
KALKINMA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FUARI AÇILIŞI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

destekleri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, 
Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkın-
ma Ajansı iş birliğinde, Şanlıurfa Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezinde Bölgesel Kalkınma Yatırım, 
İşbirliği Forum ve Fuarı düzenlendi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın katılımı 
ile açılışı yapılan Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği 
Forum ve Fuarı üç gün süreyle kapılarını ziyaretçil-
erine açık tuttu. Fuar kapsamında ayrıca yerel dina-
miklerin ve fırsatların doğru değerlendirilerek yeni 
yatırımlara imkân sağlanmasına katkı sunacak çeşitli 
paneller gerçekleştirildi.
Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve 
Fuarı’nın açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Her bir yeni girişimci demek, 10 tane istihdam de-
mek. Her sene 100 bin girişimci çıkarırsak ülkemizde 
işsizlik diye bir sorun kalmaz” dedi.



ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMINDA
Malatya Ticaret Borsası, Battalgazi Halk Eğitim 

Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi işbirliği-
yle Cumhuriyet İlkokul’undaki öğrencilere kırtasiye 
yardımında bulundu.
 Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
her yıl bir yenisini ekleyerek devam eden ve önem-
li çalışmalar gerçekleştiren Malatya Ticaret Borsası 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,(TOBB)finansman 
desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malze-
mesi yardımı yaptı.

 Kırtasiye yardımı öncesinde sınıfları gezer-
ek öğrencilerle sohbet eden Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan Özcan, kalkınmanın temelinin eği-
tim ve kültür olduğunu vurgulayarak, ”Eğitim alanın-
da ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ve okullarımıza kırta-
siye yardımlarında bulunuyoruz. Malatya’da belirmiş 
olduğumuz okullarda kırtasiye yardımını okullara 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Malatya Ticaret Borsası’nın 
kendi aktif işlerinin dışında sosyal sorumluluklar-
da bulunduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu 

şehre ve şehrin çocuklarına karşı bir takım sorum-
luluklarımız var. Bu sorumlulukları da bir taraftan 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Her yıl düzenli olarak 
eğitime destek vermek amacıyla kırtasiye yardımı 
gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç 
sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.



MTB’DEN AŞURE İKRAMI
Malatya Ticaret Borsası (MTB), muharrem ayı 

dolayısıyla üyelerine ve bölge esnafına yönelik 
aşure ikramı gerçekleştirdi.
 MTB her yıl geleneksel olarak düzenlediği 
muharrem ayı aşure ikramlarını bu yılda sürdürdü. 
Borsa yemekhanesinde özel olarak hazırlanan aşurel-
er, MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 
Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve MTB personelleri tarafından Şire Pazarı ve 
Buğday Pazar’ı içerisinde faaliyet gösteren üyeler ve 
bölge esnafına ikram edildi.
 Aşure ikramları sırasında GTB üyeleri ve 
çevre esnafı ile bir süre sohbet eden Ramazan Özcan, 
kültürümüzde özel bir yeri bulunan aşurenin birlik ve 
beraberliğin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi old-
uğunu ifade etti.
 Kadim kültürümüzün en güzel örneklerin-
den biri olan aşurenin toplumumuzda her zaman 

çok farklı bir yerinin bulunduğunu kaydeden Akıncı, 
“Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure 
ikramlarımızla geleneklerimizi yaşatmayı, dostluk 
ve kardeşlik bağlarımızı bu vesileyle daha da pe-
kiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.


