7. DÖNEM
DERNEK FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
(8 Ekim 2005–27 Ekim 2007)

KURUMSAL GELİŞMELER
MİAD Ekim 2007 itibarıyla 333 üye sayısına ulaşmıştır. Üye kayıt hızımız
son üç yıl için yıllık ortalamada %30 olarak gerçekleşmiştir. 7. dönemi
kapsayan iki yıl içinde 51 adet yönetici karar toplantısı, 89 adet faaliyet
düzenlenmiştir. Geçen iki yıl zarfında Yönetim Kurulu Toplantıları, Genç
MİAD

Yürütme

Toplantılar,

Fikir

Kurulu

Toplantıları,

Platformları,

MİAD

Komisyon

Toplantıları,

Buluşmaları,

Geziler,

Aylık
MİAD

Ziyaretleri, Eğitim Seminerleri, İftar Yemekleri, İstişare Toplantıları, olmak
üzere 15 ayrı kategoride toplam 140 toplantı ve faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Aylık ortalama 6 adet toplantı ile yoğun bir dönem tamamlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
Derneğimizin yönetim kurulu 8 Ekim 2005’te yapılan 7. genel kurulumuzdan
bu yana toplam 19 adet toplantı yapmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin
toplantı katılım oranı ortalama 12’dir. Bu anlamda yaklaşık olarak %65’lik
katılım oranı ile 7. dönem MİAD Yönetim Kurulu dernek çalışmalarının
yürütülmesini sağlamıştır.
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KOMİSYON ÇALIŞMALARI
MİAD Komisyonları derneğimizin faaliyetlerinin organize edilmesi için gerekli
kararların alındığı kurullardan oluşur. 7. dönemimiz süresince 7 farklı
komisyonumuz toplam 18 komisyon toplantısı yapmıştır.

6. Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen 24 aylık zaman zarfında Sosyal
İşler Komisyonu 2, Ar-Ge Komisyonu 4, Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler
Komisyonu 2, Teşkilatlanma ve Mali İşler Komisyonu 6, Eğitim Komisyonu 2,
Sevgi Evleri Komisyonu 2 kez olmak üzerek gerekli sıklıkta toplantılar
yapmışlardır. (bkz. Ek1) Ayrıca Üyelerle iletişimin güçlendirilmesi, istek,
şikayet

ve

önerilerinin

alınması

amacıyla

2

adet

istişare

toplantısı

gerçekleştirilmiştir. Toplanan komisyonlar faaliyetlerin daha aktif hale
getirilmesinde önemli rol oynamıştır.

GENÇ MİAD ÇALIŞMALARI
Genç MİAD Grubu 2005 yılında MİAD’ın genç kuşaklarla bütünleşmesi ve yeni
nesil ile birlikte güçlü yapısını devam ettirmesi amacıyla oluşturulan bir
gruptur. Genç MİAD Grubu 7. dönemimizde 20 faaliyet 15 toplantı ile toplam
35 organizasyon düzenlemiştir.

Genç MİAD Grubunun tanışma aşamasını tamamlaması ile 2006 yılında
oluşturulan Genç MİAD Yürütme Kurulu bugüne kadar toplam 15 toplantı
yaparak aktif bir dönem geçirmiştir. Genç MİAD toplantı ve faaliyetleri
özellikle 2007 yılı içinde ağırlık kazınmıştır. Bu dönemde Dr. Ala Elcircevi
“Çığlığın Gücü” Kişisel Gelişim Uzmanı Harun Arıkmert “Öğrenme Becerileri
ve Sıra Dışı Yaşam Becerileri” Pof. Dr. İlhan Erdoğan “Yönetimde başarının
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Temel İlkeleri” olmak üzere toplam 3 adet Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
Ayrıca; 1. Fikir Platformu konuk; iktisat tarihçisi Mustafa Özel, 2. Fikir
Platformu Konuk; Kenan Işık, 3. Fikir Platformu Konuklar; Gazeteci-Yazar
Cumali Ünaldı, Gazeteci-Yazar Hrant Dink, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Mesut Parlak, Sanatçı Kenan Işık, 4. Fikir Platformu Toplantısı Dr.
Altay Ünaltay, 5. Fikir Platformu Toplantısı Gazeteci-Yazar Cumali Ünaldı, 6.
Fikir Platformu Toplantısı Akp Millet Vekili Münir Erkal, 7. Fikir PlatformuMustafa Küçük, 8. Fikir Platformu - Atıf Ünaldı’nın katılımlarıyla toplam 8
adet Fikir Platformu organize edilmiştir. Genç MİAD Yürütme Kurlunun yeni
dönemde başlattığı Kurumsal ziyaretler çerçevesinde; İ.Ü. Rektörü Mesut
Parlak Ziyareti, Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er Ziyareti, İTO Başkanı
Murat Yalçıntaş Ziyareti, İBB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erman Tuncer
Ziyareti, İKV Başkanı Davut Ökütçü Ziyareti, İş Bankası Genel Müdürü Ersin
Özince Ziyareti, TUGİAD Başkanı Murat Saraylı Ziyareti, TİM Başkanı Oğuz
Satıcı Ziyareti, İSO Başkanı Tanıl Küçük Ziyareti, ile toplam 9 adet Kurumsal
Ziyaret gerçekleştirilmiştir. Genç MİAD’ın yeni dönemde düzenlediği
Kurumsal Ziyaretler ile sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, üniversiteler
ve ülke gündeminde söz sahibi kurum, kuruluş ve kişilerle daha yakın ilişkiler
kurulmasında rol oynamıştır. Genç MİAD Grubu 3 ayrı kategoride toplam 20
adet

faaliyet

düzenlemiştir.

Genç

MİAD

Yürütme

Kurulunun

hem

organizasyonunu hem de sponsorluğunu üstlendiği, anneler gününe özel
geleneksel bir etkinlik haline gelen gül dağıtımı 2006 ve 2007 yıllarında
yapılmıştır.
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YILLIK DÖNEM ANA KONSEPTİ ETKİNLİKLERİ
MİAD yıllık ana konsept etkinlikleri anlayışıyla her yeni yıla yeni heyecanlar
ve yeni hedefler ile girmektedir. 7. dönem Yönetim Kurulumuz öncülüğünde
gerçekleştirilen MİAD Sevgi Evleri Projesi ve ikinci aşamasının devam ettiği
MİAD Araştırma ve Planlama (MİADAP) Çalışması son iki yılın ana konsept
etkinlikleridir.

Yıllık Dönem Ana Konsepti Etkinlikleri anlayışı doğrultusunda derneğimiz
2002 yılını büyüme ana konsepti ile sürdürmüştür. Büyüyen yapısının getirdiği
ihtiyaçlara paralel olarak 2003 yılında kurumsallaşma adına önemli adımlar
atan MİAD 2004 yılını yapılanma ağırlıklı geçirmiştir. Artık kendi ekseni
etrafında kalamayacak olan Malatyalı İş Adamları Derneğimiz 2005 yılı
itibariyle dışa açılımlarla büyüme yolculuğunu daha ileri boyutlara taşımıştır.
Olgunlaşan alt yapı ve gelişme çalışmalarının meyveleri 2006 yılında uygulama
projeleri ile kendini göstermiştir. Derneğimiz 2007 yılında Araştırma ve
Planlama üzerine yoğunlaşmış Malatya ve bölgesi için uygulamaya yönelik
projeler üretme aşamasına gelmiştir. Derneğimizin yeni döneminde şiar
edindiği, her sene bir proje çalışması yapılması, düşüncesi 2006 yılında Malatya
Sevgi Evleri projesi ile gerçekleştirilmiştir. 2007 yılının ana projesi ise
Araştırma ve Planlama çalışmalarıdır. Araştırma ve Planlama çalışmaları
kapsamında Malatyalı Üniversiteli öğrencilerden oluşan MİADAP Grubu
oluşturulmuştur. Malatyalı Üniversiteli Öğrenciler Birliği MÜNÖD ile işbirliği
içinde yürütülen MİAD Araştırma ve Planlama MİADAP çalışmaları devam
ettirilmektedir. Malatya ve bölgesinin topyekûn kalkınmasını amaçlayan
araştırma ve planlama çalışmaları çerçevesinde toplam 37 adet MİADAP
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların birinci aşamasının tamamlanması
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ile gerçekleştirilen I. Müzakere paneli konularında uzman Malatya hakkında
bilgi sahibi müzakerecilerin katılımı ile yapılmıştır. Müzakere paneli ile eğitim,
sanayi sağlık, iletişim, bilişim, kentsel gelişim gibi konu başlıklarında alanlara
ayrılan grup üyeleri sunumlarını müzakerecilere yapılmıştır.

MİAD-MÜNÖD İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
Türkiye’nin genç nüfus potansiyelinin doğru değerlendirilmesi ile uluslar arası
konjonktürde söz sahibi olabileceği düşüncesini benimseyen derneğimiz;
Malatyalı üniversiteli öğrencilerimiz ile ilişkilerine önem vermektedir.
MİADAP Çalışması, Staj ve İşe Yerleştirme Projesi bu kapsamda MİADMÜNÖD işbirliğinin hayata geçtiği 7. dönem içinde gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.

Malatyalı Üniversiteli Öğrenciler Derneği (MÜNÖD) ile yürütülen ortak
faaliyetler sonucu geleceğimizin teminatı Malatyalı üniversiteli öğrencilerle
daha yakın iletişim kurulmaktadır. MİAD Araştırma ve Planlama (MİADAP)
Grubunun çekirdek alt yapısı MİAD-MÜNÖD işbirliği sonucu MÜNÖD
üyelerinden oluşturulmuştur. MİAD-MÜNÖD işbirliği ile üretilen bir diğer
ortak çalışma Staj ve İşe Yerleştirme projesidir. Proje ile üniversitede eğitim
gören

Malatyalı

öğrencilerimiz

Malatyalı

iş

adamlarımızın

ihtiyaçları

doğrultusunda onların şirketlerine staj ya da iş amaçlı yerleştirildi. Bu sayede
Malatyalı işadamları; sahip oldukları firmalarda çekirdekten eleman yetiştirme
şansına sahip olmuş ve zaman emek kaybına neden olan sürekli çalışacak
kalifiye eleman bulma sorununa da bir çözüm bulma şansı yakalamaktadırlar.
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MİAD RAMAZAN İFTARLARI
MİAD ramazan ayı iftar yemekleri derneğimiz üyelerinin, bürokrat,
akademisyen

ve

ekonomi

çevresinden

geniş

kitlelerin

katılımı

ile

gerçekleşmektedir. MİAD son iki yılda 7 adet iftar yemeğiyle toplam 10 bin
kişiye ulaşmıştır.

Üyeler ve yakın ilişki çevresine yönelik faaliyetlerin yanı sıra sosyal
faaliyetlerle Malatya ve İstanbul’da toplumun çeşitli kesimlerine ulaşılmıştır.
Özellikle ramazan aylarında sponsor olunan çadırlarda MİAD adına iftar
yemekleri verilmiştir. MİAD geçtiğimiz 7. dönemi içine denk gelen iki ramazan
ayı süresince Malatya ve İstanbul’daki organizasyonlarda toplam 10.000 kişiye
iftar yemeği vermiştir.

YABANCI MİSYONLAR İLE İLİŞKİLER
Malatyalı İş Adamları Derneğimizin 7. döneminde iş adamlarımıza yönelik,
onların ticari faaliyetlerini geliştirmek ve bilgilendirilmelerini sağlamak
amacıyla toplam 5 adet MİAD Buluşmaları toplantısı düzenlenmiştir.

Ülkelerin ticari konsolosları davet edilerek özellikle dış ticaret yapan ya da
yapmak isteyen üyelerimizin bilgilendirilmelerini ve doğrudan irtibat
kurmalarını sağlayacak toplantılar yapılmıştır. 2006 yılında düzenlenmeye
başlayan MİAD Buluşmaları toplantılarının ilki İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Uzmanı Arzu Odabaşı Sarı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. MİAD Buluşmaları
2’nin konuğu Amerika İstanbul Başkonsolosluğu ticaret Ataşesi Jeremy Keller
ve Amerikan Şirketleri Derneği Müdürü Emine Etili’nin katılımı ile
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düzenlenmiştir. 3. MİAD Bululşması Prof. Dr. Zeyneş İsmail’in katılımı ile
düzenlenmiştir. MİAD Buluşmaları 4’de konuk misafiri Tunus Ticari Ataşesi
Muhammet Belmufti oldular. Geçtiğimiz dönemde düzenlenen MİAD
Buluşmalarının son 5. toplantısı İngiltere Ticaret Başkonsolos vekili Peter Cook
ticaret, yatırımdan sorumlu konsolos Colin Baret ve İngiliz Ticaret Odası proje
Müdürü Gözde Kutlu’nun katılımı ile gerçekleşmiştir. Ekonomi temelli bir sivil
toplum kuruluşu olarak kuruluş amacımıza uygun bir şekilde ticari ilişkileri
geliştirecek toplantılara devam etmek istemekteyiz. Üyelerimizden bu
toplantılarımız ile ilgili daha fazla öneri ve katılım beklediğimizi belirtmeliyiz.
Varlığınızla

yaşattığınız

derneğimiz

faaliyetleri

katılımınızla

daha

da

gelişmektedir. Gerekli talebin oluşması ile yurtdışına doğrudan ticari geziler
düzenleyerek bu konuda daha etkili bir aracılık yapmak amacındayız.

GEZİLER
MİAD üyelerine yönelik gezi faaliyetleri iş adamlarımızın rahat bir aile
ortamında ilişkilerinin gelişmesini ve yeni dostlukların kurulmasını mümkün
kılmaktadır. Bu amaçla 2006 yılında toplam 3 adet gezi düzenlenmiştir.

Üyelerimizin birlikteliği yakın ilişkisi bizi yarınlara daha umutla bakmaya
teşvik edecek önemli bir unsurdur. Geçtiğimiz dönemde üyelerimizle İzmit
Kartepe The Greenpark Otel’e ve alternatif bir tatil imkanı sunan İzmir Burç
Clup Otel’e gezi düzenlenmiştir. Bunun dışında MİAD ailesi olarak Malatya
kayısı festivali dahilinde düzenlenen bir gezi organizasyonu ile şehrimizin
doyumsuz güzellikleri katılımcı üyelerle birlikte gezilmiştir.
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MİAD AYLIK TOPLANTILARI
Derneğimiz

faaliyetleri

arasında

geleneksel

hale

gelen

MİAD

Aylık

Toplantıları 7. dönemde gündem oluşturacak konu ve konukların katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Ekim 2005’den bu güne toplam 8 adet Aylık Toplantı
yapılmıştır.

Bu çerçevede MÜSİAD Başkanı Sayın Ömer Bolat Toplantısı, İTO Başkanı
Sayın Murat Yalçıntaş Toplantısı, Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan
Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener Toplantısı, DYP Genel
Başkanı Mehmet Ağar Toplantısı, Gazeteci-Yazar Dr. Cengiz Aktar Toplantısı,
Enerji Bakanı Hilmi Güler Toplantısı ve son olarak Zeynel Abidin Erdem, Prof
Dr. Mustafa Erdoğan, Eski Devlet Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Eski Devlet
Bakanı Hüsnü Doğan’ın katıldığı Turgut Özal’ı Anma Paneli ile toplam 8 adat
Aylık Toplantımız 7. dönemimizde gerçekleşmiştir. Bu toplantılardan en
kapsamlıları; Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın ve yaklaşık 1000 kişinin
katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Sevgi Evleri Kampanyası Final Gecesi ve
Malatya’nın

yetiştirdiği

değerli

şahsiyetlerden

biri

olan

merhum

Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı anma amacıyla düzenlenen ve 600’ü aşkın iş
adamı ve üst düzey konuğun katıldığı anma gecesi toplantılarıdır. MİAD 7.
dönemi dahilinde sadece Aylık Toplantılarımızda; iş adamı, akademisyen,
bürokrat ve siyasetçilerin oluşturduğu yaklaşık toplam 4000 kişi konuğumuz
olmuştur.
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MİAD SEVGİ EVLERİ PROJESİ
MİAD Sevgi Evleri kampanyası sonucunda 16 adet villa kimsesiz
çocuklarımızın aile ortamında yaşamalarını sağlayacak ve tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilecek şekilde tamamlanmıştır.

Derneğimiz öncülüğünde başlatılan MİAD Sevgi Evleri projesi MİAD Yönetim
Kurulunun, üyelerinin, hayırsever iş adamların ve kurumların katkıları ile
hayata geçirilmiştir. Bir şefkat eli de sen uzat sloganı ile başlatılan kampanyaya
Malatyalı iş adamlarının duyarlı ilgi ve katılımları ile başarıya ulaşmıştır.
Beylerderesi mevkiinde yapılan ve 7-12 yaş çocuklarımızın taşınacağı toplam
16 tane villa 1.6 milyon YTL bedelle tamamlanmıştır. Malatya Sosyal Hizmetler
Kurumunun Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi ile yürüttüğü tamamlayıcı
çalışmalar çerçevesinde tefrişe 430 bin YTL çevre düzenlemesine de 800 bin
YTL harcanmıştır. İlk etapta her eve 10’ar çocuk olmak üzere 160 kimsesiz
çocuğumuzun yerleştirileceği sevgi evi villaları istenildiğinde daha fazla çocuk
yerleştirilebilecek kapasiteye sahip. Derneğimizin 16 Mart 2006 tarihinde
düzenlediği final gecesi ile başlattığı Sevgi Evleri yapım kampanyası, 11 Nisan
2006 da Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun katılımı ile düzenlenen protokol
imza töreni ile son halini almıştır. Bu kampanya MİAD’ın prestijini
güçlendirdiği ve Malatyalıların şehirleri için birliktelikle neler yapabileceğini
gösterdiği bir proje olarak başarı ile sonuçlandırılmıştır.
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TANITIM ÇALIŞMALARI
MİAD Tanıtım çalışmaları çerçevesinde yazılı ve görsel basında haberler yer
almış, röportajlar yapılmıştır. MİDA Bülteni, MİAD internet sitesi düzenli
bilgilendirmelerin yapıldığı periyodik yayınlar olarak kullanılmıştır. Ayrıca
MİAD

Eğitim

Yayınları

Dizisi

dâhilinde

3

kitabın

basımı

gerçekleştirilmiştir.

MİAD çeşitli TV ve radyo programlarında yönetim kurlu üyeleri tarafından
temsil edilmiş, gündem politika ve bölge ve ülke meseleleri ile ilgili
derneğimize ait görüşler paylaşılmıştır. Ulusal ve yerel gazetelere verilen
röportajlarla derneğimizin görüşleri kamuoyu ile paylaşılmıştır. MİAD yapmış
olduğu çalışmalardan üyeleri ve yakın çevresini periyodik olarak yayınlanan
MİAD Bültenleri ile haberdar etmektedir. Ekim 2005’den bugüne toplam 5 tane
MİAD bülteni ücretsiz olarak sizlere ulaştırılmıştır. Bunun yanında MİAD
İnternet sitesi aracılığı ile interaktif ortamda güncel haberlerin aktarılması ve
iletişim kurulması mümkün olmaktadır. Güncel yayınların dışında MİAD
Eğitim Yayınları olarak adlandırdığımız bazı kitapların basımı da bu dönemde
gerçekleştirilmiştir. MİAD Cumartesi buluşmalarının kitap haline getirildiği
“MİAD Cumartesi Buluşmaları” kitapçığı Ekim 2005 tarihinde yayınlanmıştır.
2006 yılında MİAD Ajandası basılmıştır. Prof. Dr. İlhan Erdoğan’a ait “Çölde
Çiçek Yetiştirmek Saadettin Dinçer’in Hayatı” isimli kitap ve yine Prof. Dr.
İlhan Erdoğan Hocamızın tüm telif haklarını derneğimize bağışladığı
İşletmelerde Davranış isimli kitabın baskısı tamamlanmış, dağıtımları
yapılmaktadır.
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2023 MALATYA VİZYONU VE STRATEJİK GELİŞİM PLANI
ÇALIŞMALARI
MİAD’ın 2007 yılı ana konsept etkinliği olan Araştıma ve Planlama
çalışmaları

çerçevesinde

2023

Malatya

vizyonunun

oluşturulmasını

amaçlayan Bölgesel Orta Merkez (BOM) ve Altın Kayısı Girişimi (AKG)
planları hazırlanmıştır.

Türkiye’nin AB uyum perspektifinin katalizör işlevi gördüğü yeni kalkınma
planları ve ulusal hedefler ile yasal düzenlemeler, tümüyle ülke içinde bölgesel
farklılıkları gidererek ve katılımcılığı sağlayarak ülkemiz için ihtiyaç duyulan
refahı ve huzur ortamını sağlamayı amaçlamaktadır. Gelişmeler kamu ile sivil
oluşumların işbirliğine dayalı, planlı yerel bir gelişmeyi örgütlemeyi mümkün
kılmaktadır. Bu anlayışla MİAD olarak Malatya için Türkiye’nin ulusal
hedefleri ile uyumlu bir “Malatya vizyonu” geliştirmeyi bunun için çerçeve
plan sunmayı gerekli gördük. Malatya’nın ilişki çevresi ile birlikte yani gerçek
bölgesi ile birlikte planlı bir gelişim süreci oluşturmasını gelişimini amaçlarına
göre yönetmesini sağlayacak bir plan taslağı geliştirerek tartışmalar başlatmayı,
oluşacak katılımcı tartışma sürecinde benimsenmiş uygulanabilir ve gerçekçi
bir plan oluşturmayı arzu ettik. Bölgesel Orta Merkez (BOM) planı ve Altın
Kayısı Planı (AKG) bu doğrultuda MİADAP çalışmalarına paralel MİAD Genel
sekreteri Ahmet Turan Koçer tarafından hazırlanmıştır. Öncelikle Malatya’da
Malatya Valisi, Belediye Başkanı ve Üniversiteye sunumlar yapılmış çalışmalar
tanıtılmıştır. MTSO Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca sunum
yapılmış projeler hakkında bilgiler verilmiştir. BOM ve AKG projeleri MİAD’ın
projeleri değildir. MİAD bu projelerin kamuoyunda tartışılmasını ve bölge için
gerekli

bir

oluşumun

sağlanmasında

üzerine

düştüğünü

düşündüğü

yönlendirici rolü yerine getirmek ve bölge için yapılacak çalışmaların
paydaşlarından biri olmak amacındadır. Temel felsefemiz ben anlayışından
uzak biz olabilmektir.
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SONUÇ
MİAD 7. dönem faaliyet çizelgesini bulacağınız Ek 1 deki tablolarda
08.10 2005–27.10.2007 tarihleri arasında derneğimiz tarafından organize edilen
toplantıların ayrıntılılarını bulacaksınız. Bu tablolar ile derneğimizin bütün
faaliyetlerini inceleyebilirsiniz. Yerel kaynaklı bir dernek olarak İstanbul’da
faaliyetlerini sürdüren derneğimiz ulusal çapta faaliyet gösteren birçok
dernekle kıyaslandığında faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. Konu ile ilgili
irtibatta olduğumuz birçok dernekten faaliyetlerle ilgili olumlu tepkiler
alınmaktadır. 2005 yılının son iki ayı itibariyle Yönetici Karar Toplantıları
olarak toplam 11adet toplantı 2 adet de faaliyet düzenlenmiştir. 2006 yılında 18
adet Yönetici Karar Toplantısı 37 adet faaliyet düzenlenmiştir. 2007 yılı
günümüze kadar geçen sürede ise 20 Yönetici Karar Toplantısı 48 adet faaliyet
düzenlenmiştir. Her sene bir faaliyetlerde görülen yükseliş üyelerimizin
katkıları ile devam etmektedir. MİAD 7. döneminde toplam 49 adet Yönetici
Karar Toplantısı düzenlenmiş, yine bu dönemde 12 kategoride 87 adet faaliyet
düzenlenmiştir. Toplam 140 adet toplantı ve faaliyetle 7. dönemimizi
tamamlamış bulunmaktayız. Yerelliğinden güç alan ekonomi temelli bir dernek
olan Malatyalı İş Adamları Derneğimizin 7. dönem faaliyet raporunu değerli
Genel Kurul üyelerimizin takdirine sunarız.

Saygılarımızla…

Yunus AKDAŞ
MİAD 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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