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SUNUŞ 

 
 

Faaliyetleri her geçen gün artan Odamız 2017 yılını da ortaya koyduğu yoğun 

çalışmalarla geride bırakmıştır. 2017 yılı içerisinde gerek üyelerimize gerekse 

Manavgat ekonomisinin gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür. 

 

Hazırlanan bu faaliyet raporunda, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2017 

yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalara 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. 

 

2018 yılında da Odamız, üyeleri ve Manavgat ekonomisi için çalışmaya devam 

edecektir. Bu çalışmalarda gücümüzü üyelerimizden ve Manavgat’tan alacağımızı 

belirterek, siz değerli üyelerimize ve değerli Manavgatlılara 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 Sanatkârlar 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. 

 

 

 



 6 

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- 



 14 

 

     

 

 



 15 

 

 

 

 

 

3. 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.  
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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 
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gerçekleştirilmesini sağlamak için; 

  

√ Üyelerimize yapılan hizmette kanunlar ölçüsünde onların menfaatlerini 

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. 

 

NOT ODA BİNA RESİMLERİ 

 

 

 

 

 

 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 
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 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 

 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 
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 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 

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. 
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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   

 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 
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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 

 

5.2.2.Sicil Şube Müdür Yardımcısının Sorumlulukları 

 

 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  
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 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 liste lenerek 

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 
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 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    

 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 
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 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 

 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  
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 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  

 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 
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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 

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 
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 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 

 

 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 
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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 

 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 



 33 

    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 

 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 Gene l sekreter ve 

yönetim kurulu başkanın onayı ile işlemleri yürütülmesini sağlar 

 Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 
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5.5.2. Muhasebe Müdür Yardımcısının Sorumlulukları 

 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 

 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 
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 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 

 

5.5.3.Satınalma ve Depo Sorumlusunun Sorumlulukları 

 

 Periyodik iş programlarını hazırlamak 

 İşletme içi birimlerle yapılan toplantılara katılmak 

 Satın alım süreçlerine ilişkin kayıtların arşivlenmesini sağlamak 

 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 

 

5.5.4.Tahsil Tahakkuk Memurunun Sorumlulukları 

 

 Muhasebe müdürünün ve yönetimin kendisine verdiği görevleri yerine 

         getirmek 
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 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 

 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 
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             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 

      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 
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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 

 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 
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 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 

 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 
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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 

 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 



 41 

  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 

 

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 
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 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 
 

 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, 
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 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 

 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 
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      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 

 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  
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 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 

 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 
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 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 
 

 
 

 

 



 47 

 

 

 

 

 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

6. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN 2017 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 2017 

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. Ayrıca Oda 

fuar organizasyonları da düzenlemiştir. 

 

6.1.1. 3. Ne Varsa Manavgat’ta Var Etkinliği 
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  MATSO ve Manavgat Belediyesi işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile 

organize edilen "NE VARSA MANAVGAT’TA VAR" etkinliğinin açılışı Manavgat 

Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi parti, 

STK temsilcileri, Manavgat protokolü ve yoğun bir katılımla Manavgat Belediyesi 

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Manavgat’ın Parası Manavgat’ta 

Kalmalıdır, sloganı ile yapılan etkinlik 3 gün sürmüştür. Bu süreçte başta konaklama 

tesisleri olmak üzere toplum alım yapan firmalarla tedarikçi firmalar ikili iş görüşmeleri 

gerçekleştirmiştir. 
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6.1.2.Kanal V’de Manavgat Tanıtımı 

 

  MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, tanıtım çalışmaları kapsamında Kanal V 

Televizyonu’na Manavgat ve ülkemiz ekonomisi ile ilgili bilgiler vermiştir. MATSO 

Başkanı Ahmet Boztaş, Kanal V Televizyonu’nda Tarladan Sofraya Programı’nın 

Manavgat'ın yöresel ürünleri ilgili sorularını yanıtlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. EMITT 2017 Turizm Fuarı 

 

İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen EMITT 

Turizm Fuarı; tatilin her türü için yurt içi ve yurt dışından farklı ve çok sayıda alternatif 

sunmuştur. Fuara kurumsal olarak stand açan MATSO, Manavgat Turizm 

Destinasyonu’nu tanıtmıştır. Fuarda, MATSO’nun standı ve Manavgat Turizm 

Destinasyonu büyük ilgi görmüştür. 

http://www.hurriyet.com.tr/index/yurt
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6.1.4. Slovakya 2017 Turizm Fuarı 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Slovakya 2017 Turizm Fuarı’na 

katılarak Manavgat Turizmi’nin tanıtımı için kurumsal olarak stand açmıştır. Fuarda 

başarılı bir tanıtım çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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6.1.5. Koza TV’de Manavgat Tanıtımı 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş Koza TV'de Şenol Civcir’in hazırlayıp sunduğu 

Güncel Programı’na ve Gazeteci İdris Taş'ın sunduğu "Net Yanıt” Programı’na canlı 

yayın konuğu olmuştur. Programda Oda faaliyetleri, üyelerin sorunları ve Manavgat 

ekonomisi ile ilgili bilgiler vererek soruları yanıtlamıştır.  
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6.1.6. Belçika/Brüksel Uluslararası Turizm Fuarı 

 

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı, 

59’uncu kez kapılarını açmıştır. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), 

Brüksel EXPO alanında düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından b irisi 

olan fuarda açtığı standda Manavgat-Side destinasyonunu tanıtmıştır.  Fuar boyunca 

ziyaretçilere Manavgat’ı tanıtan neşeli haritalar, tanıtım kitapçıkları, broşürler 

dağıtılmıştır. 
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6.1.7. Çek Cumhuriyeti/Prag Turizm Fuarı 

Çek Cumhuriyeti’nin Başkenti Prag’da düzenlenen Turizm Fuarı’na kurumsal 

olarak stand açan MATSO, Manavgat/Side turizm destinasyonunu tanıtmıştır. Fuarda 

standda ziyaretçiler yoğun ilgi göstermiş, ziyaretçilere bölgeyi tanıtıcı materyaller 

dağıtılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 62 

6.1.8.Romanya/Bükreş Turizm Fuarı 

 

  Çek Cumhuriyeti’nin Başkenti Prag’da düzenlenen Turizm Fuarı’na kurumsal 

olarak stand açan MATSO, aynı tarihlerde yapılan Romanya/Bükreş Turizm Fuarı’na 

da Manavgat/Side turizm destinasyonunu tanıtıcı kurumsal stand ile katılmıştır. 

Fuardaki ilgi, sezon öncesi sektöre güven ve moral vermiştir. 
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6.1.9.Macaristan/Utazas Turizm Fuarı 

  Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen Utazas Turizm Fuarı’na 

katılan MATSO, Manavgat/Side Turizm destinasyonunu tanıtmıştır. Turizmde, pazar 

yelpazesini genişletmek isteyen MATSO’nun standı ziyaretçi akınına uğramıştır. 
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6.1.10. Manavgat’tan Geçen Tarihi Kervan Yolu’nun Ortaya Çıkarılması 

Çalışması 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Göç Yolu Yolcuları Dağcılık 

Platformu arasında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Manavgat’tan geçtiği 145 

km’lik tarihi yolu ortaya çıkarmak ve alternatif turizme kazandırmak amacıyla 

başlatılan keşif çalışması sona ermiş, tarihi yola doğa severler büyük ilgi göstermiş, 

tarihi yolda yürüyüşler 

başlamıştır.
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6.1.11.ITB Berlin Fuarı 

 

Dünya turizminin en önemli fuarı olan ITB Berlin Fuarı, Almanya’da 

düzenlenmiştir. Turizm profesyonellerinin ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda 

Manavgat/Side turizm destinasyonu MATSO ve MASTOB işbirliği ile hazırlanan 

standda tanıtılmıştır. Fuarda, Manavgat/Side standdı tanıtım çalışması ile ön plana 

çıkarken, ziyaretçiler standa büyük ilgi göstermiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 

Kültür ve Turizm Antalya İl Müdürü İbrahim Acar, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO 

Meclis Başkanı Süleyman Özer, turizm profesyonelleri, Almanya başta olmak üzere 

avrupanın değişik ülkelerinden tur operatörleri ile tatilciler standdı ziyaret etmiştir. 

MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, TRT Haber'e Manavgat-

Side destinasyonu ile ilgili bilgiler vererek fuarı değerlendirmiştir. 
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6.1.12.MITT Moskova Turizm Fuarı 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin turizmde ikinci büyük pazarı olan 

Rusya’da düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı’na kurumsal olarak stand açarak 

Manavgat/Side turizm destinasyonunu başarı ile tanıtmıştır. Fuarda, standda ilgi  

dikkat çekmiştir. 
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6.1.13. 2.İstihdam Fuarı 

 

Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Belediyesi,  Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası (MATSO), Manavgat MATSO Turizm Fakültesi,  Manavgat Meslek 

Yüksekokulu (MYO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnsan Kaynakları Yöneticileri 

(İNKAY) ve Manavgat Sanayici ve İşadamları Dernekleri (MASİAD) işbirliği ile işçi ve 

işvereni buluşturan İstihdam Fuarı, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 

yapılmıştır. 

Manavgat’ta İş Var sloganıyla düzenlenen fuar, Dışişleri Bakanı Mevlüt  

Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaoğlu’nun katılımı ile Atatürk Kültür 

Merkezi’nde törenle açılmıştır. 

Fuarın açılış törenine Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, AK 

Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, Manavgat Belediye Başkanı 

Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim ve Meclis ve Oda Üyeleri ile 

sivil toplum kuruluşları başkanları, çok sayıda davetli ve işverenle iş arayanlar 

katılmışlardır. 
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6.1.14. Ukrayna/UITT Kiev Turizm Fuarı 

MATSO, yurtdışı fuar çalışmaları kapsamında Ukrayna’ya çıkarma yapmış, 

UITT Kiev Turizm Fuarı’na kurumsal olarak katılmıştır. Fuarda, Manavgat/Side 

Turizm destinasyonu için çalışmalar yürütülmüştür. Stand, ziyaretçi akınına 

uğramıştır. 
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6.1.15. Dünya Sağlık Spor Kongre ve Turizm Fuarı 

 

Antalya Anfaş'ta düzenlenen Dünya Sağlık Spor Kongre ve Turizm Fuarı’na  

Manavgat Belediyesi ve MATSO üyeleri stand açmış, standları MATSO Başkanı 

Ahmet Boztaş ve MATSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş ziyaret etmiştir. 
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6.1.16. Boztaş Canlı Yayın Konuğu 

  Antalya Anfaş'ta düzenlenen Dünya Sağlık Spor Kongre ve Turizm Fuarı’nda 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Kanal V televizyonunun canlı yayın konuğu olmuş 

ve sağlık turizminin önemi hakkında açıklamalarda bulunmuştur. MATSO Başkanı 

Ahmet Boztaş, Kanal V Televizyonu’nda Tarladan Sofraya Programı’nın Manavgat'ın 

yöresel ürünleri ilgili sorularını yanıtlamıştır. Diğer taraftan Boztaş, Kanal V 

Televizyonu’nun Ana Haberine canlı yayın konuğu olmuş, ekonomi üzerine 

değerlendirmelerde bulunmuştur. 
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6.1.17. Türkiye Festivali 

MATSO, Rusya’nın Başkenti Moskova'da  gerçekleştirilen Türkiye Festivali’ne, 

bölge tanıtımına katkı yapmak için iştirak etmiştir. 
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6.1.18. Muz Tanıtımı 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından hazırlanan "Muz 

Yetiştiriciliği Raporu"nu, MATSO binasında bir basın toplantısıyla tanıtılmıştır. 
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6.1.19. 8. Yöresel Ürünler Fuarı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile 8. Yöresel Ürünler Fuarı 

(YÖREX), Antalya EXPO Center'da yapılmıştır. Türkiye’nin zenginlikleri fuarda 

sergilenirken Manavgat’ın yöresel ürünleri büyük ilgi görmüştür. MATSO, 

Manavgat’ın Tadı Var ve Bizim Tadımız Başka sloganlarıyla Manavgat’ın yöresel 

ürünlerini başarı ile tanıtmıştır. Manavgat’ın yöresel ürünlerinin yer aldığı MATSO 

Standı ile Osmanlı mutfağını süsleyen Manavgat Altın Susamı başta olmak üzere 

Manavgat Zeytini ve Zeytinyağı, Manavgat Belenobası Karpuzu, Manavgat Portakalı, 

Manavgat Narı, Manavgat Defnesi ve Defne Yağı, Manavgat Keçiboynuzu, Manavgat 

Tahini ve özellikle örtü altı üretimi son  yıllarda artan Manavgat Muzu gibi ürünler fuar 

ziyaretçilerinin beğenisine sunulmuş ve ürünler ziyaretçilerden tam not almıştır. 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi 

Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgeniy Gromiko, CHP Genel Başkan 

Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan 

Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay 

Uslu, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP Antalya 

Milletvekili Niyazi Nefi Kara başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının 

yetkilileri, oda/borsa başkanları, siyasi parti başkanları ve yöneticileri, belediye 

başkanları, MATSO üyeleri ve fuar ziyaretçileri de MATSO’nun standını ziyaret ettiler. 
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6.1.20. Boztaş AA’na Konuştu 

  MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Anadolu Ajansı Manavgat Muhabiri Fatih 

Hepokur'un, Manavgat’ın ekonomik durumuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır. 
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6.1.21. 25. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve 

Restorasyon Fuarı 

 MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Expo Center’da gerçekleştirilen 25. 

Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon 

Fuarı’nda (YAPEX) Manavgat Belediyesi ve MATSO üyelerinin standlarına destek 

ziyaretinde bulunmuştur. 
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6.11.22.Polonya/TT Varşova 2017 Turizm Fuarı 

Manavgat Ticaret ve Sanayi (MATSO) Polonya’nın Başkenti Varşova’da 

düzenlenen TT Varşova 2017 Turizm Fuarı ile, 2018 yılı turizm sezonu için fuar 

tanıtım çalışmalarına başlamıştır. Manavgat-Side Turizm Destinasyonu fuarda büyük 

ilgi görmüştür. 
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6.2. Eğitim Çalışmaları 

  

  MATSO, 2017 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.Girişimcilik Eğitimleri 

 

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

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde 

girişimci adaylarına yönelik, 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim'lerini yapılmaya devam 

etmiştir. 
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 100 

6.2.2. Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi 

 

Manavgat'ta İş Var sloganı ile ikincisi gerçekleştirilen İstihdam Fuarı 

kapsamında Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. 

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda MATSO’nun 

desteği, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Meslek Yüksekokulu 

tarafından organize edilen eğitime  İşkur ve Meslek Danışmanı Ayşen Kurban 

Günarslan ve Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (AKGİM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr Reyhan Aksoy 

konuşmacı olarak katılmışlardır.  Eğitime; iş arayanlar, Manavgat MATSO Turizm 

Fakültesi ve Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve fuar ziyaretçileri iştirak 

etmişlerdir. 
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6.2.3. Yeni Bilgi Sistemleri Eğitimi 

  Yeni Bilgi Sistemleri Eğitimi, Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Hizmet Binası’nda gerçekleştirilmiştir.  Üye, muhasebe ve bütçe yazımları ile ilgili 

yeni bilgi sistemleri hakkında oda-borsa çalışanlarına bilgiler verilmiştir. MATSO’dan 

eğitime Ticaret Sicili Müdürü Mehmet Külahlı ve Muhasebe Müdür Yardımcısı Fatma 

Çelik katılmışlardır. 

 

 

6.2.4. Akreditasyon Denetimi Öncesi Bilgilendirme Eğitimi 
 

Akreditasyon Denetimi Öncesi Bilgilendirme Eğitimi, Ankara’da, TOBB’da 

yapılmıştır. Eğitime, Ticaret ve Sanayi Müdürü ve Akreditasyon Sorumlusu Yusuf Öz 

katılmıştır. 
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6.2.5. E-Ticaret Eğitimi 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik olarak  E-Ticaret Eğitimi 

düzenlemiştir. Eğitim;  MATSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
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6.2.6. Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitimi 

  Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitimi, Ankara’da Ekonomi 

Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Eğitim, 3 gün sürmüş ve eğitime MATSO’dan Bilgi 

İşlem Memuru Mehmet Arslan katılmıştır. 

 

 

6.2.7. Yeni Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik olarak  E-Ticaret 

Eğitimi’nin ardından Yeni Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi gerçekleştirmiştir. Eğitim 

ilgi görmüş ve eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını almışlardır. 
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6.2.8. TOBB Dijital Dönüşüm Projesi Eğitimi 

  TOBB Dijital Dönüşüm Projesi Eğitimi, Ankara’da, TOBB İkiz Kulelerde yapılmış, 

üyelik ve muhasebe programlarındaki değişiklikler anlatılmış, eğitime MATSO Ticaret 
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Sicili Müdürü Mehmet Külahlı ve Muhasebe Müdür Yardımcısı Fatma Çelik iştirak 

etmişlerdir. 
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6.3. Ziyaretler 

  Oda faaliyetleri içerisinde ziyaretler de 2017 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 uluslararası alanda meydana gelen sosyo-ekonomik gelişmeler 

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

hakkında bilgiler aktarılmıştır.  

 

6.3.1. OTED Ziyareti 

 

  Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) Manavgat Şubesi 2. 

Başkanı Serap Şen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Kafa, Şenay Özen ve Süleyman 

Yeniçıktı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş’ı ziyaret etmişlerdir. Ziyarette çalışma hayatındaki sorunlar 

dile getirilmiştir. OTED, ziyarette ‘Ne Varsa Manavgat’ta Var’ Fuarı’na desteğini 

açıklamıştır. OTED, İstihdam Fuarı öncesi de MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ı 

ziyaret ederek, organizasyona desteklerini açıklamıştır. 
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6.3.2.OSMED Ziyareti 

 

  Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED) Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Arıncı Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Boztaş’ı  ziyaret etmiştir.  

 

 

 

 

 



 110 

 

6.3.3.MAD Ziyareti 

 

  Manavgat Aşçılar Derneği (MAD) Başkanı İsmail Karataş ve Yönetim Kurulu 

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

Boztaş’ı ziyaret etmiştir. Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının ekonomik gelişmedeki 

rolü üzerinde durulmuştur. 
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6.3.4.TGYD’nin Ziyareti 

Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği’nin (TGYD) Başkanı Hamza Yalçın ve 

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

Boztaş’ı ziyaret etmişlerdir. Ziyarette  sivil toplum kuruluşları ve derneklerin Manavgat 

için önemine değinen Başkan Boztaş, Manavgat’ta kurulup ülke geneline yayılmaya 

başlayan Gastronomi Yöneticileri Derneği’nin İlçe için gurur verici olduğunu 

belirtmiştir. 
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6.3.5. Karaca’ya Ziyaret 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Hürriyet Gazetesi Akdeniz Bölge 

Temsilciği’ne atanan Bikan Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6. Manavgat İstişare Heyeti’nin Ziyareti 

İşadamı Şinasi Gödek Başkanlığındaki Manavgat İstişare Heyeti İlçeye 

kazandırdıkları fakülte ve yaptığı hizmetler dolayısı ile MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş’a teşekkür ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Her siyasi görüşe mensup 40 kişiden oluşan ve gönüllü olarak Manavgat 

sorunları için zaman zaman biraraya gelerek tartışan Manavgat İstişare Heyeti İş 

adamı Şinasi Gödek Başkanlığında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 

Başkanı Ahmet Boztaş’ı İlçeye kazandırdıkları MATSO Turizm Fakültesi nedeniyle 

teşekkür ziyaretinde bulunmuşlardır. Görüşmede, Başkan MATSO Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Güneş de yer almıştır. 
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6.3.7.Solmaz’a Ziyaret 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 

Solmaz’a nezaket ziyaretinde bulunarak hoş geldiniz demiştir. 

 

 

6.3.8.ATSO Ziyareti 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etmiş, 

ziyarette bölge ekonomisi değerlendirilmiştir. 
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 116 

 

 

 

6.3.9.DHA Ziyareti 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Salih 

Uçar’ı ziyaret etmiş, kent ekonomisi üzerine bilgiler vermiştir. 

 

 

6.3.10.AA Ziyareti 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Anadolu  Ajansı Bölge Müdürü olarak atanan 

Murat Eğilmez’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilemiştir. 
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6.3.11. Gazete Bir Ziyareti 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Gazete Bir Genel Yayın Yönetmeni Hidayet 

Gültekin ve ekibini ziyaret ederek tarihi "Sultan-i yol"un turizme kazandırma 

çalışmaları hakkında bilgiler 

vermiştir.

6. 
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3.12.ATB Ziyareti 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 

Yardımcısı Orhan Yeğin ile birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etmiştir. 

 

 

6.3.13. Referandum Ziyaretleri 

 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile ilgili referandum öncesi 

siyasi partiler ve heyetler MATSO’yu ziyaret etmiş, görüşlerini ve düşüncelerini 

aktarmışlardır. 
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6.3.14. Şampiyon MATSO’da 

Karete Genç Milli Takımı'yla Bulgaristan'da, Avrupa Şampiyonu olan 

Manavgatlı Sporcu Kutluhan Duran, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında 

ziyaret etmiştir. 

 

 

6.3.15.Öğrencilerle Röportaj 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Manavgat’ın sağlık sektörünün geleceği ve 

sağlık turizmi üzerine röportaj vermiştir. 
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6.3.16.ATSO Heyeti’nin Ziyareti 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı 

Süleyman Özer ve beraberindeki heyet ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 

(MATSO)’yu ziyaret etmiştir. Çetin ve beraberindeki heyet,  MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 
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toplantı salonunda ağırlanan ATSO heyeti ile iki Oda çalışmaları konusunda fikir alış 

verişinde bulunulmuştur. 

 

 

6.3.17.Kuyumculardan Günlü ve Özgönül’e Teşekkür Ziyareti 

MATSO 5. Meslek Komitesi ve kuyumculardan oluşan heyet kuyumculara 

yönelik gerçekleşen hırsızlık olaylarının kısa sürede aydınlatılması sebebiyle 

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü ve Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi 

Özgönül’e teşekkür ziyaretinde bulunmuştur. 

Heyette MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Ergen,  MATSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Ertan Akgün ile 

kuyumcular yer almıştır.  
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6.3.18.MASMO’dan MATSO’ya Ziyaret 

Manavgat Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (MASMO) Başkanı 

Nezih Özgenç,  Yönetim Kurulu Üyeleri  ile birlikte Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 

(MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında  ziyaret etmişlerdir.  

İlçe sorunlarının ele alındığı ziyarette kurumların çalışmaları ve işbirliği dile 

getirilmiştir. 
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6.3.19. Duru’dan MATSO’ya Ziyaret 

  “Sosyal Güvenlik Haftası” dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manavgat 

Şube Müdürü Ali Duru, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etmiştir.  

 

 

 

6.3.20.Baş ve Duru’dan Ziyaret 

  Manavgat Vergi Dairesi Müdürü Hüsrev Baş ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

Manavgat Şube Müdürü Ali Duru, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı makamında ziyaret etmiştir. Ziyarette 7020 

Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında olan vergi ve 

SGK borçları konusu ele alınmıştır. 
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6.3.21. ALTSO Başkanı Şahin’in Ziyareti 

  Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet Şahin, Manavgat 

Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)’ya nezaket ziyaretinde bulunarak Başkan Ahmet 

Boztaş ile görüşmüş, görüşmede bölge ekonomisi değerlendirilmiştir. 

 

 

.3.22. Geyikoğlu’nun Ziyareti 

  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. 

Doç. Dr. Hasan Geyikoğlu, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş’ı 

makamında ziyaret etmiştir. Ziyarette Yrd. Doç. Dr. Geyikoğlu, yıllardır oluşturduğu 

kütüphaneyi MATSO tarafından yaptırılan Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’ne 

bağışlamıştır. 
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6.3.23. Karataş’ın Ziyareti 

  Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Manavgat Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş'ı ziyaret etmiştir. 

 

 

 

 

 

6.3.24. Baran’ın Ziyareti 

  Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ahmet Boztaş'ı ziyaret etmiştir. 
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6.3.25.Takva’nın Ziyareti 

   

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Boztaş'ı ziyaret etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.26. Günlü’nün Veda Ziyareti 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Kaymakamlığı’na atanan Manavgat Kaymakamı 

Nazmi Günlü, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’na veda ziyareti gerçekleştirmiştir. 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Günlü’ye hizmetleri için teşekkür edip yeni görev 

yerinde başarılar dilemiştir. Veda ziyaretlerinin ardından Günlü, Boztaş’ın da katıldığı 

uğurlama töreni ile Hükümet Konağı’nın önünden yeni görev yerine yolcu edilmiştir. 
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 128 

 

 

 

 

6.3.27. Aksoy’dan Ziyaret 

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy 

MATSO’yu ziyaret ederek Başkan Ahmet Boztaş ile biraraya gelmiştir. 
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6.3.28.Manavgat Kaymakamı Yiğit’e Ziyaret 

  MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgat 

Kaymakamlığı’na atanan Mustafa Yiğit’e nezaket ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun 

demişlerdir. 
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6.3.29. AYBUDER ve OTED’in Ziyareti 

  AYBUDER (Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği ) Başkanı Yavuz Tufan Koçak ile 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve OTED (Otel Temizlik Dekorasyon ve Eğitim Derneği) 

Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Cingöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MATSO Başkanı 

Ahmet Boztaş’ı ziyaret etmişlerdir. 
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6.3.30. Güder İle Röportaj 

  MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Ticaret ve Siyaset Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 

Ömer Faruk Güder’e Oda çalışmaları ve İlçe ekonomisi hakkında bilgiler vermiştir. 
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6.3.31. Cemaleddin-i Seydi Vakfı’nın Ziyareti 

  Başkan Nasuh Boztepe Başkanlığındaki Cemaleddin-i Seydi Vakfı Heyeti, 

MATSO’yu ziyaret ederek Başkan Ahmet Boztaş ile görüşmüşlerdir. Görüşmede 

Boztaş, Oda çalışmaları, Manavgat ekonomisi bilgiler vermiş, İlçenin sosyo-ekonomik 

ve kültürel değerleri konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
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6.3.32. Bizim Emlak’ın Ziyareti 

  Bizim Emlak Firması Sahibi Cemil Ceryan ve Gayrimenkul Danışmanları, 

MATSO’yu ziyaret ederek Başkan Ahmet Boztaş ile görüştüler. 
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6.3.33. Kaymakam Yiğit’in Ziyareti 

  Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 

(MATSO)’ya iade-i ziyarette bulunmuştur. Ziyarette MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 

Oda çalışmaları ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermiştir. 
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6.3.34. Boztaş’ın Anamur Ziyareti 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Anamur 

Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Başkanı Ferudun Torunoğlu’nu ziyaret etmiştir. 

Boztaş ayrıca 4.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’na ziyarette bulunarak standlarda 

incelemeler yapmıştır. 
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6.3.35. Ateş’e Teşekkür Plaketi 

MATSO Yönetim Kurulu, emekli olan Oda Personeli Buket Ateş’e 

hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verirken, yeni hayatında başarılar dilemiştir. 
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6.3.36. SGK İl Müdürü Deniz’in Ziyareti 

  Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, İl Müdür Yardımcısı 

Mehmet Şengül ve Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ali Duru MATSO’yu 

ziyaret ederek Başkan Ahmet Boztaş ile görüşmüşlerdir. 
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6.3.37. Dekan Karkacıer’in Ziyareti 

Manavgat’ın, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nden sonra 2. Fakültesi olan 

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak atanan Prof. Dr. 

Osman Karkacıer, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ı ziyaret etmiştir. Ziyarette Başkan 

Boztaş, Karkacıer’e görevinde başarılar dilerken üniversiteleşme yolunda desteklerini 

esirgemeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Antalya 

Milletvekilleri ile Akdeniz Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat 

Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Manavgat 

MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert ve emeği geçen herkese 

teşekkür etmiştir. Fakülte, 2018/2019 öğretim yılına 2 yeni bölümle başlayacak. 
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6.3.38. Özen’e Ziyaret 

  MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Mustafa Özen'e ziyarette bulunmuş ve görüşmede Manavgat Tarımı ele alınmıştır. 
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6.4. Mesleki ve Sosyo-Ekonomik İçerikli Toplantılar 

 

  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.Ekonomi Şura Toplantısı 

 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Ankara’da, TOBB İkiz Kuleler’de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanların ve 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımlarıyla gerçekleşen Ekonomi Şura 

Toplantısı’nda MATSO’yu temsil etmiştir. 
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6.4.2.Genç Girişimcilerden 2017 Planlaması 

TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu’nun Manavgatlı Üyeleri biraraya 

gelerek 2017 yılı çalışma planını yapmışlardır. 

2017 yılı ekonomisinin değerlendirildiği toplantıya genç girişimciler büyük ilgi 

göstermiştir. Kahvaltıda 2017 yılı içerisinde genç girişimciler kurulunun Manavgat’ta 

yapacağı çalışmalar tartışılmıştır.  

TOBB Antalya GGK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Deniz Tanır, kurulun yaptığı 

faaliyetler hakkında üyelere bilgi vermiştir.  
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6.4.3.Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması 

 

  MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü 

Arslan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Ergen ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Baykal Özden Antalya Valisi Münir Karaoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen, 

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanların ve Milletvekillerinin de katıldığı Sivil Toplum 

Kuruluşları Buluşması’na iştirak etmişlerdir. 
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6.4.4.İstihdam Toplantısı 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun 

başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, İŞKUR, 

SGK Genel Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen istihdam toplantısına katılmıştır. 
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6.4.5. SGKnın ve İŞKUR’un İstihdam Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 

 MATSO’nun organizasyonunda SGK’nın ve İŞKUR’un İstihdam Destekleri 

konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Manavgat Kaymakamı Nazmi 

Günlü’nün başkanlık ettiği, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın ev sahipliğini yaptığı 

toplantıya konuşmacı olarak Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz 

ve Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat katılmışlardır. 
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6.4.6. Turizm Değerlendirme Toplantısı 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, rektörlerin, belediye 

başkanlarının ve sektör temsilcilerinin katıldığı sezon öncesi Turizm Değerlendirme 

Toplantısı’na MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.7.Kariyer Sohbetleri 

Kariyer Sohbetleri kapsamında MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 

işdünyasındaki deneyimlerini düzenlenen toplantılarla paylaşmıştır. Ayrıca Antalya 

GGK MATSO üyeleri de işadamlarını konuk ederek işdünyası üzerine sohbetler 

gerçekleştirmişlerdir. 
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 156 
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6.4.8. Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ticaret A.Ş. Genel Kurulu 

Antalya’daki TOBB’a bağlı odaların ve borsaların öncülüğünde, bölge turizm 

destinasyonunu tanıtmak amacıyla kurulan, MATSO’nun da yönetim kurulunda temsil 

edildiği Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin genel kuruluna Başkan 

Ahmet Boztaş katılmıştır. 
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6.4.9. Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri Konsey Toplantısı 

Tarımın sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili konsey toplantısı, Antalya Valisi 

Münir Karaloğlu başkanlığında Antalya Ticaret Borsası’nda yapılmıştır. Toplantıda 

MATSO’yu, 2.Meslek Komitesi Başkanı Mevlüt Çelik temsil etmiştir. 

 

 

 



 163 

6.4.10.Sigorta Acenteleri Bilgilendirme Toplantısı 

 

MATSO 12. Meslek Komitesi’nin düzenlediği Sigorta Acenteleri Bilgilendirme 

Toplantısı’nda, sektörün sorunları ele alınmıştır. Toplantıda ayrıca sektörün 

dünyadaki ve Türkiye’deki son durumu masaya yatırılmıştır. Toplantıya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB-SAİK) Başkanı 

Hüseyin Kasap, MATSO 12. Meslek Komitesi Başkanı Hilmi Acar, Antalya Ticaret ve 

Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı ve SAİK Başkan Yardımcısı Süleyman Özer ve 

sektör temsilcileri katılmışlardır. 
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6.4.11.Namık Karamancı Fen Lisesi Ağaç Dikme Töreni 

Namık Karamancı Fen Lisesi’nin bahçesine ağaçlar, Orman ve Su İşleri 

Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İbrahim Aydın’ın da katıldığı 

törenle dikilmiştir. Törene MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da iştirak etmiştir. 

 

 

 

 

 

6.4.12. "Elinin Hamuruyla Bükme Yap Sana" Yarışma Töreni 

 

Yeni Manavgatlı’lar (Yerleşik Yabancılar) arasında yapılan, "Elinin Hamuruyla 

Bükme Yap Sana" Yarışma Törenine MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.13. 2017 Turizm Sezonuna Merhaba Toplantısı 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Otel Temizlik Eğitim ve Dekorasyonu Derneği 

(OTED) Manavgat Şubesi tarafından tertiplenen "2017 Turizm Sezonuna Merhaba" 

organizasyonuna davetli olarak katılmıştır. Başkan Boztaş, Organizasyonda turizm 

sezonuyla ilgili beklentiler konusunda bilgiler vermiştir. 
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6.4.14. Ülkemizde Uluslararası Müşteri Memnuniyeti Toplantısı 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği 

(OSMED) tarafından düzenlenen "Ülkemizde Uluslararası Müşteri Memnuniyeti" 

Turizm panelinin açılış törenine katılmıştır. Boztaş, açılışta yaptığı konuşmada turizm 

sektörünün iyi bir sezon geçirmesini dileyerek Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 
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gün süren olan ve bir çok konuşmacının yer aldığı panelin verimli geçmesini ve 

turizmde müşteri memnuniyetini dile getirmiştir. 
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6.4.15. BAGEV Genel Kurulu 

 

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Genel Kurulu Antalya 

Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılmıştır. Genel Kurula Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.16. Türel İle Toplantı 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in düzenlemiş olduğu 

toplantıya, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Güneş ile katılmışlardır.  
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6.4.17. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MASİAD’ın organize ettiği Ekonomi 

Değerlendirme Toplantısı’na katılmıştır. Toplantıda Manavgatlı Roketsan AŞ. Genel 

Md. Yrd  Hayri Torun, "Türkiye'deki Savunma Sanayi" konusunda bilgi ler 

vermiştir.
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6.4.18.Sokakta Hayat Var Etkinliği 

Atatürk Caddesi’ndeki esnaflarca, ticareti canlandırmak için organize edilen ve 

15 gün süren Sokakta Hayat Var etkinliğinin açılışı MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın 

katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. İlçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, 

Manavgat Belediyesi tarafından organize edilen, Mithatpaşa ve Gülveren 

Caddeleri’nde düzenlenen “Sokakta Hayat Var” Festivali’nin açılışı, MATSO Yönetim 

Kurulu Üyelerinin de katılımlarıyla yapılmıştır. 
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6.4.19. Manavgat Kırım Türkleri Derneği’nden MATSO’ya Plaket 

Manavgat Kırım Türkleri Derneği Çi Börek Etkinliği’nde, MATSO’nun 

faaliyetlerinin şehrin ekonomik hayatına olan katkıları nedeniyle Başkan Ahmet 

Boztaş’a plaket takdim etmiştir. 
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6.4.20.Vali Karaloğlu’nun Ziyareti 

 

 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 

(MATSO)’yu ziyaret etmiştir. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komite Başkanları tarafından kapıda karşılanan Vali 

Türker’e çiçek takdim edilmiştir. Ziyarette Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, 

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü 

İbrahim Acar da yer almıştır. Ziyarette Başkan Boztaş, Vali Karaloğlu’na Oda 

çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Odanın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler alan 

Karaloğlu, Gıda İhtisas OSB’ye yeniden start verilmesi talimatında bulunmuştur. 
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6.4.21. Sözen’den Boztaş’a Plaket 

Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 6 yıldır yapmış olduğu 

"Düzenleme Komitesi" Üyeliği için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 

tarafından MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’a plaket takdim edilmiştir. 
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6.4.22.Öğrenciler Belgelerini Boztaş’tan Aldı 

 

Manavgat Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde dereceye giren 

öğrencilere belgeleri MATSO Başkanı Ahmet Boztaş tarafından takdim edilmiştir. 

 

https://www.facebook.com/ManavgatTSO/photos/pcb.1353394338072492/1353393928072533/?type=3
https://www.facebook.com/ManavgatTSO/photos/pcb.1353394338072492/1353393928072533/?type=3
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6.4.23. “Tarımda Seferberlik” Konulu Toplantı 

 “Tarımda Seferberlik” konulu toplantı “Tarım Sohbetleri” adıyla Antalya Ticaret 

Borsası’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda MATSO’yu, 2.Meslek Komitesi Başkanı 

Mevlüt Çelik ve Başkan Yardımcısı Mustafa Doğay temsil etmişlerdir. 
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6.4.24.TOBB 73.Genel Kurulu 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un 73. Genel Kurulu Ankara’da 

yapılmıştır. TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ 

Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın temsilcileri ve çok sayıda basın 

mensubu katılmışlardır. Genel Kurula MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Mehmet Ergen, Hakan Akar, Abdullah Aykut Karasoy ve Hüseyin 

Güneş de iştirak etmişlerdir. Genel Kurulda MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 

Karşılama Heyeti’nde yer 

almıştır.
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6.4.25. MATSO’dan Etütlere Destek 

Manavgat’ta bulunan 14 Etüt Merkezi Yöneticisi Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası (MATSO)’yu ziyaret ederek Başkan Ahmet Boztaş ile görüştü. Etüt Merkezi 

Yöneticileri,  9 Şubatta yayımlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 

temmuzda kapatılacak olan etütlerin kapatılmaması için Başkan Boztaş’tan destek 

istemişlerdir. MATSO, 14 Etüt Merkezi Yöneticisinin ziyaretinin ardından, etüt 

merkezlerinin kapatılmaması ve 2 yıllık bir süre tanınarak yeniden yapılanmaları için 

imkan verilmesi talebini hükümetin gündemine taşımak üzere, etüt merkezlerinin de 

imzasıyla TOBB’a iletmiştir. 

1 Temmuz 2017’de kapatılacak olan etütlerin kararının ötelenmesi için Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile hükümet nezdinde girişimde bulunması 

talebinde bulundu. 
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6.4.26. Çavuşoğlu-Boztaş Buluşması 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun onur konuğu olduğu, ALTSO nun 

düzenlediği iftar programına MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Abdullah Aykut Karasoy da katılmıştır. 
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6.4.27. 2. AntalyaShopping Days (Antalya Alışveriş Günleri) 

 

MATSO’nun da büyük destek verdiği ve ilki 2016 yılında yapılan Antalya 

Shopping Days (Antalya Alışveriş Günleri)’nin ikincisi, 7 Temmuz-22 Eylül 2017 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinlikle, ticaretin canlandırılması 

hedeflenmiştir. Kredi kartıyla ve banka kartlarıyla 25 TL ve üzerinde alışveriş 

yapanlar için Milli Piyango İdaresi’nin denetiminde çekiliş düzenlenmiş ve çekilişte 

kazananlara çeşitli hediyeler verilmiştir. 77 gün süren etkinlik kapsamında alışveriş 

yapan tüketiciler; Akbank, Aktif Bank, Albaraka Türk, Anadolu Bank, Deniz Bank, 

Fiba Bank, Garanti Bankası, HSBC Bank, ING Bank, ICBC Turkey Bank, Şeker 

Bank, Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası, Ziraat Katılım 

Bankası, Turkish Bank, Turkland Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın kredi ve 

banka kartlarıyla yaptıkları her  25 TL’lik alışverişte bir çekiliş hakkı kazanmışlardır. 

Akaryakıt, vergi, harç, ceza ödemeleri, sigara ve alkol ürünleri alımları için yapılan 

ödemeler kampanyaya dahil olmamıştır. Çekilişte 7 otomobil, 7 televizyon, 7 tablet, 

77 bisiklet ve 777 basketbol topu hediye edilmiştir. İkincisi düzenlenen etkinlikte ilk 

kez ‘En Güzel Vitrin Yarışması’ organize edilmiş ve yarışma sonunda birinciye 10 bin 

TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 bin TL ve iki katılımcıya da mansiyon olarak 

1.000’er TL para ödülü verilmiştir. Manavgat’tan 3 talihli bisiklet kazanmıştır. 

 

Etkinliğin ilk tanıtım toplantısı Antalya’da yapılmıştır. İkincisi de MATSO’da 

yapılmıştır. Diğer taraftan Odamız, Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 

gün süren 21. Manavgat Barış Suyu, Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali’ne 

stand açarak alışveriş kampanyasını tanıtmıştır. MATSO ayrıca kampanyayı 

Cumhuriyet Meydan’ında düzenlediği organizasyonla da tanıtmıştır. 
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6.4.28. 15 Temmuz Anma Etkinlikleri 

15 Temmuz Anma Etkinlik’leri kapsamında Antalya’daki oda, borsa ve sivil 

toplum kuruluşları başkanları biraraya gelerek ortak basın açıklaması yapmıştır. 81 
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ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş da yer 

almıştır. Başkan Boztaş, düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve 

Milli Birlik Günü programına da katılmıştır. 
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6.4.29. 7. Motosiklet Festivali 

 

Manavgat’ın tanıtımına ve ekonomisine büyük katkısı olan ve Manavgat 

Belediyesi’nce düzenlenen Manavgat Motosiklet Festivali’nin 7. Yapılmış ve Festivali 

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetim Kurulu Üyeler de ziyaret etmiştir.  
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6.4.30. TOBB Akdeniz Oda/Borsalar İstişare Toplantısı 

 

 

Akdeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsalar, TOBB İkiz Kuleler’de İstişare 

Toplantısı’nda biraraya gelmiştir. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da 

katılmıştır. Akdeniz Bölgesi’ni aynı masada buluşturan toplantıda ekonomide 

yaşanan gelişmeler, Türkiye’de ve bölgede iş dünyasının röntgenini çeken anket 

çalışmaları ve özellikle son 6 ayda iş dünyası adına hükümetten neler talep edildi ve 

hayata geçirildiğine dair ayrıntılı sunumlar yapılmıştır. 
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6.4.31. Turizm Toplantısı 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ konuşmacı olduğu 

AKTOB Temmuz Ayı Olağan Toplantıs’ına MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve 

Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş de katılmıştır. 
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6.4.32.Kitap Günleri Fuarı 

Manavgat Belediyesi tarafından, kentte kitap okuma oranını artırmak, gençlere 

ve çocuklara kitap okumayı sevdirmek amacıyla Kitap Günleri Fuarı düzenlenmiş, 

fuarın açılışına MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.33.Bölge Ekonomisini Değerlendirme Toplantısı 

TOBB’a bağlı Antalya ve İlçelerindeki Oda/Borsa Başkanları Kumluca’da bölge 

ekonomisini değerlendirmişlerdir. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da 

katılmıştır. 
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 216 

 

 

6.4.34.7. Manavgat Buluşması 

Manavgat Kaymakamlığı himayesinde, MASİAD (Manavgat Sanayici ve 

İşadamları Derneği) tarafından düzenlenen, Ülkenin dört bir tarafında görev 

yapan/yapmış olan Manavgat’lı akademisyenlerin, üst düzey yöneticilerin ve 

siyasilerin iştirak ettiği Manavgat Buluşması'nın 7.si gerçekleştirilmiştir. Manavgat 

Lobisi oluşturmak amacıyla yapılan büyük buluşmaya MASİAD Başkanlığı 

döneminde organizasyonu başlatan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.35. Pazartesi Pazarı Açılışı 

Manavgat’ın Ekonomik hayatına büyük katkısı olan ve Manavgat Belediyesi 

tarafından yeniden düzenlenen Pazartesi Pazarı törenle açılmış, açılışa MATSO 

Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 

https://www.facebook.com/ManavgatTSO/photos/pcb.1467639726647952/1467637073314884/?type=3
https://www.facebook.com/ManavgatTSO/photos/pcb.1467639726647952/1467637073314884/?type=3
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6.4.36. Toros Kadınları Emek Pazarı Açılışı 

İlçe ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kadınlar tarafından 

kurulan Toros Kadınları Emek Pazarı’nın açılışına MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da 

katılmıştır. Boztaş açılışta, başta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak 

üzere pazarın açılışında emeği geçenlere teşekkür etmiştir. 
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6.4.37. 21. Ahilik Haftası Kutlamaları 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, 21. Ahilik Haftası 

Programı çerçevesinde düzenlenen kutlamalara katılmıştır.  
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6.4.38.Oda/Borsa İstişare Toplantısı 

Oda/Borsa İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler 

Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş 

da katılmıştır. 

 

 

 



 229 

 

 

 



 230 

 

 

 

 

6.4.39. Denizcilik Sektörü İle İlgili Toplantı 

TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete’yi ve İstanbul ve Marmara, Ege, 

Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ı, 

İMEAK Antalya Şube Başkanı İnanç Kendiroğlu, MATSO Meclis Üyesi Hasan Çetin 

ile birlikte Manavgatlı denizcilik sektöründeki MATSO üyelerinin katılımıyla yapılan 

sektör sorunlarının konuşulduğu toplantıda MATSO Başkanı Ahmet Boztaş 

ağırlamıştır. 
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6.4.40. Bakan Tüfenkci’yi Karşılama 

Manavgat’a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi MATSO 

Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile birlikte karşılamıştır. 
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6.4.41. Gayrimenkul Temel Bilgileri ve Manavgat’ta İmar      

Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı  

MATSO tarafından üyelere yönelik olarak Gayrimenkul Temel Bilgileri ve 

Manavgat’ta İmar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya 

konuşmacı olarak MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Belediye Başkan 

Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş, MATSO Genel Sekreteri Hatice Özden Dağ Öz, 

Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü  Ömür Ozan Çakal, Manavgat 

Tapu Sicil Müdürü İbrahim Altıparmak katılmışlardır. Toplantıda imar mevzuatı ve 

mevzuatındaki değişiklikler, imar uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları 

anlatılmıştır. 
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6.4.42. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı İle İlgili Toplantı 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Başkan Ahmet Boztaş 

Başkanlığı’nda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı İle İlgili Toplantı 

yapmıştır. Taslak hakkında gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 

üyelerin düşünceleri alınmış, Odanın da görüşü ile düzenlenerek Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ve TOBB’a gönderilmiştir. 
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6.4.43. 7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 

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

Boztaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, Antalya’da 

düzenlenen 7. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katıldılar. Kongrede, turizmin 

bugünü ve geleceği konuşulmuştur. 

 



 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.44. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İle Toplantı 

Turizmin sorunları, Manavgat’ta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile 

yapılan toplantıda masaya yatırılmıştır. Toplantıda, 2017 sezonu değerlendirilirken, 

2018 yılından beklentiler, alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar 
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ortaya konmuş, toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve MATSO Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Güneş de katılmıştır. Boztaş ve Güneş ayrıca Bakan 

Kurtulmuş’un Side ve Şelale’deki incelemelerine de katıldılar. 

 

 



 245 

 

 



 246 

 

 

 

 



 247 

 

 

 

 

6.4.45. Manavgat’ta Muz Yetiştiriciliği ve Destekleri 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), MASİAD işbirliği ile son yıllarda 

Manavgat’ta üretimi büyük oranda artan Manavgat Muz’u ile ilgili olarak sektörde 
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faaliyet gösteren ve yatırım yapmak isteyenlere yönelik Manavgat’ta Muz Yetiştiriciliği 

ve Destekleri konulu toplantı düzenlemiştir. Toplantıya konuşmacı olarak MATSO 

Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, 

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş, Ziraat Bankası 

Manavgat Şube Müdürü Cumhur Sekü ve Grow Muz Genel Müdürü Ahmet Özdemir 

katılmışlardır.  
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6.4.46. 2. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)’nun da destek verdiği 2. 

Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Manavgat’ta yapılmıştır. 

Kongreye MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır.  

 

 

 

 



 257 
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6.4.47. İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni 

Başkent Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB 

tarafından düzenlenen "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni  

yapılmıştır. Törene MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da katılmıştır. 
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6.4.48. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı 

 TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı, Ankara’da, TOBB 

İkizkuleler’de,. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ve TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla yapılmıştır Toplantıya, MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş da katılarak, bölge sorunlarını konseyin gündemine taşımış ve bir sunum 

gerçekleştirmiştir. 

 

SORUN ÇÖZÜM ÖNERİSİ 
İLGİLİ  KURUM/ 

KURUMLAR 

Turizmcilerin İhracatçı 

Sayılmaması 

Turiste Mal ve Ürün Satan Tüccar 

ve İşinsanlarının Döviz 

Kazandırıcı Hizmetleri Nedeniyle 

İhracatçıya Tanınan Kredi, 

Destek, Vergi Muafiyetleri ve 

İndirimlerden Yararlandırılması 

Ekonomi Bakanlığı ve 

TOBB 

5174 Sayılı Kanuna Tabi 

Ticaret ve Sanayi Odaları 

Üyelerinin Kredi Kefalet 

Kooperatiflerine Üye 

Olamaması 

1163 Sayılı Kooperatifler 

Kanunun da Değişiklik Yapılarak 

Ticaret ve Sanayi Odalarının 

Üyelerinin de Esnaf Kefalet Kredi 

Kooperatiflerine Üye Olması 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ve TOBB 

İlçelerde KOSGEB Şube 

Müdürlüklerinin Bulunmaması 

İlçelere KOSGEB Şube 

Müdürlüklerinin Açılması 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve TOBB 

Organize Sanayi Bölgesi 

Kurulması 

Orman Vasfını ve Niteliğini 

Kaybetmiş Olan Arazilerinin 

Organize Sanayi Bölgesi Kurula 

Bilmesi İçin Orman Kanunun 

17.Maddesinde Değişiklik 

Yapılarak OSB İçin Tahsisine İzin 

Verilmesi. 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ve TOBB 
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6.4.49. Boztaş, Başarılı Tenisçilere Kupalarını Verdi 

MASİAD ve MATİK'in organize ettiği "Cumhuriyet Kupası" Tenis 

müsabakalarında dereceye giren sporculara kupalarını MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş takdim etmiştir. 
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6.4.50. Türkiye – Özbekistan İş Forumu 

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye – Özbekistan İş Forumu 

düzenlenmiştir. Forum’da işbirliğini artırma imkanları ele alınmıştır. MATSO Başkanı 

Ahmet Boztaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Özbekistan 

Heyeti’nde yer almıştır. 

Taşkent’e gelen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, burada öncelikle Türkiye’nin 

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret etmiştir. Büyükelçi Şen, Türkiye-

Özbekistan ilişkileri konusunda heyete bilgi vermiştir. Daha sonra Özbekistan Sanayi 

ve Ticaret Odası (ÖSSP) Başkanı Atham İkramov ile görüşen heyet, başkent 

Taşkent'te düzenlenen Özbek-Türk İş Forumuna katılmışlardır. Heyet daha sonra 

Taşkent’te Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Özbekistan Başbakan 

Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile ayrı ayrı görüşmüştür. Özbekistan programı 

kapsamında heyet, Semerkant’ta Bölge Valisi Turabcan Djuravet ile görüşmüş ve 

sonrasında Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un kabrini ve İmam 

Maturidi’nin türbesini ziyaret etmiştir. 

 



 269 

 

 



 270 

 

 



 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.51. “3. En İyi Türk Kahvesini Kim Yapar” Yarışması 

MAYDER tarafından gerçekleştirilen, MATSO’nun da destek verdiği ve 

Manavgat’ta yaşayan yerleşik yabancılarla dostluğu daha da pekiştirmek amacıyla 
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“3. En İyi Türk Kahvesini Kim Yapar” Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada MATSO 

Başkanı Ahmet Boztaş, jüri üyeliği yaparken dereceye girenlere de ödüllerini takdim 

etmiştir. 

 

 



 273 

 

 

 

 

 



 274 

 

 



 275 

 

 

 



 276 

 

 

 



 277 

 

 

 



 278 

 

 

 

 

 

 

 

 



 279 

6.5. Organize Sanayi Bölgesi Kurulması 

 

MATSO Yönetimi OSB çalışmaları kapsamındaki çalışmalarına 2017 yılında 

da devam etmiş ve sıcak gündem olarak Oda çalışmalarının öncelikli konusu 

olmuştur. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey 

Toplantısı’nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye ve TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na OSB’nin kurulmasının da yer aldığı talepleri  rapor halinde sunmuş 

ve toplantıda yaptığı sunumda bu konuyu da gündeme getirmiştir. 
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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. 
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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 
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gönderiliyor. Üyelerin bu sistemden yararlanması için cep telefon numaralarını SMS 

sistemine kaydettirmesi gerekiyor. 

 

 

 

 

6.6.4. Girişimcilere Destek Ziyaretleri 

 

MATSO, üyelerini, yeni girişimcilerini unutmamıştır. MATSO Başkanı Ahmet 

Boztaş ziyaretleri ile, üyelerin, iş insanlarının yanında olduğunu göstermiştir. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.Ekonomik İstişare Toplantıları-2017-2021 Stratejik Planı 

 

  MATSO, 2017-2021 Stratejik Planı hazırlamak için 17 meslek grubundaki 

üyelerle ve İlçedeki paydaşlarla Ekonomik İstişare Toplantı’ları gerçekleştirmiştir. Bu 

toplantılarda Odanın çalışmaları değerlendirilmiş, 2017-2021 dönemi için yapılacak 

çalışmalara ışık tutması adına üyelerin görüşleri alınmış, üyelere anket 

uygulanmıştır. Bu çalışmalar sonunda Odanın çalışmalarına yön verecek olan 2017-

2021 Stratejik Plan, şekillenmiş ve hazırlanmıştır. 
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6.9. 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 2017 yılında da çalışmalarını yoğun bir tempoda 

sürdürmüştür. 
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6.10.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 kurulan birim çok sayıda rapor hazırlamıştır. 2017 yılı içerisinde 
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Ekonomik Rapor 2016, Muz Yetiştiriciliği Raporu, 2013-2017 Dönemi, 2016 Yılı 

Faaliyet Rapor’larını ve  MATSO Yönetici ve Çalışan El Kitabı’nı yayımlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11. Üyelere Destekler 

 

  2017 yılı içerisinde de üyelere destekler devam etmiştir.  

 

6.11.1.Ticaret Sicil Harçlarının Odaya Yatırılması 

 

  MATSO’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile yaptığı ısrarlı 

girişimler sonucu üyelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına vergi dairesi ya da 

bankaya yatırdıkları ticaret sicili harçları için zaman kaybı olmadan Oda bünyesinde 

alınabilmesinin yolu açılmıştır. 
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6.11.2.Şirket Kuruluşlarında Tek Durak Ofis 

 

  Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetimi’nin, Türkiye Odalar 

Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile yaptıkları ısrarlı girişimler sonuç vermiştir. MATSO 

Yönetimi üyelerin şirket kuruluşu ve benzeri konularda birçok kurum kuruluşa giderek 

zaman kaybı yaşamasını önlemek amacıyla 2014 yılından bu yana birçok girişimde 

bulunmuştu. Girişimlerden birisi daha sonuçlanmıştır. Artık şirket kuruluşlarının tek 

kalemde odalarda yapılmasının önü açılmıştır. 
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6.11.3. Sigortacılar da KOSGEB’den Yararlanacak 

TOBB’a bağlı odaların ve MATSO’nun kararlı çalışmaları ve takipleri sonunda 

sigortacılık sektörü de KOSGEB destek ve hizmetlerinden yararlanma hakkına 

kavuşmuştur.  
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6.12. Kurumsallaşma, Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları 

Bağımsız denetim kuruluşunun yaptığı tetkikler sonunda Akreditasyon 

Sistemi’nin Odamızda başarı ile uygulandığı tespit edilmiştir. Bu başarının yanında 

Kurumsallaşma, Kalite ve Akreditasyon Sistemleri kapsamında ‘MATSO 5 Yıldızlı 

Oda’ olarak çalışmalarına devam etmiştir. Ayrıca, TS EN ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Standardı çerçevesinde 1.Gözetim Tetkiki TSE tarafından yapılmış ve bu 

denetimden MATSO başarı ile çıkmıştır. 
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6.13. Uluslararası Alana Açılma Yönündeki Çalışmalar 

 

MATSO, bu alanda da çalışmalarını sürdürmüştür. İhracatın artması, dış 

ilişkilerin güçlenmesi, ekonominin dışa açılması için faaliyette bulunmuştur. Manavgat 

ekonomisinin başta turizm olmak üzere tanıtımına önem vermiştir.  MATSO Başkanı 

Ahmet Boztaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Özbekistan’daki Türkiye-

Özbekistan İş Forumuna katılmıştır. MATSO Rusya’da düzenlenen Türkiye 

Festivali’ne destek vermiştir. Yurt dışı fuarlarda kurumsal olarak Manavgat-Side 

turizm destinasyonunu tanıtmıştır. 
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6.14. Sosyo-Ekonomik Araştırma 

 

Sosyo-ekonomik araştırmalar kapsamında MATSO, 2016 Faaliyet Raporu’nu, 

2013-2017 Faaliyet Raporu’nu 2016 Ekonomik Raporu’nu ve ve  MATSO Yönetici ve 

Çalışan El Kitabı’nı hazırlamıştır.  
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6.15. Sosyal Yardım Çalışmaları 

 

6.15.1.Turizm Fakültesine 2 Yeni Bölüm Açıldı 

Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin Resmi Açılışı, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilmişti. Açılışa Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya 

Milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya 

Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Deniz Baykal, MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Akdeniz 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve davetliler katılmıştı.  

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’ne Turizm Rehberliği ve Rekreasyon 

Yönetimi olarak 2 ayrı bölüm daha açılmıştır. Bölümlerin açılmasına Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve tüm Antalya 

Vekilleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Kaymakamı 

Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat MATSO Turizm 

Fakültesi Dekanı Prf. Dr. Hacer Bakır Sert MATSO ile birlikte katkı sunmuşlardır. 

Diğer taraftan Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin kuruluşuna 

ilişkin karar, 3.7.2017 Tarihli ve 2017/10549 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 2.fakülteye İşletme Enformatiği ve Ekonomi bölümleri açılıp 

2018/2019 öğretim yılında öğrenci alımı Akdeniz Üniversitesi Senato Toplantısı’nda 

oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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6.15.2. Ramazan Ayı Gıda Yardımı 

  MATSO, geleneksel hale gelen ramazan ayı gıda yardımı kapsamında muhtaç 

ailelere gıda paketi dağıtmıştır. 
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6.15.3. Öğrenci Yardımı 

  MATSO, geleneksel hale gelen öğrenci yardımı kapsamında muhtaç 1.346 

öğrenciye ayakkabı yardımında bulunmuştur. 
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6.16. 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/
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6.17. Basın ve Üye İlişkileri Alanındaki Çalışmalar 

 

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, 2017 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 
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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. 
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