTLAD ....
Medya Rota (MedyaRotaCom):STB Başkanı Adem Sarı ISO  Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren

Sakaryalı firmaları kutlad ....

STB Başkanı Adem Sarı ISO  Birinci 500 Büyük Sanayi Kurulusu 2021" araştırmasında listeye girme başarısı gösteren Sakaryalı firmaları kutladı. #ademsari

#sakaryaticaretborsasi #sakarya #stb #sanayi

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 01.06.2022 04:03:50
Link : https://www.facebook.com/1559993177546616/posts/3258082384404345/


