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SUNUŞ 

 
 

Faaliyetleri her geçen gün artan Odamız 2015 yılını da ortaya koyduğu yoğun 

çalışmalarla geride bırakmıştır. 2015 yılı içerisinde gerek üyelerimize gerekse 

bölgemize yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür. 

 

Hazırlanan bu faaliyet raporunda, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2015 

yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve Odamız ve İlçe gündeminde öne çıkan çalışmalarına 

yer verilmiştir. 

 

Raporumuzda ayrıca; Odamızın kuruluşu, idari yapısı, birimleri ve görevleri 

konuları da işlenmiştir. 

 

Geride bıraktığımız bir yılın özeti olan bu rapor, bizlerin çalışmalarımızı 

görmemiz ve değerlendirmemiz açısından olduğu kadar, bu çalışmaların üyelerimize 

ve kamuoyuna ulaştırılmasında son derece önemli bir işlevi yerine getirecektir. 

Kurumların görevlerinin, çalışmalarının, hedeflerinin ve yüklendiği misyonun 

anlatılmasında ve aktarılmasında bu tür yayımların yararlı olduğu düşüncesini 

taşımaktayız. 

 

2016 yılında da Odamız, üyeleri ve Manavgat için çalışmaya devam edecektir. 

B u çalışmalarda gücümüzü üyelerimizden ve Manavgat’tan alacağımızı belirterek, 

siz değerli üyelerimize ve değerli Manavgatlı’lara destekleri için şimdiden teşekkür 

ediyor, saygılar sunuyorum.  

 

        Ahmet BOZTAŞ 

                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı 
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1.GENEL GİRİŞ 

 

Ülkemizdeki  Ticaret ve Sanayi Odalarının, Ticaret Odalarının, Sanayi 

Odalarının, Deniz Ticaret Odalarının, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin kuruluşunu, işleyişini ve görevlerini 18.05.2004 Tarihi’nde yürürlüğe giren 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

düzenlemiştir. 

 

18.05.2004 Tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, kapsamı içindeki Odaları; üyelerinin müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile 

olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplini, ahlak ve 

dayanışmayı korumak ve bu konuda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen 

görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşları olarak tanımlamıştır. 

 

Odaları bu şekilde tanımlayan 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Borsalar Kanunu, odaların görevlerini de şu şekilde ortaya koymuştur: 

 

• Meslek ahlakını, disiplinini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve 

sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak. 

• Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, 

ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve 

özellikle üyelerin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, 

başvurmaları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini 

kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol 

gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli altyapıyı kurmak ve 

işletmek. 

• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki 

iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca 

maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla 

yaymak. 

• 26.maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 
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• Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve 

başvurularda bulunmak, üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki 

menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyelerin adına veya kendi adına 

dava açmak. 

• Çalışma alanı içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek, 

Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek 

• Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak. 

• Yurt içi ve yurt dışı fuar ve gezilere katılmak. 

• Gerektiğinde 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu’nun 125. 

maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. 

• Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştırma ve deniz ticareti politikasına 

uygun şekilde gelişmesine çalışmak. 

• Milli ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki 

bilgileri sağlamak, Türkiye limanlar arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu 

ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan 

vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son 

gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 

• Deniz ticaretine ait ticari, örf, teamüller ve uygulamaları tespit ve ilan etmek, 

navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraklara ait formları hazırlamak. 

• Yabancı gemi ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye 

limanlarının imkanları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında 

bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. 

• Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege 

bulundurmak. 

• İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. 

• Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına 

sunmak. 

• Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve 

Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 

• Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına 

ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

• Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, 

bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara 

tevdii halinde bu işleri yürütmek. 
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• Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri 

yapmak.  

• Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

• Üyeleri hakkında tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları 

doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. 

• Ticaret ve sanayi odalarınca, odaları ayrı olan illerde ise, sanayi odalarınca 

sanayiciler için kapasite raporu düzenlemek. 

 

Odalar bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

 

• Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak 

veya bunlara iştirak etmek, uluslararası Kalibrasyon test ölçme laboratuarları 

kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak. 

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ilgili 

kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında 

ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajer bulundurmak; mesleki ve 

teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi 

üyelerinin işleri ile sınırlı olmak üzere, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri 

düzenlemek. 

• İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları 

oluşturmak. 

• Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, 

müzeler ve kütüphanelere katılmak. 

• Yetkili Bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, 

organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji 

merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 

çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo 

işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticari merkezleri kurmak, 

işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. 

 

 Görevlerini de icra ederler. 
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2. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN KURULUŞU  

 

İlçemizde oda kurulmadan önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı bir 

Ajanlık bulunmaktaydı. Ajanlıkta birçok odada bulunmayan üye sayısına ulaşılmıştı. 

Ulaşılan üye sayısı 1.860 idi.(1995 itibariyle) 

 

İşadamlarının yatırım yapmak istedikleri ilçemiz, ekonomik ve ticari açıdan 

önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ticaret ve sanayi odasının 

kurulmasında çok geç kalınmıştır. 

 

Daha önce tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan ilçemiz 1980 sonrası gelişen 

turizm ile hızlı bir büyüme içine girmiş, buna paralel olarak da Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın kurulması gündeme gelmiştir. 

 

İlçemizdeki yatırımların artması, şirket kuruluşlarının sürekli çoğalması, ilçemizin 

ekonomik ve ticari potansiyelinin süreklilik kazandığı bir dönemde devamlı Antalya’ya 

gidip gelmek zorunda kalınması, ilçemiz işadamlarını odanın kurulması için harekete 

geçirmiştir. İlçemizde faaliyet gösteren MASİAD ( Manavgat Sanayici ve İşadamları 

Derneği ) öncülüğünde bir müteşebbis heyet oda kurma çalışmalarına başlamıştır. 

 

MÜTEŞEBBİS HEYET   YEDEK ÜYELER 

 

Mehmet Karamancı    Dr. Şükrü Vural 

M.İsmet Özdemir    Fatih Tatar 

C.Haydar Barut    M.Tevfik Köymen 

Selçuk Senirli    İzzet Şeker 

Hayri Güngör    Arif Yılmaz 

M.Ali Cengiz     Osman Delikkulak 

H.Fehmi Özkan    Rengin Sezer 

Ali Güneş     M.Necati İnci 

Ali Coşkun     Kemal Özkan 

Ali Kaya     Niyazi Ünal 
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Heyet ilk olarak Manavgat’ta kayıtlı 1005 ticaret erbabından Oda kuruluşu için 

imza toplayarak  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapmıştır. Başvuru sonucu 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 25.08.1995 gün ve B-

14.0. (610-2/181) 22.441 Sayılı uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 

25.08.1995 gün ve 1995/60 Sayılı onayı ile Manavgat’a Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

kurulması uygun görülmüştür. Bu onayın ardından gruplandırma çalışmaları 

başlamış, 16 meslek grubu oluşturulmuş, organ seçimlerine gidilmiştir. 11.11.1995 

Tarihi’nde Meslek Komite’leri seçimi, 15.11.1995 Tarihi’nde Oda Meclis seçimi, 

18.11.1995 Tarihi’nde Yönetim Kurulu seçimleri yapılmıştır. Oda Yönetim Kurulumuz, 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan İlçemiz tüccarlarının tüm sicil ve dosyalarını 

aldıktan sonra Antalya Caddesi’nde iki daire kiralayarak 02.01.1996 Tarihi’nde 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası fiili olarak üyelerine hizmet vermeye başlamıştır. 

         

        Daha sonra oda için gerekli personel ve araç gereç alımları yapılmıştır. 

Yönetim Kurulumuzun odamız bünyesinde Ticaret Sicili Memurluğu kurulması 

yönündeki çabaları çok kısa bir sürede sonuç vermiş ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın 14 Şubat 1996 Tarihli onayıyla Ticaret Sicili Memurluğu, Odamız 

bünyesinde kurulmuştur. Böylece, tüm şirket kuruluşları ve ticaret sicili işlemleri 

Odamız bünyesinde yapılmaya başlanmıştır.1996 yılında Odamız kendi hizmet 

binasını yapmak üzere Aydınevler Mahallesi’nde bir arsa satın almıştır.  

 

1997 yılının Mayıs ayında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, oda hizmet binası 

inşaatını ihaleye çıkarmıştır. 30.12.1998 Tarihi’nde inşaat tamamlanmış ve 

01.01.1999 Tarihi’nde oda kendi hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır. 8 

Haziran 2014 Tarihi’nde yapılan seçimler sonunda  Oda Yönetim Kurulu 

Başkanlığına Ahmet Boztaş seçilmiştir. Asil 11 Yönetim Kurulu Üyesi, Asil 44 Meclis 

Üyesi, 17 Meslek Grubunda Asil 105 Meslek Komitesi Üyesi, Asil 6 Disiplin Kurulu 

Üyesi ve 24 personeli ile Oda, öncelikle üyelerine daha sonra da Manavgat’ın sosyo-

ekonomik kalkınma, ilerleme ve gelişmesine yönelik hizmetini etkin ve kararlı bir 

şekilde sürdürmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        RESİM:Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Karamancı’nın, Oda’nın açılış günü  konuşması (1996). 
 
 

 
RESİM: Antalya Milletvekili Yusuf Öztürk’ün, MATSO’nun açılış günü konuşması. 



 

RESİM: MATSO’nun Açılış Kurdelesini Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu kesti. 

 

                            

 

  RESİM: MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karamancı Açılış gününde 

tebrikleri kabul ederken.(1996) 
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RESİM: MATSO’nun İlk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karamancı (1996). 

 
 

 
RESİM: MATSO’nun açılış gününü onurlandıran davetliler. 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    RESİM: Antalya Milletvekilleri Osman Berberoğlu ve Yusuf Öztürk, 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet   Karamancı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile. 

 
 
 

 
                                          
              RESİM: Oda Hizmet Binasının temel atma töreni. 

 
                                         

 



 

 
RESİM: Oda Hizmet Binası için kurban kesiliyor. 

 

RESİM: Oda Hizmet Binasına ilk harç konuyor.



ODA BAŞKANLARI 

                   

          Mehmet Karamancı      Şükrü Vural 

      1995-1999      1999-2005                                     2005-2009    2009-2013 

 

 

                 Ahmet Boztaş 

                      2013- 
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 MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN İDARİ YAPISI VE GÖREVLERİ     

 

3.1.Meslek Komitelerinin Görevleri ve Yetkileri 

 

a-Kanunda belirtildiği şekilde, Oda’nın kuruluş gayesine göre çalışmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve 

halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, 

ahlak ve tesanütü korumak maksadıyla önerilerde bulunmak. 

b-Kendi meslek gruplarıyla ilgili konular hakkında yararlı ve gerekli gördükleri 

tedbirlerin alınmasını, araştırma, inceleme yapılmasını Yönetim Kurulu’na teklif 

etmek. 

c-Oda Meclisi, Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik tarafından kendilerine iletilen 

meslekleri ile ilgili konuları tetkik etmek ve süresi içinde görüş bildirmek. 

d-Riayeti mecburi mesleki kararlar ile ticari teamüllerin tespiti için Yönetim Kurulu’na 

teklifte bulunmak. 

e-Komitenin çalışma programını düzenlemek. 
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f-Konunun önemine göre, kendi meslek grupları dahilindeki üyelerinin tamamını veya 

bir kısmını toplayarak mesleki konularda görüş teatisinde bulunulması hususunda 

Yönetim Kurulu’na yazılı ve gerekçeli olarak teklifte bulunmak. 

g-Meslek kurallarına riayet etmeyen meslek mensupları hakkında gerekli işlemlerin 

yapılması için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak. 

h-Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, 

başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis 

toplantısına katılmasına karar vermek. 

I-İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

3.2.Oda  Meclisinin  Görev ve Yetkileri 

 

Genel olarak Oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 

güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak ve 

kanunda yazılı hizmetlerin ifasını sağlamak.  

 

Ayrıca:  

 

a) Kendi Üyeleri arasından dört yıllığına görev yapmak üzere Oda yönetim kurulu 

başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 

c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 

e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

f)  Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, 

mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. 

h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları 

karara bağlamak. 

ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 

sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

 j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para 

almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri 
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çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar 

vermek. 

k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 

olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 

n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine 

delege göndermek. 

o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk 

eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, 

iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde 

olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden 

yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim 

kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu 

yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş 

kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

3.3.Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

 

a) Üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının 

birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, 

meslek disiplini, ahlâk tesanütünü korumak ve kanun ve çeşitli mevzuatla verilen 

görevleri yapmak, 

b) Ticaret ve sanayinin gelişmesini ve genişlemesini teşvik edici tedbirler almak, 

c) Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve Oda Meclisi kararlarına göre Oda işlerini 

yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, üyelerin Oda personelinin bilgi, görgü 

ve tecrübelerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek eğitim faaliyetlerinde 

bulunmak, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, sergi ve fuarlar açılması için 

Meclise teklifte bulunmak, 

d) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 

e) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 

nakillerine karar vermek. 
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f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, 5174 sayılı Kanun 

uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

g) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise 

sunmak. 

h) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 

ı) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık 

rapor hazırlayıp meclise sunmak. 

i) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 

j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve 

sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin 

piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve 

usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

l) Oda bütçesini, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlarla ilgili raporları Oda 

Meclisine sunmak, 

m) Aylık hesap raporunu onaylanmak üzere Oda Meclisine sunmak, 

n) Oda’nın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi ile Oda tarafından yapılacak ücret 

tarifelerini hazırlayarak, Meclisin tetkiki ve kabulüne ve bakanlığın tasdikine sunmak, 

o) Ticari iştirakler hariç olmak üzere odamızın üyesi bulunduğu vakıf, birlik vb. 

oluşumlar ile muhtelif kanunlar gereği oluşturulan yerel ve ulusal komisyonlar, 

komiteler ile heyetlerde görev yapacak oda temsilcisini görevlendirmek. 

p) Mevzuata ve Meclis kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürütmek, bütçe ve 

Meclis kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak, 

r) Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler için Meclise teklifte bulunmak, 

s)İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla talimatlar 

hazırlamak, 

t)Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 

ödüllendirmek. 

u)Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve 

özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve 

derslik yapmak. 

ü) Hakem veya hakem heyeti seçmek. 

v) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa 

bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

 

3.4. Sayman/Muhasip Üye Görev ve Yetkileri 
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 Sayman Üye; Yönetim Kurulu adına, Oda’nın gelir-gider ve muhasebe 

hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak 

yürütülmesini kontrol ve koordine eder. Oda gelirlerine ait makbuz ve belgeler ile 

tediye mahsup ve tahsilât makbuzları ile aylık mizanları ve raporları imzalar, tespit 

ettiği usulsüzlük ve noksanlıklar ile alınması gereken tedbirleri Yönetim Kuruluna 

rapor eder.  

 

 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 71’inci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddeleri uyarınca 

Noter tarafından tasdiklenecek evrak ve defterler dışında kalan ve Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanacak defter ve muhasebe evrakları da usulüne uygun olarak 

Sayman Üye veya Başkan Yardımcılarından birisi tarafından onaylanır. 

 

3.5. Oda Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

a-Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan 

eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan 

veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlara, mevzuatın 

kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenlere ve yetkili 

organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere verilecek disiplin ve para cezalarına 

ilişkin  soruşturmayi  Disiplin Kurulu  Yönetmeliği Çerçevesinde yürütmek 

b-Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını Kanunda ve ilgili mevzuatta 

öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. 

c-Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 

 

3.6. Hesapları İnceleme Komisyonu Görev ve Yetkileri 

 

 Görevi; Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, 

bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek, kayıt ücreti ve 

yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini 

incelemek ve Oda Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmektir. 

Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği 

süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. Genel 

sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.  

 

ODA MECLİS TOPLANTISI 
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MATSO MESLEK KOMİTE BAŞKANLARI 
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4. MATSO’NUN MİSYONU, VİZYONU VE KALİTE POLİTİKASI 

 

4.1. Misyonu 

 

  Kanunlar çerçevesinde üreteceği politikalarla bölge ve ülke ekonomisine katkı 

sağlayacak her türlü çalışmanın içinde olmak. 

 

4.2. Vizyonu 

 

  Üyesi Mutlu Bir Oda, Ekonomisi Güçlü Bir Manavgat. 

 

4.3. Kalite Politikası 

 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 5174 Sayılı Yasa gereği yerine 

getirmekle yükümlü olduğumuz görevlerimizin hızlı, doğru ve etkin biçimde 

gerçekleştirilmesini sağlamak için; 

  

√ Üyelerimize yapılan hizmette kanunlar ölçüsünde onların menfaatlerini 
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korumak, 

√ Yapılan hizmetlerde planlanan hedeflere ulaşmak için her türlü imkan ve 

destek verilerek çaba sarfetmek, 

√ Üyelerle sağlıklı iletişim kurmak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve aynı 

zamanda hizmet kalitesini yükselterek üye memnuniyetini arttırmak, 

√ Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarımızın gelişimini 

de sağlayarak üye memnuniyetini sürekli arttırmaktır. 

  

Verdiğimiz hizmetin kalitesinden doğan bu memnuniyeti sağlamak ve sürekli 

iyileştirmek için, çalışanlarımızın ihtiyacı olan her türlü imkan ve desteğin 

sağlanacağını yönetim kurulu olarak taahhüt ederiz. 

 

 

5. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI BİRİMLERİNİN SORUMLULUKLARI 

 

5.1.Genel Sekreterlik 

 

5.1.1. Genel Sekreterin Sorumlulukları 

 

• MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda verilen hizmetleri tanıtıcı 

çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak 

• Kendisine bağlı personel arasında iş bölümü yaparak, işlerin düzgün, eksiksiz 

ve zamanında yapılmasını sağlamak 

• Kendisine bağlı personelin işlerine yardımcı olarak, onların konularıyla ilgili her 

türlü teknik ve yönetsel Oda içinde gerekli koordinasyonu sağlamak 

• Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine 

esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak 

• Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı 

davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, 

bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve 

imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini 

tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için hazırlanan 

kayıtları muhafaza etmek 

• Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların 

zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak 
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• Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık 

harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek 

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir 

tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna 

sunmak 

• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, 

arşiv malzemelerini muhafaza etmek. 

• Yayın işlerini yönetmek 

• Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak 

• Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri 

mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek 

• Kalite faaliyetlerinin yürütülmesini gözden geçirip kontrol etmek 

• Kalite faaliyetleri ile ilgili kaynakların teminini sağlamak 

• Yönetimin gözden geçirme toplantılarına  başkanlık etmek 

• Yönetim Kalite Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak 

• Odanın performans yönetimini ve izlenmesini sağlamak  

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.1.2. Genel Sekreter Yardımcısının Sorumlulukları 

 

• MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda verilen hizmetleri tanıtıcı 

çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak 

• Kendisine bağlı personel arasında iş bölümü yaparak, işlerin düzgün, eksiksiz 

ve zamanında yapılmasını sağlamak 

• Kendisine bağlı personelin işlerine yardımcı olarak, onların konularıyla ilgili her 

türlü teknik ve yönetsel sorunlarını çözmek 

• Oda içinde gerekli koordinasyonu sağlamak 

• Yönetim kurulu toplantılarına genel sekreterle birlikte katılmak 

• Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine 

esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak 

• Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı 

davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, 

bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve 

imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini 
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tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için hazırlanan 

kayıtları muhafaza etmek 

• Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların 

zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak 

• Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık 

harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek 

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir 

tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna 

sunmak 

• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, 

arşiv malzemelerini muhafaza etmek 

• Yayın işlerini yönetmek 

• Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak 

• Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri 

mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek 

• Kalite faaliyetlerinin yürütülmesini gözden geçirip kontrol etmek 

• Kalite faaliyetleri ile ilgili kaynakların teminini sağlamak 

• Yönetimin gözden geçirme toplantılarına  başkanlık etmek 

• Yönetim Kalite Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak 

• Odanın performans yönetimini ve izlenmesini sağlamak 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.2. Oda ve Ticaret Sicil Müdürlüğü 

 

5.2.1.Sicil Şube Müdürünün Sorumlulukları 

 

Sorumluluğu altındaki birimi koordine eder ve birimindeki tüm işleri 

yapar/yaptırır. Kendi birimine bağlı çalışanları sevk ve idare eder yıllık izin ve fazla 

çalışmalarını düzenler. Çalışmalar konusunda Genel Sekreterliğe bilgi verir. 

 

• Üye yeni kayıt tescili 

• Üye terkin işlemleri  

• Üye bilgilerinde yapılan değişiklik işlemleri (Adres,unvan,amaç ve konu, 

müdür tayini,terkini, yetkili tayini,terkini,Hisse devri işlemleri ile karar 

tescili işlemlerini vb.) 

• Seyahat Acenteliği ve Sigorta Acenteliği Tescil ve Terkin İşlemleri   
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• Ticari İşletme rehni tescili ve terkini 

• Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap   

• Ticaret sicili tasdiknamesi 

• Yetki Belgesi  

• Oda kayıt belgesi 

• Faaliyet belgesi 

• İhale durum belgesi 

• Bağ-kur belgesi 

• Yerli istekli belgesi 

• Ortaklık belgesi 

• Vize referans belgesi  

• Tebligat Adresi Belgesi 

• Sanayici Belgesi  

• İmza Onay Belgesi  

• Meslek Men Edilmediğine Dair Belge  

• Ticari Ehliyet Belgesi 

• Ticari İkametgah Belgesi  

• Ticaret sicili gazete onayı 

• Ustalık-kalfalık- çıraklık formu 

• Üye sicil belgesi düzenleme  

• Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama  

• Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi  

• Ticaret sicili esas defteri tutma  

• Günlük işlem çizelgesi  

• Fihrist defteri  

• Fotokopi çekimi 

• Ticaret Sicili gelen ve giden yazılarını Gelen-Giden defterine kaydetme   

• Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına 

yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması  ve Üyeye verilecek 

Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde 

saklanması    

• Ticaret Sicilinde yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek 

yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.2.2.Sicil Şube Müdür Yardımcısının Sorumlulukları 
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• Üye yeni kayıt tescili 

• Üye terkin işlemleri 

• Üye bilgilerinde yapılan değişiklik işlemleri (Adres,unvan,amaç ve konu, 

müdür tayini,terkini, yetkili tayini,terkini,Hisse devri işlemleri ile karar 

tescili işlemlerini vb.) 

• Seyahat Acenteliği ve Sigorta Acenteliği Tescil ve Terkin İşlemleri   

• Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap   

• Ticari işletme rehni tescili ve terkini 

• Ticaret sicili tasdiknamesi 

• Yetki Belgesi  

• Oda kayıt belgesi 

• Faaliyet belgesi 

• İhale durum belgesi 

• Bağ-kur belgesi 

• Yerli istekli belgesi 

• Ortaklık belgesi 

• Vize referans belgesi  

• Tebligat Adresi Belgesi 

• Sanayici Belgesi  

• İmza Onay Belgesi  

• Meslek Men Edilmediğine Dair Belge  

• Ticari Ehliyet Belgesi 

• Ticari İkametgah Belgesi  

• Ticaret sicili gazete onayı 

• Ustalık-kalfalık- çıraklık formu 

• Üye sicil belgesi düzenleme  

• Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama  

• Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi  

• Ticaret sicili esas defteri tutma  

• Günlük işlem çizelgesi  

• Fihrist defteri 

• Fotokopi çekimi 

• Ticaret Sicili gelen ve giden yazılarını Gelen-Giden defterine kaydetme   

• Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına 

yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması ve Üyeye verilecek 
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Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde 

saklanması    

• Ticaret Sicilinde yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek 

yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.2.3.Ticaret Sicili Memurunun Sorumlulukları 

 

• Oda kayıt belgesi 

• Faaliyet belgesi 

• İhale durum belgesi 

• Bağ-kur belgesi 

• Yerli istekli belgesi 

• Ortaklık belgesi 

• Ticaret sicili gazete onayı 

• Ustalık-kalfalık- çıraklık formu 

• Üye sicil belgesi  

• Vize referans belgesi 

• Tebligat Adresi Belgesi 

• Sanayici Belgesi  

• İmza Onay Belgesi  

• Meslek Men Edilmediğine Dair Belge  

• Ticari Ehliyet Belgesi 

• Ticari İkametgah Belgesi  

• Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama  

• Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi  

• Ticaret sicili esas defteri tutma  

• Ticaret Sicili Gelen-Giden defteri tutma    

• Oda sicili gelen – giden defteri tutma 

• Günlük işlem çizelgesi  

• Fihrist defteri 

• Fotokopi çekimi 

• Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına 

yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması  ve Üyeye verilecek 

Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde 

saklanması    
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• Ticaret Sicilinde yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek 

yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi 

• Yönetim kurulu başkanının ve Genel Sekreterin verdiği diğer tüm işleri 

yapmak 

 

5.2.4.Oda Sicil Memurlarının Sorumlulukları 

 

• Oda kayıt belgesi 

• Faaliyet belgesi 

• İhale durum belgesi 

• Bağ-kur belgesi 

• Yerli istekli belgesi 

• Ortaklık belgesi, 

• Ticaret sicili gazete onayı 

• Vize referans belgesi 

• Ustalık-kalfalık- çıraklık formu 

• Üye sicil belgesi  

• Tebligat Adresi Belgesi 

• Sanayici Belgesi  

• İmza Onay Belgesi  

• Meslek Men Edilmediğine Dair Belge  

• Ticari Ehliyet Belgesi 

• Ticari İkametgah Belgesi  

• Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama 

• Meslek komitesi defteri tutma 

• Oda sicili arşivi düzenleme  

• Ticaret sicili arşivi düzenleme 

• Ticaret sicili esas defteri tutma  

• Ticaret sicili gelen- giden defteri tutma 

• Oda sicili gelen-giden defteri tutma  

• Oda sicil defteri tutma  

• Günlük işlem çizelgesi  

• Fihrist defteri 

• Fotokopi çekimi 

• Oda sicili ile ilgili gelen resmi ve özel kurum yazılarına cevap 



 30 

• Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına 

yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması  ve Üyeye verilecek 

Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde 

saklanması    

• Yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek yayımlanmak 

üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.3.Özel Kalem Servisi 

 

5.3.1.Basın ve Yatırım Destek Memurunun Sorumlulukları 

 

• Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile diğer oda organlarının basın kuruluşları 

ile iletişimini koordine etmek  

• Yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma 

çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla, söz konusu kuruluşlar nezdinde 

gerekli girişimleri sağlamak, hazırladığı bültenlerle basın kuruluşlarını enforme 

etmek, yerel ve ulusal basınla iletişimi koordine etmek  

• Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve 

toplantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek, yayın organları 

aracılığıyla üyelere aktarmak  

• Oda yayınlarının, üyelerinin yanı sıra, ülke içerisinde cumhurbaşkanlığı, 

başbakanlık, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcilikleri, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ve 

yurt dışındaki ticari müşavirliklerimize gönderilmesini sağlamak 

• Oda tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf 

ve kamera çekimi yapar, bunları arşivler  

• Başkanın görüş ve konuşmalarının günü gününe gazetelere ve basının önde 

gelen isimlerine ulaşmasını sağlamak  

• Yerli ve yabancı konuklarla olan temasları haber şekline dönüştürerek basına 

bülten halinde dağıtıp yayımlanmasını sağlamak  

• Yönetim kurulu başkanı, basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel 

sekreterin talimatları ve bilgileri doğrultusunda odanın faaliyetleri ve 

konusunda basın bültenleri yapılmasını sağlar  

• Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkanların yönetim 

kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve yazılı basında yayımlanan ve odamızı, 
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üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda önerilerle 

birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanına iletilmesi  

• Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu 

etkinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaların 

yapılması  

• Odanın yaptığı tanıtım çalışmaları çerçevesinde tanıtım yazılarıyla çeşitli 

mesajları içeren ilanların tasarımlarının hazırlanması veya hazırlatılması  

• Oda Gazetesine reklam almak için gerekli çalışmalar yapmak  

• Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/72-73-74. 

maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna 

bilgi sunar  

• Kurum dışına verilen yayınların takibini yapmak  

• Bülten hazırlamak, Oda etkinliklerinin ulusal ve yerel basında yer almasını 

sağlamak 

• YK Başkanının kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Odanın telefon santralıda dahil olmak üzere her türlü haberleşmeyi sağlamak 

 

• Odanın dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın faaliyetlerinin ilgililerine 

iletilmesini sağlamak 

• Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak 

• Basılı yayınların üyelere ulaşımının takibi 

• Üye ilişiklerinin takibi ve iyi seviyede tutulması 

• MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda verilen hizmetleri tanıtıcı 

çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak ve 

organize etmek 

• Web sayfasını ve Odanın Twitter, Facebook  v.b. sayfalarının sevk ve idaresini 

sağlamak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.3.2.Bilgi İşlem Memurunun Sorumlulukları 

 

• Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Oda birimleri arasında koordinasyon ve 

işbirliği esaslarını belirlemek  

• Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin 

temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere 
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paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım 

işlerini yapmak veya yaptırmak 

• Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş 

akışı düzenini kurmak, buna   yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak  

• Odanın  görev alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası kapsamda, 

sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu 

sağlamak  

• Birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini 

sağlamak 

• Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Oda bünyesine aktarımını 

konusunda görüş ve önerilerde bulunmak  

• Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce 

yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak  

• İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş 

ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak 

• Odanın veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları 

oluşturmak, geliştirmek ve Oda çalışanlarına bunları duyurmak  

• Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek 

• Odanın Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve 

malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak  

• Odanın diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve 

bu konularda işbirliği yapmak  

• Odaya alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi 

yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve 

aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip 

gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak  

• Üye odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak  

• Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak 

• Odanın tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini 

artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın 

yapılmasını temin etmek  

• Oda Web sayfasını düzenlemek sürekli güncel tutmak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.3.3.İstatistik-Araştırma Memurunun Sorumlulukları 
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• Genel Sekreterlik tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek 

• Oda Faaliyetleri Hakkında Rapor Hazırlamak 

• MATSO ‘nun yapacağı ve yapmak istediği çalışmalar hakkında kamuoyunun 

    düşüncesini anket yolu ile algılamak ve raporlamak 

• Manavgat’ın sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koyan konularda istatistiki 

    bilgiler toplamak 

• Toplanan bu bilgilerin ekonomik rapor olarak hazırlanmasını sağlamak 

• Üyeleri ve kamuoyunu oda çalışmaları hakkında bilgilendirmek 

• Yönetim tarafından belirlenen konularda anket çalışması yapmak, raporlamak 

• Gerektiğinde eğitim salonlarını düzenlemektir 

• Her türlü eğitim ve organizasyon sonunda yapılan anketleri değerlemek ve 

istatistiki veriler hazırlamak 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.3.4.Sekreterin Sorumlulukları 

 

• Yönetim Kurulu Başkanının sekretaryasının yapmak 

• İlgili yazıları yazmak 

• Başkanlık katına gelen misafirleri ağırlamak 

• Gerektiğinde gelen misafirleri YK Başkanın talimatıyla ilgili birimlere 

yönlendirmek 

• Başkanlık katına gelen telefonları aktarmak bilgi vermek ve ilgili notları kayıt 

altına almak 

• Yönetim Kurulu Başkanının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ile 

ilgili her türlü protokol ve tören hizmet ve işlerini düzenlemek, ilgili kuruluşlarla 

işbirliği halinde yürütmek  

• Yönetim Kurulu Başkanının günlük programını yapmak ve bilgilendirmek 

 

5.4.Kalite ve Akreditasyon Memurluğu 

 

5.4.1. Kalite ve Akreditasyon Memurunun Sorumlulukları 

 

• Yönetim Kurulu Başkanının kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Gerektiğinde Oda içinde tüm birimlerle  gerekli koordinasyonu sağlamak iş 

süreçlerini yönetmek sorumluluk olmak ve yönetim kurulu başkanına 

raporlamak 
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• AB Projeleri konusunda çalışmalara katılmak 

• MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda verilen hizmetleri tanıtıcı 

çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak ve 

organize etmek 

• Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine 

esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak 

• Kalite faaliyetleri ile ilgili kaynakların teminini sağlamak 

• Yönetimin gözden geçirme toplantılarına  başkanlık etmek 

• Yönetim Kalite Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak 

• Odanın performans yönetimini ve izlenmesini sağlamak. 

• Eğitim süreçlerini organize ettirmek 

• Eğitim planlarının hazırlanmasını sağlamak 

• Akreditasyonu etkin kılınmasını sağlamak 

• Kalite süreçlerini etkin kılınmasını sağlamak ve yönetmek 

 

 

5.5.Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

5.5.1. Muhasebe Müdürünün Sorumlulukları 

 

Sorumluluğu altındaki birimi koordine eder ve birimindeki tüm işleri yapar/yaptırır. 

Kendi birimine bağlı çalışanları sevk ve idare eder yıllık izin ve fazla çalışmalarını 

düzenler. Çalışmalar konusunda Genel Sekreterliğe bilgi verir. 

 

• Odanın muhasebe ile ilgili işlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve bütçeye uygun 

     olarak yürütülmesini sağlamak  

• Demirbaş listesini takip etmek ve demirbaş listelerini tutulmasını sağlamak 

• Defterlere mali işlemleri kaydet edilmesini sağlamak 

• Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsildarları tahsilata sevk 

    ederek tahsilatı gerçekleştirmek 

• Demirbaşların her türlü bakım, tamir ve onarım işlerini takip etmek 

• Yıllık tahmini gelir gider bütçesini hazırlamak 

• Yıllık gelir gider bütçesini uygulamak 

• Her ayın sonunda Mizan ve Bütçe Gelir ve Gider Durum Analizi çıkarttırmak ve 

yönetime sunmak 
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• T.O.B.B.’den yıllık olarak talep edilen kanuni ve yedek defterlerini her 

yılbaşında notere onaylatılmasını sağlamak 

• Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını 

tahakkuk ettirmek 

• Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını 

tahakkuk ettirmek 

• Personelin her türlü maaş ve sair ödemelerini yapmak ve ilgili evrakları 

hazırlatmak 

• Yılsonunda bütçeyi çıkarıp defterlerdeki hesapları kapattırmak 

• Yeni yılda kullanılmak üzere kanuni defterleri kasım-aralık ayı içerisinde temin 

ettirmek 

• Banka ve diğer ilgililerle hesap mutabakatı yapmak 

• Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek, muhtemel tahsisat 

aşamalarını önceden tespit etmek ve ilgililere duyurulmasını sağlamak 

• Oda alacaklarını takip etmek ve kanuni şekil ve süre içinde tahsil edilmesine 

çalışmak 

• İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam aidatlarını 

    ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını 

    dondurmak 

• Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının açılmasını 

isteyenlerden dilekçe alınmasını sağlamak 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne birlik aidatını ödetmek 

• Kendisine bağlı personel arasında iş bölümü yaparak, işlerin düzgün, eksiksiz 

ve zamanında yapılmasını sağlamak 

• Kendisine bağlı personelin işlerine yardımcı olarak, onların konularıyla ilgili her 

türlü teknik ve yönetsel sorunlarını çözmektir 

• Satınalma Biriminin işleyişinde kontrolleri gerçekleştirir Genel sekreter ve 

yönetim kurulu başkanın onayı ile işlemleri yürütülmesini sağlar 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.5.2.Satınalma ve Depo Sorumlusunun Sorumlulukları 

 

• Periyodik iş programlarını hazırlamak 

• İşletme içi birimlerle yapılan toplantılara katılmak 

• Satın alım süreçlerine ilişkin kayıtların arşivlenmesini sağlamak 
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• Depo yu yönetmek , stok, sarf edilen mal ve malzeme takibine iştirak etmek 

• Envanter sayımı yapmak 

• Satın alma süreçlerini tasarlamak 

• Dönemlik satın alma planlaması yapılmasını sağlamak 

• Satın alım taleplerinin alınmasını sağlamak ve değerlendirmek 

• Şartname hazırlamak 

• Teklif toplamak 

• İhale açmak 

• Tedarikçi belirlemek 

• Sözleşme yapmak 

• Sipariş vermek 

• Gerekli durumlarda hizmet alımı için de süreci yönetmek 

• Satın alınan mal ve hizmetin teslim sürecini takip etmek 

• Satın alım ödemelerine destek olmak raporlamak 

• Tedarikçi portföyü oluşturmak ve performans ölçmek 

• Satın alma bütçesi oluşturmak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

5.5.3.Tahsil Tahakkuk Memurunun Sorumlulukları 

 

• Muhasebe müdürünün ve yönetimin kendisine verdiği görevleri yerine 

         getirmek 

• Her yıl için kullanılacak olan muhasebe defterlerini numaralandırmak 

• Yıllık olarak belirlenen tahmini gelir-gider bütçesini hazırlamak 

• Yıllık olarak belirlenen hesap planı fasılları ile alt hesaplarını düzenlemek 

• Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını 

tahakkuk ettirmek ve tahakkuk- takip müfredat defterine işlemek   

• Haftalık yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı için ödenen faturalar ile gelir 

fasıllarının dökümünü hazırlamak 

• Haziran-Ekim aylarında üyelere borç tebligatı çıkartılıp postayla göndermek   

• Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsilata çıkmak 

• Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını 

tahakkuk ettirmek ve tahakkuk- takip müfredat defterine işlemek 

• Tahsil, tediye, mahsup fişleri kullanılması ve bunları defterlere kaydetmek 

• Ödenmesi gereken faturalar için talimat yazıp bankaya vermek 
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• Üyelere verilen hizmet karşılığı kesilen makbuzların günlük tahsildar 

irsaliyesini yazmak 

• Her ayın sonunda Mizan ve Bütçe Gelir ve Gider Durum Analizi çıkartmak, 

• İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam aidatlarını 

ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını 

dondurmak 

• Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının açılmasını 

isteyenlerden dilekçe almak 

• Yeni kayıt yapılan üyelerin aidatlarını tahakkuk ettirmek ve tahakkuk- takip 

müfredat defterine işlemek 

• Personelin her türlü maaş ve sair ödemelerini yapmak ve ilgili evrakları 

hazırlamak 

• Muhasebe evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamaktır 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

 

 

 

5.5.4.Tahsil Takip Memurunun Sorumlulukları 

 

• Muhasebe Müdürünün ve üst yönetimin kendisine verdiği görevleri yerine 

      getirmek 

• Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsilata çıkmak 

• Muhasebesel gelen giden evrakların kaydını tutmak 

• Yeni yılda kullanılmak üzere kanuni defterleri kasım-aralık ayı içerisinde 

             temin etmek 

• T.O.B.B.’den yıllık olarak talep edilen kanuni ve yedek defterlerini her 

       yılbaşında notere onaylatmak 

• Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını 

       tahakkuk ettirmek 

• Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını 

       tahakkuk ettirmek 

• Üyelere verilen hizmet karşılığı kesilen makbuzların günlük tahsildar 

       irsaliyesini yazmak 

• İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam 

      aidatlarını ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile 
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      kayıtlarını dondurmak 

• Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının 

       açılmasını isteyenlerden dilekçe almaktır 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.6.Genel Hizmetler Servisi 

 

5.6.1.Genel Hizmetler Şefinin Sorumlulukları 

 

Sorumluluğu altındaki birimi koordine eder ve birimindeki tüm işleri yapar/yaptırır. 

Kendi birimine bağlı çalışanları sevk ve idare eder yıllık izin ve fazla çalışmalarını 

düzenler. Çalışmalar konusunda Genel Sekreterliğe bilgi verir. 

 

• Temizlik işlerini yürütmek 

• Oda Binası ve çevresinin genel ve günlük temizliğini yapmak 

• Oda binası demirbaşlarının bakımını, temizliğini, iyi kullanılmasını ve 

       gereğince korunmasını sağlamak 

• Çay, kahve vb  servisi yapmak 

• Oda ihtiyaçlarının belirtilen yerlerden alımını sağlamak 

• Temizlik malzemelerini muhafaza etmek ve tasarruflu kullanımını sağlamak 

• Kayıp eşya bulma durumunda genel sekreterliğe bilgi vermek 

• Oda binasındaki arızaların (sıhhi tesisat onarımı, elektrik onarımı, bakım, 

       boya, temizlik) giderimi 

• Odanın ulaşım işlerinden sorumlu olmak 

• Gelen ziyaretçilere ve üyelere yardımcı olmak 

• Araçların bakımlarını takip etmek ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, 

• Araçların muayenelerini takip etmek ve yaptırmak, her türlü bakım onarımını 

      yaptırmak 

• Araçlarla ilgili her türlü belgenin eksiksiz olarak bulunmasını sağlamak 

• Trafik kurallarına uymak  

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Odanın posta defterini yazmak , tüm kargo ve posta işlerini takip etmek 

       yapmak 

• Araç içerisinde bulundurulması zorunlu olan (stepne,ilk yardım çantası vb) 

      malzemelerin teminini eksiksiz sağlamak 
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• Odanın tüm çay ve temizlik işlerini yürütmek 

• Odaya gelen üyelere konularına göre yönlendirmede bulunmak 

• Oda Binası ve çevresinin genel ve günlük temizliğini yapmak 

• Oda binası demirbaşlarının bakımını, temizliğini, iyi kullanılmasını ve 

      gereğince korunmasını sağlamak 

• Çay servisi yapmak 

• Oda ihtiyaçlarının belirtilen yerlerden alımını sağlamak 

• Temizlik malzemelerini muhafaza etmek ve tasarruflu kullanımını sağlamak 

• Kayıp eşya bulma durumunda genel sekreterliğe bilgi vermek 

• Oda binasındaki arızaların (sıhhi tesisat onarımı, elektrik onarımı, bakım, 

      boya, temizlik) giderimi 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.6.2.Danışma ve Hizmetlinin Sorumlulukları 

 

• Genel Hizmetler  Şefinin  kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Odanın tüm çay ve temizlik işlerini yürütmek 

• Odaya gelen üyelere konularına göre yönlendirmede bulunmak 

• Oda Binası ve çevresinin genel ve günlük temizliğini yapmak 

• Oda binası demirbaşlarının bakımını, temizliğini, iyi kullanılmasını ve 

       gereğince korunmasını sağlamak 

• Çay servisi yapmak 

• Oda ihtiyaçlarının belirtilen yerlerden alımını sağlamak 

• Temizlik malzemelerini muhafaza etmek ve tasarruflu kullanımını sağlamak 

• Kayıp eşya bulma durumunda genel sekreterliğe bilgi vermek 

• Oda binasındaki arızaların (sıhhi tesisat onarımı, elektrik onarımı, bakım, 

       boya, temizlik) giderimi 

• Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Sekreterin verdiği diğer tüm işleri 

       yapmak 

 

5.6.3.Dış ve İç Hizmetlilerin Sorumlulukları 

 

• Genel Hizmetler Şefinin  kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Odanın ulaşım işlerinden sorumlu olmak 

• Gelen ziyaretçilere ve üyelere yardımcı olmak 
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• Araçların bakımlarını takip etmek ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, 

• Araçların muayenelerini takip etmek ve yaptırmak,her türlü bakım onarımını 

      yaptırmak 

• Araçlarla ilgili her türlü belgenin eksiksiz olarak bulunmasını sağlamak 

• Trafik kurallarına uymak  

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Odanın posta defterini yazmak , tüm kargo ve posta işlerini takip etmek 

       yapmak 

• Araç içerisinde bulundurulması zorunlu olan (stepne,ilk yardım çantası vb) 

      malzemelerin teminini eksiksiz sağlamak 

 

5.6.4.İç Hizmetlilerin Sorumlulukları 

 

• Genel Hizmetler Şefinin  kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Temizlik işlerini yürütmek 

• Oda Binası ve çevresinin genel ve günlük temizliğini yapmak 

• Oda binası demirbaşlarının bakımını, temizliğini, iyi kullanılmasını ve 

      gereğince korunmasını sağlamak 

• Çay, kahve vb  servisi yapmak 

• Oda ihtiyaçlarının belirtilen yerlerden alımını sağlamak 

• Temizlik malzemelerini muhafaza etmek ve tasarruflu kullanımını sağlamak 

• Kayıp eşya bulma durumunda genel sekreterliğe bilgi vermek 

• Oda binasındaki arızaların (sıhhi tesisat onarımı, elektrik onarımı, bakım, 

       boya, temizlik) giderimi 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

 

5.7.Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü 

 

5.7.1.Ticaret ve Sanayi Müdürünün Sorumlulukları 

 

Sorumluluğu altındaki birimi koordine eder ve birimindeki tüm işleri yapar/yaptırır. 

Kendi birimine bağlı çalışanları sevk ve idare eder yıllık izin ve fazla çalışmalarını 

düzenler. Çalışmalar konusunda Genel Sekreterliğe bilgi verir. 

 

• Fatura tasdiklerini yapmak 

• Rayiç fiyat tespiti yapmak 
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• Ekspertiz/Bilirkişi raporlarını hazırlamak 

• Sanayi işletmelerinin kapasitelerini, yürürlükteki kararlara ve ilkelere uygun 

      olarak saptamak, gerekenleri yenilemek 

• Kapasite raporları ile ilgili belge ve suretleri düzenlemek 

• Kapasite raporları ve kriterleri, ilgili şikâyet ve müracaatları inceleyerek 

      sonuçlandırmaya çalışmak 

• Üyelerin resmi kayıtlara göre yapılan üretim ve tüketim tespitlerine, diğer 

       işlemlerine ve kapasitelerine ait dosya ve kayıtları tutmak 

• İş makinesi tescili ve devir işlemlerini yapmak 

• Sanayici üyelerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiyi talep halinde vermek 

       veya elde edilmesini kolaylaştırmak için çalışmak(İstatistiki veriler hazırlamak 

       vb.) 

• Azami Fiyat Tarifelerini hazırlamak 

• Mücbir sebep belgesi(makine arızası,doğal afet) düzenlemek 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Kalite ve Akreditasyon memurluğunu vekaleten yürütmek 

• Yurtdışı fuarlar ve iş heyeti ziyaret ve organizasyonunu yapmak 

• Genel Sekreter ve yardımcısının, bölüm amirlerinin vereceği görevleri yerine 

  getirmek  

• Yurtiçi ve yurtdışı ticari geziler  

• Uluslar arası fuarlara katılım  

• Vize İşlemleri ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri  

• Vize İşlemleri ile ilgili dosya hazırlama, takip ve vizenin temini ile ilgili işlemler  

• Dolaşım Sertifikaları ve Menşe Şahadetnameleri İşlemleri  

• İhracat Faturaları ve diğer ihracat belgeleri tasdik işlemleri  

• Manavgatta İhracat Geliştirilmesine yönelik Stratejisi ve Eylem Planı 

  çerçevesinde çalışmak  

• Üyelere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri Çeşitli konularda 

  araştırma ve derleme çalışmaları 

• AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri 

  hakkında bilgi aktarılması Raporlanması 

• Üyelere yönelik yıllık eğitim programının oluşturulması  

• Eğitimlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi  

• MATSO tarafından hazırlanan sektörel raporların hazırlanmasına katkı 

  sağlaması 

• Hazırlanan raporların yatırımcılarla paylaşılması ve yatırımcılara destek 



 42 

  olması 

• Konusu ile ilgili olarak oda web sitesinin aktif olarak çalışmasının ve 

  güncellenmesi hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesinin sağlanması 

 

5.7.2 Dış Ticaret ve Girişimcilik Akademisi Memurunun Sorumlulukları 

• Yurtdışı fuarlar ve iş heyeti ziyaret ve organizasyonunu yapmak 

• Genel Sekreter ve yardımcısının, bölüm amirlerinin vereceği görevleri yerine 

getirmek  

• Yurtiçi ve yurtdışı ticari geziler  

• Uluslar arası fuarlara katılım  

• Vize İşlemleri ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri  

• Vize İşlemleri ile ilgili dosya hazırlama, takip ve vizenin temini ile ilgili işlemler  

• Dolaşım Sertifikaları ve Menşe Şahadetnameleri İşlemleri  

• İhracat Faturaları ve diğer ihracat belgeleri tasdik işlemleri  

• Manavgatta İhracat Geliştirilmesine yönelik Stratejisi ve Eylem Planı 

çerçevesinde çalışmak  

• Üyelere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri Çeşitli konularda 

araştırma ve derleme çalışmaları 

•      AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri 

       hakkında bilgi aktarılması 

•  Raporlanması 

• Üyelere yönelik yıllık eğitim programının oluşturulması  

• Eğitimlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi  

• MATSO tarafından hazırlanan sektörel raporların hazırlanmasına katkı 

       sağlaması 

• Hazırlanan raporların yatırımcılarla paylaşılması ve yatırımcılara destek olması 

• Konusu ile ilgili olarak oda web sitesinin aktif olarak çalışmasının ve 

        güncellenmesi hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesinin sağlanması 

• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Meclisin, komitelerin,yönetim kurulunun toplantı  gündem tarihi, konularının 

       yazılımı, duyurulması,takibi, ve yönetilmesi 

• Oda içi idari işlerin yürütülmesini sağlamak 
 
• Evrak kayıt işlemlerinin doğru olarak yapılmasını sağlamak 
 
• Organ toplantılarında genel sekreterin hazırladığı gündemi yazmak 
 
• Düzenlenen Organ toplantıları sonrasında tutanakları hazırlamak 
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• Etkinlikler takvimini takip etmek ve konferans salonları kullanımını organize 

 
          etmek 

 

 

5.8.Yazı İşleri Şefliği 
 
 
5.8.1.Yazı İşleri Şefinin Sorumlulukları 
 

Sorumluluğu altındaki birimi koordine eder ve birimindeki tüm işleri 

yapar/yaptırır. Kendi birimine bağlı çalışanları sevk ve idare eder yıllık izin ve fazla 

çalışmalarını düzenler. Çalışmalar konusunda Genel Sekreterliğe bilgi verir. 

 

• Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı 

davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu 

toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ 

toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, 

karar özetlerini ve toplantılar için hazırlanan kayıtları muhafaza etmek.Meslek 

komitesi kararlarını raporlayıp yönetim kuruluna sunmak 

• Odaya gelen üyelere konularına göre yönlendirmede bulunmak, kayıtlarını 

almak 

• Dosyalama yapmak 

• Arşivden sorumlu olmak 

• Arşivlenen dosyaların kanuna uygun bir şekilde sürelerine göre saklamak 

• Gelen giden evrakların (dilekçe,resmi yazı vb) kaydını yapmak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Oda Faaliyetleri Hakkında Rapor Hazırlamak, 

• MATSO ‘nun yapacağı ve yapmak istediği çalışmalar hakkında kamu oyunun 

düşüncesini anket yolu ile algılamak ve raporlamak 

• Manavgat’ın sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koyan konularda istatistiki 

bilgiler toplamak 

• Toplanan bu bilgilerin ekonomik rapor olarak hazırlanmasını sağlamak 

• Üyeleri ve kamuoyunu oda çalışmaları hakkında bilgilendirmek 

• Yönetim tarafından belirlenen konularda anket çalışması yapmak, raporlamak 

• Gerektiğinde eğitim salonlarını düzenlemektir 

• Her türlü eğitim ve organizasyon sonunda yapılan anketleri değerlemek ve 

istatistiki veriler hazırlamak 
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• Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Üyeleri ile diğer oda organlarının basın kuruluşları ile iletişimini 

koordine etmek  

• Yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma 

çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla, söz konusu kuruluşlar nezdinde 

gerekli girişimleri sağlamak, hazırladığı bültenlerle basın kuruluşlarını enforme 

etmek, yerel ve ulusal basınla iletişimi koordine etmek  

• Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve 

 toplantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek, yayın organları 

 aracılığıyla üyelere aktarmak 

• Oda yayınlarının, üyelerinin yanı sıra, ülke içerisinde cumhurbaşkanlığı, 

başbakanlık, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcilikleri, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ve 

yurt dışındaki ticari müşavirliklerimize gönderilmesini sağlamak 

• Oda tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf 

       ve kamera çekimi yapar, bunları arşivler 

• Başkanın görüş ve konuşmalarının günü gününe gazetelere ve basının önde 

      gelen isimlerine ulaşmasını sağlamak  

• Yerli ve yabancı konuklarla olan temasları haber şekline dönüştürerek basına 

       bülten halinde dağıtıp yayımlanmasını sağlamak  

•  Yönetim kurulu başkanı, basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel 

       sekreterin talimatları ve bilgileri doğrultusunda odanın faaliyetleri ve 

       konusunda basın bültenleri yapılmasını sağlar  

• Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkanların yönetim 

      kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve yazılı basında yayımlanan ve odamızı, 

      üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda önerilerle 

      birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanına iletilmesi  

• Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu 

         etkinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaların 

         yapılması  

• Odanın yaptığı tanıtım çalışmaları çerçevesinde tanıtım yazılarıyla çeşitli 

      mesajları içeren ilanların tasarımlarının hazırlanması veya hazırlatılması.  

• Oda Gazetesine reklam almak için gerekli çalışmalar yapmak  

•  Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/72-73-74. 

       maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna 

       bilgi sunar  
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•  Kurum dışına verilen yayınların takibini yapmak  

• Bülten hazırlamak, Oda etkinliklerinin ulusal ve yerel basında yer almasını 

      sağlamak 

• YK Başkanının kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Odanın telefon santralıda dahil olmak üzere her türlü haberleşmeyi sağlamak. 

• Odanın dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın faaliyetlerinin ilgililerine 

      iletilmesini sağlamak 

• Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak 

• Basılı yayınların üyelere ulaşımının takibi 

• Üye ilişiklerinin takibi ve iyi seviyede tutulması 

• MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’nda verilen hizmetleri tanıtıcı 

çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak ve 

organize etmek 

• Web sayfasını ve Odanın Twitter, Facebook  v.b. sayfalarının sevk ve idaresini 

sağlamak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Oda birimleri arasında koordinasyon ve 

      işbirliği esaslarını belirlemek  

• Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin 

      temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere  

paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım 

işlerini yapmak veya yaptırmak 

• Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş 

akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak  

• Odanın  görev alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası kapsamda, 

sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu 

sağlamak  

• Birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini 

     sağlamak,  Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Oda bünyesine 

    aktarımını konusunda görüş ve önerilerde bulunmak  

• Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce 

    yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak 

• İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş 

ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak  
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• Odanın veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları 

oluşturmak, geliştirmek ve Oda çalışanlarına bunları duyurmak  

• Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, 

• Odanın Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve 

               malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak  

• Odanın diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve 

    bu konularda işbirliği yapmak  

• Odaya alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi  

yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve 

aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip 

gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak  

• Üye odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak  

• Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak  

• Odanın tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini  

artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın 

yapılmasını temin etmek  

• Oda Web sayfasını düzenlemek sürekli güncel tutmak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 

• Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/72-73-74. 

Maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna 

bilgi sunar 

 

5.8.2.Evrak Kayıt Memurunun Sorumlulukları 

 

• Yazı işleri Şefinin  kendisine verdiği görevleri yapmak 

• Odaya gelen üyelere konularına göre yönlendirmede bulunmak, kayıtlarını 

almak 

• Dosyalama yapmak 

• Arşivden sorumlu olmak 

• Arşivlenen dosyaların kanuna uygun bir şekilde sürelerine göre saklamak 

• Gelen giden evrakların (dilekçe,resmi yazı vb) kaydını yapmak 

• Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 
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6. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN  2015 YILI ÇALIŞMALARI 

 

6.1.Fuar ve Tanıtım Çalışmaları 

 

  Fuar, ticareti geliştirmek amacı ile düzenlenen alıcıyı ve satıcıyı aynı mekanda 

buluşturan organizasyonlardır. İş bağlantılarını kurma, etkili tanıtım yapma ve 

pazarların tanınması noktasında fuarlar önem arz etmektedir. Bu bağlamda üyelerin 

mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi, ticari ilişkilerini güçlendirmesi, gerek iç 

pazarları gerekse uluslararası pazarları daha yakından tanıması düşüncesiyle 2015 

yılında fuarlara iştirak edilmiştir. Fuarlarda, İlçe turizm destinasyonunu tanıtıcı tanıtım 

CD’leri, tanıtım kitapçıkları, tanıtım amaçlı hazırlanmış sevimli haritalar, İlçenin 

yöresel ürünlerinin yer aldığı tanıtıcı haritalar, 4 dilde hazırlanmış tanıtım kitapçıkları 

ve yöresel ürünlerinin sunulduğu tanıtım kutuları hazırlatılıp dağıtılmıştır. 

 

6.1.1. Ne Varsa Manavgat’ta Var Buluşması 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Belediyesi işbirliği 

ile yapılan, turizm dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 8-9 Ocak 2015 
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tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Ne varsa 

Manavgat’ta Var’ etkinliği büyük ilgi görmüştür. İki gün açık kalan ve 85 firmanın 

katıldığı etkinlik tedarikçi firmalarla turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri 

biraraya getirmiştir. 

Otel satın alma birimleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Antalya 

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Akdeniz 

Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Bakır Sert, 

Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Ercan İlhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın da aralarında bulunduğu kamu kurum ve 

kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 

turizm sektör temsilcileri ve vatandaşlar katılmışlardır. 
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6.1.2. EMITT Turizm Fuarı 

 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), 22- 25 Ocak tarihleri arasında 

İstanbul TÜYAP'ta 19. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 

Seyahat Fuarı (EMITT) Fuarı’na stand açarak ilçenin tanıtımını gerçekleştirmiştir  71 

ülke ve 4 bin 500'ü aşkın kurum, kuruluş ve beldenin katılımıyla gerçekleşen fuarın 

açılışına MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ergen, Aykut Karasoy, 

Halit Torun ve Hakan Akar katılmışlardır. 4 gün boyunca MATSO standında görevli 

personel tarafından ilçenin tanıtımına yönelik ziyaretçilere Manavgat’ı tanıtan neşeli 

haritalar, tanıtım kitapçıkları, broşür ve tanıtım CD’leri dağıtılmıştır. 
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6.1.3. ITB Fuarı 

 

Almanya’nın Başkenti Berlin’de kapılarını 49. kez ziyaretçilerine açan ITB 

Turizm Borsası Fuarı’nda Manavgat-Side turizm destinasyonu MATSO ve MASTOB 

tarafından hazırlanan stant ile tanıtılmıştır. Fuarda Manavgat standı, ziyaretçi akınına 
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uğramıştır. Ziyaretçileri Manavgat standında MATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, Yönetim 

Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Ergen ve MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut 

tarafından karşılamıştır. 

 

Manavgat standını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etmiştir. Turizm 

Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı ve Antalya Valisi Muammer Türker’inde yer 

aldığı ziyarette Bakan Çavuşoğlu, Manavgat heyeti ile bir süre sohbet etmiştir. 

Manavgat standını Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren,  Muratpaşa 

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 

Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, CHP 

Milletvekili Aday Adayı ve ATSO eski Başkanı Çetin Osman Budak, Türkiye’nin 

değişik bölgelerinden fuara katılan sivil toplum kuruluşları, turizmciler ile Almanya 

başta olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinden tur operatörleri ziyaret etmiştir. 
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6.1.4. MATSO’nun Desteği ile Manavgat TRT 1’de 

 

Nuray Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu TRT1 ekranlarında yayınlanan “Gezelim 

Görelim” programı MATSO’nun organizasyonu ile Manavgat’ın tarihi ve turistik 

yerlerinde çekimler gerçekleştirmiştir. 24 yıldır Anadolu’nun bir köşesini anlatan 

programda Manavgat çekimleri, TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştır. 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

6.1.5. Belçika-Gent 2.Ev Fuarı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası  (MATSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Boztaş, basın toplantısı düzenlemiş ilçeyi iç ve dış piyasada tanıtmak amacıyla 

harekete geçtiklerini belirterek Belçika Emlak Fuarı’nda edata tarih yazdıklarını 

söylemiştir. Boztaş, Gent Emlak Fuarı hakkında bilgiler vermiş, MATSO tarihinde ilk 

defa yurtdışındaki fuarlara kurumsal olarak katılıp stant açtıklarını ifade ederek, 

“Özellikle Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen emlak fuarında tarih yazdık” 

demiştir. 

 

Başkan Boztaş, “Belçika’da adeta tarih yazdık. Özellikle ilçemize yatırım 

yapabilecek iş adamlarını bölgemize çekebilmek amacıyla yaptığımız çalışmada çok 

başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Çeşitli hediyeler dağıtımız fuarda 3 gün boyunda 3 

ayrı Manavgat tanıtım konferansı düzenledik.  Flemenkce olarak gerçekleşen 

konferansta hazırladığımız sunular ve tanıtım argümanları ile gerçekleştirdiğimiz 

tanıtımlara Belçikalılar yoğun ilgi gösterdi.  Fuar boyunca gerçekleştirdiğimiz çekiliş 

kartımızı yaklaşık bin Belçika tarafından katılım sağlandı. Fuar sonunda Gent 

şehrinin en büyük oteli olan Nov otelde Manavgat Tanıtım Toplantısı organize ettik. 

Büyük ilgi gören toplantımıza katılanlardan 10 kişiye çekilişte 1 hafta tatil hediye ettik. 

Etkinliğimize ilçemize yatırım yapmak isteyen zincir emlak sahipleri, yatırımcılar,  iş 



 55 

adamları katıldı. Toplantımıza yatırımcı ve iş adamlarının yanı sıra Gent Belediye 

Başkanı Resül Tapmaz’da katılarak bizlere destek verdi. Tapmaz ilçemize ilgi 

gösteren yatırımcılara ilçemizi överek Türkiye’nin çok güzel turizm merkezlerinden 

birisi olduğu vurgusunu yaptı” diye konuşmuştur. 

Belçika’da gerçekleşen Emlak Fuarı’nda MATSO tarafından açılan stant ve 

tanıtım faaliyetleri nedeniyle firma yetkilileri Başkan Boztaş’a teşekkür ziyaretinde 

bulunmuşlardır. Diğer taraftan fuarda Manavgat’ta tatil kazanan talihliler tatil için 

İlçemize gelirken Odamızı da ziyaret etmişlerdir. 
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6.1.6. 2015 Konya Tarım Fuarı 

 

Konya’da gerçekleştirilen ‘2015 Konya Tarım Fuarı’na Oda üyeleri için servis 

kaldırarak gidiş ve gelişlerini ücretsiz sağlamıştır. 
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6.1.7. İsveç Turizm Fuarı 

Manavgat-Side turizm destinasyonu MATSO tarafından İsveç Turizm 

Fuarı'nda açılan stantda tanıtılmıştır.  
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6.1.8.Başkentte Manavgat Tanıtımı 

 

  MATSO, Ankara’da 71.’si gerçekleşen TOBB Mali Genel Kurulu’nda, Manavgat 

standı açarak ilçenin tanıtımını gerçekleştirmiştir. Tanıtım kapsamında MATSO stand 

açarak tanıtım görselleri ve yöresel ürünlerini sergilemiştir. 

 

 

 

6.1.9.WEB İle Tanıtım Çalışması 

 

  İlçenin tanıtımı için www.visitmanavgatside.com  isimli 5 dilde bir tanıtım sayfası 

hazırlanarak faaliyete geçirilmiştir.  

 

WEB SAYFASINDAN RESİM KONABİLİR. 

 

6.1.10.MATSO Star TV İle Manavgat’ı Tanıttı 

 

MATSO’nun organizasyonu ile Star TV’de Manavgat tanıtılmıştır 

Star TV’de yayınlanan Vahe İle Evdeki Mutluluk” programı MATSO’nun 

organizasyonu ile ilçemizin tarihi ve turistlik yerlerinde çekimler gerçekleştirmiştir. 

Program çekimlerinde MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, 

Manavgat ekonomisi ve turizmine yönelik bilgiler vermiştir. 15 yıldır yayınlanan 

program, 81 ilde her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi, kültürel 

özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı 

http://www.visitmanavgatside.com/
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yeniliyor. 

“Vahe ile Evdeki Mutluluk” programının Antalya ve Manavgat çekimleri 24 Mayıs 

Pazar günü 13.45’de Star Tv’de yayınlanmıştır. 
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6.1.11.Manavgat Portakalı Tanıtım ve Markalaşma Çalışması 

 

  MATSO, Manavgat Portakalı’nın tanıtım ve markalaşma çalışması için 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu kapsamda Manavgat, Antalya ve İlçelerinde tanıtım 

çalışması yapmıştır. Oda tanıtım çalışması kapsamında tanıtım tırı hazırlatarak 

Antalya ve İlçelerinde tanıtım turuna çıkmış ve bu merkezlerde 10 Ton Manavgat 

Portakalı sıkılarak vatandaşlara dağıtılmıştır. 
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6.1.12.MATSO; İnşaat, Tekstil ve Mobilya Fuar’larında 

 

  Konya TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Konya Yapı ve İnşaat 

Malzemeleri, Ev Tekstili, Mobilya Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarları’na yönelik 

servis kaldıran MATSO, üyelerin gidiş ve gelişlerini ücretsiz sağlamıştır. Görevli 

personel rehberliğinde üyeler, MATSO binası önünden 1 otobüsle Konya’ya hareket 

etmiştir. Üyeler 3 fuarı da gezerek, yeni iş bağlantılarının yanı sıra sektörlerine 

yönelik son gelişmeleri inceleme fırsatı bulmuştur. 

 
 

6.1.13.Çinli Turistlere Yönelik Tanıtım Çalışması 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) – Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKA) işbirliği ile turizm pazarının çeşitlendirilerek Çinli turistleri bölgeye çekmek ve 

Çin’den Antalya’ya direkt uçak seferlerinin başlatılması amacıyla gerçekleştirilen 

çalışma kapsamında Çin’in Urumçi Bölgesi’ndeki seyahat acentelerinin 

temsilcilerinden oluşan 13 kişilik heyet Manavgat’ta ağırlanmıştır.  Heyette bir de 

havayolu yetkilisi yer almıştır.  Side’de tarihi ve turistik yerleri gezen heyet daha 

sonra ilçenin doğal güzelliklerini de inceleme fırsatı bularak Manavgat Şelalesi’ni 

ziyaret etmiştir.  
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Heyetin ilçedeki gezisine MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Güneş, MATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akın ve BAKA’dan Uzman Sadettin 

Dikmen eşlik etmiştir. 

 

 

 

 

6.1.14.Boztaş TRT’nin Konuğu Oldu 

 

   MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş TRT Antalya Radyosu'nda 

Akdeniz'in Sesi Programı’nın Turizm Köşesi’ne canlı yayın konuğu olmuştur.  MATSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş TRT Antalya Radyosu Akdeniz’in Sesi 

Programı’nın Gündem Özel köşesine de konuk olarak katılmıştır.  
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6.1.15.MATSO, YÖREX’te Yöresel Ürünleri Tanıttı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Antalya Expo Center'da 

düzenlenen 6. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na hazırlattığı şık tasarımlı standı ile 

katılarak Manavgat’ın yöresel ürünlerini tanıttı. 

Ülke genelinden 68 ilden 101 oda ve borsa, 11 kalkınma ajansı, 52 kurum, 224 

firmanın yanı sıra Basın İlan Kurumunun da aralarında bulunduğu 388 katılımcı 

fuarda yer aldı. 

 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın da iştirak ettiği açılış törenine, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Antalya Valisi Muammer Türker, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Çandır ve bazı partilerin milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı. 

 

   MATSO Standı’nda, Osmanlı Mutfağı’nı süsleyen ve MATSO tarafından 

coğrafi işaret almak için müracaat edilen Manavgat Altın Susamı başta olmak üzere 

Manavgat Zeytinyağı, Manavgat Belenobası Karpuzu, Manavgat Portakalı, Manavgat 

Narı, Manavgat Defnesi ve Defne yağı, Manavgat Keçiboynuzu ve Manavgat Tahini 

gibi ürünler sergilendi. 
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   MATSO Standı’nı YÖREX’in açılışına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK 

Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç, MHP Antalya Milletvekilleri Ahmet Selim 

Yurdakul ve Tarkan Akıllı, Mehmet Günal, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, MHP 

Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, Ak Parti Antalya Eski Milletvekili Sadık Badak, 

ATSO Başkanı Davut Çetin,  Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurlu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, 

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Manavgat Esnaf Sanatkar Odası 

Başkanı Hasan Çelik,  Manavgat Şoförler Odası Başkanı Mahmut Şafak,  Manavgat 

Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça,  Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, 

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Türkiye genelinden birçok oda ve borsa 

başkanı ile gazeteciler MATSO standını ziyaret ederek Manavgat’ın Yöresel 

Ürünleri’ni inceledi. 
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6.1.16. 3. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 

Antalya Cam Piramit'te gerçekleşen 3. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji 

Verimliliği Fuarı'nda, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 4. Meslek Komitesi Başkanı 

Murat Çakmak ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Tanır stand açan 

üyelerimizi ziyaret etmiştir.  
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6.1.17. TT Varşova 2015 Turizm Fuarı 

26-28 Kasım tarihleri arasında Polonya’nın Başkenti Varşova’da düzenlenen 

TT Varşova 2015 Turizm Fuarı’na, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 

tarafından stand açılarak ilçenin tanıtımını gerçekleştirmiştir.  MATSO standında 

görevli personel tarafından ilçenin tanıtımına yönelik ziyaretçilere Manavgat’ı tanıtan 

neşeli haritalar, tanıtım kitapçıkları, broşür ve tanıtım CD’leri dağıtılmıştır.  Dünyanın 

çok sayıda farklı ülkesinden kurum ve kuruluş ve otelin katıldığı fuarda yer alan 

MATSO standı 3 gün boyunca açık kalmıştır.  MATSO standında Meclis Üyesi Sedat 

Öz ve 16. Meslek Komitesi Başkanı Fehmi İncidiş de yer alarak ziyaretçileri 

ağırlamıştır. 

 

MATSO’nun Manavgat tanıtım standını Polonya Büyükelçisi Profesör Doktor 

Yusuf Ziya Özcan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı 

Dr. Cengiz Aydın ve bakanlık yetkileri ile Cezayir konsolosluk yetkilileri ziyaret 

etmiştir. 
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6.1.18. ‘2.En İyi Türk Kahvesini Kim Yapar?" Yarışması’ 

MATSO-Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği işbirliği ile Manavgat’ta yaşayan 

yerleşik yabancılara yönelik organize edilen "En İyi Türk Kahvesini Kim Yapar?" 

Yarışması’nın ikincisi Türk-Rus Dostluğu teması ile gerçekleştirilmiştir. Kırk Yılın 

Hatırına Yarış Sana Sloganıyla yarışma yapılmıştır. 
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6.2. Eğitim Çalışmaları 

  

  MATSO, 2015 yılı içerisinde fuar çalışmalarının yanı sıra üyelere yönelik olarak 

değişik konularda mesleki eğitim çalışmaları da düzenlemiştir. Kalifiye elemanların 

bilgi ve beceriye sahip olması mesleki açıdan önemli olduğu kadar ekonomik 

kalkınma ve gelişme açısından da faydalı olduğu için MATSO, üyelerinin mesleki 

eğitimi konusunda da duyarlı bir yol ve politika izlemiştir. 

 

6.2.1. Etkin Satış Stratejileri Eğitimi 

 

 Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Girişimcilik Akademisi tarafından 

üyelerin satışta başarı oranını artırmak amacıyla 2015 yılının ilk ‘Etkin Satış 

Stratejileri’ eğitimi düzenlenmiştir. MATSO binasında Oda üyelerine yönelik 

gerçekleşen eğitime 30 kişi katılmıştır. 

  Eğitmen İrfan Kaya tarafından verilen eğitim sonunda düzenlenen törenle 

katılımcılara sertifikaları MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan 

tarafından verilmiştir. Mart ayında da eğitim tekrarlanmıştır. 16-18 Aralık 2015 

tarihinde de eğitim tekrar düzenlenmiştir. 

 



 81 

 

 

 

6.2.2. Dış Ticaret ve Dış Ticaret Teknikleri Eğitimi 

 

 Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Manavgat’ın ihracat kapasitesini 

artırmak için yeniden eğitimlere başlamıştır. MATSO Girişimcilik Akademisi 

tarafından gerçekleşen ve Dış Ticaret Eğitmeni Hakan Akın tarafından verilen “Dış 

Ticaret ve Dış Ticaret Teknikleri” eğitimi 3 gün sürmüştür. Eğitimi tamamlayan 34 

kişiye törenle MATSO ve ANDEM onaylı katılım belgesi verilmiştir. 
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6.2.3.Girişimcilik Eğitimleri 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile 

girişimci adaylarına yönelik, 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'leri düzenlenmiştir.  
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6.2.4. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi 

 

 MATSO tarafından üyelere yönelik ücretsiz “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” 

eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime çok sayıda üyenin yanı sıra MATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) 

Başkanı Turgay Akar, MASİAD Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Okan Akın,  MATSO 

Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akın, Meclis Üyesi 

Demir Durar da katılmıştır. İki gün süren eğitim Proman Danışmanlık Eğitmen ve 

Koçu Dr. Gözdegül Başer tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika 

verilmiştir. 14-15 Aralık 2015 tarihinde eğitim bir kez daha düzenlenmiştir. 
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6.2.5. Pozitif Düşünme ve Stres Yönetimi 

 

Türkiye’nin en çok tanınan yaşam koçlarından biri olan Hakan Mengüç'ün 

MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda verdiği seminer yoğun ilgi görmüştür. Türk 

Hava Yolları Bölge Müdürü Ömer Durna da kişisel iletişim ve motivasyonla ilgili 

bilgiler vermiştir. 
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Antalya Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu Manavgat Üyelerinin 

organizasyonu ile seminer düzenlenmiştir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
6.2.6.Atıksu Şube Yolu Bağlantıları Eğitimi 
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 

(ASAT) işbirliği ile MATSO üyesi elektrik ve su tesisatçılarına yönelik eğitim semineri 

gerçekleştirilmiştir. MATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerinde 

katılımcılara ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan 

İnşaat Teknikeri Oğuz Kaan Çatal tarafından Atıksu Şube Yolu Bağlantıları Eğitimi 

verilmiştir. Eğitime katılanlar, kendilerine verilen sertifika ile çalışmalarını 

yürütebilecek. 

 

 

6.2.7.Yeni Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi 
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), mevcut müşterilerle olan 

iletişimin sürdürülmesi ve yeni müşteriler bulma amacına yönelik olarak üyeleri için 

Yeni Müşteri Bulma Teknikleri konusunda seminer düzenlenmiştir. Seminer, 13 

Kasım 2015 tarihinde otogar içerisinde bulunan MATSO Çok Amaçlı Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Yoğun katılımla yapılan eğitimi; Satış, Pazarlama 

Uzmanı ve Satış Eğitimcisi Hakan Ömer Gider vermiştir. Eğitimde Müşteri kavramı ve 

tarihçesi, 21.yy müşterisinin beklentileri, klasik ve modern müşteri bulma yöntemleri, 

müşteriyi elde tutmak için ilişki yönetimi stratejisi, müşteriyi bırakma teknikleri ve 

nedenleri konuları hakkında Hakan Ömer Gider açıklamalarda bulunmuştur. 
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6.2.8. Beden Dili ve İletişim Eğitimi 

 

Eğitimler kapsamında Beden Dili ve İletişim Eğitimi üyelere verilmiştir. Üyelerin 

mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve vizyonlarına katkı yapacak eğitimi 

Eğitmen Mehmet Nuri Ildız vermiştir. Eğitim, 23-25 Aralık 2015 Tarihinde tekrar 

düzenlenmiştir. 
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6.2.9. Elektronik Ticaret (e-ticaret) Semineri 

 

MATSO tarafından üyelerine yönelik olarak Elektronik Ticaret (e-ticaret) 

Semineri gerçekleştirilmiştir. Oda Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda yapılan 

Elektronik Ticaret (e-ticaret) Semineri Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek 

Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Şehirli 

tarafından verilmiştir. Eğitime katılanlara e-ticaretin avantaj ve dezavantajları, e-

ticaretin araçları, temelleri, türleri, aşamaları ile püf noktaları, sanal ödeme sistemleri, 

dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin durumu hakkında bilgiler aktarılmıştır. Yaklaşık 3 

saat süren seminer sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. 
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6.3. Ziyaretler 

 

  Oda faaliyetleri içerisinde ziyaretler de 2015 yılı içerisinde önemli yer tutmuştur. 

MATSO Yönetim Kurulu, protokol ziyaretleri kapsamında hem misafirlerini ağırlamış, 

hem de önemli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerde, bir yandan 

bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda meydana gelen sosyo-ekonomik gelişmeler 

ele alınmış, bir yandan da Odanın üyeleri ve Manavgat için hedeflediği çalışmalar 

hakkında bilgiler aktarılmıştır.  

 

6.3.1. Yüksekokul’un ve MAYDER’in Ziyareti 

 

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Hacer 

Bakır Sert ve Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ezgi Bahçealtı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cemile Çin, Avni Gelendost, 

Mehmet Rehber ve Burak Şen,  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı ziyaret etmiştir. Ziyarette, MATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’a Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Sert ve 

MAYDER tarafından teşekkür plaketi takdim edilmiştir. 
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6.3.2. Baş’ın Ziyareti 

 

          Manavgat Vergi Dairesi Müdürü Hüsrev Baş ve beraberindeki heyet, 26. Vergi 

Haftası Kutlamaları kapsamında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)’yu 

ziyaret etmiştir. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ın makamında 

gerçekleşen ziyarette Meclis Üyesi Ali Cinkaya’da hazır bulunmuştur. 
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6.3.3. RATEM Ziyareti 

 

 Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Boztaş, Belek IC Hotels Santai Otel’de 2015 yılı çalıştayını gerçekleştiren ve 

yönetiminde ulusal ve bölgesel birçok radyo-televizyon yöneticisi bulunan  Radyo 

Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) yönetim kurulunu ziyaret etmiştir.  
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6.3.4. Savcı Dalak’a Ziyaret 

 

 MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, beraberinde Yönetim Kurulu 

Üyeleri Halit Torun ve Aykut Karasoy ile birlikte yeni göreve başlayan Manavgat 

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak’a nezaket ziyaretinde bulunmuştur. MATSO’nun 

faaliyetleri ve ilçe ekonomisine ilişkin bilgiler veren MATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş, odanın yaptığı çalışmaları anlatmıştır. Boztaş, Başsavcısı Dalak’a 

hayırlı olsun dileğinde bulunmuştur. 

 

 

 

6.3.5.Metin Ziyareti 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetimi olağan genel kurulunun 

ardından üçüncü kez Manavgat Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Rasim Metin’i 

makamında ziyaret etmiştir. Ziyarete MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Torun, 

Hakan Akar, Hüseyin Akın, Meclis Üyesi Baykal Özden katılmışlardır.  
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6.3.6. MASMO Ziyareti 

 

MATSO Yönetimi MASMO’yu ziyaret etmiştir. Ziyarete MATSO Başkanı 

Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Halit Torun, Hakan Akar, Hüseyin Akın, Meclis Üyesi Baykal Özden 

katılmışlardır.  
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6.3.7. Çınar Ziyareti 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetimi Manavgat Devlet 

Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. 

Ziyarete MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Torun, Hakan Akar, Hüseyin Akın, Meclis 

Üyesi Baykal Özden katılmışlardır.  Göreve geldiği Şubat ayında MATSO Yönetimi 

tarafından ziyaret edilen Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş'ı makamında ziyaret ederek iadeyi 

ziyarette bulunmuştur. 

 

 

 

6.3.8. SGK Ziyareti 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manavgat Merkez Müdürü Ali Duru ve 

Manavgat Sosyal Güvenlik Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Derneği Başkanı 

Şinasi Gündüz MATSO’yu ziyaret ederek verilen destekler nedeniyle plaket vermiştir. 
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6.3.9. 7 Haziran ve 1 Kasım Seçim Ziyaretleri 

 

  7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimleri öncesi değişik siyasi 

partilerin aday adayları/adayları MATSO’yu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde siyasilere 

İlçenin sorunları, talepleri, beklentileri ile sosyo-ekonomik geleceğine ilişkin görüşler 

aktarılmış, analiz ve raporlar sunulmuştur. 
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6.3.10. İş-Kur Ziyareti     
 
 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manavgat Müdürü Yavuz Ayna Odamızı ziyaret 

etmiştir. Çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğumuz ziyaret sonrasında 

Odamız, İŞKUR, otellerin insan kaynakları müdürleri ile Odamızda ikinci bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda önümüzdeki yıl  iş ve işçi arayanları biraraya getirecek 

istihdam fuarı düzenleme hedefi ortaya konmuştur. 

 

 



 99 

6.3.11. Yabancı Öğrencilerin Ziyareti 

 

Erasmus kapsamında MATSO Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 

ziyaret eden Letonya, İtalya ve Bulgaristanlı  öğrenci ve öğretmenler, MATSO’yu 

ziyaret etmiştir. Meclis Toplantı Salonu’nda ağırlanan öğrenci ve öğretmenlere 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş tarafından Oda ve Manavgat ile ilgili 

bilgiler verilmiştir.   

 

MATSO ziyaretinin ardından öğrenci ve öğretmenlere MATSO personeli 

tarafından Manavgat’ta kendi tesislerinde ürettiği parfümleri Avrupa’da birçok ülkeye 

ihraç eden Pelinsu Kozmetik ve yat üretimi yapan Çoban Yıldızı Yatçılık üretim 

tesisleri gezdirilerek çeşitli bilgiler verilmiştir.  
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6.3.12.Vali Türker Ziyareti 

 

 Antalya Valisi Muammer Türker ilçemizi ziyaret etmiştir. MATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Vali Muammer Türker’e Manavgat’ın sorunlarını 

anlatan raporlar ve Manavgat’ın yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim 

etmiştir. Türker ve Boztaş birlikte aralarında MATSO üyelerinin de yer aldığı heyet 

İlçede bulunan esnafları ziyaret etmiştir. 
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6.3.13.Sevimçok’un Ziyareti 

 

  Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri MATSO’yu ziyaret etmiştir. 
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6.3.14.BAKA Genel Sekreteri’nden Ziyaret 

 

  BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş'ı makamında ziyaret etmiştir. 

 

 

 

6.3.15.Özba Takımının Ziyareti 

 

   Manavgat Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 

organize edilen, 7 takımın katımıyla 5 gün süren, TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat 

etabında David People takımını 9-6 yenerek şampiyon olan Özba Yapı İnşaat takımı, 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Boztaş’ı makamında ziyaret etmiştir. 
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6.3.16.Kaymakam Nazmi Günlü Ziyareti 

 

   Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Kaymakam ve Vali Yardımcısı Kararnamesi ile Manavgat Kaymakamlığına atanan 

Nazmi Günlü’yü ziyaret etmiştir.  Ziyarette MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Boztaş, Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akar, 

Hüseyin Özgür Taşar, Hüseyin akın, Murat Oğuz Öncel ile Meclis Üyesi ve Hesapları 

inceleme Komisyonu Başkanı Baykal Özden katılmıştır. 
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6.3.17.Kaymakam Günlü MATSO’da 

 

  Manavgat Kaymakamlığı’na atanan Nazmi Günlü iade-i ziyaret kapsamında 

MATSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantısı’na katılmış, Manavgat 

için işbirliği mesajları vermiştir. İlçeye doğalgaz gelmesi için MATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Üyeleri, Fatih Tatar, Nebi Barut, Ayhan Ünal, Ahmet 

Güven, Osman Tümbül, Baykal Özden, Ali Cinkaya, Hüseyin Uysal’dan Doğalgaz 

Komisyonu oluşturulmuştur.  Kaymakam Günlü sorunun çözümü için destek sözü 

vermiştir. Günün anısına Kaymakam Günlü’ye MATSO Meclis Başkanı ve MATSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş tarafından plaket takdim edilmiştir. 
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6.3.18.Hisarcıklıoğlu MATSO’da 

 

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi temel atma törenin ardından Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu MATSO’yu ziyaret 

etmiştir. 
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Ziyarette CHP Antalya Milletvekilleri Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, 

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı 

Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Hüdavendigar Günay, CHP İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ve çevre illerden gelen 

Oda ve Borsa Başkanları ile meclis üyeleri de hazır bulunmuştur. 

 

MATSO’nun kapısında karşılandı 

 

Ziyarette Hisarcıklıoğlu, Baykal, Budak ve beraberindeki heyet MATSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kapıda 

karşılanmıştır.  MATSO tarafından tadilat yaptırılarak modern hale getirilen giriş katı 

bir süre incelemelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, Baykal, Budak ve beraberindeki 

heyetin beğenisini kazanmıştır. Daha sonra Başkan Boztaş, Hisarcıklıoğlu ve 

beraberindeki heyeti makamında ağırlamıştır. 

 

Manavgat’ın ticari hayatı ve ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunan 

Hisarcıklıoğlu, şehrin geleceği açısından birlik ve beraberlik içerisinde hareket 

etmenin önemi üzerinde durmuştur. MATSO’da yapılan tadilat ve çalışmaları 

beğenen Hisarcıklıoğlu,  MATSO’nun TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında ‘5 

yıldızlı’ Oda olduğunu söylemiştir. 

 

Başkan Boztaş ve yönetiminin şehrin geleceği açısından gösterdikleri 

duyarlılık konusunda tebrik eden Antalya Milletvekili Deniz Baykal,  Hisarcıklıoğlu ve 

ziyarete katılan Oda ve Borsa başkanları ile sohbet ederken, özellikle Uzakdoğu ve 

Çin’de yaşanan ekonomik krizin nedenleri ve olası sonuçlarına ilişkin olarak iş 

dünyasından bilgi almak istediğini ifade etmiştir. 

 

Ziyaret sonunda Başkan Boztaş, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan hediye takdim 

etmiştir.  Hediye paketini CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a ise Boztaş ve 

Hisarcıklıoğlu birlikte takdim etmiştir. 
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6.3.19.OTED’in Ziyareti 

 

  Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) Manavgat Şubesi 

Yönetimi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etmiştir. Ziyarete OTED Manavgat Şube Başkanı 

Sibel Cengiz, Başkan Yardımcısı Serap Şen, Muhasip Üye Salih Kafa, Denetleme 

Kurulu Üyesi Nurcan Özdemir Şen katılmışlardır. Ziyarette yapılacak projeler 

hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
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6.3.20.Özgönül Ziyareti 

  

  MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne atanan 

Mustafa Hilmi Özgönül'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 
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6.3.21.Özgönül’ün Ziyareti 

 

Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, nezaket ziyareti 

kapsamında, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MATSO) ziyaret ederek, Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ile görüştü. 

 

Görüşmede MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, 

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Ergen, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Akın 

ve Halit Torun ile Meclis Üyesi Baykal Özden de yer aldı. 

 

 

 

6.3.22. Dalak ve Karaaslan’ın Ziyaret 

 

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ve Adli Yargı Adalet 

Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etti.  Adalet ve yargı 

alanında yapılan çalışmalarında konuşulduğu ziyarette Başkan Boztaş, Manavgat’ın 

sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler vererek Oda olarak yaptıkları çalışmaları 

anlattı. 
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6.3.23.Acar’ın Ziyareti 

 

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Boztaş’ı ziyaret etmiştir. Ziyarette bölge turizmi üzerine 

değerlendirmeler yapılmıştır. 
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6.3.24.Ünal’a Ziyaret 

 

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Prof. Dr. Hacer Bakır Sert ve MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Akdeniz Üniversitesi 

Rektör görevine Vekaleten atanan Prof. Dr. Mustafa Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunmuştur. Ziyarette inşaatı devam eden Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılması da görüşülmüştür. 
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6.3.25. Özen’in Ziyareti 

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 

MATSO’yu ziyaret etmiştir. Ziyarette 2016 yılı mali destekleri hakkında görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. Ziyarette Antalya Koordinatörü Osman Erol Saraydere 

ile Uzman Gözde Bozdağ da hazır bulunmuştur. 
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6.3.26.RATEM Ziyareti 

 

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Bölge Temsilcisi İdris Taş, Gazeteci Hidayet Gültekin ve Televizyon Program 

yapımcısı Rafika Akgül Odamızı ziyaret etmiştir.  

 

 

 

6.3.27.BAKSİFED’in Ziyareti 

 

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu, 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Boztaş’ı makamında ziyaret etmiştir. Başkan Boztaş ve BAKSİFED Başkanı Ali 

Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bölge ekonomisi üzerine görüş alış-verişinde 

bulunmuşlardır. 
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6.4. Mesleki ve Sosyo-Ekonomik İçerikli Toplantılar 

 

  Oda organ toplantıları, üyelerin bilgilendirilmesine ve sorunlarının çözümlerine 

yönelik toplantılar, İlçemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmesini yakından 

ilgilendiren toplantılar, MATSO’nun faaliyetlerinde önemli yer teşkil etmiştir. Bu 

toplantılarda odamızın görüş, talep ve düşünceleri dile getirilmiş, çözüm mercilerine 

aktarılmıştır. 

 

6.4.1. Genç Girişimciler Toplantısı 

 

TOBB Antalya Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Tanır ve 

İcra Kurulu Üyesi Hazar Atalay'ın davetiyle MATSO Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, 

hem tanışmak hem kaynaşmak hem de Manavgat için neler yapabileceklerini 

görüşmek amacıyla kahvaltıda bir araya gelmiştir. 
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6.4.2. MATSO-BAKA İşbirliği İle Hibe Destekleri Toplantısı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) -BAKA işbirliği ile MATSO Çok 

Amaçlı Toplantı Salonu’nda 2015 yılında BAKA tarafından verilecek olan 17 milyon 

TL hibe desteklerinin anlatıldığı seminer düzenlenmiştir. Yoğun ilgi göre toplantıda 

yeni mali destek programının amacı, hedefi, alt başlıkları ile ilgili konularda ayrıntılı 

bilgilendirme yapılan toplantının ikinci bölümünde ise,  proje hazırlama eğitimi 

verilmiştir. Katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı toplantıda, proje hazırlanırken 

nelere dikkat edilmesi gerektiği, mantıksal çerçeve yaklaşımı, planlama, bütçe 

kavramları, teklif hazırlama, sunma gibi projeyle ilgili konularda önemli bilgiler 

verilmiştir. Toplantının açılış konuşmasını MATSO Başkanı Ahmet Boztaş yapmış ve 

Manavgat’ın desteklerden yararlanması gerektiğini dile getirmiştir. 
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6.4.3.Pazarlama ve Strateji Belirleme Toplantısı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)  tarafından üyelerin katılımı ile 

gayrimenkul ve inşaat sektörüyle ilgili yurt içi ve dışında gerçekleştirilecek pazarlama 

ve izlenecek stratejiler için toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda fuarları organize 

edecek üyelerden oluşan 7 kişilik komisyon kurulmuştur. 
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6.4.4.Kariyer Günleri Sohbetleri 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, ‘Kariye Günleri’ 

kapsamındaki çalışmalara iştirak ederek, işdünyası ve ekonomi üzerine 

değerlendirmeler yapmıştır. Ayrıca MATSO'da, TOBB Antalya Genç Girişimciler 
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Kurulu Manavgat Üyeleri tarafından Kariyer Günleri Sohbetleri kapsamında 

toplantılar yapılmış, toplantıya işadamları katılarak tecrübelerini aktarmışlardır.  
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6.4.5. Ortak Akıl Toplantıları 

 

Manavgat’ın sorunlarını ortak platformda tartışmak ve bu sorunlara ortak 

çözüm üretmek için, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının 

katılımları ve organizasyonları ile ‘Ortak Akıl Toplantıları’ gerçekleştirilmiştir. 
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6.4.6. I. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi 
 

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu, Manavgat Ticaret ve 

Sanayi Odası (MATSO) ile Proanaliz Laboratuvarı İşbirliği içerisinde organize edilen 

I. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi Manavgat Trendy Aspendos 

Beach Otel'de yapılmıştır. Kongrede açılış konuşmalarının ardından MATSO Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, kongrede davetlilere Manavgat'ın yöresel 

ürünlerinden oluşan hediye paketi vermiştir.  
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6.4.7.Sanayici ve İşadamları Toplantısı 
 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Ramada Otel'deki 

sanayici ve iş adamları toplantısına MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş 

ta katılmıştır. 
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6.4.8.Şura Toplantısı 

 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BOZTAŞ'ın da katıldığı TOBB Ticaret 

ve Sanayi Şurası İl Hazırlık Toplantısı ATSO’da gerçekleştirilmiştir. 8. Türkiye Ticaret 

ve Sanayi Şurası TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de 

gerçekleştirilmiştir. Şuraya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ta 

katılmıştır. MATSO’nun Manavgat’a doğalgaz gelmesi konusundaki talebi Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Orman vasfını yitirmiş arazilerin organize sanayi 

bölgeleri için tahsis talebi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na iletilmiştir. Her iki konu ile 

birlikte tabloda yer alan talepler MATSO tarafından yakından izlenmektedir. 
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SORUN ÇÖZÜM İLGİLİ KURUM 

 
Manavgat’a doğalgaz 
gelmesi 

Antalya’dan Serik İlçesi’ne 
gelen doğalgaz boru hattının 
Manavgat İlçesi’ne gelmesi 
ve Side Turizm Bölgesi’ne 
ulaşması 

T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

 
Kış turizminin geliştirilmesi 

 17.08.2008 tarihinde 
Bakanlıkça onanan 
Oymapınar Kültür ve Turizm 
Koruma Gelişim Bölgesi 
Çevre Düzeni Planı’nın 
(1/25000 ölçekli) revize 
edilerek alt ölçekli 
planlarının yapılıp 
yatırımcıya açılması, bölge 
turizminin tamamlanması, 
çeşitlendirilmesi  

T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

 
Hızlı tren hattı ve otoban 
yapımı 

Konya-Manavgat-Antalya 
hızlı tren hattının biran önce 
faaliyete geçirilmesi ve 
Antalya-Manavgat-Alanya 
otoban yolu yapımının 
hızlandırılması 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 
 

 
Organize Sanayi Bölgeleri 
 

Orman vasfını kaybetmiş 
arazilerin OSB’ler için tahsisi 

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 
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6.4.9.71.TOBB Mali Genel Kurulu 

 

71.’si yapılan TOBB Mali Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleşmiştir. Genel 

Kurula MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve MATSO TOBB Delegeleri 

de iştirak etmiştir. 
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6.4.10. “İş ve Ekonomi Dünyası Buluşuyor” Toplantısı 

 

Antalya’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 

iştirak ettiği “İş ve Ekonomi Dünyası Buluşuyor” Toplantısı’na MATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.11.BAKA Toplantısı 

Antalya, Burdur ve Isparta’yı içeren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 

Kalkınma Kurulu 2015’in ilk toplantısını Antalya’da gerçekleştirmiştir. Kalkınma 

Kurulu Başkanı Ali EROĞLU’nun başkanlığında toplanan Kalkınma Kurulu üyelerine 

2014 yılı ajans faaliyetleri, ajans kurumsal stratejik plan çalışmaları ve 2015 yılı mali 

destek programı süreçleri hakkında bilgiler verilirken, 2016 yılında çıkılacak mali 

destek programı için üyelerin görüşleri alınmıştır. Toplantıya MATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş da iştirak etmiştir. 
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6.4.12.MATSO’da Altyapı Masaya Yatırıldı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)'da Manavgat'ın alt yapı sorunları 

ele alınarak masaya yatırıldı. Toplantıya Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel 

Müdürü Faruk Karaçay, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Manavgat Koordinatörü Ömer Şahin ve ilçede bulunan turizm yatırımları 

katıldı. Toplantıda turizmcilerin soruları da cevaplandı. 
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6.4.13.MATSO Hem Sahada Hem Telefonla Sorunları Tespit Etti 

 

MATSO, esnafların sorunları ve çözümleri için bilimsel çalışma başlatmıştır. 

MATSO üyelerine yönelik yaptığı çalışmalarla sorunları ve çözüm yollarını 

içeren bilimsel rapor hazırlayarak ilgili mercilere iletmiştir. 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyelerinin yaşadığı sorunları 

çözüme ulaştırmak amacıyla her sektördeki üyeleriyle telefon ve saha çalışmalarıyla 

yüz yüze görüşerek bir rapor hazırlamıştır. Üyelerin sorunlarının tespit edildiği rapor, 

çözüm üretilmesi için ilgili mercilere iletilmiştir. 

Tüm üyeler ile telefon ile görüşülerek sorun tespiti yapılmıştır. 

İlk olarak MATSO Yönetimi tarafından her sektöre yönelik bir personel üye 

temsilcisi olarak atanmıştır. Üye temsilcisi personel, her sektördeki oda üyelerini 

telefonla tek tek arayarak talep ve sorunlarını not almıştır. Çalışmada sorun tespitinin 

yanı sıra oda ile üyeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve eksiklerin giderilmesi 

de amaçlanmıştır. 

Çalışmaların ikinci ayağında ise OMC Türkiye Danışmanlık firması ile anlaşan 

MATSO, üyelerinin sorunlarını yerinde inceleyip tespit etmek amacıyla anket ve bire 

bir görüşerek saha çalışması başlatmıştır. İlk olarak Side yarım adasında başlatılan 

çalışmalara MATSO 1. Meslek Komitesi Başkanı Murat Güven ve MATSO personeli 
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de katılmıştır. OMC Türkiye tarafından hazırlanan anketlerde üyelerin sorunları ve 

önerileri de dinlenerek not alınmıştır. Çalışmanın ikinci gününde ise Ilıca-Kumköy, 

Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu’da bulunan çeşitli sektörlerdeki oda üyeleri ziyaret 

edilerek sorunları dinlenmiş ve anketler yapılmıştır. Çalışmalara MATSO 1. Meslek 

Komitesi Üyesi Nihat Arslan da katılmıştır.Daha sonra MATSO üyelerinin yaşadığı 

ekonomik sorunları raporlaştırmak amacıyla her sektördeki üyelerle çalışmalara son 

şeklini vermek için bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantının ardından, çalışma 

yayımlanarak ilgili makamlara da sunulmuştur. 
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6.4.14.Tüpçülerle Toplantı 

Hafta sonları tatil yapmak isteyen Manavgatlı tüpçüler, MATSO’da bir toplantı 

talebinde bulunarak bir araya gelmişlerdir. 

 

Manavgat’ta faaliyet gösteren tüpçüler pazar günleri işyerini kaparak tatil 

yapmak istemişlerdir. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)  Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş başkanlığında yapılan toplantıya Manavgat Esnaf ve 

Sanatkâr Odası (MESO) Başkanı Hasan Çelik de katılmıştır.  
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6.4.15.Doğalgaz Sorunu 

İlçeye doğalgaz getirilmesi için kurulan Doğalgaz Komisyonu İlk toplantısını 

MATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirerek Doğalgaz Komisyonu çalışmalar 

konusunda plan ve program belirlemiştir. Doğalgaz Komisyonu MATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Üyeleri, Fatih Tatar, Nebi Barut, Ayhan Ünal, 

Ahmet Güven, Osman Tümbül, Baykal Özden, Ali Cinkaya, Hüseyin Uysal’dan 

oluşmuştur.  
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6.4.16.B20 Türkiye Konferansı 

B20 Türkiye Konferansı, B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve küresel 

ekonominin önde gelen aktörlerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiş, 

Konferansa MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. B20 Türkiye Konferansı, 

küresel ekonominin taleplerini belirlemiştir. 61 ülkeden bin 100'ü aşkın kişinin katıldığı 

Konferansta dünyanın en büyük iş örgütleri ve en büyük üst yöneticileri ağırlanmıştır. 
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6.4.17. “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Buluşması” 

TOBB’un da aralarında olduğu 261 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 

“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Buluşması” çok geniş bir katılımla Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. Bu büyük ve anlamlı buluşmaya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ve MATSO 

Meclis Üyesi Baykal Özden katılmışlardır. TOBB’un önderliğinde Başkent Ankara’da 

organize edilen ‘Teröre HAYIR, Kardeşliğe EVET Buluşması’na’ iştirak ederek, teröre 

olan tepkimizi gösterip, birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, bir ve bütün Türkiye 

vurgusu yapılmıştır. 
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6.4.18.TOBB Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı 

 

   Antalya’da düzenlenen 6.Yöresel Ürünler Fuarı’na katılan Oda-Borsa 

Başkanları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında yapılan İstişare 
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Toplantısı’nda bir araya geldiler. Toplantıya, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ta 

katıldı. Toplantıda Oda-Borsaların çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler ele alındı. 
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6.4.19. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu 

 

Özel Hukuk ve Ceza Hukuku ile İdari Uyuşmazlıklar Çerçevesinde Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, TOBB, Adalet Bakanlığı, Danıştay ve 

Yargıtay işbirliğinde, Antalya Aska Lara Otel'de düzenlendi. Sempozyuma, MATSO 

Başkanı Ahmet Boztaş ve MATSO Meclis Üyesi Baykal Özden de katıldılar.  

 
 

 

 

6.4.20. Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin 

Çalışmaları İle İlgili Toplantı 

 

Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin 

Çalışmaları ile ilgili toplantı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası(MATSO) Toplantı 
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Salonu’nda gerçekleştirildi. MATSO 12.Meslek Komitesi(Sigorta Aracılık Kurumları 

Finans Kurumları) tarafından organize edilen toplantıya; MATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akar, Meclis Üyesi Yakup Ekşi, 

12.Meslek Komitesi Başkanı Hilmi Acar ile Komite Üyeleri, Sigorta Acenteleri İcra 

Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap, TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer, Antalya 

Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İbrahim Düzenli, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 

Başkan Yardımcısı Süleyman Özer ve Sigorta Acentelerinin Yetkilileri katıldı. 

Toplantıda, sigorta acentelerinin sorunları, sektörle ilgili yasal düzenlemeler ve 

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin çalışmaları ele alındı. 
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6.4.21.Kuyumcular Toplantısı 

 

MATSO ve Manavgat Kuyumcular, Sarraflar,Gümüşçüler,Saatçılar ve Değerli 

Taşlar Esnaf Birliği Derneği işbirliği ile yapılan toplantıda, kuyumculuk sektörünün 

sorunları ele alınmış, katılımcılara sektörle ilgili anket uygulanmıştır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



6.4.22.Boztaş, Hisarcıklıoğlu’nun Özel Daveti İle Fransa’da 

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Fransa'nın en üst düzey nişanı olan 

Legion d'Honneur madalyası verilmiştir. Madalya törenine MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel daveti ile katılmıştır. Fransa 

İmparatoru Napolyon’un 1804 tarihinden itibaren verdiği nişanın sahibi Türkiye 

Fransa ilişkilerine katkılarından dolayı Hisarcıklıoğlu olmuştur. Türkiye’den ilk olarak 

Mustafa Kemal Atatürk’e verilen madalyayı iş dünyasının önemli isimleri de daha 

önce almıştı.  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



6.4.23.Ticaret Sicili Uygulamaları ve İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı 

 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi (MATSO)  tarafından Lake&River Side Hotel’de 

Ticaret Sicili Uygulamaları ve İşlemleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Gubaş ve Muhasebeciler 

katılmıştır. Toplantının açılışında konuşan Başkan Boztaş, muhasebecilerin 

MATSO’nun çözüm ortağı olduğunu belirterek üyelere daha iyi hizmet verebilmek için 

sık sık bir araya gelinmesi gerektiğini söylemiştir.  

 

 

 



 

 

 

6.4.24.Turizm Değerlendirme Toplantısı 

 

   Manavgat turizminin 2015 yılı ve Manavgat turizminde 2016 yılında atılması 

gereken adımlar Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda tartışılmıştır. 

Toplantının konuğu Osman Ayık olmuştur. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş da katılmıştır. 



 
 

 

 

 

6.4.25. İstihdam Sorunları Toplantısı 

 

  İşkur İlçe Müdürlüğü ve Konaklama Tesisleri İnsan Kaynakları Müdürleri ile 

yapılan toplantıda işletmelerin istihdam sorunları görüşülmüştür. MATSO’da yapılan 

toplantıya Başkan Ahmet Boztaş da katılmıştır. 

 



 

 

6.5. Organize Sanayi Bölgesi Kurulması 

 

MATSO Yönetimi OSB çalışmaları kapsamında Antalya Valisi Muammer 

Türker ve Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk’ü ziyaret etmiştir. 

 

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ergen, Aykut Karasoy, 

Hüseyin Akın, Hakan Akar, Murat Oğuz Öncel ile Meclis Üyesi Baykal Özden 

katılmışlardır. 

 

19 yıldır yapılan çalışmaları kapsayan "Organize Sanayi Bölgesi Araştırmaları" 

isimli rapor, Vali Türker’e sunulmuştur. 



 

Vali Türker, OSB ile ilgili Antalya Deftarı Hidayet Mat ve Antalya Orman Bölge 

Müdürü Mustafa Türk’ü telefonla arayarak girişimde bulunmuştur. 

 

 

 

 

 



6.6. Üyelerle İletişimi Güçlendirme Çalışmaları 

 

‘İyi Ki Odam Var’ algısını oluşturmak ve ‘Üyesi Mutlu Bir Oda Ekonomisi Güçlü 

Bir Manavgat’ vizyonu çerçevesinde üyelerle iletişimi güçlendirmek için çalışmalar 

ortaya konmuştur. 

 

6.6.1.Bülten Yayımlanması 

 

Oda çalışmalarının üyelere duyurulması amacıyla 3 ayda bir yayımlanan oda 

bülteni 3 ayda bir yayımlanmış ve üyelerin adresine gönderilmiştir. Yayımlanan 

bültende haberler, duyurular, köşe yazıları ve istatistikler yer almıştır. 

 

 

6.6.2. Oda WEB Sayfası 

 

Üyelerle oda arasındaki iletişimin, bilgi akışının güçlenmesi adına WEB 

sayfasına önem verilmiştir. Odanın WEB sayfası yeni içerik ve düzenleme ile daha 

aktif hale getirilmiştir. Bu bağlamda üyeler ve oda çalışması hakkında bilgi almak 

isteyen kişi ya da kurumlar WEB sayfasından oda çalışmalarına anında 

ulaşabilmektedir. Diğer taraftan üyeler, oda işlemlerinde zorunlu olan evrakları WEB 

sayfasından elde ederek işlemlerini odada daha kısa sürede sonuçlandırır hale 

gelmişlerdir. WEB sayfası üyelik işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasında önemli 

rol oynamıştır. 



 
 

 

 

6.6.3. SMS Sistemi Uygulaması 

 

Bu uygulama ile oda üyelerin cep telefonlarına bilgilendirme mesajları 

göndermektedir. SMS sisteminde, üyelerin cep telefon numaraları SMS programına 

gruplar halinde kaydedilerek üyelerin sisteme girişi gerçekleştiriliyor. Daha sonra 

duyuru, haber ve bilgiler üyelerin cep telefon numaralarına isimleri ile birlikte 

gönderiliyor. Üyelerin bu sistemden yararlanması için cep telefon numaralarını SMS 

sistemine kaydettirmesi gerekiyor. 

 

SMS PROGRAMINDAN GÖRÜNTÜ YA DA BİR MESAJ METNİ 

 

6.6.4. Tanışma Toplantıları 

 

MATSO, odaya yeni kayıt olan üyelerle tanışma toplantısında buluşmuştur. 

Toplantının amacını yeni üyelerle tanışma, kaynaşma, iletişimi güçlendirme, 

beklentilerini, görüşlerini ve düşüncelerini tespit etme oluşturmuştur.  

 



 

 

 

 



 

 

 

6.6.5. İnsan Kaynakları Uygulaması 

 

Oda; bölgemizdeki hem işverenleri hem de iş arayanları aynı zeminde biraraya 

getirerek, zamandan ve iş gücünden tasarruf etmelerini, daha fazla kullanıcıya 

ulaşabilmelerini, gerek işveren gerekse iş arayanların 365 gün 24 saat online olarak 

sistemi kullanabilmelerini, iletişime geçmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “ 

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI ( MATSO ) İNSAN KAYNAKLARI 

UYGULAMASI “ nı devam ettirmiştir. 

 

NOT:SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ WEBDEN ALINABİLİR. 

 

6.6.6.Üyelerin Aranması 

   

  Oda, 17 meslek grubunda faaliyet gösteren üyeleri telefonla arayarak 

sorunlarını, beklentilerini, taleplerini, çözüm önerilerini almıştır. Bu çalışma ayrıca üye 

ve oda arasındaki iletişimin güçlenmesinde yararlı rol oynamıştır. 

 

ÜYE ARARKEN ÇEKİLEN BİR RESİM 

 

 

 

 



 

 

6.7. İdari Toplantılar 

 

  MATSO’nun idari yapısı Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri ve Disiplin 

Kurulundan oluşmaktadır. Oda organları, üyeler için, İlçe ekonomisinin gelişmesi için 

politikalar üretmiş, çalışmalar ortaya koymuştur. 

 

ORGAN OLARAK VAR 

6.8. Girişimcilik Akademisi Çalışmaları 

 

Girişimcilik Akademisi, oda üyeleri ve çalışanlarının ticari, ekonomik, sosyal ve 

kültürel yönden gelişimine katkı sağlayarak, onların ekonomik hayatta gerektirdiği 

özelliklerle donatılmasını için panel konferans, sempozyum, toplantı ve kurslar 

düzenleyen bir birim olarak 2015 yılında da hizmet vermeye devam etmiştir. 

 

 

 



 

 

 

 
6.9.Yatırım Destek Ofisi 
 
 

MATSO Yatırım Destek Ofisi, ilçemiz ve bölgemize yapılacak yeni yatırımların 

önünü açmak, fikir vermek, yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla oluşturulmuş bir 

ofistir.2014 yılında kurulanbirim çok sayıda rapor hazırlamıştır. 

 



 2015 yılında da Manavgat Ticaret Raporu’nu, Ekonomik Rapor 2014’ü 

yayımlamıştır. 

  

 

 



 

 

 



6.10. Üyelere Destekler 

 

  2015 yılı içerisinde de üyelere destekler devam etmiştir.  

 

6.10.1. Üye Ziyaretleri 

 

6.10.1.1. Prestij Ziyareti 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetimi,  yurt dışına ihracat 

yapan firmalara ziyaretlerini sürdürmüştür. Ziyaretler kapsamında MATSO Yönetimi 

kurulduğu günden bu yana birçok ülkeye 112 makine ihraç eden Prestij Sahil 

Temizleme Makineleri’ni ziyaret etmiştir. 

 

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Şükrü Arslan, Meclis Üyesi Ali Cinkaya, KOSGEB Antalya Bölge Müdürü 

Kazım Akgün ile KOSGEB Manavgat Temsilcisi Ali El katılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 



6.10.1.2. Japon Erik Bahçesi Ziyareti 

 

İşadamı Olcay Berberoğlu tarafından  Manavgat İlçesi’nde 42 bin metrekare 

alanda Japon Eriği Bahçesi kurulmuştur. İşadamı Olcay Berberoğlu’nun daveti 

üzerine, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Manavgat 

Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odası 

Başkanı Abdullah Akça ile Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yeşim 

Tıravoğlu Demirtaş bahçede incelemelerde bulunmuştur.Tarımda devletin verdiği 

teşviklerin daha da artması gerektiğinin altını çizen Boztaş, tarıma yönelik verilen 

destek ve teşviklerde bankaların aldığı komisyonların da azaltılması gerektiğini ifade 

etmiştir. 

 

 

 

 

6.10.1.3. DENMİR Ziyareti 

 

MATSO Yönetimi yurt dışına yönelik proje hazırlıklarını sürdüren DENMİR 

Mermer ve Granit İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Taşar’ı ziyaret 

etmiştir. Ziyarette MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu 



Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Akın, Halit Torun 

ve Özgür Taşar yer almıştır. 

 

 

 

6.10.1.4.Üçelsan Ziyareti 

 

MATSO Yönetim Kurulu, ihracat yapan ya da yapmak için hazırlıklara 

başlayan firmalara yönelik olarak gerçekleştirdiği destek ziyaretlerini Üçelsan 

Aliminyum & PVC Doğrama tesislerini ziyaret ederek sürdürmüştür. Ziyarette şirketin 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız tesislerini gezdirerek bilgiler vermiştir.  

 



 

 

 

6.10.2.Krediler 

 

6.10.2.1.Yapı Kredi Bankası İle Kredi Protokolü 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Yapı Kredi Bankası arasında 

Oda üyelerine yönelik kredi protokolü imzalanmıştır. 

İmzaları, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ile Yapı Kredi 

Bankası Antalya Bölge Müdürü Şadi Cengiztekin atmıştır.MATSO’da gerçekleşen 

imza töreninde MATSO Meclis Üyesi Fatih Tatar, Yapı Kredi Bankası Doğu Antalya 

Saha Müdürü Özen Çakan, Yapı Kredi Bankası Manavgat Şube Müdürü Hafize 

Sezgin, Yapı Kredi Bankası Manavgat Sanayi Şube Müdürü Habil Sezer Bayraktar, 

Yapı Kredi Bankası Side Şube Müdürü Kerem Narcı, Yapı Kredi Bankası KOBİ 

Müşteri İlişkileri Müdürü Ahmet Aydın hazır bulunmuştur. 



 

 

 

6.10.2.2.Kare Kodlu Çek Uygulaması 

 

Şekerbank Manavgat Şubesi Müdürü Yıldıray Özkan,  MATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etmiştir. Ziyarete MATSO Meclis Üyesi 

ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Baykal Özden ve Şekerbank Manavgat 

Şubesi  Müdür Yardımcısı Arif Vural katılmıştır. 

 

Ziyarette Başkan Boztaş’a Şekerbank’ın Kare Kodlu çek uygulaması hakkında bilgiler 

veren Özkan, banka olarak Kare Kodlu Çek Uygulamasına geçtiğini belirterek 

üyelerin bu uygulamadan faydalanabileceğini söylemiştir. 

 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,  İşdünyasının en büyük 

sıkıntılarından birinin çekler olduğuna belirterek uygulama ile çekte riskin sona 

erdiğini söylemiştir. Kare Kodlu Çek Uygulaması ile çeki verenin her türlü bilgisini 

çeki alan kişinin cep telefonu ile Kare Kodu okutarak görebileceğini ifade eden 

Boztaş, “Çeki alan kişi çeki veren kişinin; ne kadar ödediğini,  protestolu senedi olup 

olmadığını,  kredi kartı borcunu, doğalgaz borcu gibi daha birçok detayı görebilecek" 

demiştir. Ayrıca, Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Sadi Taş,  MATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etmiş ve görüşmede, MATSO 

üyelerinin de faydalanacağı Karekodlu Çek Uygulaması’nın faydaları üzerinde 

durulmuştur.Ziyarete Şekerbank Manavgat Şubesi Müdürü Ferhat Gökırmaklı ve 

Müdür Yardımcısı Arif Vural katılmışlardır. 



 

 

 

 

6.10.3.Rusya İçin İletişim ve Koordinasyon Masası 

 

Suriye sınırında Türk pilotlarının sınır ihlali nedeniyle Rus uçağının 

düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasından arasında yaşanan gerilim iş 

dünyasını derinden etkilemiştir. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 

tarafından üyelerinin Rusya ile yaşadığı sorunlara çözüm bulunabilmesi amacıyla 

iletişim ve koordinasyon masası kurulmuştur. MATSO üyeleri Rusya ile yaşadıkları 



sorunlara çözüm bulunabilmesi için kurum bünyesinde kurulan iletişim ve 

koordinasyon masasında, 7431407 nolu  faksa veya manavgattso@tobb.org.tr  mail 

adresi ile 742 83 80’den genel sekreterliğe  müracaat imkanı sağlanmıştır. 

 

 

 

 



 

 

 

6.10.4.Bilişim Desteği 

 

  Üyelerin odadaki işlemlerini hızlandırmak, kolaylaştırmak ve üyelere zaman 

kazandırmak amacıyla oda, üyelere özel bilgisayar ve internet desteği sağlamıştır. 

Bu destekle üyeler işlemlerini daha hızlı yapma olanağı yakalamıştır. 

 



 

 

 

6.11. Kurumsallaşma, Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları 

 

Kurumsallaşmaya yönelik olarak MATSO Organizasyon Şeması’nda yeni 

düzenlemeler gerçekleşmiştir.Personel toplantıları ve personele yönelik eğitim 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında MATSO 

personeline Eğitmen Mehmet Nuri Ildız tarafından Beden Dili Eğitimi ve Algı Eğitimi 

verilmiştir. Personel, Hakan Mengüç tarafından verilen Pozitif Düşünme ve Stres 

Yönetimi Eğitimine iştirak etmiştir. 

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde 2015 

yılında da Gözetim Tetkiki yapılmış ve denetimden başarı ile çıkılmıştır. 

Diğer taraftan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)’ya Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında ‘5 yıldızlı’ Oda ünvanı 

belgesi verilmiştir. Geçen yılki çalışmaları denetimden başarıyla geçen MATSO, 



akreditasyon sertifikasını yenileyerek TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla düzenlenen 

törenle almıştır. 

 

TOBB Binasında gerçekleşen törene MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Boztaş MATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özgür Taşar, Akreditasyon İzleme 

Komitesi ve MATSO Meclis Üyesi Ahmet Güven ile Oda Akreditasyon Kalite 

Sorumlusu Yusuf Öz katılmıştır. MATSO Heyetine ‘5 yıldızlı’ Oda Ünvanı Belgesini 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu vermiştir. 

 

Diğer taraftan Akreditasyon Sistemi’nin işleyişi konusunda Odamız 

Akreditasyon Takip Denetimi geçirmiş ve bu denetimden başarı ile çıkmıştır. 

 
 



 

 

6.12. Uluslararası alana açılma yönündeki çalışmalar 

 

Odamız, kısa adı TATSO olan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na, kısa adı 

ASCAME olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne ve kısa adı DEİK olan Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu’na üyeliği bulunmaktadır. 

 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası; Türk ve Alman müteşebbis gücünü bir 

araya getirmek, taraflar arasında bilgi akışını sağlamak, ikili ilişkilerin her alanda 

gelişmesine katkı sağlamak ve yatırım ile ticaret potansiyelini geliştirmek amacına 

yönelik faaliyetleri yerine getiriyor.  

 

Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ise; ticaret, turizm işbirliği ve firmalara 

teknik destek, iletişim, formasyon, çevrecilik gibi çeşitli komisyonlardan oluşan 

uluslararası nitelikte bir organizasyon. 

 

ASCAME; Akdeniz Bölgesi’nin ekonomik, ticari ve politik bir bütün olarak 

menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği platformu 

oluşturulması ve bunun temsil edilen odaların ve bu odalara üye firmaların da en üst 

seviyede geliştirilmesi amacına yönelik çalışmalar ortaya koyuyor. 

 



DEİK’in amacı ise; Türk şirketlerinin dışa açılmalarını ve dış ilişkilerde özel 

sektörün koordinasyonunu sağlamak”, “Mantalite olarak özel sektöre yön göstermek” 

 ve “Resmi seyahatler kapsamında iş âlemi heyetleri oluşturmak ve toplantılar 

tertiplemek”tir. MATSO, bu üyelikler kapsamında yapılan çalışmalar hakkında 

üyelerini bilgilendirmektedir. Oda ayrıca 2013 yılında Manavgat’ta ihracatın 

artırılması için Merhaba Dünya sloganıyla, 4 ülkeden 38 iş adamının katıldığı toplantı 

organize etmiş, 2014 yılı içerisinde de ihracata yönelik eğitimler düzenlemiştir. 2015 

yılında da dış ticarete yönelik eğitimler sürdürülmüştür. Fuarlara iştiraklar olmuş ve 

ihracatçı firmalar ziyaret edilmiştir. Yabancılara yönelik İlçenin sosyo-ekonomik 

tanıtımı yapılmıştır. 

 

 



 
 

 

 

6.13. Sosyo-Ekonomik Araştırma 

 

Sosyo-ekonomik araştırmalar kapsamında MATSO, Ekonomik Rapor 2014 ve 

Faaliyetler 2015 Raporlarını ortak çalışma ile yayımlamıştır. 

Ayrıca Bölge tüccarının ve esnafının sorunlarını öğrenme ve gerekli 

aksiyonların alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile konuların paylaşması, bölge 

ticaretini geliştirmek ve bölge tüccarını ve esnafını kalkındırmak adına gerekli 

iyileştirmelerin yapılması için öncü olunması adına ‘Esnafın Ticaretini Olumsuz 



Etkileyen Etmenler’ Raporu için, 15-16-21 Ağustos ve 5 Eylül tarihlerinde OMC 

Türkiye Danışmanlık Firması ile sahada bir çalışma başlatılmış. çalışma; Manavgat 

Merkez, Side, Çolaklı, Kum köy, Kızılağaç, Evrenseki ve Gündoğdu’da 

gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasının alt sektörlerini de Ayakkabıcılık, Tekstil, Deri, 

Çanta, Restoran, Ev Tekstili, Kuaför, Kuyumculuk ve AVM oluşturmuştur. 

Üyelerimizin yaşadığı ekonomik sorunları raporlaştırmak amacıyla her sektördeki 

üyelerle çalışmalara son şeklini vermek için bir de toplantı düzenlemiştir.Rapora 17 

meslek grubu ile yapılan telefon görüşmeleri ile tespit edilen sorunlar da 

yansıtılmıştır. Sonuçlar, Manavgat Ticaret Raporu adıyla yayımlanmış, ilgili 

makamlara dasunulmuştur. 

 



 
 

 

6.14. Sosyal Yardım Çalışmaları 

 

6.14.1. Turizm Fakültesi Yapımı 

 

6.14.1.1.Turizm Fakültesine Onay Çıktı 

 

Ak Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Ak Parti Manavgat İlçe Yönetimi, 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)’yu ziyaret etmiştir. Heyet, MATSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Toplantı 

Salonu’nda ağırlanmıştır.Ziyarette Badak, Turizm Fakültesi için bakanlıktan onay 

çıktığı müjdesini vermiştir. 

 

Başkan Boztaş,  Ak Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak’a Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan Turizm Fakültesi inşaatı yapımı için izin alınması ve MATSO’nun 

ihtiyat hesaplarındaki parasının Turizm Fakültesi inşaatı yapımı için harcanması 

konusunda verdiği destek için teşekkür etmiştir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.14.1.2. Turizm Fakültesi Yapım Protokolü İmza Töreni 

 

Manavgat’ta Üniversite kurulmasının ilk adımı olan MATSO Turizm Fakültesinin 

yapım protokolü MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ile Akdeniz 

Üniversitesi (A.Ü) Rektörü İsrafil Kurtcephe arasında imzalanmıştır. MATSO Çok 

Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokole Kültür ve Turizm Bakan 

Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, A.Ü. Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcebe, 

Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay 

İbrahim Enver Sungur, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Hacer Bakır Sert, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş, Sivil toplum kuruluşları başkanları, milletvekili aday adayları, 

hayırseverler ve vatandaşlar katılmışlardır. 

 

Salonun tamamının dolduğu törende konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş, Manavgat’ın tarihi günlerden birini yaşadığını belirterek protokolünü 

imzaladıkları MATSO Turizm Fakültesi ile ilçede kurulacak olan üniversitenin temelini 

atmış olduklarını söylemiştir. 

 

Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ise MATSO ile Akdeniz Üniversite 

arasından yapılacak olan protokolün Manavgat’ta kurulacak üniversitenin temellerini 

oluşturduğunu belirterek katkı koyan herkese teşekkür etmiştir. 

 

A.Ü. Rektörü İsrafil Kurtcephe ise MATSO ile yaptıkları protokolle Manavgat'ta bir 

devlet üniversitesinin temelini atmış olduklarını söylemiştir.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

6.14.1.3. Turizm Fakültesinin İnşaat İhalesi Yapıldı 

 

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi inşaat yapım protokolü MATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş ve ihaleyi kazanan Murathan Hamam Sauna Turizm Gıda 

İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güneş arasında 

imzalanmıştır. Manavgat Yüksek Öğretim Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı 

(MAYÖV) Yönetimi’nin de hazır bulunduğu İmza törenine MASİAD Başkanı Turgay 

Akar,  MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, fakülte İnşaat ve İhale komisyonu ile TOBB 

Genç Girişimciler Kurulu Manavgat Üyeleri katılmıştır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



6.14.1.4.Fakülte İnşaatı Başladı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından inşaatı yaptırılacak olan 

Turizm Fakültesi inşaatı başlamıştır. İnşaatın 300 günde bitirilmesi hedefleniyor. 

MATSO tarafından inşaatı yaptırılacak olan Manavgat MATSO Turizm Fakültesi 

inşaatı ihaleyi kazanan Murathan İnşaat tarafından başlatılmıştır. Manavgat 

Belediyesinden alınan inşaat ruhsatının ardından başlayan inşaatın 300 günde 

bitirilmesi hedefleniyor. 

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi inşaat Komisyonu Başkanı Hüseyin Cengiz, 

ilçede özlemle beklenen fakültesi inşaatına başladıklarını belirterek şantiye alanı ve 

etrafının çevrilenmesinin ardından temel atmanın gerçekleşeceğini söylemiştir.   

 

 



 

 

6.14.1.5 Fakültenin Temel Atma Töreni 

 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılacak olan 

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin temel atma törenine; Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, AK Parti Milletvekili Mustafa 

Köse,  CHP Antalya Milletvekil’leri Deniz Baykal, Çetin Osman Budak ve Niyazi Nefi 

Kara, MHP Milletvekili Tarkan Akıllı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil 

Kurtcephe, Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Başkan Vekili Mesut Kocagöz, bölgede bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret 

Borsası Başkanları, Manavgat’ta bulunan Sivil Toplum Örgütleri Başkanları, Siyasi 

Partilerin İlçe Başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katılmıştır. Saygı Duruşu 

ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak MATSO’nun icraatlarını 

anlatan video yayınlanmıştır. 

 

Boztaş, “Bugün ilçemizde kurmayı hedeflediğimiz üniversitenin temelini 

atıyoruz” 

 



Daha sonra kürsüye gelen MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş 

ise, ilçenin tarihi günlerden birini yaşadığını belirterek MATSO Turizm Fakültesi’nin 

sürecini anlatmış ve emeği geçen herkese teşekkür etmiştir. İnşaatını yaptıracakları 

fakülte ile ilçede kurmayı hedefledikleri Üniversitenin temelini atmış olduklarını 

kaydeden Başkan Boztaş, Manavgat’ta üniversite kurulabilmesi için 2 fakülte daha 

yapılması gerektiğini belirtmiştir. Manavgatlı hayırseverlere Fakülte yapılması 

konusunda çağrıda bulunan Boztaş, “İlçemizde hayırseverlerimiz tarafından birçok 

okul yaptırıldı. Lise bina yapımları maliyetlerine fakülte binaları yaptırılabiliyor. 

Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak fakültelere isimlerini vereceğiz. Buradan 

tüm hayırseverlerimize çağrıda bulunuyorum. Üç fakülte ve bir meslekyüksek 

okulunun tamamlanması ile Manavgat’ta Üniversiteyi kuracağız” demiştir. Boztaş, 

destek ve ilgileri için tüm katılımcılara teşekkür etmiştir. 

 

Sözen;” Buradaki birlik beraberlik ülkeye örnek olmalıdır” 

 

Boztaş'ın ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, fakültenin 

temelinin atılmasının Manavgat için önemine vurgu yaparak katkısı olan herkese 

teşekkür etmiştir. Törendeki birlik ve beraberliğin bütün ülkeye örnek olmasını dileyen 

Başkan Sözen, “Ulu önder Atatürk’ümüz silah arkadaşlarıyla beraber bütün dünyaya 

örnek olarak verdiği kurtuluş savaşı itibariyle bize keyifle yaşayacağımız gururla 

yaşadığımız bir ülke bırakmıştır. Bunun öncelikle idrakinde olmak zorunluluğumuz 

vardır.  Ulu Önder Atatürk’ümüzün bize bıraktığı bu ülkenin geleceği iyi eğitilmiş, 

inançlı dini ve milli değerlerine her zaman bağlı ülkesi için sorumluluk alabilecek, 

düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, fikirlerini özgürce haykırabilen bir gençlikle bu 

ülke daha ileriye gidebilecektir. Bu eğitim yuvalarında layıkıyla verilen eğitim 

hizmetleriyle beraber, yaptığı işin kutsallığının bilincinde olan eğitimcilerimizle 

beraber bu süreç sağlıklı gelişecektir. Bugün bu sürecin bir parçasını hep beraber 

yaşamaktayız. Bu eğitim yuvalarında yetişecek olan gençlik bu ülkenin bayrağı 

altında, bu ülkenin misak-i milli sınırları çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılaplarının 

ışığında, Birbirimizi sevmemiz, birbirimize karşı hoşgörülü olmamız gerektiğini, her 

koşulda birbirimizi sahiplenmemiz gerektiğini yaşayacak ve yaşatacak” demiştir. 

Manavgat’ta eğitimin ilkokul, ortaokul, lise derken MAYÖV sayesinde Manavgat’ın 

yüksekokulla tanıştığını belirten Sözen “Bugünde fakülteyi Manavgat’a 

kazandırıyoruz. Ben bugüne kadar Manavgat’ın eğitim sürecine katkı sağlayan bütün 

gönüllülere teşekkür ediyor, minnetlerimi ifade ediyorum” demiştir. 

 



Rektör Kurtcephe; “Manavgat’ta Üniversite kurulmalıdır” 

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ise hayırseverler tarafından 

yaptırılan eğitim yuvalarına önemine işaret ederek, bu dünyada güzel eserler 

bırakmanın önemine değinmiştir. İki komşu ilçe olan Alanya ve Manavgat’ta her 

zaman tatlı bir rekabetin olduğunun kaydeden Kurtcephe, bu tatlı rekabetin her iki 

ilçede güzel kazanımlar sağladığını kaydetmiştir.  Manavgat’ta temelini attıkları 

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin ileride ilçede kurulacak üniversitenin 

temellerini oluştuğunu belirten Kurcephe, Antalya turizminin üçte birinin oluşturan ve  

200-250 bin yatak kapasitesiyle milyonların ziyaret ettiği ve milyar dolarların 

kazanıldığı Manavgat'ta üniversite kurulması  gerektiğini belirtmiştir. Üniversite 

kurmak için 54 dönümlük alanın yetersiz olacağını ifade eden bin dönümlük yer 

ayarlanması gerektiğini ifade etti. Kurtcephe, Akdeniz Üniversitesi’nin dünyada 

tanınan ve bilinen bir Üniversite haline geldiğini belirtmiştir. 

 

Akıllı, “Manavgat bir devlet Üniversiteni kurabilecek kapasitededir” 

 

MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı temelini atılan fakültenin üniversitenin de 

temelini oluşturacağını belirterek ilçenin bir devlet üniversitesi kurulabilecek özelliğe 

sahip olduğunu söylemiştir.  Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin açıldığı zaman 

bölgenin sosyal, ekonomik, turistik, kültürel ve sportif alanlarda önemli açılımlar 

yapacağına inandığını kaydeden Akıllı, emeği geçen herkesi kutlayarak Manavgat’a 

hayırlı olmasını dilemiştir.  Akıllı, “Üniversite ve yüksekokullarımızın bulundukları 

bölgelere sağladıkları ve sağlayacakları katkılar bölgesel gelişme ve kalkınmanın en 

önemli dinamiklerinden bir tanesidir. Hepimizin bildiği gibi 2004 yılından itibaren 

üniversitelerimizin sayısı niteliği tartışılır olsa da artmıştır. Buna bağlı olarak 

üniversitelerimiz sosyal, kültürel ve iktisadi sermayenin geliştirilmesine rehberlik 

yapmaktadır” demiştir. 

 

Baykal; “Temel atma tarihi bir başlangıçtır” 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da MATSO tarafından ilçeye yaptırılacak olan 

turizm fakültesinin temel atma törenin tarihi bir başlangıç olduğunu belirterek MATSO 

tarafından Manavgat için hem Türkiye turizmi için hem de eğitim dünyası için çok 

önemli bir girişim yapıldığını söylemiştir. Baykal, “Türkiye turizminde artık eğitim 

kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. Turizm sadece deniz, kum, güneş olayı değildir, 



otel olayı değildir. Türkiye dünya turizminin öncüsüdür, dünyanın en önemli turizm 

ülkelerinin başındadır. Antalya, Türkiye turizminin kalbidir" diye konuşmuştur. 

 

Hisarcıklıoğlu; “MATSO taşın altına elini koydu” 

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Manavgat’ın 250 bin yatak kapasitesiyle 

Antalya'ya gelen turistin üçte birini ağırladığını belirterek Manavgat'ın turizmin kalbi 

olduğunu söylemiştir. İlçenin ülke ekonomisine yılda 5 milyar dolar katma değer 

sağladığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, turizmin istihdam açısından önemine işaret 

ederek Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın elini taşın altına koyduğunu ve 

fakülteyi yapıp, Akdeniz Üniversitesi’ne devredeceğini ifade etmiştir. Her türlü 

yatırımın riski olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ancak eğitime yapılan yatırımdan 

hiçbir zaman zarar edilmediğini, geleceğe, şehre, ülkeye yatırım yapıldığını 

vurgulamıştır. Hisarcıklıoğlu, "Turizm istihdam açısından çok önemli, aslında bir 

ihracat, Türkiye'nin en büyük sektörü. En çok ihracat yaptığımız en çok istihdam 

yaptığımız sektör. Turizmin ülkeye kazandırdığını diğer hiçbir sektör kazandırmıyor" 

diye konuşmuştur. 

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; “MATSO, Manavgat’ın tanıtmak için tüm fuarlara 

katılıyor” 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Antalya'nın eğitimde de her zaman 

öncü olduğunu ifade ederek ilk defa bir ilçede fen lisesinin Alanya ve Manavgat'ta 

kurulduğunu ifade etmiştir. Antalyalı’lar olarak şanslı olduklarını belirten Çavuşoğlu, 

"Eğitime ne kadar yatırım yapsak azdır. Çocukların geleceği için ne kadar bütçe 

ayırsak, okul yapsak azdır. İktidara geldiğimiz günden bu yana bütçeden en çok payı 

eğitime ayırıyoruz, tüm Türkiye'yi yeni okullarla donatıyoruz" diye konuşmuştur. 

Çavuşoğlu, Antalya'da 5 üniversite olduğunu, son 6 ayda 3 üniversite kurduklarını 

vurgulayarak, şöyle konuştu: "AKEV Üniversitesi biri. Deniz Baykal sağolsun çok 

sevdiğimiz büyüğümüz, kendisiyle birlikte takip ettik. YÖK üyeleriyle görüştük, 

kuruldu. İnşallah, eğitime başlayacak. Alanya'da devlet üniversitesi kurduk. Bir de 

vakıf üniversitesi kurduk. Bu iki üniversiteyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 

Manavgat'ta da devlet üniversitesi kurmak. Yeterince fakülte ve yüksekokul olduğu 

zaman kuracağız” diye konuşmuştur. 

 



MATSO’nun yoğun çalışma temposuna da değinen Çavuloğlu, “MATSO 

üyelerine yaptığı hizmetlerin yanı sıra Manavgat’ı tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt 

dışındaki tüm fuarlara katılarak başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Sayın Başkan 

Ahmet Boztaş ve ekibine başarılı çalışmasını takdir ederek devamını diliyorum” 

demiştir. 

 

Fakülte için ilk harç koyuldu 

 

  Konuşmaların ardından törene katılan yetkililer Manavgat Müftüsü Hasan 

Hayri Yaşar’ın duası eşliğinde butona basarak inşaata ilk harcı koymuşlardır. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

6.14.2.Gıda Yardımı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası(MATSO) Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 

Bin 400 aileye gıda paketi yardımında bulunmuştur. Gıda paketleri Oda Meslek 

Komite ve Disiplin Kurulu Üyeleri kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

 



 

 

6.14.3.Öğrenci Yardımı 

          Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından taşımalı eğitim 

kapsamında Burmahan, Karabük, Çardak,  Kızıldağ, Çorak, Dikmen, Bucakşeyhler, 

Oymapınar, Değirmenli,  Doğançam, Belenobası, Odaönü, Örenşehir, Yalışehir ve 

Çeltikçi mahallelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık bin 400 öğrenciye 

ayakkabı yardımında bulunulmuştur. MATSO personeli tarafından gerçekleştirilen 

ayakkabı yardımı dağıtımına Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, MATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,  Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, MATSO 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 

Akın katılmıştır. 



 

 



 

 

6.14.4.MATSO’ya Teşekkür Belgesi 

 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında da taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören 

muhtaç 1.400 öğrenciye ayakkabı yardımı yapan MATSO, Teşekkür Belgesi ile 

ödüllendirildi. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Garnizon Komutanı 

Jandarma Albay Enver Sungur, Manavgat Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir 

Teşekkür Belgesi’ni takdim etmek üzere MATSO’yu ziyaret ederek, Başkan Ahmet 

Boztaş ile bir araya geldiler. Ziyarette MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Şükrü Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akar, Halit Torun ve Meclis Üyesi 

Baykal Özden de yer aldılar.Teşekkür Belgesini Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü’nün elinden alıdı. 



 

 

 

 

 

 



6.15. Hizmet Standardı 

 

MATSO, üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla hizmet standardı 

2014 yılında oluşturarak tüm hizmetleri belirlediği süre aralığında gerçekleştirmeye 

başlamıştır. Hizmet standardı, üye memnuniyetinin yanı sıra personelin 

performansını da artırmıştır. Hizmet standardı çizelgesi, www.matso.org.tr web 

sayfasında bulunan Hizmetlerimiz Bölümü’nde 2015 yılında da yayımlanmıştır. 

 

Sicil Şube Müdürlüğü biriminde geçekleşen işlemlerden gerçek kişi yeni kayıt 

ve şube kaydı 45 dakikada gerçekleşiyor. Limited şirket yeni kayıt 60 dakikada 

içerisinde gerçekleşiyor. Limited şirket şube kayıt 60 dakikada içerisinde 

gerçekleşiyor. Ticaret ve Sanayi Servisi’nde gerçekleşen kapasite raporu ise en geç 

5 gün içerisinde tamamlanıyor. Oda Personeli, işlemleri belirtilen süreden önce 

tamamlayarak üyelere teslim ediyor. 

 

http://www.matso.org.tr/


 

 

6.16. Basın ve Üye İlişkileri Alanındaki Çalışmalar 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 yılında da basınla ilişkilerini sıcak 

tutmuştur ve gelişmelerin üyelere ve kamuoyuna aktarılması amacıyla Medya ile 

sürekli iletişim halinde olmuştur. Gerek görsel gerekse yazılı Medya, Oda’nın 

çalışmalarına ilgi göstermiştir. MATSO gelişmeleri ve çalışmalarını; basın toplantıları, 

basın bildirileri, duyurular ve ilanlar ile Medya aracılığıyla gündeme taşımıştır. Bu 

sayede Oda çalışmalarının, gelişmelerin üyelere ve kamuoyuna vakit geçirilmeden 

ulaştırılması sağlanmıştır.  

 

Oda öte yandan kendi yayımı olan bültenle ve web sayfası ile de gelişmeleri ve 

faaliyetlerini üyelere ve kamuoyuna ulaştırmıştır. SMS sistemi kurarak oluşturduğu 

meslek gruplarına anında gelişmeleri üyelerine duyurmuştur. 

 

 

2015 YILINDA ÇIKAN HABER SAYISI 

 

MARKA Uluslararası Ulusal Bölgesel Yerel Toplam 

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 3 95 217 

 

2.051 

 

2.366 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 




