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SUNUŞ 

 

Odamız faaliyet alanı; batıda Antalya’nın Kalkan İlçesinden, doğuda Mersin Anamur İlçesine 

kadar uzanan yaklaşık 800 km ye varan kıyı şeridi ile gerek ülkemizin gerekse dünyanın en 

gözde turizm merkezlerinden biridir. Antalya; deniz turizmi sektörünün yanında yat inşa 

sanayisinde Mega yat üretiminde de dünyanın en önemli 5 şehrinden biridir.  

 

Ülke ekonomisinin önemli lokomotiflerinden olan deniz turizmi ve tekne inşa sanayisinin son 

yıllarda ulusal ve uluslararası platformlarda yükselişe geçmesiyle, bölgemizin marka 

değerinin artmasının yanı sıra ülkemizin tanıtımı ve ekonomisine çok ciddi bir katma değer 

sağlanmıştır.  

 

Bölgemizin fiziki, sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamda gelişime açık yönlerinin ve zayıf 

yönlerinin tespiti ile Üyelerimizin memnuniyetinin arttırılması birincil önceliğimizdir.  Bu 

çalışma ile hem üyelerimizin hem de sektörün kalkındırılması için sürdürülebilir, çevreye 

duyarlı ve gelişime açık projeler üreterek stratejik planlamanın yapılması amaçlanmaktadır.  

 

Denizcilik sektöründe yaşananları daha sağlıklı anlayabilmek ve geleceğe dönük stratejik 

kararlar alabilmek için, denizcilik piyasalarında son dönemlerde yaşanan güncel olaylara 

ilişkin dinamiklerin etkisinden kurtulup, yaşanan olayları daha geniş açıdan sakin ve sağlıklı 

bir şekilde değerlendirmek durumundayız. Bu çalışmada, son zamanlarda denizcilik 

sektöründeki yaşanan ekonomik gelişmelere değinmeye çalışacak, bu gelişmelerin küresel 

denizcilik piyasasında ve deniz turizmi sektöründe ne gibi etkileri olduğuna ve ülkemize 

yansımalarına bakmaya çalışacağız. Bu çalışma kapsamında özellikle güncel veriler ve piyasa 

analizleri ışığında küresel bazda irdeleyecek ve son olarak bu verileri temel alarak bölgemizde 

sektörün geliştirilmesi adına amaç ve hedeflere yönelik planlamalar yapacağız. 

  

Tüm bu hedefler doğrultusunda ilerlerken Üyelerimizden, kanaat önderlerinden ve 

paydaşlarımızdan aldığımız güç ile Türk denizciliğini daha ileriye taşıyacak olmanın heyecanı 

içerisindeyiz. Bu süreçte yanımızda olan yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

 

 

 

Bekir İnanç KENDİROĞLU 

Yönetim Kurulu Başkanı 

İMEAK DTO Antalya Şube 
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1. STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI  

GİRİŞ  

1987 yılında kurulan Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ilk stratejik planını 2017-2021 

yıllarını kapsayan dönem için hazırlayarak; sürekli kurumsal gelişim ve toplam kalite 

anlayışını kurum geneline hâkim olacak bir ilke haline getirebilmek için fırsat olarak 

değerlendirmiştir. 

Denizcilik sektörünün mevcut durumu ve görülebilir gelecekteki muhtemel gelişmeler 

ışığında sektörün sorunlarını ve önceliklerini inceleyerek deniz ticaretinin önünün açılması, 

sektörün daha verimli bir yapıya kavuşması yönünde stratejiler belirlemek amacıyla Deniz 

Ticaret Odası Antalya Şubesi stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır. Kamu idarelerinin 

planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve 

bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini 

sağlamaya temel bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik 

kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine 

destek olacaktır. 

1.1. STRATEJİK PLANLAMA VE KAVRAMLAR  

Stratejik Planlama kuruluşlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu 

hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkân sağlayan bir 

yönetim tekniği olarak kabul edilmektedir.  

Stratejik yönetim anlayışını benimsemiş olan kuruluşlar ilk olarak misyon ve vizyonları ile 

stratejik amaç ve hedeflerini belirlemekte; daha sonra sırasıyla iç ve dış paydaşların 

değerlendirmeleri ışığında mevcut durumlarını GZFT analizi (güçlü, zayıf, fırsat, tehdit) 

yoluyla ortaya koyarak, amaç ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak kısa-orta ve uzun vadeli 

çeşitli faaliyetler ve politikalar geliştirmekte; performanslarını sürekli değerleyerek ve kontrol 

ederek, stratejik gelişim süreçlerini takip etmektedirler. 

Stratejik planlama, üst kademe yönetimden başlamak üzere kuruluşların tüm kademelerinde 

görev yapan çalışanları yakından ilgilendirmekte olup, belirlenecek olan amaç ve hedefler ile 

gerçekleştirilecek olan faaliyet ve politikalar, çalışanların stratejik planlama sürecini 

benimsemeleri ve bu sürece faal olarak katılmaları sayesinde başarı sağlamaktadır. 

Planda yer alan bilgiler ve belirlenen hedefler somut verilere dayanmaktadır. İç ve dış 

paydaşlarımızdan gelen katkıların ışığında, varoluş nedenimizden hareketle “nerede olmak 

istiyoruz ?” sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Kurum içi 

ve kurum dışı analizlerle “şuan nerede olduğumuz” tespit edilerek, paydaş beklentileri, içsel 

nedenlerin yarattığı güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız, dış ortamdan kaynaklanan fırsat ve 

tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaşmak istediğimiz yere basamak oluşturacak stratejik amaç 

ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Oda yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımı ile yapılan 

GZFT Analizi, şubenin mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısından en önemli 

referansı teşkil etmektedir. GZFT Analizinde elde edilen bulgular, güçlü yanlar-fırsatlar / 
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zayıf yanlar - tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin 

belirlenmesinde temel oluşturmuştur. 

1.2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

2017-2021 dönemi yapılan stratejik plan çalışmalarında üyelerin görüş ve önerileri 

değerlendirilerek mevcut durum analizi ve beklenti analizi yapılmıştır.  

Bunun sonucunda stratejik planlama yaklaşımının önerdiği model ve temel ilkeler 

doğrultusunda, stratejiye yön verecek kurumsal değerler sisteminin belirlenmesi, çevresel 

koşulların ayrıntılı analizi ve amaç, hedef ve projeler çerçevesinde planın hazırlanması ve 

izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması olmak üzere dört temel aşamadan geçilmiştir. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi 

ve kaynaştırılması göz önünde tutularak “misyon”, “vizyon” ve “temel değerler ” yeniden 

değerlendirilerek Stratejik Planın hazırlamasına yön verilmiştir. 

2017-2021 Stratejik Planı hazırlanırken İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin 

üyelerine değer katması, onlara liderlik etmesi, bunu başarırken süreçlerle ve çalışanlarla 

yönetmesi, işbirlikleri oluşturması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alması esas 

alınmıştır. 

Bu Stratejik Plan çalışmasının her aşamasında üst yönetim, üye ve çalışanların görüş ve 

önerileri alınarak mutabakatları sağlanmıştır. 

2. DURUM ANALİZİ 

Dış ticaretimizin geliştirilmesi, ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi 

ve diğer ekonomik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli fonksiyona 

sahip denizcilik sektörümüz hızla gelişmeye devam etmektedir. Etkin ve yoğun Denetim ve 

Eğitim sonucunda, Paris Memorandumu Liman Devleti denetimlerinde Türk bayraklı gemiler 

Kara listeden 2006 yılında gri listeye 2008 yılında “Beyaz Liste” ye geçmiştir. Yat inşasında 

ülkemiz 3. sıraya, gemi inşasında ise 6. Sıraya yükselmiştir.  

Adeta üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz denizciliği yeniden keşfetmiş, 2002 yılından 

günümüze 100 binden fazla kişiye amatör denizci belgesi verilmiştir. Dünya sıralamasında 

Türk sahipli filomuz artık 15. sıradadır. 2003 Yılında 37 olan faal tersane sayımız 79’a 

yükselmiştir. Sektörde pek çok yatırım özel sektörle beraber yapılmış ya da yapılması 

planlanmıştır. 

Bu çerçevede Türk denizciliği ile alakalı veriler aşağıdaki gibidir; 
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TÜRKİYE’DE DENİZCİLİĞE GENEL BAKIŞ 

 

Deniz Yolu Sektörü Genel İstatistiki Bilgiler ; 
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Limanlarımızda elleçlenen yük bilgileri (milyon ton) 

 

 

Limanlarımıza uğrayan kurvaziyer gemi ve yolcu bilgileri; 
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Limanlarımızdaki yat bağlama kapasite bilgileri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

                                     

      Tersane kapasite bilgileri 
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               Tersanelerde istihdam durumu 
 

 

             

 

              Kıyı şeridimizde konuşlu oluşturulmuş balıkçı barınakları 
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2.1. ANTALYA’DA DENİZCİLİĞE GENEL BAKIŞ 

DTO Antalya Şubesi faaliyet alanı batıda Kalkan İlçesinden doğuda Mersin/Anamur ilçesine 

kadar uzanan yaklaşık 800 km’ye varan kıyı şeridi ile gerek ülkemizin gerekse dünyanın 

gözde turizm merkezlerinden biridir. Bu kıyı şeridi boyunca deniz turizmi aktiviteleri son 

derece gelişmiş ve  zengin çeşitliliğe sahiptir. Antalya kıyıları  200 plajı ve 9 Yat Limanı ile 

ülkemizin mavi bayrak rekortmenidir. 9 Yat Limanının toplam denizde bağlama kapasitesi 

yaklaşık 1950 teknedir. Antalya kıyılarında kayıtlı toplam 7690 tekne bulunduğu göz önüne 

alındığında bölgemizin bağlama yeri ve çekek yeri ihtiyacı aşikârdır. Deniz turizminin 

unsurlarından biri olan günübirlik tekne turları ve mavi turlar bölgemizde 500 e yakın işletme 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca lüks yat üretimi konusunda Antalya dünyadaki en önemli 5 şehir arasında yer 

almaktadır. Antalya bölgesinde konumlanmış 80 tekne inşa firmasının üretimleri Amerika, 

İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İtalya, Fransa ve Katar başta olmak üzere tüm 

dünyaya ihraç edilmektedir. Antalya bölgesinde bulunan tersaneler; deneyimli iş gücü, kaliteli 

üretim ve düşük maliyetin yanı sıra lojistik ve okyanusa kolay ulaşım sağlanması gibi 

avantajları sebebi ile tercih edilmektedir. 

Antalya bölgesinde deniz turizminin ana unsurlarından biri olan su üstü ve su altı sporları 

aktiviteleri kıyı şeridinde ki tüm plaj ve otellerde faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 

Yaklaşık 300 işletme kapasitesi ile Antalya Avrupa’nın su sporları liderliğini sürdürmektedir. 

Coğrafi özellikleri, sualtı zenginlikleri ve deniz suyu kalitesinin yüksek olması sebebi ile 

Antalya bölgesinde yılda 1Milyondan fazla yerli ve yabancı turist su sporu aktivitesi 

gerçekleştirmektedir.   

Türkiye turizm gelirlerinin yarısından fazlası Antalya bölgesinden sağlanmakta olup bahse 

konu %50 lik payın da %25 i deniz turizmi gelirlerinden sağlanmaktadır. Ülke ekonomisi 

bağlamında çok ciddi bir paya sahip olan Antalya deniz turizmi gelirlerinin arttırılması için 

tabiat kaynaklarının korunarak çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji odaklı projeler üretilmesi 

öngörülmektedir. Diğer yandan tekne inşa sektörünün ulusal ve uluslararası platformlarda 

tanıtımının yapılarak mevcut kapasitelerin arttırılması hedeflenmektedir. 

2.2. ANTALYA GENEL YAPISI 

Kalkınma Bakanlığı tarafından İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile ilgili yapılan son 

araştırmada, Antalya İli 5. sırada yer almıştır. İlk dört sırayı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir 

ve Kocaeli takip etmiştir. Yapılan araştırmada ise son sırada Muş İli yer almıştır. 

Ülkemizde, 2015 yılında 3,52 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2016 yılında 0,04 puan 

azalarak 3,48 olarak gerçekleşti. 2016 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 31 ilde 3,48 

olan Türkiye değerinin üzerinde olurken, 50 ilde ise Türkiye değerinin altında gerçekleşti. 

Antalya’da, 2015 yılında 3,19 olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2016 yılında 3,17 oldu. 

Antalya, ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında 49. sırada yer aldı. Antalya’da, 2016 

yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 8 ilçede 3,17 olan Antalya değerinin üzerinde olurken; 

11 ilçede ise Antalya değerinin altında gerçekleşti.   
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Antalya ilinde kent-kır ayrımında ortalama hane halkı büyüklüğü; kent 3,17 ve kır 2,42 olarak 

gerçekleşti. 

2017 yılının yedi ayında ticaret hacminin %4,8’i yurt içinden bölgeye, %10’u bölgeden yurt 

içine, %36’sı yurt dışından bölgeye ve geri kalan %49’u ise bölgeden yurt dışına gerçekleştiği 

görülmektedir. Yedi aylık dönem sonunda gerçekleşen 392,8 milyon $’lık ticaret hacminin 

yaklaşık 384,3 milyon $’lık bölümünü teşkil eden sanayi sektörü %97,8 oranla ticari 

faaliyetlerin tamamına yakınını oluşturmaktadır. 

Antalya için ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının ilk altı ayında %65,3 iken, bu oran 

2017 yılının aynı döneminde %95,1 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK tarafından açıklanan geçici 

verilere göre, 2017 yılının ilk altı ayında Antalya’dan gerçekleştirilen ihracat önceki yılın aynı 

dönemine oranla % 24 oranında artarak 606 milyon $, ithalat ise % -14,6 oranında azalarak 

636,9 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Türkiye geneli ihracat % 8,2 ithalat ise 

% 8,7 oranında artmıştır.  

2017 yılı Haziran ayında Antalya’nın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke sırasıyla; 

Almanya, Çin, İran, Rusya Federasyonu ve Hollanda olurken, 2016 yılının aynı ayında bu 

sıralama Almanya, Çin, İran, Avusturya ve BAE şeklinde olmuştur. 2017 yılı Haziran ayında 

Antalya’nın en çok ithalat yaptığı ilk beş ülke sırasıyla; Çin, Almanya, ABD, Portekiz, 

İspanya ve İtalya olurken, 2016 yılının aynı ayında bu sıralama; ABD, İspanya, Çin, Almanya 

ve İsrail olarak değişmiştir. 

BAİB tarafından açıklanan rakamlara göre, 2017 yılının yedi ayında ihracat geçen yılın aynı 

dönemi oranla %23,5 artarak yaklaşık 970,2 milyon $ olmuştur. Toplam ihracat içerisinde 

%26,3’lük paya sahip yaş sebze ve meyve sektörü ihracatı geçen yıla göre %12,7 artarak 

255,2 milyon $, %30,6’lık paya sahip sanayi sektörü ise %30,4’lük artış göstererek yaklaşık 

296,5 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden 

yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %43,01 oranında artarak 3.486.940 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ziyaretçilerin 41.991’i (%1,20) günübirlikçi ziyaretçilerdir.  

2017 yılı Ocak-Temmuz aylarında Antalya’yı ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın 

aynı dönemine göre %62,7 artış göstererek 5.205.117 olmuştur. 2017 yılının ilk yedi ayında 

Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %62,7 oranında artış 

göstermiştir. 

2017 yılının ilk altı ayında Türkiye 3.781, TR 61 Bölgesi 132 ve Antalya ili 81 adet yatırım 

teşvik belgesinden faydalanmıştır. İlk altı ayda Türkiye’de 104.084 kişiye istihdam 

sağlanması öngörülürken, TR 61 Bölgesi’nde 3.526 kişiye, Antalya’da ise 2.943 kişiye 

istihdam yaratılması öngörülmüştür. Antalya’da yaratılan istihdamın Türkiye genelindeki payı 

%3 olarak gerçekleşmiştir. Antalya’da teşviklerin sektörel dağılımına göre, hizmet ve enerji 

sektörleri belge sayısı bakımından ilk iki sırada yer alırken, bunu tarım sektörü takip etmiştir. 

16 belge sayısı, 268 milyon TL yatırım ve 964 kişiye istihdam ile turizm sektörü, hizmetler 

sektörü teşvik yatırımlarının %63,5’ini almıştır. 
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2.2.1. NÜFUS  

 Antalya Nüfusu (2015-2016) 

Yıllar Antalya Erkek Kadın 

2016 2.328.555 1.174.936 1.153.619 

2015 2.288.456 1.156.076 1.132.380 

2016- %50,46 erkek, %49,54 kadındır 

Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok 

nüfusa sahip olan il olurken; sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 

545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile 

Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il olmuştur. 

 

Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde kilometrekareye 111 insan düşmektedir. Antalya 

nüfus yoğunluğu 111/km2'dir. Antalya ilinin nüfusu olarak en büyük ilçesi Kepez (metropol 

ilçe) olup sırasıyla; Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçesi takip etmiştir. Antalya 2017 

nüfusu, tahmini verilere göre 2.385.475 Bu nüfus verisi, eski yıllarındaki nüfus artış hızlarına 

göre tahmini hesaplanmıştır. Antalya 2017 resmi nüfus bilgileri 2018 yılının başında 

açıklanacaktır. 

 

2.1.2 GENEL YAPI 

Antalya şehrinin ekonomisinde turizm, ticaret ve tarım ön planda olup sanayi faaliyetleri de 

son dönemde gelişme gösteren faaliyetlerdendir. Bunun dışında Antalya'da hayvancılık, 

madencilik gibi diğerlerine göre daha az yönelinen kollarda iş faaliyetleri de 

sürdürülmektedir. 

 

Antalya'da 1970'li yıllara kadar belirli bir seviyede kalmış olan ticaret sektöründe bu tarihten 

sonra çeşitli hareketlenmeler olmuştur. 1980'lerde gelişen turizm hareketi ile birlikte de 

konaklama ve dinlenme tesisleriyle değişik türde lüks mağazalar açılmıştır. Teknolojinin de 

kullanımını yaygınlaşmasıyla tarım ve sanayide üretimi artırmış, ticari piyasa oldukça 

hareketlenmiştir. Antalya'daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34'ünü oluşturan önemli bir 

ağırlığa sahiptir. Antalya'da ihracatın %67'si ve ithalatın %60'ı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile 

gerçekleşmektedir. 

Türkiye'de serbest ticaret bölgesine olanak veren yasanın 1985 yılında çıkmasından bu yana 

Türkiye'de 21 serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest 

Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu an 607.130 m²'lik bir 

alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi 

sınırları içinde bulunmaktadır. 

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Bakanlar kurulu kararınca işletmesi özel sektöre verilmiştir. 

Bu amaçla %36'sı kamuya geri kalan %64'lük kısmı ise ASBAŞ'a(Antalya Serbest Bölge 

İşleticisi A.Ş.) verilmiştir. 

Antalya, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine göre 7. ili olmasına rağmen sanayi alanında 

Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bunun temel nedeni olarak Antalya'da turizmin ve 
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tarımın ön planda olmasını gösterebiliriz. Ayrıca Antalya bu iki ekonomik faaliyetle 

sanayileşmenin yarattığı hava kirliliği gibi durumların yaşanmadığı bölgelerdendir. 

1950'li yıllarda Sümerbank ve Antbirlik tesisleriyle başlayan sanayileşme girişimleri 

sonucunda Antalya'da yaklaşık 200 sanayi siciline sahip firma bulunmakta olup bunlardan 

63'ü Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin kontrolündedir. 1961 yılında kurulup Antalya'nın 

ilk sanayi kuruluşlarından olan ve kurulduğu bölgeye Dokuma ismini veren Antalya Pamuklu 

Dokuma Fabrikası ise 17 Kasım 2004 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştur. Döşemealtı'ndaki 

Organize Sanayi Bölgesi ve Konyaaltı'nda bulunan Serbest Bölge dışında, Antalya şehir 

merkezinde üç sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar: Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya 

Sanayi Sitesi ve Antalya'daki en eski sanayi sitesi olan Sanayi Çarşısı'dır. 

Sanayi sektörünün gayrisafi hâsıla içindeki payı Türkiye genelinde %28 iken, Antalya'da %7 

düzeyindedir. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece %4,3 gibi bir oranda 

kalmaktadır. 

Antalya-Burdur karayolunun 26. kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2 batıda ve 

1 doğuda olmak üzere toplam üç giriş kapısına sahiptir. %84.86'lık bir doluluk oranına sahip 

OSB'de 179 firmaya ait 208 adet alan tahsis edilmiştir. 

2.3. DTO’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir karaktere sahip bir meslek kuruluşu 

olan ve kısaca DTO olarak bilinen İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri 

(İMEAK) Deniz Ticaret Odası, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 04.05.1982 tarihli izni ile ilk olarak 

26 Ağustos l982'de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuş, daha sonra faaliyet alanı 

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerini ve nihayet ülkenin Karadeniz kıyısını kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir.  

1987 yılında kurulan ve faaliyetlerine Bahçelievler Mah. Martı Apartmanında başlayan 

Antalya şubesi, 2005 yılında Cumhuriyet Meydanındaki Borsa İşhanı’na daha sonrasında ise 

2012 yılında Konyaaltı’ndaki M. Altunbaş İş Merkezine taşınmıştır. 2017 yılı Ağustos ayında 

daha kurumsal ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan modern hizmet binasına geçmiştir ve yeni 

hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

DTO Merkez çatısı altında kurulmuş olan İMEAK DTO Antalya Şubesi 5590 sayılı Kanunun 

yerine 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu esaslarına göre faaliyet göstermektedir.  

2.4.  DTO ÜYE YAPISI VE PROFİLİ 
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Deniz Ticaret Odası’nın Üyeleri arasında; gemi sahipleri, gemi işletmecileri, gemi acenteleri, 

gemi alım-satım komisyoncuları (brokerler), su sporcuları, sevkiyat acenteleri (forvarderler), 

yükleme, boşaltma ve istifleme yapan şirketler (stevedorlar), yükleme ve boşaltmada puantaj 

yapan şirketler (tali şirketleri), gemi klas kuruluşları, gemi sigorta şirketleri, sigortacılar ve 

bunların acenteleri, gemi sörveyörleri ve uzmanları, kurtarma, kılavuzluk, deniz dibinin 

taranması, yatçılık, marina operatörlüğü, gemi levazımı sağlama gibi yardımcı hizmetlerde 

çalışanlar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMEAK DTO Antalya Şubesi’ nin en önemli amaçları arasında üyelerinin menfaatlerinin 

arttırılması, müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, bu sektöre ait mesleğin gelişmesinin 

sağlanması ve mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların tesisi, denizcilik 

meseleleri hususunda ilgili makamlara tavsiyede bulunulması ve ayni zamanda denizcilik 

mesleğinin disiplin, ahlak ve dayanışmasının korunması vardır. İMEAK DTO Antalya Şubesi 

DTO Merkez ile koordineli faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

2.5.  YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

İMEAK DTO Antalya Şubesi; Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 

mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak 

üzere mesleki disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak için Anayasanın 135. maddesinde ve 

5174 sayılı kanunda yer alan görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe 

sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  

 

Şube’nin görevleri şunlardır: 

 Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin 

kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 

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

kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle 

üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları 

durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, 
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elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde 

bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. 

 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî 

ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa 

fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 

 5174 sayılı kanunun 26. maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 

 Fatura suretlerinin onayı, 

 Rayiç fiyatların onayı, 

 Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı, 

 Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları, 

 Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil 

durumunu gösteren onay ve şerhler,  

 Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler,  

 Ticarî kefalet onayları,  

 Tahsis ve sarfiyat belgeleri,  

 Kalite, yeterlik ve numune belgeleri,  

 Yerli malı belgeleri Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı,  

 Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri,  

 Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli 

olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar,  

 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi gereğince verilen iş 

makineleri tescil belgesi,  

 TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri 

ve EAN - UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası 

ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler,  

 Mücbir sebep belgeleri,  

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri, 

 Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel 

hizmetler,  

 Ticaret sicili hizmetleri,  

 Ticari ve sınai mahiyette diğer her türlü belge ve bilgi hizmetleri, gibi 

görevlerini de yapmaktadır. 

 

 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde 

meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

 Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî 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 sergilere katılmak. 

 Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125. maddesinde 

sayılan mal ve hizmetlerin azami 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 limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile 

liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri 



19 
 

şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler 

tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 

 Deniz ticaretine ait ticari örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilan etmek, navlun 

anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 

 Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye 

limanlarının imkânları, 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. 

 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

 Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda 

diğer faaliyetlerde bulunmak. 

 Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler 

için kapasite raporları düzenlemek. 

 

Odalar ve şubeleri, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; 

 

a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya 

bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya 

iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, 

b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili 

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

duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik 

eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin 

işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına 

alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, 

c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları 

oluşturmak, 

d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler 

ve kütüphanelere katılmak, 

e) 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 ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş 

olanlara iştirak etmek, görevlerini de yaparlar. 

 

İMEAK DTO Antalya Şubesi, bu görevlerini yerine getirirken diğer tüm kanun, yönetmelik 

ve esaslara uymaktadır 
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2.6. ORGANİZASYON ŞEMASI, FAALİYET ALANLARI, SUNULAN 

HİZMETLER 

 

Organizasyon Şeması 

İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin başlıca faaliyetleri; deniz taşımacılığıyla ilgili kuralları ve 

uygulamaları saptamak, araştırmalar yapmak, deniz taşımacılığı hakkında bilgi toplamak, 

deniz ticaretinin ulusal taşımacılık politikasına uygun olarak gelişmesini sağlamak, Türk 

limanlarının imkânları ve tarifeleri hakkında yabancı kuruluşlara bilgi vermek, denizcilikle 

ilgili uluslararası örgütlere üye olmak, bunların faaliyetlerini izlemek ve kanunda belirtilen 

diğer görevleri yerine getirmektir. 

İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin yürütmekte olduğu ve 2017-2021 stratejik planı 

çerçevesinde yürüteceği faaliyetlerini ve Şube’nin ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş 

bir alanda üyelerine sunmakta olduğu hizmetleri aşağıdaki gibidir. Üyelerine yönelik 

hizmetlerindeki amaç, Şube’nin görevlerini mevzuata uygun ve üye memnuniyeti sağlayarak 

gerçekleştirmesidir. Şube’nin temel üye hizmetlerinin yanı sıra, üye beklenti ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilen ve stratejik olarak nitelendirilebilecek hizmetler de mevcuttur. Üye 

memnuniyetinin yine ön plana çıktığı bu tür stratejik üye hizmetleri arasında eğitim, bilgi ve 

danışmanlık, uluslararası ticaret desteği gibi faaliyetler yer almaktadır. İletişim ağı, politika ve 

temsil ile sosyal sorumluluk faaliyetleri Şube’nin üzerinde yoğunlaşacağı diğer stratejik üye 

hizmetleri arasında yer almaktadır.  

İMEAK DTO Antalya Şube’nin üyelerine sunduğu hizmetleri gerçekleştirebilmesi için 

gerekli olan temel destek faaliyetleri; bilgi işlem, mali işler ve idari işlerden oluşmaktadır. 

Diğer yandan üyelere sağlanan hizmetlerin, belirli bir kalite standardında sürekliliğini 

sağlamak ve standartları geliştirmek için temel destek faaliyetlerinin yanı sıra, proje 

geliştirme, kurumsal yönetim gibi alanlarda da faaliyetlerin yürütülmesi gerekmektedir. 

Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler; 

 

 Temel Üye Hizmetleri  

• Ticaret Sicili  

• Oda Muamelat/Sicil  

• Kıymetli Evrak ve Belge Hazırlama, Onaylama  

 Stratejik Üye Hizmetleri  

• İletişim Ağı  

• Politika ve Temsil  

• İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek  

• Uluslararası Ticaret  

• Sosyal Sorumluluk  

 Temel Destek Faaliyetleri  

• Bilgi İşlem 
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• Mali İşler  

• İdari İşler  

 Stratejik Destek Faaliyetleri  

• Kurumsal Performans Yönetimi  

• Bilgi Sistemleri Yönetimi  

• Proje Geliştirme ve Yönetimi  

• Üye İlişkileri Yönetimi 

 

2.6.1. HİZMET BAŞLIKLARI 

2.6.1.1. Belgelendirme  

 

 Faaliyet Belgesi: Üyelerimize 6 ay süreli geçerli faaliyet belgesi verilmektedir. 

Yerel İdareler tarafından yapılan ihaleler, sözleşmeler ve 

ruhsatlandırma/belgelendirme işlemlerinde DTO üyeliği aranmaktadır. Faaliyet 

belgeleri Üyelerimizin bahse konu iş ve işlemlerinde kullanılmaktadır. 

 DTO Kimlik Kartı: Talepte bulunan üyelerimize Odamız üyesi olduğuna dair 

DTO Kimlik kartı verilmektedir. 

 Gemi Acenteliği Yenileme Eğitimi sonrasında eğitime katılan üyelerimize 

katılımcı belgesi verilmektedir. Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 

hükümlerince Odamız; Gemi Acenteliği Yetkili Personel olma eğitimleri ve 

Yenileme Seminerlerinin planlanması ve eğitim verilmesi hususunda 

yetkilendirilmiş kuruluştur. Odamız tarafından verilen bahse konu eğitim, seminer 

ve sertifikalar ücretsiz olarak üyelerimize sunulmaktadır. Şubemizde Yılda en az 

1 kere Acenteliği Yetkili Personel olma eğitimi ve yine en az 1 kere Yenileme 

Semineri planlanmaktadır. Yeterli katılım (minimum 15 kişi) sağlanması halinde 

eğitim gerçekleştirilmektedir. 

2.6.1.2. Gözetim Hizmetleri 

 Aidat Yazısı: Üyelerimiz Hem Ticaret Odasına hem Odamıza kayıtlı olması 

sebebiyle aidat ücretlerinin yarım tahakkuk etmesi için Ticaret Odasına verilmek 

üzere aidat yazısı verilir, bu yazı ile Ticaret Odasına gittiklerinde ödedikleri 

aidatın yarısını öderler.  

 TOBB Nefes Kredisi: Hiçbir banka uygulamaları ve mevzuatları gereği Deniz 

araçlarını taşınmaz statüsünde değerlendirmediği için deniz araçları kredi 

başvurularında teminat olarak kabul edilmemekteydi. Odamız girişimi ile 

Üyelerimizin deniz araçlarının kredi teminatı kapsamına alınması ile birlikte 

bizden aldıkları TOBB nefes kredisi için geçerlidir yazısı ile Bankalardan deniz 

araçlarını teminat göstererek uygun faizli kredi çekmelerini sağlamaktadır. 



22 
 

2.6.1.3. Eğitim Ve Bilgilendirme Hizmetleri 

 Aralık 2016 tarihi ile Kredi Garanti Fonu bilgilendirme toplantısı: KGF küçük ve 

orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, 

yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını 

mümkün hale getiren bir kuruluştur. KGF ile üyelerimize uzun vadeli kredi 

sağlanması ve deniz araçlarının teminat olarak kabul edilmesi konusunda işbirliği 

sağlandı. 

 

 Bakanlığımızca (UDHB) tüm teknelerin stabilite meyil testlerinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin gelen yazı ile Odamızca Tüm tekneler ibaresi 3 

güverteli ve 24m. Üstü olarak bakanlığa görüş iletilmiş olup sektörün %90’ını 

kapsamayacak şekilde değiştirilmiştir. Gerçekleştirilen stabilite ve meyil testlerine 

ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında UDHB Deniz ve İç sular 

Düzenleme Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Gemi Denetimi Daire Başkanı Tamay 

Çetin, Bölgemiz Liman Başkanları, Klas şirketi yetkilileri ile toplantımız 

gerçekleştirilmiş olup, üyelerimize bu denetimle ilgili bilgiler aktarılmıştır. 

Yaklaşık 70 tekne sahibi üyemize bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş olup, 

akabinde testler gerçekleştirilmiştir. Bahse konu testlerin yapılma tarihi sezon 

ortasına denk gelmesi ve ciddi maliyetlerinin olması sebebi ile Şubemiz 

üyelerimizi mağdur etmemek için oluşan tüm maliyet tarafımızca karşılanmıştır. 

 

 Her yıl Üyelerimize Gemi Acenteliği Yenileme Eğitimi ve gemi Acenteliği 

Yetkili Personel Eğitimi verilmektedir. 

 

 Üyelerimize mevzuat değişikliklerini, aidat ve birikmiş borçlara yönelik 

yapılandırmaları ve afları üyelerimize; sosyal medyamız, e-posta, cep telefonu 

mesajı ve telefon görüşmeleri ile iletmekteyiz. 

 

2.6.1.4. Araştırma Hizmetleri 

 Bilirkişi Hizmetleri: Odamız hakem ve bilirkişileri Meclis kararı ile 

belirlenmektedir. Adli vakalarda ilgili mahkeme talebine istinaden hakem ve 

bilirkişi yönlendirmesi yapmaktayız. Ayrıca gemi inşa sektöründe tekne tadilatları 

ve/veya üretimlerde belgelendirmenin yapılabilmesi için gemi inşa mühendisi 

bilirkişilik onayı aranmaktadır.  Üyelerimizin talepleri doğrultusunda Odamız 

Bilirkişileri Üyelerimize bilirkişi hizmeti vermektedir. 

 Üye Tespit: Odamıza yeni kayıt başvurusunda bulunan üyelerimizin gerekli 

görüldüğünde Odamız Üye tespit kurulu tarafından yerinde inceleme yapılarak, 

üye kaydı gerçekleştirilmektedir. 

2.6.1.5. Ticareti Geliştirme Hizmetleri 

 21 Ekim 2016 yılında UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli’nin 

konuk olduğu Liman Başkanlıkları ve Acenteci üyelerimizin katılımıyla 
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Limanlardaki Ücret Konulu Toplantımız ile Antalya Limanında ki ücretlerin 

revize edilmesi hususunda Odamız, Liman Başkanlığı UDHB Deniz Ticaret Genel 

Müdürlüğü ve Antalya Limanı ile çalışma yürütülmesine, fiyat araştırması 

yapılarak güncelleştirilmesi hususunda karar alınmıştır. 

 

2.6.2. FAALİYETLERİMİZ  

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Hizmetleri 3 Ana Başlıkta Toplanmaktadır; 

2.6.2.1. Sosyal Sorumluluk Gereği Yürütülen Faaliyetler: 

 Eğitim ve eğitim kurumlarına destekler 

 Öğrencilere verilen eğitim yardımı 

 Okullara bina tadilat, demirbaş malzeme ve kırtasiye yardımlarının organize 

edilmesi ve dağıtımı. 

 Piri Reis Üniversitesi kuruluşunda verilen maddi destekler 

 Çeşitli sponsorluk faaliyetleri 

 Yelken kulüplerine yardım sponsorluk ve destekler 

 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlama etkinlikleri 

 Vakıf, Kurum ve Derneklere yönelik faaliyetler 

 Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine maddi destek 

 

2.6.2.2. Sektörel Sorumluluk Gereği Yürütülen Faaliyetler: 

 Üyelere sunulan sektörel bilgilendirme faaliyetleri (Panel, dergi, söyleşi vb.) 

 Üyelerin talepleri ve/veya güncel gereksinim doğrultusunda eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesi. 

 Üyeler ve ilgili kurumlar ile yapılan sorun tespiti ve çözüme yönelik toplantılar 

 Güncel sektörel mevzuat ve  tebliğlerin araştırılması, yayınlanması ve 

yorumlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri, 

 Antalya ve denizcilik tarihimizle ilgili sergi, yayın, sempozyum vb. etkinlik ve 

kitap/dergi basımı faaliyetleri, 

 Üye firmaların ve çalışanlarının ihtiyaç duyacağı eğitimlerin (yabancı dil, 

Gemi Acenteliği, Lojistik… vb.) eğitimlerinin düzenlenmesi ve 

belgelendirmelerin sağlanması, 

 Ulusal ve Uluslararası Proje (AB, BAKA… vb.) faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

2.6.2.3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Amacıyla Yürütülen 

Faaliyetler 

 Personel yeterliliklerinin geliştirilmesi, 

 Odanın kurumsallaşmasını ve saygınlığını sağlayacak çalışmalar yapılması, 

(Oda Akreditasyonu, ISO 9001:2015 çalışmaları, Stratejik Plan Çalışmaları) 
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2.7. PAYDAŞ ANALİZİ 

İMEAK DTO Antalya Şube’nin vermekte olduğu hizmetler ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi 

olan, Şube faaliyetlerinden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Şube faaliyetlerini 

etkileyen kişi, grup ve kurumlar Antalya Şube’nin paydaşlarını oluşturmaktadır. İMEAK 

DTO Antalya Şubesi’nin stratejik planında yer alacak stratejik amaç ve hedefler, paydaş görüş 

ve önerilerinin de değerlendirilmesiyle belirleneceğinden, paydaş analizi önemli bir aşamayı 

oluşturmaktadır. Paydaşların Şube’nin faaliyetlerini etkileme gücü ve Şube’nin 

faaliyetlerinden etkilenme derecesine bağlı olarak gruplandırılması yapılmıştır. 

 

Paydaşlar Paydaş 
Türü 

Aksiyon 

Personel İç Temel ortak Birlikte çalışma 

Yönetim Kurulu İç Temel ortak Birlikte çalışma 

Meclis İç Temel ortak Birlikte çalışma 

Komisyonlar İç Temel ortak Birlikte çalışma 

Disiplin Kurulu İç Temel ortak Birlikte çalışma 

Üyeler İç Temel ortak Birlikte çalışma 

TOBB Dış Temel ortak Birlikte çalışma 

İMEAK Merkez Dış Temel ortak Birlikte çalışma 

T.C. Turizm Bakanlığı Dış Temel ortak Birlikte çalışma 

T.C. Gümrük Ve Ticaret 
Bakanlığı 

Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

T.C. Çevre Bakanlığı Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı 

Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

T.C. Hudutlar Ve Sahil Sağlık 
Genel Müdürlüğü 

Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

T.C. Orman Ve Su İşleri 
Bakanlığı 

Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

T.C. Tarım Bakanlığı Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Valilik Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Antalya Büyükşehir Belediye Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Muratpaşa Belediye Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi organize ettiği tüm etkinliklerde yaptığı 

anket sonuçları çoğunluğuna göre; 

 

Statü bazında %69 Şahıs - %19 Limited - %4 Anonim - %8 Kooperatif olarak, Meslek 

Grubu bazında %25 Yat İşletmeciliği - %14 Akdeniz içi gemi taşımacılığı  - %14 Gezi teknesi 

ve Tenezzüh Teknesi %22 Su sporları %25 yat yapım, çekek yerleri, deniz malzemesi alım 

satımı ve diğer işletmeler olarak bilinmektedir. 

Konyaaltı Belediye Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Kepez Belediye Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Aksu Belediye Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Tüm İlçe Kaymakamlıklar Dış Stratejik ortak İzleme 

Döşemealtı Belediye Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası 

Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Türk Loydu Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Diğer Ticaret Ve Sanayi Odaları Dış Stratejik ortak İzleme/birlikte çalışma 

Diğer Meslek Odaları Dış Stratejik ortak İzleme/birlikte çalışma 

Antalya Esnaf Odası Dış Stratejik ortak İzleme/birlikte çalışma 

Akdeniz Üniversitesi Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Uluslararası Antalya 
Üniversitesi 

Dış Stratejik ortak İzleme 

Piri Reis Üniversitesi Dış Stratejik ortak İzleme 

Akev Üniversitesi Dış Stratejik ortak İzleme 

Teknokent Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

TOBB ETÜ Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

TURMEPA Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Sivil Toplum Kuruluşları Dış Stratejik ortak İzleme 

Kültür Turizm İl Müdürlüğü Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

KOSGEB Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Antalya Milletvekilleri Dış Stratejik ortak Bilgilendirme 

Çalışma Ve İŞKUR Dış Stratejik ortak İzleme/birlikte çalışma 

İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 

Dış Stratejik ortak İzleme/birlikte çalışma 

Basın / Medya Dış Stratejik ortak Bilgilendirme 

Balıkçılar 
Kooperatifi 

Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

Milli Emlak Müdürlüğü Dış Stratejik ortak İzleme 

Vergi Dairesi Dış Stratejik ortak Bilgilendirme 

TÜRSAB Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

DSİ Dış Stratejik ortak İzleme 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Stratejik ortak Bilgilendir 

TOBB Sandık Dış Stratejik ortak Birlikte çalışma 

SGK Dış Stratejik ortak Bilgilendirme 
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MECLİS 

HESAPLARI 
İNCELEME 

KOMİSYONU 

YÖNETİM 
KURULU 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

UZMAN (DENİZ 
TİCARETİ VE 

ULAŞTIRMASI) 

MALİ İŞLER 
YETKİLİSİ 

MALİ İŞLER 
SORUMLUSU 

ŞUBE 
SORUMLUSU 
(İDARİ İŞLER) 

ŞUBE 
SORUMLUSU 
(İDARİ İŞLER)  

KURUMSAL 
İLETİŞİM 

SORUMLUSU 

AKREDİTASYON 
İZLEME KOMİTESİ 

 

2.8. KURUM İÇİ ANALİZ  

2.8.1. ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şube Müdürü 

• İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin idari işlerini, iç çalışmalarını 

ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek 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 elektronik 

cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. 

• Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. 

• Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında 

gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. 

• Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine 

son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. 

• Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları 

vermek. 

• 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. 
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• Yayın işlerini yönetmek. 

• Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki 

faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi 

hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. 

• Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat 

ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 

• Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. 

• Mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu 

veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. 

• İdari teşkilatta işlerin bir disiplin içinde yürütülmesini sağlamak. 

 

Mali İşler Birimi 

• İMEAK DTO Antalya Şubesi’ nin tüm mali işlerini Merkez ile koordineli bir şekilde 

gerçekleştirmek. 

• İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin Mali İşler ile ilgili (vergi, vb.) işlemlerini yürütmek 

ve Merkez’e bildirmek 

• 5174 sayılı kanunun 9. maddesi gereği Ticaret Siciline kayıtlı deniz taciri sıfatına haiz 

tüm gerçek ve tüzel kişilerin kayıt ve üyelik işlemlerini gerçekleştirmek. 

• 5174 Sayılı Kanun’a göre Oda gelirlerinin tahakkuku, tahsilat, raporlamasını yapmak. 

• 5174 sayılı Kanun ve TOBB Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği’ne uygun şekil ve 

şartlarda gelir ve giderleri tek düzen hesap planına göre muhasebeleştirilerek kayıt 

altına almak, raporlamak. 

• İMEAK DTO Antalya Şubesi’ nin onaylanan her türlü nakit giriş ve çıkış işlemlerini 

gerçekleştirmek ve takip etmek.  

 

 İdari İşler Birimi 

 

• İMEAK DTO Antalya Şubesi’ nin her türlü idari ve satın alma hizmetlerini 

gerçekleştirmek, 

• Diğer bölüm/birimlerin gerçekleştirdiği DTO içi ve DTO dışı faaliyetlere destek 

vermek. 

• Evrak Kayıt, Servis/Mutfak, Bakım-Onarım, Ulaşım, Oda binasının denetim ve 

gözetim hizmetlerini sağlamak. 

• Şube sorumlusu; Ulaşım Destek Elemanı ve Ofis Destek Elemanının çalışmalarını 

takip ve koordine etmek, 

• DTO Merkez ile sürekli iletişim halinde olmak koşulu ile DTO iş ve işleyişini takip 

etmek. 

  Kurumsal İletişim Birimi 
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• İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım 

politikasını uygulayarak, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışını ve İMEAK DTO 

Antalya Şubesi’nin kamuoyuna tanıtımını sağlamak. 

• DTO Merkezin Kurumsal Kimlik Prosedürü ve Logo Kullanım Prosedürleri 

kapsamında ihtiyaç duyulan tüm tanıtım materyallerinin tasarlamak. 

• DTO Merkezin Sosyal Medya Kullanım Prosedürleri kapsamında Şubemizin Sosyal 

Medya Hesaplarının yönetimini yapmak. 

• İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin her türlü basım, matbaa işlerinin takibinin 

yapılması, satın alma konularında diğer birimlerle koordineli çalışmak. 

 

Deniz Ticareti Ve Deniz Ulaştırması Birimi 

 

• Deniz ticaretinin ulusal ya da uluslararası mevzuata uygun olarak yürütülmesinin 

sağlanması amacıyla Şube Müdürü görevlendirmesiyle; kurum içi ve kurum dışı 

kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak. 

• Ulusal ve uluslararası deniz ticareti ile ilgili araştırmalar yapmak, bu konudaki bilgileri 

sağlamak, güncellemek. 

• Deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak, raporlamak ve 

bunları ilgililere duyurmak, ilgililerin sorunları ile ilgilenmek. 

• Üyelerin deniz ticareti yapabilmeleri için ulusal ve uluslararası denizcilik kuralları 

hakkında bilgilendirmeleri ve uyarılmaları suretiyle karşılaştıkları sorunlara çözümler 

üretmek. 

• DTO Merkez Deniz Kaynakları ve Deniz Turizmi Birimi Ulusal ve uluslararası 

denizcilik sektöründe ülkemizin deniz turizmi konusunda almış olduğu payın 

yükseltilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, Ulusal ve uluslararası 

denizcilik sektöründe ülkemizin deniz kaynaklarından aldığı payın yükseltilmesi ve 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. 

İMEAK DTO Antalya Şube ölçeğinde Merkezin bu çalışmalarına destek olmak ve 

uygulamak. 

 

2.9. ALT YAPI UNSURLARI 

Odamızın tüm birimlerinde kullanımda olan ADSL bağlantılı bilgisayarlarla diğer teknolojik 

donanımlar 1 adet sunucu, tarayıcı, faks makinesi, ses sistemleri, projeksiyon aletleri, 

fotokopi makinesi, HD video kamera ve profesyonel fotoğraf makinesine sahip 

bulunmaktadır. 

 

Odamızda kullanılan yazılımlar şunlardır: 

 

Oda Programı üyelik yazılımı 

Oda Programı muhasebe yazılımı, şube kasa yönetimi 

Ofis yazılımı 
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2.10. FİZİKİ VE MALİ KAYNAKLAR 

Fiziki Kaynaklar; 

Şube, Yeşilbahçe Mah. 1471 Sk. Giritli Ali Bey Evleri No: 3A/1-2 (VİLLA A) Muratpaşa – 

ANTALYA adresinde hizmet vermektedir. Binada bir adet Meclis Toplantı Salonu, Eğitim 

Salonu olarak kullandığımız gerekli teknolojik alt yapıya sahip bir adet 10 kişilik toplantı 

salonumuz, misafirlere hizmet vermek üzere mutfağımız, üye işlemleri ile ilgili hizmetlerin 

verildiği 6 personel kapasiteli misafir bekleme alanına sahip İdari Bölüm, Yönetim Kurulu 

Başkanı Makam Odası, meclis başkanı odası, Şube Müdür Odası, yönetim kurulu ve meclis 

üyelerimiz için çalışma odası ile üyelerimiz ve misafirlerimize de açık olan kütüphanemiz, 

arşiv odası, WC, ve binanın üyelerimize hizmet verdiği 400 m2 kapalı alan ile 60 m2 açık 

alanı mevcuttur. 

İMEAK DTO gibi Antalya Şube de, hedeflerine ulaşabilmek için güçlü bir bilgi teknolojileri 

altyapısına sahip olunması gerektiğinin bilinciyle, kaynakların verimli kullanılmasını, 

verilerin güvenliğini, kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla gerekli olan teknolojik altyapıya 

sahiptir. Üye tescil ve sicil hizmetleri ile muhasebe faaliyetleri Oda Programı altyapısı 

programı kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Şube eğitim ve toplantı 

faaliyetleri için gerekli olan teknik donanıma da sahiptir. 

 Mali Kaynaklar; 

Mali Kaynakları ise; Kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar, munzam aidatlar, tarife tasdik ücretleri, 

Antalya bölgesi limanlarına gelen gemilerin acentelerinden alınan liman harcı ve navlun 

hasılatı oda payı ve tekne sahiplerinden alınan sektörel hizmet ücretleri, yat kayıt belge 

gelirleri, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, misil zamları ve para cezaları, tahsil edilen 

eski aidatlar ayrıca Şubemizin kira gelirlerinden aldığı ücretlerdir 

2014-2016 Yılları arasında gerçekleşen gelir/gider tablosu aşağıda sunulmuştur: 

 

TAHMİNİ 

GİDER 

 

GERÇEKLEŞEN 

GİDER 

 

TAHMİNİ 

GELİR 

  

GERÇEKLEŞEN 

GELİR 

          2014 1675000 TL   1322478,59 TL     1675000 TL     1229946,81 TL 

          2015 1391400 TL     1289736,40 TL     1391400 TL     1373029,19 TL 

          2016 1685000 TL   1503261,01 TL     1685000 TL     1353289,08 TL 
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2.11. İMEAK DTO ANTALYA ŞUBE GZFT ANALİZİ  

2.11.1. GÜÇLÜ YÖNLER  

1. Yönetimin deneyimli ve uzun süredir görevde olması  

2. Fiziksel şartlarının iyi olması  

3. Güçlü bir mali yapısının olması  

4. Çalışanlar arası uyumun olması ve ekip çalışmasına uygun bir ortam olması  

5. İMEAK DTO Merkez ile ortak çalışıyor olması 

6. Kurumsallaşmaya önem vermesi ve bu konuda çalışmalara başlamış olması  

7. Çalışanların ve yönetimin çevre duyarlılığının yüksek olması  

8. TURMEPA ile organik bir bağının olması  

9. Yönetim, meclis ve personel arasındaki ilişkilerin iyi olması  

10. İşbirliği yapabileceği kurumlarla ilişkilerinin iyi olması  

11. Turizm açısından zengin kaynaklara sahip olan Anamur - Kalkan coğrafyasında 

faaliyetlerini sürdürüyor olması  

 

2.11.2. GELİŞTİRİLMEYE AÇIK YÖNLER  

1. Üyelerin Şube’nin faaliyetleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması  

2. Personel yetersizliği  

3. Üye iletişiminin istenilen düzeyde olmaması  

4. Şube hizmet ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde tanıtılamaması  

5. Organizasyon ve faaliyetlere üye katılımının yetersiz olması  

6. Üyelerle iletişim kanalı olarak üye ziyareti gerçekleştirememesi  

7. Personel eğitimlerinin yetersiz olması  

8. Etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması  

 

2.11.3. FIRSATLAR  
 

1. Turizm sektörünün bölgenin önemli bir gelir kaynağı olması  

2. Bölgede gelişime açık kurvaziyer ve yat turizmi olması  

3. Yat üretiminde üretim talebinin artmış olması ve dünyaya açılması 

4. Kültür ve eğitim seviyesinin yüksek olması  

5. Çevre bilincinin ve duyarlılığının artıyor olması  

 

2.11.4. TEHDİTLER  

 

1. Nitelikli işgücü eksikliği  

2. Ekonomiye ve dış politikadaki gerilimlere bağlı turizm sektöründe talep düşüşü  

3. Denizcilikle ilgili politika ve düzenlemelerdeki sorunlar  

4. Kurlardaki aşırı dalgalanma 
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3. GELECEK ANALİZİ 

 

 MİSYON 

Kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet 

ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda 

bulunması için, her gün gelişen hizmet anlayışıyla, üyelerine doğru ve zamanında hizmet 

ve bilgi sunmak, uluslararası ve ulusal mevzuatta deniz ticaretinin gelişmesine engel teşkil 

edici hususları gidermektir.  

 

 VİZYON 

 

Denizci Millet, Denizci Ülke ilkesi ile Şiarımız Türk Denizciliğini geliştirmektir. Deniz 

Ticaret Odası’nın en önemli amaçları; üyelerinin çıkarlarının korunması, denizcilerin 

ortak ihtiyaçlarının karşılanması, denizcilik mesleğinin geliştirilmesinin sağlanması, 

mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların oluşturulması, denizcilik sorunları 

hususunda makamlara tavsiyelerde bulunulması ve aynı zamanda denizcilik mesleğinin 

disiplin, ahlak ve dayanışmasının korunmasıdır 

 

3.1. STRATEJİK AMAÇLAR ENVANTERİ  

 

DTO Antalya öncelikli stratejik amaçları, şu beş eksende belirlenmiştir: 

 

3.1.1. Sürdürülebilir İş Hayatına Yönelik Amaçlar 

3.1.2. Sektör ve Üye ihtiyaçlarına ve gelişimlerine yönelik Amaçlar 

3.1.3. Oda’ nın İş Akışına yönelik Amaçlar  

3.1.4. Üye Memnuniyetine Yönelik Amaçlar 

3.1.5. Sektörel içerikli sosyal projeler geliştirmeye yönelik amaçlar 
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3.1.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR 

 
Stratejik 

Hedef 

Strateji Faaliyetler Performans 

Göstergeleri 

Hedef 

Performans 

Takvim 

 

Bütçe/Kaynak 

1.1-İş 

Hayatının 

Sürekliliği 

1.1.1-Denizcilik 

Sektörünün Ticari 

olarak Rekabet 

Gücünün 

Arttırılması 

1.1.1.1              Antalya 

genelinde, ihtiyaç 

doğrultusunda tekne 

imal, bakım ve çekek 

yerlerinin yapılması 
 

Mevcut Sayının 

üstüne ilave 

yerlerin 

yapılması 

1 veya 2 yerin 

yapılması 

4 yıl 2017-2021 yılları arasında Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı’na proje talebi 

yapılacak.  

 

  1.1.1.2 Balıkçı 

Barınaklarının 

sorunlarına çözüm 

bulunması 

Kapasitenin 

artışının 

sağlanması 

% 25 lik bir 

iyileşme 

4 yıl 2017-2021 yılları arasında Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili 

Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulacak 

  1.1.1.3 Kooperatiflerin 

desteklenerek 

güçlendirilmesi ve 

kooperatiflere sağlıklı 

çalışma ortamlarının 

olması için teslim 

edilmiş olan prefabrik 

hizmet binalarının 

ihtiyaç doğrultusunda 

arttırılması 

Kooperatif 

çalışma 

sistemlerinin 

gelişimine uygun 

olarak ihtiyaç 

halinde prefabrik 

hizmet binası 

yapımı.  

 

 

 

  

2 veya 3 tane 

(8*3) prefabrik 

hizmet binası 

İhtiyaca göre 

değişebilir 

1 yıl 80.000TL  
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  1.1.1.4 Antalya il 

sınırları içerisindeki 

sualtı zenginliklerinin 

tanıtıldığı kitap serisi, 

yurtiçi ve yurtdışında 

sergilerle tanıtımının 

yapılması,  

Antalya Sualtı 

Cenneti kitabı 

2017 yılında 

2000 adet 

59.000+kdv bedel 

karşılığı 

yaptırıldı. 2 

baskının 

yapılması 

 (1000-2000 

adet ) 

1 yıl  50.000TL  

 

  1.1.1.5 Antalya 

Kurvaziyer İskele 

Projesi’nin hayata 

geçirilmesi konusunda 

aktif rol alınması 

Kamuoyunun ve 

ilgili paydaşların 

desteğinin 

alınması 

Konu ile ilgili 

toplantı ve 

ilgili kurumlara 

rapor 

hazırlanması 

ve ziyaret 

edilmesi 

4 yıl 2017-2021 yılları arasında Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı DLH Genel 

Müdürlüğü’ne proje talebi yapılarak, proje hayata 

geçirilecektir. 

 

  1.1.1.6 Bölgemize 

Ticari teknelerin 

denizde bağlanacağı ve 

kışlamaya alınabileceği 

düşük fiyatlı bağlama 

yerleri kazandırılması, 

Yer tespitinin 

yapılması için 

ilgili birimlerle 

görüşülmesi 

 

Konu ile ilgili 

toplantı ve 

ilgili kurumlara 

rapor 

hazırlanması 

ve ziyaret 

edilmesi 

4 yıl 2017-2021 yılları arasında Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı DLH genel 

Müdürlüğü’ne proje talebi yapılarak, proje hayata 

geçirilecek ve bütçesi oluşturulacak 
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  1.1.1.7 İdari para 

cezalarının 

standartlaştırılması,  

 

Konu hakkında 

sektör 

görüşlerinin 

alınması 

Konu ile ilgili 

toplantı ve 

ilgili kurumlara 

rapor 

hazırlanması 

ve ziyaret 

edilmesi 

4 yıl 2017-2021 yılları arasında Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde ilgili 

mevzuatta değişiklik yapılması yönünde 

girişimlerde bulunulacak. 

  1.1.1.8 2. El tekne fuarı 

organize edilmesi, 

.  

 

Konu hakkında 

sektör 

görüşlerinin 

alınması 

TOBB 

nezdinde 

girişimde 

bulunulması. 

Konu ile ilgili 

toplantı ve 

ilgili kurumlara 

rapor 

hazırlanması 

ve ziyaret 

edilmesi 

4 yıl 2017-2021 yılları arasında Üyemiz Marina 

İşletmecileri işbirliği ile projelendirilerek hayata 

geçirilecektir 
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3.1.2. SEKTÖR VE ÜYE İHTİYAÇLARINA VE GELİŞİMLERİNE YÖNELİK AMAÇLAR 

 

Stratejik 

Hedef 

Strateji Faaliyetler Performans 

Göstergeleri 

Hedef 

Performans 

Takvim 

 

Bütçe/Kaynak 

2.1-Sektör 

ve Üyelerin 

Gelişimi 

2.1.1- 

Eğitimler 

verilmesi  

 

2.1.1.1               

Üyelerimizin 

ihtiyaçları 

doğrultusunda 

Mesleki ve Kişisel 

Gelişim Eğitimleri 

verilmesi 

gerçekleştirilmesi 

Eğitim sonu 

değerlendirmesi 

-En az 2 

Eğitim 

verilmesi 

 

- %70 başarı 

sağlanması 

1 yıl 5000 TL 

 

  2.1.1.2 Su sporları 

işletmecilerine, 

tarafımızca 

hazırlanan ve Milli 

Eğitim 

Bakanlığı’nca 

onaylanan eğitim 

müfredatının hayata 

geçirilmesi. MEGEP 

Modülü kapsamına 

alınması                    

 

Halk Eğitim 

İl/İlçe 

Müdürlükleri ve 

Fettah Tamince 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

Lisesi 

Müdürlüğü 

işbirliğinde 

yapılması 

% 50 sine 

eğitim 

verilmesi 

1 yıl 50.000TL  
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 2.1.2Mesleki 

Standartların 

Oluşturulması 

2.1.2.1 Su sporları 

meslek faaliyetini 

yapan/yapacak olan 

firmalarda meslek 

yeterlilik belgesi 

aranması için yasal 

mevzuat değişikliği 

hususunda çalışma 

yapılması, 

 

2017-2021 

yılları arasında 

Ulaştırma 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı ve 

diğer ilgili 

Bakanlıklar 

nezdinde 

girişimlerde 

bulunulacak 

Sektör 

temsilcileri ile 

standartlar 

oluşturulması 

için toplantılar 

gerçekleştirmek 

( Toplantı 

sayısı en az 

olarak 

düşünülmüştür 

4 yıl 50000 TL 
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3.1.3. ODANIN İŞ AKIŞINA YÖNELİK AMAÇLAR 

 

Stratejik 

Hedef 

Strateji Faaliyetler Performans 

Göstergeleri 

Hedef 

Performans 

Takvim 

 

Bütçe/Kaynak 

3.1. 

Personel 

Gelişiminin 

Sağlanması 

3.1.1 

Eğitimlerin 

Verilmesi 

Personelimizin 

gelişime açık 

yönlerinin 

güçlendirilmesi amacı 

ile Mesleki ve Kişisel 

gelişim eğitimleri 

planlanması, 

 

- En az 2 eğitim 

verilmesi 

-En az2 

Eğitim 

verilmesi 

 

-Eğitim 

sonunda %70 

başarı 

sağlanması 

1 yıl 2018 yılı bütçesinde 5.000TL ayrılmıştır 

3.2. Üyelere 

sunulan 

hizmet 

kalitesinin 

arttırılması  

 

3.2.1 Hizmet 

binası alınması 

Yer Tespitinin 

yapılması (Türkiye İş 

Bankası 

Gayrimenkulü olan 

eski mezbaha 

yakınında bulunan 

natamam yapı) 

-Hizmet 

alanlarının 

genişlemesi 

Üye 

memnuniyeti

nin % 10 

arttırılması 

4 yıl Şubemiz hizmet binası olarak satın alınması 

hususunda TOBB tarafından girişimde 

bulunulacak. 
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3.3  

Üye 

Sayısının 

arttırılması  

 

3.3.1 Yasal 

mevzuat 

desteğinin 

alınması 

Potansiyel üye 

olabilecek işletmelerin 

ziyaret edilmesi ve 

mevzuat hakkında 

bilgilendirilmesi 

Üye sayısındaki 

artış oranı 

% 10 luk bir 

artış 

Yıllık 10.000 TL 

3.4  

İş Süreçlerin 

İyileştirilmesi 

3.4.1 

Akreditasyon 

ve kalite 

sistemini 

kurmak 

Süreçleri yazılı hale 

getirilmesini 

sağlayarak kontrol ve 

gelişim sağlamak 

 

TOBB Akredite 

olmuş bir oda 

olmak 

 

 

İş 

süreçlerinde 

gelişme 

1 yıl 10.000 TL 
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3.1.4. ÜYE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK AMAÇLAR 

 

Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Performans 

Göstergeleri 

Hedef 

Performans 

Takvim 

 

Bütçe/Kaynak 

4.1.Üylerle 

iletişimin 

Güçlendirilmesi 

4.1.1 

Sektörel 

toplantılar 

düzenleme

k 

Üyelerimize yönelik 

bilgilendirme 

seminerlerinin düzenli 

aralıklarla 

düzenlenmesi ve 

üyelerimizin 

katılımları hususunda 

gerekli tanıtımların 

yapılarak teşvik 

edilmeleri 

- Seminer 

sayıları- 

 

- Seminer 

sonrası 

memnuniyet 

-En az2 

seminer 

 

-Seminer 

sonunda %70 

başarı 

sağlanması 

1 yıl 2018 yılı bütçesinde 15.000 TL ayrılmıştır 

 4.1.2 

Teknoloji 

Kullanımı 

444 lü hat alımı Üye sorunlarının 

7/24 telefon ile 

alımının 

sağlanması 

Üyenin 

probleminin 

kayıt altına 

alınarak 

takibinin 

sağlanması 

1 yıl 2000 TL 
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 4.1.3 Mobil 

Oda 

Kurulumu 

Bilgisayar ve diğer 

teknik donanımları 

sağlanmış bir araç 

tahsis edilmesi  

Üye sorunlarının 

bu sistemle 

alımının 

sağlanması, 

 

Üye kayıtlarının 

alınması, 

 

Üye ücretlerinin 

tahsilatı 

İhtiyaç 

halinde bölge 

bölge üyeye 

ulaşılmasının 

sağlanması 

 

 

1 yıl Bütçesi Merkezle görüşülecektir. 
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3.1.5. SEKTÖREL İÇERİKLİ SOSYAL PROJELER GELİŞTİRMEYE YÖNELİK AMAÇLAR 

Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Performans 

Göstergeleri 

Hedef 

Performans 

Takvim 

 

Bütçe/Kaynak 

5.1.Deniz 

Kirliliğinin 

önüne 

geçilmesi 

5.1.1 

Bakanlıklar 

ve STK’lar 

işbirliği 

Antalya kıyılarındaki 

deniz kirliliği 

problemlerine çözüm 

bulunması için 

kıyılarda temizlik 

yapabilecek Deniz 

Süpürgesi Tekneleri 

Projesi’nin hayata 

geçirilmesi, 

Tekne Alımı -En az 2 

Tekne 

4 yıl Bakanlık ve projelerden destek 

5.2 Tarihe, 

doğaya ve 

turizme katkı 

sağlanması 

5.2.1 Sosyal 

bilincin 

sağlanarak 

kurumsal 

işbirliklerinin 

geliştirilmesi 

Antalya kıyılarında 

resif sayılarının 

arttırılması ve dalış 

için en önemli 

bölgemiz olan Kaş’ta 

Batık Şehir Projesi 

faaliyete geçirilmesi 

Turizm 

açısından; 

Ziyaret 

sayısında artış 

ve gelir elde 

edilmesi; 

Sosyal bilincin 

arttırılması 

Projesi’nin 

faaliyete 

geçirilmesi 

4 yıl Bakanlık, yerel idare ve projelerden destek 

5.3. Amatör 

denizciliğe, 

Yelken 

sporunun 

gelişimine 

katkı 

sağlanması 

5.3.1 Yelken 

kulüpleri 

açmak 

 

 

 

İhtiyaç tespiti Yelken kulübü 

açmak  

En az 1 adet 

Yelken 

Kulübü 

kurulması ve 

yelken 

sporunun 

bölgemizde 

geliştirilmesi, 

Yıllık Bakanlık ve projeler 
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 5.3.2 Mevcut 

Kulüplere 

destek olmak 

 

İhtiyaç tespiti yapmak -Ulaşılan kulüp 

sayısı 

 

 

-İhtiyaçların 

giderilmesi 

2 kulüp Yıllık 10.000 TL 

5.4.Sektöre 

nitelikli iş 

gücü 

sağlamaya 

destek olmak 

5.4.1 Eğitime 

katkı 

sağlamak 

İhtiyacı olan başarılı 

öğrenci tespiti 

Öğrenci sayısı 10 öğrenci Yıllık 40.000TL 

 5.4.2 İş ve 

işçi bulmaya 

destek olmak 

Sektörel Kariyer sitesi 

kurmak 

-Firma Sayısı, 

- İşe yerleştirilen 

aday 

50 firma 

 

Yıllık 20000TL 

 5.4.3 İşveren 

ile öğrencileri 

buluşturmak 

Denizcilik Kariyer 

günleri düzenlemek 

- Firma Sayısı, 

- İşe yerleştirilen 

aday 

50 firma 

5000 

ziyaretçi 

sayısı 

Yıllık 10.000 TL 

 

Yukarıda belirtilen tüm amaçlarda, İlgili bakanlıklar, Yerel Yönetimler, STK’lar, TOBB, Merkez İMEAK ile işbirliğinde çalışılacak olup, 

Yönetim Kurulunun ve genel sekreterliğin sorumluğunda yürütülecektir. 
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3.2. BAŞARI UNSURU TEMEL SÜREÇLER 

Misyon ve vizyon, stratejiler (stratejik amaç odaklı etkinlikler), hedefler ve hedef göstergeleri 

ışığında, Antalya Deniz Ticaret Odasında şu süreçler başarı unsuru temel süreçler olarak 

belirlenmiştir: 

 Sektörel ekonomik gelişimine katkı sağlamak 

 Üye hizmet ve ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak 

 Denizcilik sektöründe insan kaynağına önem vermek 

 Sektörel sosyal projelere önem vermek 

3.3. STRATEJİK HEDEF ANALİZ İLİŞKİSİ 

Yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan güçlü ve gelişime açık yanları ile fırsat ve 

tehditlerine ilişkin 2017-2021 Stratejik Planı’nda bu güçlü ve gelişime açık alanların ve tehdit 

ve fırsatların her birine dair stratejik hedefler koyulmuştur.  Üyelerimize yapılmış olan 

anketlerle direkt bir ilişki kurulmuş ve amaç ve hedefler bu doğrultuda belirlenmiştir. 

 

4. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İMEAK DTO Antalya Şubesi, 2017-2021 dönemi stratejik planında belirlediği amaç ve 

hedeflere ulaşmak için belirlediği stratejileri düzenli olarak takip ve kontrol ölçeğinde 

değerlendirecektir. Hedef ve stratejiler bazında sorumlu birimler, gerçekleşme zamanları, 

ölçülebilir performans göstergeleri, hedef performanslar ve kullanılacak kaynaklar belirlenmiş 

olup, izleme ve değerlendirme sürecinin hazırlanan izleme tabloları çerçevesinde 

gerçekleşmesi sağlanacaktır.  

Şube bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme personeli bahsedilen 

izleme ve değerlendirme sürecini işletecek olup, Şube Müdürüne aylık rapor sunacaktır. 

Ayrıca Stratejik planda yer alan hedef ve stratejilerden sorumlu birimler Şube Müdürü 

yönetiminde iki ayda bir toplanarak sorumlu oldukları faaliyetler,  belirlenen hedefler ile ilgili 

genel bilgilendirme yapacaklardır. Şube Müdürü stratejik planın izleme ve değerlendirmesi ile 

ilgili Yönetim Kuruluna üç ayda bir rapor sunacaktır. 

İMEAK DTO Antalya Şubesi’nin stratejik planının temel unsurlarından olan izleme ve 

değerlendirme sürecine ilişkin Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlardan oluşan 

5 kişilik Akreditasyon İzleme Komitesi oluşturulmuştur. 

 

 Akreditasyon İzleme Komitesi: 

 

•  Bekir İnanç Kendiroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı 

• Mahmut Celal Önel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

•  Tuğcan Alp Güler, Meclis Üyesi 

•  Tuğba Göksoy, Şube Müdürü 

•  Gülten Bozkurt, Kalite Yöneticisi & Akreditasyon Sorumlusu 


