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Haber Adedi: 109



 

İÇİNDEKİLER

No Yayın Tarihi Yayın Adı Döküman Başlığı Sayfa No

1 31.7.2022 YENİ SÖZ LİSANSLI DEPOLAR HUBUBATA DEĞER KATACAK 6

2 30.7.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ LİSANSLI DEPO KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR 7

3 30.7.2022 ADAPOSTASI 8 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR! 1

4 30.7.2022 ANALİZ LİSANSLI DEPO KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR 9

5 30.7.2022 SAKARYA SÖZ DEPO AÇILACAK ÇİFTÇİ KAZANACAK 1

6 30.7.2022 SAKARYA YENİ HABER SAKARYA'DA HUBUBATA DEĞER KATACAK LİSANSLI
DEPO KAPILARINI AÇIYOR

1

7 30.7.2022 SAKARYA YENİGÜN BORSA'NIN İLK LİSANSLI DEPOSU AÇILIŞA HAZIR 1

8 30.7.2022 YENİ SAKARYA LİSANSLI DEPO AÇILIYOR 1

9 25.7.2022 ADAPOSTASI İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALADI 5

10 25.7.2022 SAKARYA YENİGÜN NİJERYA İLE İŞBİRLİĞİ İMZALARI ATILDI 2

11 25.7.2022 YENİ SAKARYA İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI 8

12 23.7.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI 1

13 23.7.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ NİJERYA HEYETİ TUNÇ ET'İ GEZDİ 8

14 23.7.2022 SAKARYA YENİ HABER FİRMALARIMIZIN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ 5

15 23.7.2022 ADAPOSTASI FİRMALARI KUTLADI! 1

16 23.7.2022 YENİ SAKARYA 'GURUR DUYUYORUZ' 1

17 22.7.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ İKİNCİ 500 GURURU 4

18 22.7.2022 SAKARYA SÖZ 'BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ' 2

19 22.7.2022 SAKARYA YENİ HABER DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ OLACAK 2

20 22.7.2022 SAKARYA YENİGÜN 'BAŞARILARIYLA GURURLANDIK' 1

21 22.7.2022 SAKARYA YENİGÜN BU BAŞARIYLA GURUR DUYUYORUZ 4

22 22.7.2022 YENİ SAKARYA YATIRIMCILARA DAVET 5

23 21.7.2022 ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ NİJERYA HEYETİ SAKARYA'DA 1

24 21.7.2022 ADAPOSTASI İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ 1

25 30.6.2022 BİZİM SAKARYA ÇİFTÇİYE LİSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI 4

26 30.7.2022 COM.COM.TR Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor 0

27 30.7.2022 ULUSAL.COM.TR Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor 0

28 30.7.2022 SAKARYAHALK.COM Depo açılacak çiftçi kazanacak 0

29 30.7.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Lisanslı depo açılışa hazırlanıyor 0

30 29.7.2022 HURSES.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0
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31 29.7.2022 HABERFOKUS.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

32 29.7.2022 TRBAGIMSIZHABER.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

33 29.7.2022 SONHABERLER.COM Sakarya'da lisanslı hububat depoları hizmette 0

34 29.7.2022 KONYAPOSTASI.COM.TR Lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor 0

35 29.7.2022 MILATGAZETESI.COM Sakarya'da tahıllar lisanslı depoda tutulacak 0

36 29.7.2022 URFADABUGUN.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

37 29.7.2022 GUNES.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

38 29.7.2022 SAKARYAHALK.COM Bu depo hububata değer katacak 0

39 29.7.2022 BREAKINGNEWS.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

40 29.7.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Hububata değer katacak depo açılışa hazırlanıyor 0

41 29.7.2022 DIKGAZETE.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

42 29.7.2022 TRAKYAGAZETESI.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

43 29.7.2022 MYNET.COM Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

44 29.7.2022 AA.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

45 29.7.2022 AA.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

46 29.7.2022 KANALB.COM.TR Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını
açmaya hazırlanıyor

0

47 26.7.2022 HENDEKGERCEKHABER.COM SAKARYA, TARIMKON İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ... 0

48 26.7.2022 SAKARYA24HABER.COM Nijer Yatırım Heyetinden Hendek Ziyareti 0

49 23.7.2022 SAKARYA24HABER.COM STB İhracat ve İthalatın Arttırılmasına Yönelik İyi Niyet
Protokolü İmzaladı

0

50 25.7.2022 SAKARYAYENIGUN.COM.TR Nijerya ile işbirliği imzaları atıldı 0

51 23.7.2022 T54.COM.TR Nijerya ile iyi niyet protokolü 0

52 22.7.2022 SAKARYAYENIHABER.COM Nijerya Heyeti ile İyi Niyet Protokolü imzaladı 0

53 22.7.2022 ADAYORUM.COM İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü
imzaladı

0

54 22.7.2022 LCHABERAJANSI.COM İyi Niyet Protokolü imzalandı 0

55 22.7.2022 HALK54.COM İhracat ve ithalatın arttırılmasına yönelik 'İyi Niyet Protokolü'
imzaladı

0

56 22.7.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM STB İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet
Protokolü imzaladı

0

57 22.7.2022 GOZLEMSAKARYA.COM Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına
yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

0

58 22.7.2022 HABERHENDEK.COM Nijerya yatırım heyeti Hendek’teydi 0

59 22.7.2022 NETGASTE.COM Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına
yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

0

60 22.7.2022 ADATAVIR.COM STB İyi Niyet Protokolü İmzaladı 0
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61 22.7.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına
yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

0

62 21.7.2022 SAKARYAHALK.COM Sarı, listedeki o firmaları kutladı 0

63 21.7.2022 T54.COM.TR ‘Başarılarıyla gurur duyuyoruz’ 0

64 21.7.2022 MEDYAROTA.COM "Firmalarımızın Başarısıyla Gurur Duyuyoruz" 0

65 21.7.2022 ADAYORUM.COM Başkan Sarı: Firmalarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz 0

66 21.7.2022 LCHABERAJANSI.COM Başkan Sarı’dan tebrik mesajı 0

67 21.7.2022 HALK54.COM Başkan Sarı: Firmalarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz 0

68 21.7.2022 HABERHENDEK.COM Sarı; Firmalarımızın Başarısı ile Gurur Duyuyoruz 0

69 21.7.2022 KARADENIZSONHAVADIS.COM Sarı,Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Borsa üyesi
firmaları kutladı

0

70 21.7.2022 SAKARYA54.NET Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı”FiRMALARIMIZIN
BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ”

0

71 8.7.2022 SAKARYA54.NET STB Başkanı Adem Sarı’dan Kurban Bayramı Mesajı…Sakarya
Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın Kurban Bayramı
Mesajı… Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar,
sağlık ve esenlikler dileriz.

0

72 30.7.2022 TWITTER Ulusal.com.tr @ulusalcomtr:Uluslararası Fındık Festivali 8
Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başl…
https://t.co/PIoNFkeTLg

0

73 30.7.2022 TWITTER Ulusal Kanal @ulusalkanal:Uluslararası Fındık Festivali 8
Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başl…
https://t.co/pBfrOwFG2I

0

74 29.7.2022 TWITTER Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanımız Akgün Altuğ’un babası Mehmet
Fevzi Altuğ vefat etmiştir.… https://t.co/6HVisb8hcJ

0

75 29.7.2022 TWITTER ADEM SARI @ADEM_SARİ54:SAKARYA'DA HUBUBATA
DEĞER KATACAK LİSANSLI DEPO KAPILARINI AÇMAYA
HAZIRLANIYOR HTTPS://T.CO/R5WP7CL7OE…
HTTPS://T.CO/HTLL4PJ8OU

0

76 28.7.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):İş dünyamızın
üniversitesi TOBB ETÜ ile kariyerinize üniversitede
başlayabilirsiniz. Mezun olmadan 1 yıl iş tecrübesi kazanabilir
ve profesy ....

0

77 28.7.2022 TWITTER Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş
@SakaryaTbLidas:#sakaryaticaretborsası Temmuz Ayı Meclis
Toplantısı Sn. Avni UÇAR Başkanlığında  Sakarya Tb Lidaş
tesisinde yapıldı… https://t.co/AQiZ5jOXoD

0

78 25.7.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):18 – 22
Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya
ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB
Haftalık Ekonomi Bülteni    ....

0

79 25.7.2022 TWITTER SAKARYATİCARETBORSA @SAKARYATİCARETB:STB
İHRACATIN VE İTHALATIN ARTTIRILMASI İÇİN İYİ NİYET
PROTOKOLÜ İMZALADI
STB BAŞKANI ADEM SARI VE SAKARYA BÜYÜKŞEH…
HTTPS://T.CO/OMQDBYFHRU

0

80 25.7.2022 FACEBOOK SAKARYA TİCARET BORSASI
(SAKARYATİCARETBORSASİ):STB İHRACATIN VE
İTHALATIN ARTTIRILMASI İÇİN İYİ NİYET PROTOKOLÜ
İMZALADI  SAKARYA TİCARET BORSASI BAŞKANI ADEM
SARI VE SAKARYA BÜYÜKŞEHİR B ....

0

81 23.7.2022 TWITTER Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası İhracat
ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı…
https://t.co/Y0g58Wd5v5

0

82 23.7.2022 TWITTER sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası
İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü
imzaladı… https://t.co/mQJEsS7ywC

0
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83 23.7.2022 TWITTER Birlik Haber Ajansı @birhajans:Sakarya Ticaret Borsası İhracat
ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı -
Birlik Haber Aja… https://t.co/1t0wNspuQq

0

84 1.7.2022 TWITTER Yavuz H. @Yavuzcomtr:Sakarya Ticaret Borsası
(@sakaryaticaretb)'nın son sayısında Sürdürülebilirlik
Dönüşümü: Küresel İklim Değişikliği… https://t.co/fKeKBOFbsB

0

85 4.7.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve Yatırım
Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya Tic ....

0

86 4.7.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Nijerya Federal Hükümeti
Ticaret ve Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn…
https://t.co/PxecMuB9sG

0

87 6.7.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):M. A. N (Manufacturers Assosication of Nigeria)
'da Nijeryada' ki büyük iş adamları, Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Sn.Ekrem YÜCE, Saka ....

0

88 6.7.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:M. A. N (Manufacturers
Assosication of Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş adamları,
Sakarya Büyükşehir Belediye Ba… https://t.co/j0MPwZVHBO

0

89 8.7.2022 TWITTER Söz Sakarya @sozsakaryacom:Otistik çocukların eğitim aldığı
Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulunda
beden eğitimi öğretmeni olar… https://t.co/3dXX9bpvUU

0

90 9.7.2022 TWITTER Sakaryanin Sesi  @sakaryaninsesi:Sakarya Ticaret Borsası
Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni
olarak görev yapan Ayhan Adıyaman ka…
https://t.co/ztIu1eh4Te

0

91 14.7.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Demokrasimize, vatanımıza
sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyor; vatanımız için
canları ....

0

92 19.7.2022 TWITTER Ekrem Yüce @ekremyuce:Nijerya ile iş birliklerimizi
güçlendirmeye devam ediyoruz.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. @adem_sari54 ile b…
https://t.co/f6lVilQtk8

0

93 19.7.2022 FACEBOOK Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve
STB Başkanı Adem S ....

0

94 19.7.2022 TWITTER Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Y…
https://t.co/zC9WKjTr0S

0

95 20.7.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve
Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer state heyetini ağırladı
programın ilk günü başarılı geçti.   ....

0

96 20.7.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Sakarya
Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer
state heyetini ağırladı programın i… https://t.co/TxQ84USq4c

0

97 20.7.2022 TWITTER T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Valilik makamındaki
görüşmelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ba…
https://t.co/8St2Y6bGiO

0

98 20.7.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay
Kaldırım, Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Eyalet
Bakanları ve heyet üyelerini makamında ağırladı ....

0

99 20.7.2022 TWITTER TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sakarya Valisi Sn. Çetin
Oktay KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan
YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye Başka…
https://t.co/Am5WmJWkdL

0

100 20.7.2022 FACEBOOK Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON
(tarimkonicaf):Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'I
Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan YÜKSEL, Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakary ....

0

101 21.7.2022 FACEBOOK T.C. SAKARYA VALİLİĞİ (SAKARYA.GOV.TR):VALİMİZ
SAYIN ÇETİN OKTAY KALDIRIM VE DÜZCE VALİSİ  SAYIN
CEVDET ATAY, NİJERYA/NİJER EYALETİ VALİSİ
ABUBAKAR SANİ BELLO VE EYALET BAKANLARI  ....

0
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102 22.7.2022 FACEBOOK Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul
Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin
İkinci 500 Büy ....

0

103 22.7.2022 TWITTER T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:İlimizdeki firmalarla bire
bir temasların da gerçekleştiği görüşmelerde; Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem… https://t.co/KneT21Drd5

0

104 22.7.2022 FACEBOOK T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay
Kaldırım, çeşitli temaslar kapsamında İlimizde bulunan
Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Eyalet Ba ....

0

105 22.7.2022 TWITTER candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası İhracat
ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı
https://t.co/RGgd6Uo6y1

0

106 22.7.2022 FACEBOOK NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve
İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı ....

0

107 22.7.2022 TWITTER NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve
İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı
https://t.co/flJYwxs6TX

0

108 22.7.2022 TWITTER T.C. SAKARYA VALİLİĞİ @SAKARYAVALİLİGİ:NİJERYA’DA
KURULACAK ORGANİZE SANAYİ KURULUŞ
ÇALIŞMALARININ DA ELE ALINDIĞI PROGRAMDA;
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. EKR…
HTTPS://T.CO/QHTUPFZ5KV

0

109 22.7.2022 FACEBOOK T.C. SAKARYA VALİLİĞİ (SAKARYA.GOV.TR):VALİMİZ SN.
ÇETİN OKTAY KALDIRIM,NİJERYA/NİJER EYALETİ VALİSİ
ABUBAKAR SANİ BELLO VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE
BİRLİKTE SÖĞÜTLÜ 3.OSB TEMASLAR ....

0
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YENİ SÖZ Yayın Tarihi : 31.7.2022

GÜNLÜK YEREL GAZETE Sayfa : 6
İSTANBUL Medya Tiraj : 8000
SİYASİ StxCm : 123,8

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 154,53

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 193,04

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 7
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 193,04

2/2



ANALİZ Yayın Tarihi : 30.7.2022

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 9
İSTANBUL Medya Tiraj : 50201
SİYASİ StxCm : 27,54

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 71,87

1/2



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 71,87

2/2



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 52,44

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 107,8

1/2



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 107,8

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 143,12

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 30.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 143,12

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 25.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 96,34

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 25.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 86,68

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 25.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 96,35

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 30,98

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 8
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 27,41

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 25,02

1/1



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 87,48

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 87,48

2/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 63,08

1/2



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 23.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 63,08

2/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 22.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 25,19

1/1



SAKARYA SÖZ Yayın Tarihi : 22.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 623
SİYASİ StxCm : 13,66

1/1



SAKARYA YENİ
HABER

Yayın Tarihi : 22.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
SAKARYA Medya Tiraj : 1064
SİYASİ StxCm : 109,95

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 22.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 10,39

1/1



SAKARYA YENİGÜN Yayın Tarihi : 22.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 2639
SİYASİ StxCm : 41,35

1/1



YENİ SAKARYA Yayın Tarihi : 22.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1000
SİYASİ StxCm : 104,75

1/1



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 21.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 290,15

1/2



ADAPAZARI AKŞAM
HABERLERİ

Yayın Tarihi : 21.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5
SAKARYA Medya Tiraj : 1500
SİYASİ StxCm : 290,15

2/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 21.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 158,68

1/2



ADAPOSTASI Yayın Tarihi : 21.7.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6
SAKARYA Medya Tiraj : 1021
SİYASİ StxCm : 158,68

2/2



BİZİM SAKARYA Yayın Tarihi : 30.6.2022

HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4
SAKARYA Medya Tiraj : 943
SİYASİ StxCm : 47,28

1/1



Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor
Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü 29 Temmuzda Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile fındıkta taban fiyat başta olmak üzere

fındıkta yaşanan sorunlar, sorunların çözüm yolları ve 8 Ağustos'ta Sakarya'da gerçekleşecek Uluslararası Fındık Festivali'nin fındığın pazarlanmasındaki

önemini aktardı.

Haber: https://www.ulusal.com.tr/video/11497568/uluslararasi-findik-festivali-8-agustosta-sakaryada-basliyor?preview=6bbe043dfcb96039f3c1182cc0a7f740

Tags: 

COM.COM.TR
Yayın Tarihi : 30.07.2022 07:53:26
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Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor
Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü 29 Temmuzda Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile fındıkta taban fiyat başta olmak üzere

fındıkta yaşanan sorunlar, sorunların çözüm yolları ve 8 Ağustos'ta Sakarya'da gerçekleşecek Uluslararası Fındık Festivali'nin fındığın pazarlanmasındaki

önemini aktardı.
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Depo açılacak çiftçi kazanacak
Depo açılacak çiftçi kazanacak

 

8 AĞUSTOS’TA AÇILACAK

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını 8 Ağustos’ta açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira

yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.

NAKLİYE VE KİRA DESTEĞİ

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi. Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden

çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti. Başkan Sarı, üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini

Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu sözlerine ekledi.
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Lisanslı depo açılışa hazırlanıyor
Lisanslı depo açılışa hazırlanıyor

 

35 milyon lira

	Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli

depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak. Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili

sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.

	Elektronik ortamda 

	Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194

ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik

ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

	Sınıf ve kalite 

	STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiyle eski ambarların

etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı. Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin

sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu

belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

	Faizsiz kredi 

	Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya

da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu. Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat

Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti. Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz

kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.    Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli

depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.        Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo,

yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine

göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık

üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden

kolayca alınıp satılabilecek.    Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.        "Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün

alınabilecek"    STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.    Gelişen

teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.    Sarı, depoda

saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da

dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.        Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili

sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü

alabilecek." diye konuştu.    Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.

Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi

için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

 

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.

Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve

otomasyon sistemlerine sahip olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194

ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik

ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

 

"Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı

için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.

Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi"

alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya

da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.

Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.

Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi

için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.        Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800

ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat

alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.  Bölge tarımı için önemli yatırım ve

kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip

olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton

ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası

platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek. Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.  "Yılın 365

günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek" STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için

önemli bir unsur olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun

avantajlı hale geldiğini anlattı. Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili

Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.  Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini

değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü

kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu. Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira

desteği sağlandığını da ifade etti. Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu

aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da lisanslı hububat depoları hizmette
Sakarya'da lisanslı hububat depoları hizmette

Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor. "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda

alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek"

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.

Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve

otomasyon sistemlerine sahip olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194

ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik

ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

- "Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.

Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi"

alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya

da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.

Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.

Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi

için hayırlı olmasını diledi.
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Lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli

depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili

sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi.

Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca

alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"STB

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen teknolojiyle eski

ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda saklanacak tarım

ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek,

çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi

üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye

konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.Üreticinin depoya

koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını

diledi.http://RWYUTUKaynak: AA
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Sakarya'da tahıllar lisanslı depoda tutulacak
Sakarya'da tahıllar lisanslı depoda tutulacak

 

Sakarya Ticaret Borsasının girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım

Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda,

bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedefleniyor. Depo, hizmetinin

yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267

bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak

ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı

depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.'Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek'STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Sarı,  lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı,

üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını

kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda

alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere

Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan

faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya

 

                      

                           Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya

Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira

yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması

hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik

Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88

bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda

ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş

ürün alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen

teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda

saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da

dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili

sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü

alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade

etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge

çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli

depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili

sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi.

Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca

alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"STB

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen teknolojiyle eski

ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda saklanacak tarım

ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek,

çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi

üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye

konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.Üreticinin depoya

koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını

diledi.
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Bu depo hububata değer katacak
Bu depo hububata değer katacak

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak. Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton

kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

18 BİN METREKARE İNŞAATYaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler

depolanmaya başlayacak. Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı

ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.

TÜİK VERİLERİ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421

ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası

platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek. Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN ADEM SARISTB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,  lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiyle

eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı. Sarı, depoda saklanacak

tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati

çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

BELGE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEBelgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden

yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu. Sarı, lisanslı

depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti. Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde

75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.

Tags: 

SAKARYAHALK.COM
Yayın Tarihi : 29.07.2022 12:18:00
Link : https://sozsakarya.com/haber/11491443/bu-depo-hububata-deger-katacak



Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak. SakaryaSakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin

800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare

inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım

ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip

olacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton

ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası

platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın 365

günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli

bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale

geldiğini anlattı.Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı

Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini

değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü

kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira

desteği sağlandığını da ifade etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu

aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Hububata değer katacak depo açılışa hazırlanıyor
Hububata değer katacak depo açılışa hazırlanıyor

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta  hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli

depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak. Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili

sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194

ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik

ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek. Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

"Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiyle eski ambarların

etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı. Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin

sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu

belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya

da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.

Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti. Üreticinin depoya koyduğu

ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret

Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım

bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen

depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik Kurumu

verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton

fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her

yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün

alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen

teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda

saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da

dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili

sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü

alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade

etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge

çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.Kaynak: AAdikGAZETE.com
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

- Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı:

- "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü

alabilecek"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde

pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler

ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını

açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler

depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı

ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin

182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar

tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan

15 kişiye de istihdam sağlanacak.- "Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA

muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken

Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını

kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda

alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere

Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan

faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı:

- "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü

alabilecek"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak

sağlayacak lisanslı depo, 8 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

 

 

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.

Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve

otomasyon sistemlerine sahip olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194

ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik

ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

 

 

 

Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

- "Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.

Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi"

alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

 

 

 

Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya

da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.

Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.

Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi

için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sakarya

 

                      

                           Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya

Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira

yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması

hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik

Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88

bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda

ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş

ürün alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen

teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda

saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da

dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili

sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü

alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade

etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge

çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

 

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı,

depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." dedi.

 

                  

                  

                       Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak

lisanslı depo, 8 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen

25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.Yaklaşık 18 bin

metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.Bölge tarımı için

önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon

sistemlerine sahip olacak.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8

bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas

Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak."Yılın

365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için

önemli bir unsur olduğunu söyledi.Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun

avantajlı hale geldiğini anlattı.Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili

Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini

değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü

kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira

desteği sağlandığını da ifade etti.Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu

aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.
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Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

 

Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo, 8

Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak.

                               Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo,

Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

 

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.

Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve

otomasyon sistemlerine sahip olacak.

 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194

ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik

ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

 

Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı,lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

 

Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.

 

Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi"

alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya

da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.

 

Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.

 

Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi

için hayırlı olmasını diledi.
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SAKARYA, TARIMKON İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ...
SAKARYA, TARIMKON İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ...

Türkiye ile Nijerya arasında ticaretin gelişmesine TARIMKON olarak büyük katkılar sağlıyoruz. İki ülke arasındaki ticaretten Sakarya şehri de büyük pay

alacaktır. TARIMKON, üreticilerini "Önce üretim sonra pazar" anlayışından ‘Önce pazar, sonra üretim" anlayışına geçirmeye çalışan, kar amacı gütmeyen ve

alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur

SAKARYA VE NİJER YATIRIM HEYETİ, HENDEK RAMADA OTELDE BİRARAYA GELDİ.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya

Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'nın davetlisi olarak Sakarya'da bulunan Nijer heyeti Hendek Ramada Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi.Sakarya

Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, STB Başkanı Adem Sarı, Nijer Eyalet Valisi ve Bakanları ve Sakaryalı iş insanları

katılım sağladı.Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi İdil Saguner, toplantı sonunda kısa bilgiler verdi. İdil Saguner, TARIMKON'un

Nijerya ile Türkiye arasına kurduğu işbirliği ve yatırım köprüsünden bahsetti.TARIMKON DÜNYANIN HER YERİNDE...İdil Saguner, TARIMKON olarak,

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari departman, 11 Federasyon, 3 Kooperatif, 1 Vakıf, 6 Platform, 6 İş Konseyi, Dünya’da ise 55 ülkede temsilcilik,14 ülkede

satış pazarlama ofisi, uluslararası 23 işbirliği proje ortaklığı ile dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermekteyiz, diye konuşmasına

başladı.SAKARYA ÖNEMLİ BİR MERKEZ...TARIMKON İcra Kurulu Üyesi İdil Saguner konuşmasında; "Sakarya'da bu illerden bir tanesi. Sakarya tarım

konusunda önemli bir potansiyele sahip. Nijerya 250 milyon nüfusuyla Afrika'nın en önemli ülkesi. Bugünde Nijerya'nın Nijer eyaletinin valisi, bakanları ve

yatırım heyeti burada. Nijer eyaletinin yatırım heyeti, Sakarya'lı firmalarla bir araya geldi. Sakarya şehri tarım ve sanayi alanında çok önemli bir merkez.

Sakarya şehrinde yaptığımız yatırım görüşmeleri oldukça verimli geçti." Dedi.HAKAN YÜKSEL; ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM...TARIMKON İcra Kurulu

Üyesi İdil Saguner konuşmasına; "Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse

ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Türkiye ile Nijerya arasında ticaretin gelişmesine TARIMKON olarak büyük

katkılar sağlıyoruz. İki ülke arasındaki ticaretten Sakarya şehride büyük pay alacaktır.TARIMKON, kar amacı gütmeyen ve alanında dünyanın en büyük sivil

toplum kuruluşudur. Başkanımız Hakan Yüksel'in liderliğinde, üreticileri "Önce üretim sonra pazar" anlayışından "Önce pazar, sonra üretim"anlayışına

geçirmek için tüm dünyada çalışıyoruz. Diye devam etti.BAŞKAN YÜCE VE SARI'YA TEŞEKKÜR...TARIMKON İcra Kurulu Üyesi İdil saguner konuşmasını

teşekkürle bitirdi. İcra Kurulu Üyesi SAGUNER; "Nijerya, ECOWAS’ın lider ülkesi olması konumuyla Türk yatırımcılar için önemli bir yatırım ve ticaret sahası

olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde TARIMKON olarak üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Sakarya'da

yaptığımız toplantılar, iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İşbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri desteklerden ötürü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ve STB Başkanı Adem

Sarı'ya çok teşekkür ediyorum” Diye konuşmasını bitirdi.
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Nijer Yatırım Heyetinden Hendek Ziyareti
Nijer Yatırım Heyetinden Hendek Ziyareti

 

Nijer Yatırım Heyeti, Hendek Ramada Otel’de bir araya geldi.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı'nın davetlisi olarak Sakarya'da bulunan Nijer Yatırım

Heyeti Hendek Ramada Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi.

 

Hendek Ramada Otel’de düzenlenen programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Adem Sarı, Nijer Eyalet Valisi ve Bakanları ile Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

 

Nijerya ile Türkiye arasında işbirliği

 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi İdil Saguner, toplantı sonunda kısa bilgiler verdi. İdil Saguner, Tarımkon'un Nijerya ile Türkiye

arasına kurduğu işbirliği ve yatırım köprüsünden bahsetti.

 

Tarımkon Dünyanın her yerinde

 

Tarımkon olarak, Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari departman, 11 Federasyon, 3 Kooperatif, 1 Vakıf, 6 Platform, 6 İş Konseyi, Dünya’da ise 55 ülkede

temsilcilik,14 ülkede satış pazarlama ofisi, uluslararası 23 işbirliği proje ortaklığı ile dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermekteyiz diyen

Tarımkon İcra Kurulu Üyesi İdil Saguner, Sakarya'da bu illerden bir tanesi. Sakarya tarım konusunda önemli bir potansiyele sahip. Nijerya 250 milyon

nüfusuyla Afrika'nın en önemli ülkesi. Bugünde Nijerya'nın Nijer eyaletinin valisi, bakanları ve yatırım heyeti burada. Nijer eyaletinin yatırım heyeti, Sakarya'lı

firmalarla bir araya geldi. Sakarya şehri tarım ve sanayi alanında çok önemli bir merkez. Sakarya şehrinde yaptığımız yatırım görüşmeleri oldukça verimli

geçti ifadelerine yer verdi.

 

Önce pazar, sonra üretim

 

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır diyen Saguner, Türkiye ile Nijerya arasında ticaretin gelişmesine Tarımkon olarak büyük katkılar sağlıyoruz. İki

ülke arasındaki ticaretten Sakarya şehride büyük pay alacaktır. Tarımkon, üreticilerini "Önce üretim sonra pazar" anlayışından ‘Önce pazar, sonra

üretim"anlayışına geçirmeye çalışan, kar amacı gütmeyen ve alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur ifadelerine yer verdi.

 

Başkan Yüce ve Sarı’ya teşekkür

 

Nijerya, ECOWAS’ın lider ülkesi olması konumuyla Türk yatırımcılar için önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin

harekete geçirilmesinde Tarımkon olarak üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz sitem Saguner, Sakarya'da yaptığımız toplantılar, iki ülke

yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İşbirliğine yönelik yürüttüğümüz

tüm faaliyetlere verdikleri desteklerden ötürü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ve STB Başkanı Adem Sarı'ya çok teşekkür ediyorum

ifadelerine yer verdi.
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STB İhracat ve İthalatın Arttırılmasına Yönelik İyi Niyet Protokolü İmzaladı
STB İhracat ve İthalatın Arttırılmasına Yönelik İyi Niyet Protokolü İmzaladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi.

 

Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım

sağladı.

 

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

 

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

 

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

İyi Niyet Protokolü imzalandı

 

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.”  dedi.
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Nijerya ile işbirliği imzaları atıldı
Nijerya ile işbirliği imzaları atıldı

 

Tarım ve sanayi

	Hendek Ramada Otelde gerçekleşen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş

insanları katılım sağladı.

	İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

	 

	Parlayan yıldız 

	Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir. Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış

ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır”

dedi.

	 

	Önemli kararlar 

	Sarı, “Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar

için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki

toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın

valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

	 

	İyi niyet protokolü

	Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır” dedi.
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Nijerya ile iyi niyet protokolü
Nijerya ile iyi niyet protokolü

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KİLİT ROL OYNUYORBirebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma

ihtiyaç duyan ve bunun için sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi

olması beklenen Nijerya’nın kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

DIŞ TİCARET FAZLASINijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının

büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı

konumunda olduğunu da dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin

harekete geçirilmesinde bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı.

Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere

verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ NİYET PROTOKOLÜBaşkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat

ve ihracatın arttırılması ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet

anlaşması ile Nijerya’yı sadece bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan

ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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Nijerya Heyeti ile İyi Niyet Protokolü imzaladı
Nijerya Heyeti ile İyi Niyet Protokolü imzaladı

 

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında  Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini  tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve  belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri  destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

İyi Niyet Protokolü imzalandı

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya  Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı
İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

İyi Niyet Protokolü imzalandı

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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İyi Niyet Protokolü imzalandı
İyi Niyet Protokolü imzalandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen..

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

 

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

İyi Niyet Protokolü imzalandı

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” dedi.
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İhracat ve ithalatın arttırılmasına yönelik 'İyi Niyet Protokolü' imzaladı
İhracat ve ithalatın arttırılmasına yönelik 'İyi Niyet Protokolü' imzaladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

 

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” dedi.
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STB İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı
STB İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten

Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük

memnuniyet duyduğunu ifade etti.Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya

yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü

ülkesi olması beklenen Nijerya’nın kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.Nijerya, diğer

birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en

önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da dikkate

aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde bizlere

önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.İyi Niyet Protokolü imzalandıBaşkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi

ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı

açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği

yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya

odaklıdır.” Dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı
Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Birebir

görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış

ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte

yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya

önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız

iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve

belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İyi Niyet Protokolü

imzalandıBaşkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın

arttırılması ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile

Nijerya’yı sadece bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine

dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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Nijerya yatırım heyeti Hendek’teydi
Nijerya yatırım heyeti Hendek’teydi

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Birebir

görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir. Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış

ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte

yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya

önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız

iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve

belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  İyi Niyet Protokolü

imzalandı Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın

arttırılması ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile

Nijerya’yı sadece bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine

dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı
Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında  Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten  Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten  büyük memnuniyet duyduğunu  ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu  gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların

hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 İyi Niyet Protokolü imzalandı Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya  Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında

ithalat ve ihracatın arttırılması ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet

anlaşması ile Nijerya’yı sadece bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan

ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı. İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten

Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük

memnuniyet duyduğunu ifade etti. Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya

yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü

ülkesi olması beklenen Nijerya’nın kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir. Nijerya,

diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının

en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da dikkate

aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde bizlere

önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İyi Niyet Protokolü imzalandı Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi

ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı

açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği

yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya

odaklıdır.” Dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

İyi Niyet Protokolü imzalandı

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı  İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’  Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.   Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde

başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik

ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

SAKARYALI FİRMALARBaşkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmanın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Kotasyonumuzdaki

ürün alım satımı nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son

derece mutlu etmiştir. Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı

koyan tüm firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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STB Başkanı Adem Sarı, As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin ikinci 500 firma arasında yer almasını kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.  Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde

başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik

ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜMEBaşkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek:

kotasyonumuzdaki ürün alım satımı nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer

alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme

hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin

büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.

Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı

nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın

yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini

belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum

dedi.

Başkan Sarı, yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı

nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın

yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı. Başkan Sarı..

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin

büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı

nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın

yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

 

Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin

büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.

Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı

nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın

yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tags: 

HALK54.COM
Yayın Tarihi : 21.07.2022 04:25:00
Link : https://www.halk54.com/baskan-sari-firmalarimizin-basarisiyla-gurur-duyuyoruz



Sarı; Firmalarımızın Başarısı ile Gurur Duyuyoruz
Sarı; Firmalarımızın Başarısı ile Gurur Duyuyoruz

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin

büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20

firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt

Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak

üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını

kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tags: 

HABERHENDEK.COM
Yayın Tarihi : 21.07.2022 04:17:00
Link : http://www.haberhendek.com/haber/sari-firmalarimizin-basarisi-ile-gurur-duyuyoruz-

h22418.html



Sarı,Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Borsa üyesi firmaları kutladı
Sarı,Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Borsa üyesi firmaları kutladı

 

FİRMALARIMIZIN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZSakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO)

tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.Başkan

Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin

büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20

firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt

Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak

üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını

kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tags: 

KARADENIZSONHAVADIS.COM
Yayın Tarihi : 21.07.2022 04:17:00
Link : https://www.karadenizsonhavadis.com/sari-turkiye-nin-ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu-

borsa-uyesi-firmalari-kutladi/32622/



Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı”FiRMALARIMIZIN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ”
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı”FiRMALARIMIZIN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ”

 

FiRMALARIMIZIN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022” araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

Başkan Sarı küresel krizin en üst seviyede yaşandığı bu dönemde başarının kolay elde edilemediğini belirterek “Her şartta şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin

büyümesi için çalışan, üreten tüccar ve sanayicilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.

 

Başkan Sarı yaşanan tüm zorluklara rağmen 20 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyduklarını belirterek: kotasyonumuzdaki ürün alım satımı

nedeniyle Borsamız üyesi As Ofis, Güneşoğlu Süt Ürünleri, Hasbil Tarım Ürünleri, Özgüllü Süt Ürünlerinin listede yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Bu vesileyle listede yer alan firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın

yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 21.07.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/sakarya-ticaret-borsasi-baskani-adem-sarifirmalarimizin-

basarisiyla-gurur-duyuyoruz/



STB Başkanı Adem Sarı’dan Kurban Bayramı Mesajı…Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın Kurban

Bayramı Mesajı… Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.
STB Başkanı Adem Sarı’dan Kurban Bayramı Mesajı…Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın Kurban Bayramı Mesajı… Kurban Bayramınızı en

içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı’nın Kurban Bayramı Mesajı…

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.

 

Sakarya Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Sarı

Tags: 

SAKARYA54.NET
Yayın Tarihi : 08.07.2022 12:00:00
Link : https://www.sakarya54.net/stb-baskani-adem-saridan-kurban-bayrami-mesaji/



Ulusal.com.tr @ulusalcomtr:Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başl… https://t.co/PIoNFkeTLg
Ulusal.com.tr @ulusalcomtr:Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başl… https://t.co/PIoNFkeTLg

Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başlayacak Uluslararası Fındık Festivali ve fındıkta çözümleri Sakarya Ticaret Borsası Y. K Başkanı Adem

Sarı (@adem_sari54) ile görüştü

 

https://t.co/DZl7fW8Bjz

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.07.2022 07:40:11
Link : https://twitter.com/ulusalcomtr/status/1553420198807588864



Ulusal Kanal @ulusalkanal:Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başl… https://t.co/pBfrOwFG2I
Ulusal Kanal @ulusalkanal:Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başl… https://t.co/pBfrOwFG2I

Uluslararası Fındık Festivali 8 Ağustos'ta Sakarya'da başlıyor

 

• İlyas Gümrükçü (@ilyasgumrukcu) 8 Ağustos'ta başlayacak Uluslararası Fındık Festivali ve fındıkta çözümleri Sakarya Ticaret Borsası Y. K Başkanı Adem

Sarı (@adem_sari54) ile görüştü

 

https://t.co/cUXTdDCXFw

TWITTER
Yayın Tarihi : 30.07.2022 07:40:07
Link : https://twitter.com/ulusalkanal/status/1553420183150231552



Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Akgün Altuğ’un babası

Mehmet Fevzi Altuğ vefat etmiştir.… https://t.co/6HVisb8hcJ
Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Akgün Altuğ’un babası Mehmet Fevzi Altuğ vefat etmiştir.…

https://t.co/6HVisb8hcJ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Akgün Altuğ’un babası Mehmet Fevzi Altuğ vefat etmiştir. Merhuma #Allah'tan rahmet, ailesine

ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. @akgunaltug1 @SATSO54

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.07.2022 05:37:41
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1553026983008915457



ADEM SARI @ADEM_SARİ54:SAKARYA'DA HUBUBATA DEĞER KATACAK LİSANSLI DEPO KAPILARINI

AÇMAYA HAZIRLANIYOR HTTPS://T.CO/R5WP7CL7OE… HTTPS://T.CO/HTLL4PJ8OU
Adem Sarı @adem_sari54:Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor https://t.co/r5wP7cl7oe… https://t.co/htll4Pj8Ou

Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor https://t.co/r5wP7cl7oe @RHisarciklioglu @aa_kurumsal @AACanli

@aa_finans @SakaryaTbLidas @sakaryaticaretb @serkankaynova @serdar_coach #depo #lisanslıdepo #turib

TWITTER
Yayın Tarihi : 29.07.2022 12:55:16
Link : https://twitter.com/adem_sari54/status/1552955909827174400



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):İş dünyamızın üniversitesi TOBB ETÜ ile kariyerinize üniversitede

başlayabilirsiniz. Mezun olmadan 1 yıl iş tecrübesi kazanabilir ve profesy ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):İş dünyamızın üniversitesi TOBB ETÜ ile kariyerinize üniversitede başlayabilirsiniz. Mezun olmadan 1 yıl iş

tecrübesi kazanabilir ve profesy ....

İş dünyamızın üniversitesi TOBB ETÜ ile kariyerinize üniversitede başlayabilirsiniz. Mezun olmadan 1 yıl iş tecrübesi kazanabilir ve profesyonel hayata bir

adım önde başlayabilirsiniz. www.etu.edu.tr

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 28.07.2022 03:45:50
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2447461862060976/



Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş @SakaryaTbLidas:#sakaryaticaretborsası Temmuz Ayı Meclis

Toplantısı Sn. Avni UÇAR Başkanlığında  Sakarya Tb Lidaş tesisinde yapıldı… https://t.co/AQiZ5jOXoD
Sakarya TB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş @SakaryaTbLidas:#sakaryaticaretborsası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Sn. Avni UÇAR Başkanlığında

Sakarya Tb Lidaş tesisinde yapıldı… https://t.co/AQiZ5jOXoD

#sakaryaticaretborsası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Sn. Avni UÇAR Başkanlığında  Sakarya Tb Lidaş tesisinde yapıldı. Bitmesine kısa süre kalan tesisimiz

hakkında sahada bilgilendirmeler ve incelemeler yapıldı. https://t.co/5ZMOiOb0dH

TWITTER
Yayın Tarihi : 28.07.2022 12:33:00
Link : https://twitter.com/SakaryaTbLidas/status/1552587921009647617



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):18 – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya

ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni    ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):18 – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer

aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni    ....

18 – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelerin yer aldığı TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni

 

#TOBBHEB

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 25.07.2022 11:34:04
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2445060105634485/



SAKARYATİCARETBORSA @SAKARYATİCARETB:STB İHRACATIN VE İTHALATIN ARTTIRILMASI İÇİN İYİ

NİYET PROTOKOLÜ İMZALADI

STB BAŞKANI ADEM SARI VE SAKARYA BÜYÜKŞEH… HTTPS://T.CO/OMQDBYFHRU
sakaryaticaretborsa @sakaryaticaretb:STB İhracatın ve İthalatın Arttırılması İçin İyi Niyet Protokolü İmzaladı

STB Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşeh… https://t.co/omqDBYfHru

STB İhracatın ve İthalatın Arttırılması İçin İyi Niyet Protokolü İmzaladı

STB Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada Otelde Türk iş

insanları ile bir araya geldi.

https://t.co/wgK2wk6r3v https://t.co/iPK1XfNyAc

TWITTER
Yayın Tarihi : 25.07.2022 11:30:03
Link : https://twitter.com/sakaryaticaretb/status/1551484914993864705



SAKARYA TİCARET BORSASI (SAKARYATİCARETBORSASİ):STB İHRACATIN VE İTHALATIN

ARTTIRILMASI İÇİN İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALADI  SAKARYA TİCARET BORSASI BAŞKANI ADEM SARI

VE SAKARYA BÜYÜKŞEHİR B ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):STB İhracatın ve İthalatın Arttırılması İçin İyi Niyet Protokolü İmzaladı  Sakarya Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir B ....

STB İhracatın ve İthalatın Arttırılması İçin İyi Niyet Protokolü İmzaladı

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak ilimizde bulunan Nijerya Yatırım heyeti Hendek Ramada

Otelde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Olukça verimli geçen B2B görüşmelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem Yüce ve Sakaryalı iş insanları katılım sağladı.

İş Geliştirme toplantısı açılış konuşmasında Sakarya’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Adem Sarı, Nijerya yatırım heyetini tarım ve

sanayinin merkezi Sakarya da ağırlamaktan ve firmalarımızın temsilcileri ile bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birebir görüşmelerin ülkeler arasındaki büyüyen ticaretin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Adem Sarı “Nijerya yatırıma ihtiyaç duyan ve bunun için

sermayesi olan bir ülke. Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya’nın

kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile Batı Afrika’nın parlayan yıldızı olmaya aday olduğu görülmektedir.

Nijerya, diğer birçok Afrika ülkesinin aksine dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatının gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika

kıtasının en önemli ekonomileri arasındadır. Öte yandan ECOWAS’ın lider ülkesi olması ve ECOWAS ülkelerine açılan da bir kapı konumunda olduğunu da

dikkate aldığımızda Türk yatırımcılar için Nijerya önemli bir yatırım ve ticaret sahası olarak karşımızda duruyor. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde

bizlere önemli görevler düşüyor. Bu gün ki toplantımız iki ülke yatırımcıları için oldukça verimli geçti. İşbirliğine yönelik kararlar alındı. Alınan kararların hayırlı

olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın valimize ve belediye başkanımıza işbirliğine yönelik yürüttüğümüz tüm faaliyetlere verdikleri destek için çok

teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

İyi Niyet Protokolü imzalandı

Başkan Adem Sarı Nijerya Devleti, Nijerya Eyalet Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında ithalat ve ihracatın arttırılması

ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan iyi niyet anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada “İmzaladığımız iyi niyet anlaşması ile Nijerya’yı sadece

bir pazar olarak görmekten ziyade kaynakların ve deneyimlerin ortak kullanılabileceği yatırımlarla bu işi bir kazan kazan ilişkisine dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Nijerya ile kurmak istediğimiz köprü karşılıklı gelişime dayalı ve ortak kalkınmaya odaklıdır.” Dedi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 25.07.2022 11:26:01
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2445056315634864/



Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet

Protokolü imzaladı… https://t.co/Y0g58Wd5v5
Canseshaber @Canseshaber1:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı… https://t.co/Y0g58Wd5v5

Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı  https://t.co/8nlIescDIf @sakaryaticaretb @adem_sari54

@Sakaryabld @ekremyuce #Sakarya #ekonomi #SONDAKIKA

TWITTER
Yayın Tarihi : 23.07.2022 10:52:42
Link : https://twitter.com/Canseshaber1/status/1550931933093367811



sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet

Protokolü imzaladı… https://t.co/mQJEsS7ywC
sakaryahaberlericom @skryhaberleri:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı…

https://t.co/mQJEsS7ywC

Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

https://t.co/gmabGOk2aY https://t.co/Ex0JV8Q88i

TWITTER
Yayın Tarihi : 23.07.2022 01:11:44
Link : https://twitter.com/skryhaberleri/status/1550785727985864705



Birlik Haber Ajansı @birhajans:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet

Protokolü imzaladı - Birlik Haber Aja… https://t.co/1t0wNspuQq
Birlik Haber Ajansı @birhajans:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı - Birlik Haber Aja…

https://t.co/1t0wNspuQq

Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı - Birlik Haber Ajansı https://t.co/kaBA5isLis

TWITTER
Yayın Tarihi : 23.07.2022 12:54:47
Link : https://twitter.com/birhajans/status/1550600269246914560



Yavuz H. @Yavuzcomtr:Sakarya Ticaret Borsası (@sakaryaticaretb)'nın son sayısında Sürdürülebilirlik

Dönüşümü: Küresel İklim Değişikliği… https://t.co/fKeKBOFbsB
Yavuz H. @Yavuzcomtr:Sakarya Ticaret Borsası (@sakaryaticaretb)'nın son sayısında Sürdürülebilirlik Dönüşümü: Küresel İklim Değişikliği…

https://t.co/fKeKBOFbsB

Sakarya Ticaret Borsası (@sakaryaticaretb)'nın son sayısında Sürdürülebilirlik Dönüşümü: Küresel İklim Değişikliği ve Enerji Krizi konulu yazımın kapak

yazısı olmasını sizinle paylaşmak istedim. Yazıma yönelik geri bildirimlerinizi almaktan dolayı mutluluk duyacağım :) https://t.co/binMGScGaL

TWITTER
Yayın Tarihi : 01.07.2022 05:34:35
Link : https://twitter.com/Yavuzcomtr/status/1542879345546596353



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve

Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya Tic

....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya Tic ....

Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Adem SARI, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter

Yardımcısı Bedrullah Erçin, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sn. Süreyya Ümran ALINAK, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sn. Seda DİKER ve Tarımkon Genel

Başkan Baş Danışmanı Sn. İdil SAGUNER ile birlikte ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Tarımkonun faaliyetleri ve projeleri konusunda bilgi alışverişinde

bulundular.

 

Sakarya Metropolitan Municipality Mayor Mr. Ekrem YUCE , President of Sakarya Commodity Exchange, Mr. Adem SARI, Sakarya Metropolitan Municipality

General Deputy Secretary Bedrullah ERCIN, Tarımkon Executive Board Member Ms. Süreyya Umran ALINAK, Tarımkon Executive Board Member Ms.

Seda DIKER and Tarımkon Chief Advisor to the President, Ms. Idil SAGUNER visited The Minister of Trade and Investment of the Federal Government of

Nigeria, Mr. Hon. Richard ADENI. During the visit, they exchanged information about Tarımkon's activities and projects.

#Nijerya #Türkiye #Tarımkon #Nigeria

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 04.07.2022 04:08:09
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2386794078126673/



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard

ADENİ'yi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn… https://t.co/PxecMuB9sG
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn… https://t.co/PxecMuB9sG

Nijerya Federal Hükümeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Sn. Hon. Richard ADENİ'yi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. Adem SARI, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter

Yardımcısı Bedrullah Erçin,

+++ https://t.co/fkEqZ56VyO

TWITTER
Yayın Tarihi : 04.07.2022 04:10:34
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1543945364679581697



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):M. A. N (Manufacturers Assosication of

Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş adamları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Ekrem YÜCE, Saka ....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):M. A. N (Manufacturers Assosication of Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş adamları,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Ekrem YÜCE, Saka ....

M. A. N (Manufacturers Assosication of Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş adamları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Ekrem YÜCE, Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Sn. Adem SARI, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Bedrullah ERÇİN, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sn. Süreyya

Ümran ALINAK, Tarımkon İcra Kurulu Üyesi Sn. Seda DİKER, Tarımkon Genel Başkan Baş Danışmanı Sn. İdil SAGUNER ile birlikte toplantı yaptılar.

Yapılan toplantıda Tarımkonun Nijerya'da yapacağı İşbirliği fırsatları konuşuldu.

 

In M. A. N (Manufacturers Association of Nigeria), prominent businessmen in Nigeria, Sakarya Metropolitan Municipality Mayor Mr. Ekrem YUCE, Sakarya

Commodity Exchange President Mr. Adem SARI, Sakarya Metropolitan Municipality General Deputy Secretary, Mr. Bedrullah ERCIN, Tarımkon Executive

Board Member Ms. Süreyya Umran ALINAK, Tarımkon Executive Board Member Ms. Seda DIKER, Tarımkon Chief Advisor to the President, Ms. Idil

SAGUNER made a meeting together. At the meeting, the cooperation opportunities of Tarımkon in Nigeria were discussed.

#Nijerya #Türkiye #Tarımkon #Nigeria

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 06.07.2022 01:53:39
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2388286681310746/



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:M. A. N (Manufacturers Assosication of Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş

adamları, Sakarya Büyükşehir Belediye Ba… https://t.co/j0MPwZVHBO
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:M. A. N (Manufacturers Assosication of Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş adamları, Sakarya Büyükşehir Belediye Ba…

https://t.co/j0MPwZVHBO

M. A. N (Manufacturers Assosication of Nigeria) 'da Nijeryada' ki büyük iş adamları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Ekrem YÜCE, Sakarya Ticaret

Borsası Başkanı Sn. Adem SARI, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Bedrullah ERÇİN,

+++ https://t.co/WRJm0TPlrs

TWITTER
Yayın Tarihi : 06.07.2022 01:55:20
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1544636105143865344



Söz Sakarya @sozsakaryacom:Otistik çocukların eğitim aldığı Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama

Okulunda beden eğitimi öğretmeni olar… https://t.co/3dXX9bpvUU
Söz Sakarya @sozsakaryacom:Otistik çocukların eğitim aldığı Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulunda beden eğitimi öğretmeni olar…

https://t.co/3dXX9bpvUU

Otistik çocukların eğitim aldığı Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Adıyaman

akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti #sakarya #egitim #adapazari #yarin

https://t.co/LQh1Obw7gm

TWITTER
Yayın Tarihi : 08.07.2022 11:59:40
Link : https://twitter.com/sozsakaryacom/status/1545512967265034240



Sakaryanin Sesi  @sakaryaninsesi:Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi

öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Adıyaman ka… https://t.co/ztIu1eh4Te
Sakaryanin Sesi  @sakaryaninsesi:Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Adıyaman

ka… https://t.co/ztIu1eh4Te

Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Adıyaman kalp krizi geçirerk hayatını kaybetti.

https://t.co/pTiYCJHelm

TWITTER
Yayın Tarihi : 09.07.2022 12:43:54
Link : https://twitter.com/sakaryaninsesi/status/1545524098557947905



Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Demokrasimize,

vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyor; vatanımız için canları ....
Sakarya Ticaret Borsası (sakaryaticaretborsasi):15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize

teşekkür ediyor; vatanımız için canları ....

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyor; vatanımız için canlarını ortaya

koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. #15temmuz #Demokrasi #MilliBirlikGünü #STB #TOBB

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 14.07.2022 03:39:44
Link : https://www.facebook.com/461530643987451/posts/2436566783150484/



Ekrem Yüce @ekremyuce:Nijerya ile iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. @adem_sari54 ile b… https://t.co/f6lVilQtk8
Ekrem Yüce @ekremyuce:Nijerya ile iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. @adem_sari54 ile b… https://t.co/f6lVilQtk8

Nijerya ile iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

 

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Sn. @adem_sari54 ile birlikte Nijerya Heyetiyle buluştuk.

 

Bir hafta boyunca ağırlayacağımız Nijerya Heyeti'ne şehrimizi ve güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz.

+++ https://t.co/pLqBZkbIDz

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.07.2022 06:00:42
Link : https://twitter.com/ekremyuce/status/1549408895680012288



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim

Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve STB Başkanı Adem S ....
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SakaryaTSO):Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Yüce ve STB Başkanı Adem S ....

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve STB Başkanı Adem Sarı

eşliğindeki Nijerya Heyetini SATSO’da ağırladı.

 

Etkinlikte karşılıklı ticari faaliyetler ve iş birliği imkanları görüşüldü.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 19.07.2022 07:10:03
Link : https://www.facebook.com/371478289531786/posts/5654913234521572/



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim

Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Y… https://t.co/zC9WKjTr0S
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası @SATSO54:Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem Y… https://t.co/zC9WKjTr0S

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve STB Başkanı Adem Sarı

eşliğindeki Nijerya Heyetini SATSO’da ağırladı.

 

Etkinlikte karşılıklı ticari faaliyetler ve iş birliği imkanları görüşüldü. https://t.co/N5bIp9Oc8O

TWITTER
Yayın Tarihi : 19.07.2022 07:13:19
Link : https://twitter.com/SATSO54/status/1549427171294384141



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi

ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer state heyetini ağırladı programın ilk günü başarılı geçti.   ....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer

state heyetini ağırladı programın ilk günü başarılı geçti.   ....

Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer state heyetini ağırladı programın ilk günü başarılı geçti.

 

Tarımkon Sakarya Metropolitan Municipality and Sakarya Commodity Exchange hosted the Nigerian Niger state delegation, the first day of the program was

successful.

#tarımkon #sakaryabüyükşehirbelediyesi #sakaryaticaretborsası #Nijerya

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 20.07.2022 12:24:24
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2399370516869029/



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya

Nijer state heyetini ağırladı programın i… https://t.co/TxQ84USq4c
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer state heyetini ağırladı programın i…

https://t.co/TxQ84USq4c

Tarımkon Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Borsası Nijerya Nijer state heyetini ağırladı programın ilk günü başarılı geçti.

+++ https://t.co/Tj4A6V9C1x

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.07.2022 12:25:51
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1549505823029747712



T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Valilik makamındaki görüşmelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ba… https://t.co/8St2Y6bGiO
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Valilik makamındaki görüşmelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Ba… https://t.co/8St2Y6bGiO

Valilik makamındaki görüşmelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Uluslarası

Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel ve konfederasyon yöneticileri de yer aldı.

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.07.2022 03:46:36
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1549737537916309505



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar

Sani Bello, Eyalet Bakanları ve heyet üyelerini makamında ağırladı ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Eyalet Bakanları ve heyet üyelerini

makamında ağırladı ....

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Eyalet Bakanları ve heyet üyelerini makamında ağırladı, karşılıklı ticari

işbirliği ve projeler hakkında görüşmeler yaptı.

 

Valilik makamındaki görüşmelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Uluslarası

Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel ve konfederasyon yöneticileri de yer aldı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 20.07.2022 03:48:24
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_367380948875900



TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı

Sn.Hakan YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye Başka… https://t.co/Am5WmJWkdL
TARIMKON- ICAF @TARIMKONTR:Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye

Başka… https://t.co/Am5WmJWkdL

Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya

Ticaret Borsası Başkanı Sn.Adem SARI ve Nijerja Nijer State Valisi Sn.@abusbello ve beraberindeki

+++ https://t.co/ZqBRtkSRh6

TWITTER
Yayın Tarihi : 20.07.2022 05:44:26
Link : https://twitter.com/TARIMKONTR/status/1549767191012188160



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay

KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem

YÜCE, Sakary ....
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu-TARIMKON (tarimkonicaf):Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan

YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakary ....

Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'I Tarımkon Genel Başkanı Sn.Hakan YÜKSEL, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem YÜCE, Sakarya

Ticaret Borsası Başkanı Sn.Adem SARI ve Nijerja Nijer State Valisi Sn.Abubakar Sani BELLO ve beraberindeki Nijer State heyeti ile birlikte ziyaret etti.

Misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Sakarya Valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM'A teşekkür ederiz.

 

Chairman of Tarımkon, Mr. Hakan YUKSEL, Mayor of Sakarya Metropolitan Municipality, Mr. Ekrem YUCE, Sakarya Commodity Exchange President Mr.

Adem SARI and Nigerja Niger State Governor Mr. Abubakar Sani BELLO and his accompanying Niger State delegation visited Governer of Sakarya, Mr.

Çetin Oktay KALDIRIM. We would like to thank Mr. Çetin Oktay KALDIRIM, Governor of Sakarya,for his hospitality and support.

#sakaryavaliliği #tarımkon #sakaryabüyükşehirbelediyesi #sakaryaticaretborsası #Nijerya #nigerstate

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 20.07.2022 07:16:18
Link : https://www.facebook.com/150066925132744/posts/2399974776808603/



T.C. SAKARYA VALİLİĞİ (SAKARYA.GOV.TR):VALİMİZ SAYIN ÇETİN OKTAY KALDIRIM VE DÜZCE VALİSİ

SAYIN CEVDET ATAY, NİJERYA/NİJER EYALETİ VALİSİ ABUBAKAR SANİ BELLO VE EYALET BAKANLARI

....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım ve Düzce Valisi  Sayın Cevdet Atay, Nijerya/Nijer Eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello

ve Eyalet Bakanları  ....

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım ve Düzce Valisi  Sayın Cevdet Atay, Nijerya/Nijer Eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello ve Eyalet Bakanları ile birlikte

Düzce/Gölyaka’da faaliyet gösteren Tunç-Et tesislerinde incelemelerde bulundular.

 

SBB Başkanı Ekrem Yüce ve Ticaret Borsası Bşk. Adem Sarı’nın da eşlik ettiği ziyarette; İlimizin saygın iş adamlarından ve aynı zamanda Türkiye Kırmızı Et

Üreticileri Merkez Birliği Başkanlığı görevini yürüten Tunç-Et Yön. Kur. Bşk. Bülent Tunç üretime ilişkin detaylı bilgiler verdi.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 21.07.2022 07:38:55
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_368193042128024



Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büy ....
Sakarya Yenigün Gazetesi (sakaryayeniguncomtr):Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından

gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büy ....

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu-2022& araştırmasında listeye girme başarısı gösteren tüm firmaları kutladı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 22.07.2022 11:23:29
Link : https://www.facebook.com/515494531817909_455163556617863



T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:İlimizdeki firmalarla bire bir temasların da gerçekleştiği görüşmelerde;

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem… https://t.co/KneT21Drd5
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:İlimizdeki firmalarla bire bir temasların da gerçekleştiği görüşmelerde; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem…

https://t.co/KneT21Drd5

İlimizdeki firmalarla bire bir temasların da gerçekleştiği görüşmelerde; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, borsa üyeleri ve iş insanları da yer aldı.

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.07.2022 03:39:03
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1550460412658860032



T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, çeşitli temaslar kapsamında İlimizde

bulunan Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Eyalet Ba ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, çeşitli temaslar kapsamında İlimizde bulunan Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar

Sani Bello, Eyalet Ba ....

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, çeşitli temaslar kapsamında İlimizde bulunan Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello, Eyalet Bakanları ve İlimiz

iş adamları ile bir araya geldi. İkili ticari ilişkilerin ele alındığı toplantıda karşılıklı yatırım ve projeler görüşüldü.

 

İlimizdeki firmalarla bire bir temasların da gerçekleştiği görüşmelerde; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı

Adem Sarı, borsa üyeleri ve iş insanları da yer aldı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 22.07.2022 03:45:36
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_368709918743003



candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü

imzaladı https://t.co/RGgd6Uo6y1
candan tufan @candantufan3:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı https://t.co/RGgd6Uo6y1

Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı https://t.co/RGgd6Uo6y1

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.07.2022 05:46:32
Link : https://twitter.com/candantufan3/status/1550492495523598337



NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

....
NetGaste (netgaste):Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı ....

Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 22.07.2022 07:31:01
Link : https://www.facebook.com/275209565993001/posts/2228470864000185/



NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü

imzaladı

https://t.co/flJYwxs6TX
NetGaste.com @NetGaste:Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

https://t.co/flJYwxs6TX

Sakarya Ticaret Borsası İhracat ve İthalatın arttırılmasına yönelik İyi Niyet Protokolü imzaladı

https://t.co/flJYwxs6TX

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.07.2022 07:31:07
Link : https://twitter.com/NetGaste/status/1550518816714633217



T.C. SAKARYA VALİLİĞİ @SAKARYAVALİLİGİ:NİJERYA’DA KURULACAK ORGANİZE SANAYİ KURULUŞ

ÇALIŞMALARININ DA ELE ALINDIĞI PROGRAMDA; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. EKR…

HTTPS://T.CO/QHTUPFZ5KV
T.C. Sakarya Valiliği @SakaryaValiligi:Nijerya’da kurulacak Organize Sanayi kuruluş çalışmalarının da ele alındığı programda; Büyükşehir Belediye Bşk.

Ekr… https://t.co/QhTUpFZ5KV

Nijerya’da kurulacak Organize Sanayi kuruluş çalışmalarının da ele alındığı programda; Büyükşehir Belediye Bşk. Ekrem Yüce, Söğütlü Belediye Bşk. Koray

Oktay Özten, Ticaret Borsası Bşk. Adem Sarı ve OSB yetkilileri de yer aldı.

TWITTER
Yayın Tarihi : 22.07.2022 07:34:58
Link : https://twitter.com/SakaryaValiligi/status/1550519783023869952



T.C. SAKARYA VALİLİĞİ (SAKARYA.GOV.TR):VALİMİZ SN. ÇETİN OKTAY KALDIRIM,NİJERYA/NİJER

EYALETİ VALİSİ ABUBAKAR SANİ BELLO VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİRLİKTE SÖĞÜTLÜ 3.OSB

TEMASLAR ....
T.C. Sakarya Valiliği (sakarya.gov.tr):Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım,Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello ve beraberindeki heyet ile birlikte

Söğütlü 3.OSB temaslar ....

Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım,Nijerya/Nijer eyaleti Valisi Abubakar Sani Bello ve beraberindeki heyet ile birlikte Söğütlü 3.OSB temasları kapsamında

gerçekleştirilen toplantıda OSB’deki mevcut durum, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında brifing aldılar.

 

Nijerya’da kurulacak Organize Sanayi kuruluş çalışmalarının da ele alındığı programda; Büyükşehir Belediye Bşk. Ekrem Yüce, Söğütlü Belediye Bşk. Koray

Oktay Özten, Ticaret Borsası Bşk. Adem Sarı ve OSB yetkilileri de yer aldı.

FACEBOOK
Yayın Tarihi : 22.07.2022 07:37:10
Link : https://www.facebook.com/218451371527807_368833142064014


