
MTB TOBB DELEGELERİ, 
76. VE 77. TOBB GENEL 
KURULU’NA ONLİNE 
KATILDI

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu başkanlığında düzenlenen genel kurul, Co-vid-19 

tedbirleri kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirildi. 
Genel kurulun açılışında oda ve borsalarda görev almış ve 
hayatını kaybetmiş üyeler rahmet ve dua ile anıldı.
 Genel Kurula MTB’den TOBB Delegeleri; Ra-
mazan Özcan, Erdoğan Ünal, Abdulkadir Akçin katıldı. 
Genel Kurulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MTB 
Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, “COVİD-19 tedbirleri 
kapsamında online olarak gerçekleştirdiğimiz TOBB 76. 
ve 77. Genel Kurulumuzun camiamıza ve iş dünyamıza 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Etkileri halen 
süren COVİD 19 sürecinde iş dünyamızın güçlü sesi olan 
ve üye taleplerimizin karşılanması noktasında canla başla 
çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkloğlu’na teşekkür 
ediyorum” dedi.
 MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da, 

“Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Bir- liği’nin 
(TOBB) elektronik ortamda düzenlenen 76. ve 77. Genel 
Kurul Toplantısının İŞ dünyamıza ha- yırlı olmasını dili-
yorum. Yaklaşık 15 aydır etkilerini hissettiğimiz bir salgın 
sürecini yaşadık. Bu zaman dilimi içerisinde her zaman iş 
dünyamızın yanında olan, sorunların çözümü noktasında 
olağanüstü bir gayret sarf eden ve birçok kamu desteğinin 
sağlanmasında önemli emekleri bulunan TOBB Başkanım 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm oda ve borsalarımız adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.



SÜT TOPLAMA LOKASYONLARI 
YERİNDE İNCELEME

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öz-
can, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ab-

dulvahap Yoğunlu ve Malatya Süt Üreticileri Birliği 
Başkanı Aziz Kurtoğlu ile birlikte “Soğuk Zinciri ve 
Süt Toplama Merkezleri Projesi”  kapsamında hayata 
geçirilecek olan Süt Toplama İstasyonlarında incelem-
elerde bulundular. 
 Proje kapsamında; Şahnahan mahallesindeki 
Damızlık Süt Üreticileri Birliği ait mevcut atıl tesisin 
faaliyete geçirilerek bu merkezde bulunan 4 adet 6 
tonluk ve 1 adet 2 tonluk süt toplama tankı kullanı-
ma alınabilecektir. İlk etapta Şahnahan mahallesinde 
toplanabilecek süt miktarına göre 1 adet 6 tonluk tank 
kullanılacaktır. Böylelikle süt işleme fabrikalarının 

çalışma sistemi doğrultusunda ana merkezin olmay-
acağı, sütün bir rota üzerinden firma aracıyla topla-
nacağı toplamda 6 adet istasyon kurulmuş olacaktır. 
İlimizde sütün kırsal alanda hızlı bir şekilde, sıhhi bir 
şekilde pazarlanmasını sağlayacak altyapıyı kurmuş 
olacağız.


