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BAŞKAN'IN MESAJI 

Değerli üyelerimiz Malatya Ticaret Borsası olarak modern bir borsacılık yaklaşımı içerisinde; üyelerine, bölge ve ülke 

kalkınmasına yön veren,  hizmet alanlarında sürekli ileri giderek, sayılır ve saygın bir kuruluş olma düsturu ile hareket 

etmekteyiz. 

Borsamız çağdaş borsacılık anlayışını Malatya ilinde geliştirerek üyelerimize, ilimize ve bölgemize daha iyi hizmet vermek, ülke 

ekonomisinde hak ettiğimiz yeri koruyarak, faaliyetlerimizi daha kapsamlı, yüksek standart da, verimli, etkili, tarafsız, doğru, 

güvenilir ve hızlı bir biçimde sunmaktadır. 

Malatya Ticaret Borsası olarak bölgemizde ve ilimizde ekonomik gelişimin sağlanmasını, gelir seviyesinin yükselmesini siz 

değerli üyelerimizin destekleri ile sağlayacağımıza olan inancımızla saygılar sunarım. 

Ramazan ÖZCAN  

Yönetim Kurulu Başkanı 
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Ramazan ÖZCAN 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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Cem ATAR Nurdan ÖZENDİ 
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Ahmet ÖZKOCAOĞLU Bülent KOÇYİĞİT 

 
Kantar Memuru Laborant 

 

 

1-TEMEL YETERLİLİKLER 

 

1.1.-YÖNETİM VE ODA/BORSA MEVZUATI 

Malatya Ticaret Borsası üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 

hakim kılmak üzere kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Borsamızın; yönetim kurulu, meclisi, komisyonları, üyeleri, personeli ve paydaşları tarafından benimsenen hedefleri ile 

misyon ve vizyonu mevcuttur. 

Misyon 

Modern bir borsacılık yaklaşımı içerisinde; üyelerine, bölge ve ülke kalkınmasına yön veren,  hizmet alanlarında sürekli ileri 

giderek, sayılır ve saygın bir kuruluş olmaktır. 

 

Vizyon 

Çağdaş borsacılık anlayışını Malatya ilinde geliştirerek üyelerimize, ilimize ve bölgemize daha iyi hizmet vermek, ülke 

ekonomisinde hak ettiğimiz yeri koruyarak, faaliyetlerimizi daha kapsamlı, yüksek standart da, verimli, etkili, tarafsız, doğru, 

güvenilir ve hızlı bir biçimde sunmaktır.  

Temel İlkeler 

• Mesleki etik ve ahlak kurallarına uygun 

• Şeffaf ve hesap verebilir 

• Sürekli gelişime ve toplumsal gelişime açık   

• Bilgi ve değer üreten 

• Üyeleri arasında diyaloga ve işbirliğine yatkın  
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1.2-MALİ YÖNETİM 

Maliyetlendirme, kurumun hedef ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Böylelikle kaynakların amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir. 

Stratejik hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet ve projelerin bütçe ile 

ilişkisi kurulur. Öncelikle her bir hedefinin gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılır ve bir hedefin yaklaşık 

maliyetine ulaşılır. Stratejik hedeflerin toplam maliyetinden ilişkili oldukları stratejik amacın maliyeti elde edilir ve stratejik 

amaçların toplam maliyetinden de stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılır. 

 

Mali Politika 

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ve sorumluluk ile Malatya Ticaret Borsası, mali kaynaklarını; üyelerinin ihtiyaç ve 

taleplerinin karşılanması, üyelerinin iş geliştirmesi ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması için kullanacaktır. 

 

 

Mali yönetimini esaslarını; 

• Harcama ve gelirlerinde süreklilik,  ölçüle bilirlik ve belgelerle tanımlanma, 

• Açık ve şeffaf, mali planlama ve bütçelemede tutarlılık,  
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• Tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun, mali risk yönetimi, gibi ilkelere uygun olarak 

yürütecektir. 

 

Malatya Ticaret Borsası Son 3 Yılın Gelir Gider Tablosu 

YIL GELİR GİDER 

2016 2.071.743 1.762.237 

2017 2.051.457  1.877.137 

2018 2.614.676 1.917.791 

 

 

2018 Yılında İşlem Gören Ana Ürünler 

İŞLEM GÖREN MADDELER MİKTARI (KG/AD.) TUTARI ( TL ) 

HUBUBAT 61.029.857,51 52.193.558,67 

HUBUBAT MAMÜLLERİ 638.566,76 357.995,14 

BAKLİYAT VE MAMÜLLER 553.880,00 1.544.848,63 

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 39.103.195,30 11.137.984,52 

KURU VE YAŞ MEYVELER 202.296.848,73 2.051.698.753,28 

YAĞLI TOHUMLAR 1.905,00 31.782,50 

HAYVANSAL YAĞLAR 225,00 2.947,50 

MEYVE ÇEKİRDEKLERİ 17.146.369,95 124.292.534,53 

ORMAN MAHSÜLLERİ 350.193,00 4.908.347,60 

CANLI HAYVANLAR 3.582.923,02 130.251.627,03 

HAM DERİLER 518.841,72 2.755.211,64 

ÇEŞİTLİ MADDELER 521.642,00 904.867,50 

GENEL TOPLAM 325.744.447,98 2.380.080.458,54 

 

1.3-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Borsa personelinin sahip olması gereken nitelikler, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları güncelliği sürekli sağlanan kalite 

yönetim sistemi içerisinde mevcuttur. 
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Personelin katılımı Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talebi, Personel Memnuniyet Anketi ve yılda bir kez düzenlenen İyileştirme ve 

Geliştirme Toplantılarında alınan görüş ve öneriler yoluyla sağlanmakta, bunlar değerlendirilerek uygunluğu doğrultusunda 

uygulamaya geçirilmektedir. Personelin motivasyonunun sağlanması ve artırılması amacıyla çeşitli sosyal aktiviteler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız 

 Malatya Ticaret Borsası üye memnuniyetinin ön koşulunun personel memnuniyetinden geçtiğinin farkındadır.  

 Bu nedenle çalışanlarımızın;   

• Kurumsal sadakat bağını güçlendirmek,  

• İstek beklenti ve önerilerini dikkate alan şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,  

• Sürekli eğitimler ile kendini geliştirme olanakları sağlamak,  

• Herkese fırsat eşitliği olanakları yaratarak,  yüksek performansı ödüllendirmek, 

   temel politikamızdır. 

1.4-İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 

Borsamız Yönetim Kurulu her dört yılda bir düzenlediği Stratejik Plan doğrultusunda Meclis Tarafından da gözden geçirilen ve 

onaylanan Yıllık Çalışma Planı hazırlamaktadır. 

Periyodik olarak yapılan YGG Toplantılarında çalışma hedefleri düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmektedir. Üyelere yıllık rapor 

sunulmaktadır. 

1.5-HABERLEŞME VE YAYINLAR 

Malatya Ticaret Borsası olarak haberleşme politikamızın temelini; iletişim kaynaklarını teknolojik gelişmelere uygun olarak kullanıp, 

üyelerimiz ve paydaşlarımıza zamanında ve tam hizmet vermek oluşturur. 

Yerel basın ve televizyonlarda hakkımızda çıkan haberlere facebook, Instagram ve Twitter adresimizden ulaşılabilir. 

Haberleşme Yayın Politikamız 

• Üyelerimizin tercih ettikleri haberleşme ve iletişim yöntemlerini belirleyerek, beklentilerine uygun bir haberleşme ve iletişim 

stratejisi geliştirmek,  

• Her türlü iletişim ve haberleşme olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak, 

• Üyelerimiz, dış paydaşlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla, faaliyet alanlarımızla ilgili mevcut ve geliştirilebilir ekonomik raporlar, 

iş istatistikleri, yatırım olanakları gibi veriler sunarak doğrudan ve dolaylı katma değer sağlamak, 

1.6-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 

Malatya Ticaret Borsası, lisansları yapılmış Windows işletim sistemleri, Pentium çift çekirdek işlemcili, LCD monitörlü bilgisayarlarla 

üyelerine hizmet vermektedir. 

Borsasının, yedeklemesi TOBBNET sistemi ile sağlanmaktadır. Yedekleme bina içinde bulunmakla birlikte, hizmetin alındığı kurum 

tarafından Borsa merkez binasında korunmaktadır. 

Ayrıca üye bilgilerinin; kurumu tanıtan ve haberlerin yayımlandığı Malatya Ticaret Borsası'nın web sitesi olan 

www.malatyatb.tobb.org.tr adreslerinde sürekli güncellemesi yapılmaktadır. 
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Hizmet binası 14 adet kamera ile izlenmekte olup, Borsada gerçekleşen tüm toplantılar 2012 yılından itibaren görüntülü olarak kayıt 

alına alınıp arşivlenmeye başlanmıştır. 

DONANIMLAR 

Sıra NO Donanım Sayısı Bulunduğu Birim 

1 Masaüstü Bilgisayar 1 Kantar 

2 Masaüstü Bilgisayar 1 Bilgi İşlem 

3 Masaüstü Bilgisayar 1 Başkanlık 

4 Masaüstü Bilgisayar 1 TESCİL 

5 Masaüstü Bilgisayar 1 GENEL SEKRETER 

6 Masaüstü Bilgisayar 1 MUHASEBE 

7 Masaüstü Bilgisayar 1 Basın Yayın 

8 Masaüstü Bilgisayar 1 Muhasebe 

9 Diz Üstü Bilgisayar 1 KON.SALONU 

10 Projeksiyon 1 TOP.SALONU 

11 Projeksiyon 1 KON.SALONU 

12 Yazıcı 1 TESCİL 

13 Yazıcı 3 TESCİL 

14 Yazıcı 1 MUHASEBE 

15 Fax+Yazıcı+Fotokobi 1 GENEL SEKRETER 

16 Yedekleme Cihazı 1 Bilgi İşlem 

17 Güç Kaynağı 3 TESCİL 

18 Güç Kaynağı 1 MUHASEBE 

19 Güç Kaynağı 1 GENEL SEKRETER 

20 Fotoğraf Makinası 1 BASIN YAYIN 

21 Klima 16 Genel 

22 Server 1 server odası 

23 Kamera 1 Genel 

 

Borsamız bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli bir bicimde kullanmaktadır. Borsamız, Üyeleri ile çeşitli vasıtalarla etkin iletişim 

kurmakta, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olduğu gibi söz konusu donanımı 

sürekli güncel tutmaktadır. Borsamız interaktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir internet web sitesine sahiptir. Güncellemeler 

ve gerekli bakımlar Bilgi İşlem birimi yetkilileri tarafından düzenli olarak yapılmakta ve denetlenmektedir. 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız 

• Güncel ve güvenilir bilgiye erişerek kurumsal ve üyelerimizin kullanımına sunarak iş sürekliliğini sağlamak, 

• Yeni gelişen teknolojileri önce kendimiz ve sonra üyelerimizin kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlemek, 

• Bilgi güvenliği sağlamak ve yeni teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek yeni risklere karşı önlemler almaktır, 

• Sosyal medya, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi paylaşımlarını arttırarak, bilgi bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven 

ortamını yaratmayı sağlamak.  

1.7-ÜYE İLİŞKİLERİ 

Borsamızın 2018 Yılı sonu itibariyle 612 Faal ve 127 Askı’da üyemiz bulunmaktadır. Üye ihtiyaçları yapılan anket çalışmaları ile tespit 

edilmektedir. Anket sonuçları doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır. Yapılan Memnuniyet Anketi Değerlendirme raporu 
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sonucunda, Borsa hizmetleri ve personelden memnuniyetin iyi düzeyde olduğu ve memnuniyet oranının % 80 olduğu görülmüştür. 

Borsa Çalışanlarından Memnuniyetin yüksek düzeyde olduğu, Borsadan beklentinin güvenden dolayı iyi olduğu, Borsa tarafından 

yapılan anketin güven oluşturduğu, Üyelerin, Borsa çalışmalarının yanında olduğu, Sonuç olarak, Malatya Ticaret Borsasının bir takım 

oluşturduğu, Üyeler ve Borsanın birlikte çalışması sonucu güzel sonuçların ortaya çıkması için gereken sinerjinin mevcut olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Hububat gurubun yer aldığı Buğday Pazarı esnafı ile bir araya geldi. Malatya Ticaret 

Borsası Meclis Kurullarıyla her hafta bir araya gelen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, son olarak hububat guruplarının 

yer aldığı buğday pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda hububatçıların sorunlarını dinleyen 

Özcan, sektörün sorunlarını masaya yatırarak hazırlayacakları raporu yetkili kurullara taşıyacaklarını söyledi. Özcan, toplantıda özellikle 

yeni bir buğday pazarının da acil bir ihtiyaç olduğunu vurgularken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaşanan arpa satışlarındaki 

sıkıntılarında çözülmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. 

 

 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı alımlarında uygulanan 200 gramlık çuval darasını güncelleme yaparak 100 
grama düşürdüklerini söyledi.  
Konuyla ilgili Ticaret Borsasında bir basın toplantısı düzenleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, göreve geldikleri andan 
itibaren yapılması gereken konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadede ki planlamalar yaptıklarını söyledi. Bunlardan en önemlilerinden 
birisinin de müstahsil ve çiftçiyi ilgilendiren konuların başında olan çuval darası olduğunu belirten Özcan, bu kapsamda uzun zamandır 
örf adet yönetmeliklerinde yer alan bu konuyu değiştirme kararı aldıklarını söyledi. Borsa olarak aldıkları kararın meclisten 
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onaylandıktan sonra Ticaret Bakanlığı’na gönderildiğini ve bakanlığın ise kararı onayladığını ifade eden Özcan, “Burada almış 
olduğumuz karar müstahsil ve çiftçimizin uzun zamandır ticaretçimizin, tedarikçi ve ihracatçının ürünü çiftçiden satın aldıktan sonra 
naklini gerçekleştirmek için yaptığı işlemde bir çuvallama yöntemi ile ürünü şehre naklediyordu. Bu çuvallama yöntemi sonucunda bir 
çuval darası ortaya çıkıyordu. Naylon çuvalda 200 gr çuval darası adı altında bir kesinti uygulanıyordu. Burada bizim de yapmış 
olduğumuz incelemelerde çuval darasındaki kesintinin mevcutta olması gerekenin üstünde olduğunu tespitini gerçekleştirdik. Burada 
uygulamada olan 200 gr çuval darası yöntemini uygulamada yeniden güncelleme de yaparak meclis kararı ile de 100 gr olarak 
düşürülmesi kararı aldık” şeklinde konuştu. Malatya Ticaret Borsasında işlem gören ve borsa bünyesinde olan herkesi kapsayacak olan 
bu uygulamanın 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini dile getiren Özcan, “Bununla ilgili Ticaret Borsa’larının örf adet 
yönetmeliğinde de bir uygulama gerçekleştirmek gerekiyordu. Bunu da almış olduğumuz kararla basın yoluyla özellikle gerek görsel, 
gerekse yazılı medyanın müstahsil ve çiftçimize bu uygulamamızın ulaşması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun mutlaka acil bir şekilde 
çiftçimize de ulaşmasını sağlamış olacağız. Konuyla ilgili tarafları da bilgilendirdik. Ziraat Odaları Başkanları ile de bu konuyu görüştük. 
Bu kararı da uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.  
Bu kararı tüccarlar ve ihracatçılarla birlikte aldıklarını da kaydeden Özcan, “Bu uygulamayı aslında onlar bizden talep ettiler. Çünkü 
ortada bir hak kaybı vardı. Yani müstahsil ve çiftçinin uğramış olduğu bir hak kaybı vardı, bunu da uzun zamandır dile getirilmiyordu 
ama ihracatçımız ve tüccarımız bu hak kaybının ortadan kaldırılmasını bizden talep ettiler” ifadelerini kullandı.  

 

 

 

Üye İlişkileri Politikamız 

• Üyelerimizin iş yerlerinin performansın gelişmesine destek olmak için eğitimler başta olmak üzere sürekli kendini geliştirme 

olanakları sağlamak,  

• Üye başarı hikâyelerini paylaşarak diğer üyelerimizin örnek almasını sağlamak, 
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• Üye beklenti, istek, öneri ve şikâyetlerini açık ve şeffaf bir şekilde değerlendirerek kurumsal gelişimimize katkı sağlamak, 

• Üyelerimize il ve bölgemiz için istihdam ve katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmak. 

Yıl Bazında Şirket Türlerine Göre Toplam Üye Sayıları  
2016 

 

    2017 

 

2018 

 

1.8-KALİTE YÖNETİMİ 

5174 sayıl kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğumuz görevlerimizi doğru, zamanında ve etkin biçimde gerçekleştirmek, 

verdiğimiz hizmetin kalitesinden doğan üye memnuniyetini korumak ve artırmak temel ilkemizdir. 

Bu bağlamda Malatya Ticaret Borsası olarak; hizmetlerimize yakalamış olduğumuz hizmet kalitesinden ödün vermeden sürekli 

iyileştirme yaparak devam etmekteyiz. 
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TS EN ISO 9001:2008 Kalite yönetim sisteminin tüm gereklilikleri ödün verilmeden yerine getirilmektedir. 

 

Kalite Politikası 

Malatya Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 28.Maddesine dayanılarak 

Borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulmuştur. 

Bu doğrultuda Malatya Ticaret Borsası’nın üst yönetim ve çalışanları geleceğe ait vizyon ve stratejileri oluşturmakta kullanılan ilkeleri 

ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

• Ürün Fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) süregelen genel ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak, 

• Tüccar ile Üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun şekilde 

uygulanmasını sağlamak, 

• Personelimizin yaratıcılıklarını ve inisiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili 

personele gerekli eğitimleri vermek, 

• Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm personelin katılımıyla yürütülmesini, genel kalite anlayışı çerçevesinde 

yapılan her işin ilk seferinde ve sürekli doğru yapılmasını sağlamak, 

 

• Bu ilkeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için referans standart olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılayarak 

uygulamayı ve geliştirmeyi üst yönetim taahhüt eder. Tüm çalışanlar bu bağlamda bu standardın ve kuruluşumuzdaki 

uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür.  

2-TEMEL HİZMETLER 

2.1-İLETİŞİM AĞI 

Borsamız tüm iletişim araçlarını(web sitesi, e-posta, sms, posta gibi) teknolojik gelişmelere uygun olarak kullandığından üyelere 

ulaşmak konusunda kesinlikle problem yaşamamaktadır. 

Malatya Ticaret Borsası'nın web sitesi olan www.malatyatb.tobb.org.tradreslerinde sürekli güncellemesi yapılmaktadır. 

Borsamıza ait facebook sayfamız mevcut ve üyelerimizin çoğu hesaba eklidir. Ayrıca Tobb web mail servisi de tarafımızdan aktif şekilde 

kullanılmaktadır. 

http://www.malatyatb.tobb.org.tr/
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ÜYE ZİYARETLERİ 

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi. Şire Pazarı ve Buğday pazarında düzen lenen 

etkinlikte konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “İkinci senenin ilk ayı olan Muharrem ayı onuncu günü aşure günüdür. Aşure 

paylaşmanın dayanışmanın birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Tabi bu mübarek günde Kerbela’yı, Hz. Hüseyin’i anmadan 

geçemeyeceğiz. Hüseyin’i duruş ahlaktır, adamlıktır, adalettir. Hz. Hüseyin ve ashabı Kerbelada kanlarını çöle dökmüşlerse de 

haklılıkları bütün yezit kafilesi tarafından yenilgiye uğratılmıştır" diye konuştu. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı 

Uğur Polat ve MTB Başkanı Ramazan Özcan esnaflara aşure ikramında bulundu.  

 

Şire Pazarı Esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat esnaflarla sohbet edip 
sorunlarını dinledi. 
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• Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 

Malatya Ticaret Borsası, tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Göller Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere kırtasiye yardımı 
yapılırken, okul binası tamiratı içince malzeme yardımı verildi.  
Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Malatya Ticaret Borsası tarafından Göller İlkokulu’na yardım yapıldı. Okulu ziyaret eden MTB 
Yönettim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sosyal sorumluluk projesi adı altında eğitim ve öğretime katkı sunmak amacı ile destek 
verdiklerini söyledi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının tüm eğitim camiasında hayırlı olmasını temennisinde de bulunan Özcan, “Bugün 
Malatya Ticaret Borsası olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında Göller mahallemizin okulunu ziyaret ettik. Buradaki okulumuzda 
kısmen fiziki olarak hem dış cephe ile ilgili ihtiyaçları karşılamak hem de öğrencilerimizin bir takım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Malatya Ticaret Borsası olarak mahalle muhtarımızı ve okulumuzun yetkililerini ziyaret ettik. Burada tamamen amacımız sivil toplum 
kuruluşu olarak, öğrencilerimize manevi olarak destek olmak ve gücümüz çerçevesinde okulun gerek fiziki ihtiyaçlarını gerekse başka 
ihtiyaçlarını karşılamak” şeklinde konuştu.  
Sivil toplum kuruluşları olarak yasaların kendilerine ön gördüğü hizmetlerin yanı sıra şehirde bu tür sosyal etkinliklere de destek 
verdiklerini kaydeden Özcan, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bu kapsamda yardımda bulunduklarını söyledi.  
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2.2-POLİTİKA VE TEMSİL 

Malatya Ticaret Borsası, üyelerinin ekonomi ve iş konularıyla ilgili görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif biçimde çalışmalar 

yürüttüğü gibi, üye görüşlerini karar alıcılara ve paydaşlara iletmektedir. Bunu yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikacılar ve üst 

düzey bürokratlar ve yetkililerle doğrudan ilişkiler ve düzenli iletişim ile mümkün kılmaktadır. 

Malatya’da bazı açılış ve toplantılara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. 
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Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ve Kuru Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret 

ederek Kayısının ihracatının arttırılması masaya yatırıldı. 
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 Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına Fenerbahçe'yi izlemek için gelen sarı-lacivertli taraftarlara statta 

kayısı ikram edildi.   
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Malatya Ticaret Borsası (MTB) tarafından dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını takip eden protokol üyelerine ve basın 
mensuplarına kayısı ikramında bulunuldu.  
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2.3-BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DESTEK 

Borsamız üyelerimize iş kollarında faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yardımlar sağlamaktadır. Bunun 

için üyelerle yapılan anket sonuçlarına uygun konularda Borsamız bünyesinde paneller, söyleşiler ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu 

konuda paydaşlarımızdan ilçe milli eğitim müdürlüğü ile mesleki ihtiyaçların karşılanması için kurslar açılması hususunda ön görüşme 

yapılmıştır.  

 

 

 

 

2.4-İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM 

Malatya’ya kurulacak olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu ile ilgili Malatya Ticaret Borsasında düzenlene toplantıda yönetmelikte 

bulunan bazı eksiklikler masaya yatırıldı. 
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2.5-BORSACILIK FAALİYETLERİ 

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı üreticilerini yakından ilgilendiren Kuru kayısı lisanslı depoculuğu için imzalar atıldı.  

Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk içinde ilk adım atıldı. İftar sonrası 

gerçekleştirilen tören ile Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için ihtiyaç duyulan kredi için protokol imzalandı. Törende ayrıca 

2017 yılı en iyi ihracat yapan firmalara da ödülleri de protokol tarafından verildi.  
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