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8. DÖNEM
DERNEK FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
(27 Ekim 2007–24 Ekim 2009)

KURUMSAL GELİŞMELER
MİAD Ekim 2009 itibarıyla 304 üye sayısı ile faaliyetlerini devam
ettirmektedir. 8. dönemi kapsayan iki yıl içinde 6 ayrı kategoride 39 adet
yönetici karar toplantısı, 20 ayrı kategoride 135 adet faaliyet düzenlenmiştir.
Geçen iki yıl zarfında Aylık Toplantılar, Fikir Platformları, MİAD
Buluşmaları, Bölge Buluşmaları, Sıla Buluşmaları Geziler, MİAD Ziyaretleri,
Eğitim Seminerleri, İftar Yemekleri, İstişare Toplantıları, Projeler, Yönetim
Kurulu Toplantıları, Genç MİAD Faaliyetleri, Yayınlar ve Komisyon
Toplantıları vb. olmak üzere 26 ayrı kategoride toplam 174 toplantı ve
faaliyet gerçekleştirilmiştir. 8. dönemde bir önceki döneme göre toplantı ve
faaliyet ortalaması yaklaşık %21 artış göstermiştir. Aylık ortalama yaklaşık
7 adet faaliyet kalemi ile aktif bir dönem tamamlanmıştır.
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YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
Derneğimizin yönetim kurulu 27 Ekim 2007’te yapılan 8. genel kurulumuzdan
bu yana toplam 12 adet toplantı yapmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin
toplantı katılım oranı ortalama 12’dir. Bu anlamda yaklaşık olarak %60’lik
katılım oranı ile 8. dönem MİAD Yönetim Kurulu dernek çalışmalarının
yürütülmesini sağlamıştır.

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 8. dönemimizde 20 faaliyet 17 toplantı ile toplam
37 organizasyon düzenlemiştir.

Genç MİAD Grubunun tanışma aşamasını tamamlaması ile 2006 yılında
oluşturulan Genç MİAD Yürütme Kurulu 8. dönemde toplam 17 Yönetici Karar
toplantısı yapmıştır. Genç MİAD toplantı ve faaliyetleri iki yıllık süre içerisinde
faaliyetlerini planladığı gibi yürütmüştür. Bu dönemde Finansal verimlilik
uzmanı ve Genç MİAD Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim SIRMA “Mali
Tabloların Okunması”, Euroka Sigorta A.Ş. Ticari İşler Yönetmeni ve Genç
MİAD Yürütme Kurulu Üyesi Timur TİMURKAAN “Beklentiler ve İş Hayatı"
ve “Fırsatlara Hazırlık”, PWC Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı Recep
BIYIK ve PWC Türkiye Vergi ve Hukuk hizmetleri Müdür Yardımcısı Aykut
DİNCER “Yeni Teşvik Paketi ve Yeni Ticaret Kanunu" olmak üzere toplam 3
adet Eğitim Semineri düzenlenmiştir. Ayrıca; İHKİB Başkan Danışmanı Burak
ÜNALDI ve Referans gazetesi yazarı Şevket SÜREK’in konuşmacı misafir
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olarak katıldıkları 9. Fikir Platformu organize edilmiştir. Genç MİAD Yürütme
Kurulunun yeni dönemde başlattığı Kurumsal ziyaretler çerçevesinde İSO
Başkanı Tanıl Küçük Ziyareti, ASKON Başkanı Mustafa KOCA, TMSF Başkanı
Ahmet ERTÜRK, İTKİB Başkanı Hikmet TANRIVERDİ, TUSKON Başkanı
Rızanur MERAL, İGDAŞ Genel Müdürü Bilal ASLAN, İTO Başkanı Murat
Yalçıntaş ve TİKAD Başkanı Nilüfer BULUT ile toplam 8 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 6 ayrı kategoride toplam 19
adet faaliyet düzenlemiştir. Genç MİAD Grubu 4 adet gezi düzenleyerek,
üyeleri arasındaki dostluk ortamının gelişmesi sağlanmıştır. Genç MİAD
Yürütme Kurulunun İTO aracılığıyla TOBB Gençlik Meclisi Projesine temsilci
verme amaçlı projesi devam etmektedir. Ayrıca Genç MİAD Yürütme
Kurulunun hem organizasyonunu hem de sponsorluğunu üstlendiği, anneler
gününe özel geleneksel bir etkinlik haline gelen gül dağıtımı 2008 yılında
yapılmıştır.

YILLIK DÖNEM ANA KONSEPTİ ETKİNLİKLERİ
MİAD yıllık ana konsept etkinlikleri anlayışıyla her yeni yıla yeni heyecanlar
ve yeni hedefler ile girmektedir. 8. dönemde bölgesel gelişmeye yönelik;
Bölgesel Orta Merkez (BOM) ve Altın Kayısı Girişimi (AKG) planlarının
lansmanı ve Kültür Üniversitesi ile ortaklaşa MAİD Akademi çalışması son
iki yılın ana konsept etkinlikleri
kurumsallaşma

yönünde

önemli

olmuştur. Bu faaliyet döneminde

çalışmalar

yapılmış

büyük

oranda

kurumsallaşma çalışmaları tamamlanmıştır. 2010 yılı ana konsept etkinliği
“MİAD Konuk Evi Projesi” olarak planlanmıştır.
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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 dönem bir proje çalışması yapılması, düşüncesi 2006 yılında
geliştirilen ve uygulama safhası ilerleyen Malatya Sevgi Evleri projesi 2007
yılının sonunda tamamlanmıştır. 8. Dönem içerisinde projesi Malatya’nın
bölgesel orta merkez olmasına yönelik BOM ve AKG planları tasarlanmış, yerel
ve ulusal temsilcilere lansmanı yapılarak bölge sorunlarına çözüm önerileri
anlatılmıştır. 2008-2009 yılının ana faaliyeti olarak MİAD Akademi hayata
geçirilmiştir. MİAD Akademi ismiyle Kültür Üniversitesi ile ortak geliştirilen
proje çerçevesinde farklı başlıklarda modüller açılarak iş adamlarının kişisel
gelişimlerini sağlayacak, uluslar arası geçerliliği olan sertifikalı eğitimler
yapılmıştır. Eğitimler sonucu yapılan sınavda başarılı olanlara sertifikaları
verilmiştir. 2010 yılı itibariyle MİAD Malatya İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesinin

ihtiyacı

olan

“Konuk

Evi”

projesinin

gerçekleştirilmesi

planlanmaktadır. “MİAD Konuk Evi” projesi ile zor durumda hastalarının
yanında olmak isteyen hasta yakınlarının, park ve bahçelerde açıkta kaldıkları
görüntüleri hafızalardan silmek amaçlanmaktadır.
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MİAD İFTARLARI
MİAD ramazan ayı iftar yemekleri derneğimiz üyelerinin, bürokrat,
akademisyen

ve

ekonomi

çevresinden

geniş

kitlelerin

katılımı

ile

gerçekleşmektedir. 8. dönem içinde toplam 3 adet iftar yemeği organize
edilmiştir.

Üyeler ve yakın ilişki çevresine yönelik faaliyetlerin yanı sıra sosyal
faaliyetlerle Malatya ve İstanbul’da toplumun çeşitli kesimlerine ulaşılmıştır.
MİAD’ın her yıl düzenlediği geleneksel ramazan iftarına son iki senede yüksek
katılım olduğu görüşmektedir. Yıllık ortalama yaklaşık 600 kişinin katılımıyla
düzenlenen iftar organizasyonu katılan işadamları, bürokrat, akademisyen ve
diğer misafirlerin buluşup yakın ilişkiler geliştirdiği ortamlar olmuştur. MİAD
geçtiğimiz dönemde; üyelere yönelik 2 adet, Malatya’daki iftar çadırlarında
1 adet iftar yemeği düzenleyerek yaklaşık 2.500 kişiye ulaşmıştır.

GEZİLER
MİAD gezileri iş adamlarımızın rahat bir aile ortamında ilişkilerinin
gelişmesini ve yeni dostlukların kurulmasını mümkün kılmaktadır. Bu amaçla
2008-2009 yılında toplam 8 adet gezi düzenlenmiştir.

Üyelerimizin birlikteliği yakın ilişkisi bizi yarınlara daha umutla bakmaya
teşvik edecek önemli bir unsurdur. Geçtiğimiz dönemde üyelerimizle Antalya
Ela

Quality

Otel’e

iki

gezi

düzenlenmiştir.

Genç

MİAD

Grubunun

organizasyonu ile iki defa İzmit Kartepe The Greenpark Otel’e kış sporlarının
yapıldığı gezi organize edilmiştir. İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin paylaşıldığı
iki Boğaz gezisi de genç MİAD organizasyonu ile gerçekleşmiştir. Ayrıca
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MİADAP Grubu ile Bursa’nın tarihi güzellikleri rehber eşliğinde gezilmiştir.
Bunun dışında MİAD ailesi olarak Malatya kayısı festivali dahilinde
düzenlenen bir gezi organizasyonu ile şehrimizin doyumsuz güzellikleri ve
dünyaca ünlü Nemrut Dağı katılımcı üyelerle birlikte gezilmiştir.

MİAD BULUŞMALARI
Üyelerimizin

yakın

çevrelerindeki

üye

işadamlarıyla

tanışmaları,

dostluklarını ve iş ilişkilerini geliştirebilmeleri amacıyla “MİAD Bölge
Buluşmaları” toplantıları organize edilmiştir. 8. Dönemde toplam 6 adet
buluşma ile İstanbul’un değişik semtlerindeki üyelerimiz arasında tanışma,
kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca Malatyalı diğer dernekler ile
ilişikleri geliştirmek amacıyla toplam 3 adet Sıla Buluşmaları organize
edilmiştir. Sıla Buluşmaları her biri farklı bir derneğin ev sahipliğinde
Malatyalı derneklerin buluşmasına vesile olmuştur.

İstanbul’un değişik semtlerinde organize edilen MİAD Bölge Buluşmaları
toplantıları üyelerin dernekle ve kendi aralarında yakınlaşmasını sağlamak için
organize edilmiştir. Bu çerçevede Bağcılar ve çevresi, Bakırköy-Merter ve
çevresi, Fatih ve çevresi, Bayrampaşa ve çevresi, Anadolu Yakası, Avcılar ve
çevresi olmak üzere toplam 6 bölgede buluşmalar organize edilmiştir. MİAD’ın
öncülüğünde yerel derneklerin bir araya geldiği Sıla buluşmalarının ilki İzollu
Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İkinci Sıla Buluşması Darende Eğitim
ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde, üçüncü Sıla Buluşması Pötürgeli İşadamları
Derneği ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Sıla buluşmalarında dernekler arası
iletişim konusu ve dernekler hakkında görüş alışverişi yapılması mümkün
olmuştur.
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MİAD PERŞEMBE BULUŞMALARI
Perşembe Buluşmaları MİAD’ın belirli bir konuda uzmanları davet ederek
üyelerini bilgilendirilmesini ve soru cevap yolu ile konunun derinlemesine
incelenmesini sağlamaktadır. Sekizinci dönemde toplam 7 Perşembe buluşması
gerçekleşmiştir.

İşadamlarımızın sektör hakkında ya da kültürel konularda bilgi sahibi
olmasına yönelik gerçekleştirilen perşembe buluşmalarına uzman konuklar
katılmaktadır. MİAD Perşembe Buluşmalarının 6. sı “Tarım ve Ağaçlandırma
Destek ve Teşvikleri, Malatya’da İşadamı için Yatırım ve Fırsat Alanları”
konusunda Malatya Tarım İl Müdürü Ahmet GÜLDAL ve Malatya Çevre ve
Orman Müdürü katılımıyla düzenlenmiştir. “Kentsel Dönüşüm Projeleri ve
İşadamlarımız için Fırsatlar”

konulu 7. Perşembe Buluşması K.çekmece

Belediye Başkanı Aziz YENİAY’ın katılımıyla gerçekleşmiştir. 8. Perşembe
Buluşmasında “İşletmelerin İhracat Yeteneklerinin Geliştirilmesi” konusu Dış
Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürü Ali BOĞA’dan dinlenilmiştir.
Ekonomist Arzu ODABAŞI’nın katıldığı 9. Buluşmada “Durgun Ekonomilerde
Başarılı Olmak” konusu ele alınmıştır. 10. Perşembe Buluşmasında Milli
Prodüktivite Merkezi (MPM) Müşaviri Dr. Mustafa Kemal AKGÜL“Ekonomik
Krizden En Az Etkilenmek İçin Neler Yapılabilir?” konusunda yapılabilecekleri
katılımcılarla paylaştı. Malatya’nın önemli işadamlarından olan Kadir ERİŞ ile
11. Perşembe Buluşması gerçekleştirilmiştir. Malatyalı Araştırmacı yazarlar 12.
Perşembe

Buluşması

toplantısında

Malatya

Kültürü

hakkında

değerlendirmeler yapılmıştır.
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MİAD LOBİ ETKİNLİKLERİ
Derneğimizin sekizinci döneminde ağırlık verilen lobi faaliyetleri Malatya ve
Malatyalının sesini daha fazla duyurması ve etkin ilişki çevresi oluşturarak
söz hakkına sahip olması amacıyla devam ettirilmektedir. Bu çerçevede MİAD
Yönetim Kurulu öncülüğünde 6 adet toplantı ve buluşma organize edilmiştir.

MİAD lobi çalışmaları çerçevesinde bürokrat, akademisyen, hukukçu ve
siyasetçi olmak üzere birçok kesimden isimle bir araya gelinmiştir. Ankara’daki
Malatyalı bürokratların bir araya geldiği Ankara Bürokratlar Buluşması, İnönü
Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Cemil ÇELİK buluşması, MİAD Yönetim
Kurulu-Numan KURTULMUŞ buluşması, Malatyalı Hukukçu ve Bürokratlar
Buluşması, Malatyalı Meclis Üyeleri Buluşması ve MİAD- İBB Başkanı Kadir
TOPBAŞ buluşması organize edilmiştir. Bu buluşmalarla bürokrasi ve siyaset
çevresine MİAD tanıtılmış faaliyetler hakkında bilgiler verilmiş ve iletişimin
artırılması sağlanmıştır.

MİAD AYLIK TOPLANTILARI
Derneğimiz

faaliyetleri

arasında

geleneksel

hale

gelen

MİAD

Aylık

Toplantıları 8. dönemde gündem oluşturacak konu ve konukların katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Ekim 2007’den bu güne toplam 5 adet Aylık Toplantı
yapılmıştır.

Bu çerçevede Dönemin Sanayi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN Toplantısı,
Rönesans Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erman ILICAK ile
Dünya Bakliyatçılar Birliği İkinci Başkanı Sayın Hakan BAHÇECİ Toplantısı,
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“Malatyalı

Yerel

Yönetim

Adayları”

Toplantısı,

Devlet

Bakanı

ve

Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ Toplantısı, Merkez Bankası Başkan
Yardımcısı Sayın M. İbrahim TURHAN Toplantısı ile toplam 5 adet Aylık
Toplantımız 8. dönemimizde gerçekleşmiştir. Bu toplantılardan yerel yönetim
adaylarının bir araya geldiği 38. Aylık toplantı seçim dönemine yakın Malatyalı
adayların işadamları ile buluşmasına vesile olmuş ve ilgi ile karşılanmıştır.
MİAD 8. dönemi dahilinde sadece Aylık Toplantılarımızda; iş adamı,
akademisyen, bürokrat ve siyasetçilerin oluşturduğu yaklaşık toplam 2000 kişi
konuğumuz olmuştur.

TANITIM ÇALIŞMALARI
MİAD Tanıtım çalışmaları çerçevesinde yazılı ve görsel basında haberler yer
almış, röportajlar yapılmıştır. MİAD Bülteni, MİAD internet sitesi düzenli
bilgilendirmelerin yapıldığı periyodik yayınlar olarak kullanılmıştır.
Geçtiğimiz dönemde özellikle elektronik yayınlar serisine önem verilerek
bu alanda çalışmalar hızlandırılmıştır. E-Bülten ve haftada iki kez
üyelerimizin tanıtıldığı E-Katalog

ile

üyelerimize yeni teknolojinin

imkanları ile daha hızlı daha etkin araçlarla ulaşılmıştır.

MİAD çeşitli TV ve radyo programlarında yönetim kurulu 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 2007’den bugüne toplam 3 tane
MİAD bülteni ücretsiz olarak sizlere ulaştırılmıştır. Bunun yanında MİAD
İnternet sitesi aracılığı ile interaktif ortamda güncel haberlerin aktarılması ve
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iletişim kurulması mümkün olmaktadır. Elektronik yayınlara ağırlık vererek
hem dernek faaliyetleri gündem sıcaklığını koruyorken hızlı bir kanalla üyelere
haber olarak ulaştırılmış hem de e-katalog çalışması ile üyelerin birbirlerinden
haberdar olmaları sağlanmıştır. 8. Dönemde toplam 20 adet e-bülten
yayınlanmıştır. Yeni bir elektronik yayın olan e-katalog çalışmasında 2009 yılı
içinde toplam 39 adet e-katalog yayınlanmıştır. E-katalog çalışması ile üyelerin
birbirleri ile iş yapmalarını teşvik etmek amaçlanmakta üye firmaların bilgileri
paylaşılarak dernek çevresinin de haberdar olmaları sağlanmış, üyeler adına
bir tanıtım çalışması yürütülmüştür. MİAD sekizinci döneminde toplam 62
adet basılı ve görsel yayın ile üyelerine ve yakın çevresine ulaşmayı
amaçlamıştır.

PROJELER
2023 Malatya vizyonunun oluşturulmasını amaçlayan Bölgesel Orta Merkez
(BOM) ve Altın Kayısı Girişimi (AKG) planlarının lansman çalışmaları
yapılmıştır. İMEP Projesi ile Küçükçekmece Belediyesi, İŞKUR ve MİAD
arasında İstihdam için Mesleki Eğitim Projesi geliştirilmiştir. MİAD
Danışmanlık Merkezi projesiyle MİAD üyelerine özel ücretsiz danışmanlık
hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca Genç MİAD Yürütme Kurulunun üst örgütlerde
temsil için rapor hazırlamıştır. İTO aracılığı ile TOBB Gençlik Meclisine ve
diğer üst örgütlere temsilci verme amaçlı proje devam etmektedir.

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
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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.

MİAD’ın bir diğer projesi Küçükçekmece Belediyesinin öncülüğünde İŞKUR ve
MİAD ile ortak uygulamaya koyulan İMEP Projesi olmuştur. İstihdam İçin
Mesleki Eğitim Projesi kapsamında işadamlarının eleman ihtiyaçlarına yönelik
devlet destekli eleman eğitimi ve sigorta avantajları sağlanmıştır. Proje ile hem
işsizlere çözüm üretilmiş hem de işadamları avantaj sağlamıştır.

8. dönemde uygulanan MİAD Danışmanlık Merkezi ile üyelerin ihtiyaç
duydukları danışmanlık hizmetini ücretsiz sağlanmıştır. Danışmanlık Merkezi
uygulaması ile üç haftalık bir süreçte dernek merkezinde uzmanlar
bulundurularak üyelere özel hizmetler sunulmuştur.
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Genç MİAD Yürütme Kurulunun 8. dönemde uygulamaya koyduğu üst
kuruluşlarda temsil edilme projesi çerçevesinde İTO Başkanına sunum
yapılmış ve TOBB Gençlik Meclisi üyeliği için Genç MİAD’ı temsilen aday
isimler verilmiştir. Genç MİAD Yürütme Kurulu Malatyalı Genç işadamlarının
daha fazla üst kurullarda temsilini sağlamak için diğer örgütlere yönelik
görüşmelerde yapmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında 8. dönemde Malatya’da yaptırılan
MİAD Sevgi Evlerinin Açılışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Malatya Kaynarca
İlköğretim Okulunun tadilatı ve restorasyonu çalışmaları yapılmıştır.

EKİM 2007-EKİM 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU.doc

Sayfa 13 / 14

SONUÇ

MİAD 8. dönem faaliyet çizelgesini bulacağınız Ek 1 deki tablolarda
27.10 2007–24.10.2009 tarihleri arasında derneğimiz tarafından organize edilen
toplantıların ayrıntılılarını bulacaksınız. Bu tablolar ile derneğimizin bütün
faaliyetlerini inceleyebilirsiniz. MİAD ulusal çapta faaliyet gösteren birçok
dernekle kıyaslandığında faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. Konu ile ilgili
irtibatta olduğumuz birçok dernekten faaliyetlerle ilgili olumlu tepkiler
alınmaktadır. 2007 yılının son iki ayı itibariyle Yönetici Karar Toplantıları
olarak toplam 9 adet toplantı 2 adet faaliyet düzenlenmiştir. 2008 yılında 17
adet Yönetici Karar Toplantısı 49 adet faaliyet düzenlenmiştir. 2009 yılı
başından günümüze kadar geçen sürede ise 13 Yönetici Karar Toplantısı, 84
adet faaliyet düzenlenmiştir. Her sene faaliyetlerimizde görülen yükseliş
üyelerimizin katkıları ile devam etmektedir. MİAD 8. döneminde toplam 39
adet Yönetici Karar Toplantısı düzenlenmiş, yine bu dönemde 20 kategoride
135 adet faaliyet düzenlenmiştir. Toplam 174 adet toplantı ve faaliyetle
8. dönemimizi tamamlamış bulunmaktayız. Etkin yapısı ve profesyonel
dernekçilik birikiminden güç alan bir sivil toplum örgütü olan Malatyalı
İşadamları Derneğimizin 8. dönem faaliyet raporunu değerli Genel Kurul
üyelerimizin takdirine sunarız.

Saygılarımızla…

Yunus AKDAŞ
MİAD 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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