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TÜCCAR; Milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.                                 

Mustafa Kemal ATATÜRK



Bilimsel veriler ışığında hazırlanan raporlar, birer kılavuz, birer yol gösterici rehber
niteliği taşımaktadır. Mevcut durumları ortaya koymada, yapılan çalışmalara yön ver-
mede ve geleceği sağlam temeller üzerinde şekillendirmede önemli bir işlevi yerine ge-
tirmektedir. Geleceği analitik değerlendirmeler ve dünyadaki, Türkiye’deki gelişmeler
ve beklentiler üzerine kurgulamak ve bundan hareketle geleceği biçimlendirmede
“rapor”lar önem taşımaktadır. 

1995 yılında kurulan ve kurumsallaşma basamaklarını çok hızlı bir şekilde geçen
Odamız, bilimsel araştırmalara ağırlık vermektedir. Her yıl Manavgat’ın sosyal ve
ekonomik yapısını ortaya koyan, “Ekonomik Rapor” çalışmasını Dünya, Türkiye ve An-
talya ekonomisinde meydana gelen değişme, kırılma ve gelişmelerle birlikte
yayımlamaya özen göstermektedir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, Manavgat’ın sosyal,
kültürel ve ekonomik yapısı içinde yer alan bütün unsurların bugünkü durumunu, potan-
siyelini objektif bir şekilde gözler önüne sererken, geleceği hakkında da bizlere bilgiler
vermektedir. Bu raporda ilk defa Manavgat ilçesi vizyon ve misyon tanımlamaları, temel
değerler ve kalite politikasını da içeren bir biçimde hazırlanmış ve siz değerli üyelerimi-
ze, yerelde ve merkezde karar vericilere sunulmuştur. Bu doğrultuda Odamız,
“Ekonomik Rapor 2013” çalışmasını hazırlayarak yayımlamıştır. Raporumuzu; birinci
bölümü “Dünyada -Türkiye Gelişmeler ve Antalya”, ikinci bölümü “Manavgat İlçesinde
Sosyo-kültürel Yapı” ve üçüncü bölümü “Manavgat İlçesinde Ekonomik Yapı”, dördüncü
bölümü “Manavgat İlçesinde Altyapı”, beşinci bölümü “Manavgat İlçesi Gelişme Di-
namikleri ve Arayışları”, altıncı bölümü “Dışsal Dinamikler ve Manavgat İlçesi”, yedinci
bölümü “MATSO Vizyon ve Misyon Tanımlamaları”, sekizinci bölümü “MATSO Temel
Değerleri ve Kalite Politikası” ve sonuç bölümünü oluşturan dokuzuncu bölümü “Ma-
navgat İlçesi Gelişmesine Yönelik GZFT Analizi” oluşturmaktadır. Ayrıca bu konulara
ilaveten 2013 yılı Oda faaliyetlerine de yer verilmiştir. Bilgiler; kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Odamızın derlemelerinden elde edilmiştir. Rapor
hazırlanırken, sağlıklı ve doğru bilgi elde etmenin zorluğuna rağmen en güncel ve en
doğru bilginin kullanılması için dikkatli bir tutum sergilenmiştir.

Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese, bilgilerin derlenmesinde
yardımcı olan kamu kurumları ile meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yö-
neticilerine Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.  Raporun; Manavgat’ımıza,
tüm üyelerimize, hemşerilerimize ve diğer ilgilenenlere katkıda bulunacağını umuyorum. 
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Dünyada küresel ekonomiler 2013 yılında da 3 ana sorun ile uğraşmaya devam etmiştir.
Bunlar; gelişmiş ülkelerde devam eden mali belirsizlikler, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümede
görülen yavaşlama ve genişletici para politikalarından vazgeçilmesinin etkileridir. Kuşkusuz
dünyadaki her ekonomik gelişme bütün ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemektedir.
Dünyadaki ekonomik kriz, durgunluk, belirsizlik ülkeleri daha temkinli davranmaya itmektedir.
Gelişmiş ülkelerde büyüme beklentisi 2013 yılı için %1,2 iken 2014 yılı için yukarı yönlü olarak
%2 olarak tahmin edilmektedir. Büyüme tahminleri aynı dönemler için gelişmekte olan
ekonomiler içinse sırayla %4,5 ve %5,1 olmuştur. Burada oransal büyüme kadar mutlak
büyüme ve bunun kalkınma tabanına yansıması da önemlidir. 

2014 yılı başlarında dünyada şöyle bir ekonomik hava vardı; özellikle gelişmiş ülke ekonomi-
lerine ilişkin iyimserlik artmaktadır. OECD tarafından yayınlanan Bileşik Öncü Göstergelere
(BÖG) göre, gelişmiş ülke ekonomilerindeki canlanma devam etme yönünde güçlü işaretler
verirken, yükselen ekonomilerin bazılarında büyüme ivmesi aşağı yönlü bir eğilim içerisine
girmiştir. Nitekim aşağıda Tablo.1’de bu rahatlıkla görülebilir.

Euro Alanı ekonomileri 2013 yılı Ağustos ayından sonra pozitif yönlü bir gelişme göstermiş;
2013 Aralık ayında BÖG Endeksi 2012 yılı Aralık ayına göre %2,06 oranında artmıştır. Diğer
yandan Endeks OECD toplamı için de 2013 yılının ikinci yarısı sonrasında olumlu yönde
gelişme kaydetmiş ve 2012 yılı Aralık ayına göre %1,15 oranında yükselmiştir. OECD üyesi
olup, yükselen büyük ekonomiler arasında yer alan Brezilya ve Çin’de büyüme 2012 yılı trendini
2013 yılında da sürdürmüştür. Aynı eğilimin 2014’te de devam edeceği öngörülmektedir. Burada
kritik ülke Hindistan’dır. Hindistan’ın Aralık 2013 BÖG Endeksi, 2012’ye göre %2,02 oranında
kayıp yaşamıştır. Hindistan ve Türkiye OECD kapsamında yeni moda kısaltmayla aynı za-
manda BIITS Ülkeleri arasında dış dengenin en riskli olduğu iki ülke konumunda görülmektedir.
Nitekim Hindistan ve Türkiye’nin Cari Açık/GSYH rasyoları sırasıyla %3,1 ve %7,5’dir
(www.tisk.org.tr).

Kaynak: http://www.dogusgyo.com/Articles.aspx?path=/2011_yili_ekonomik_gelismeler

Tablo.1.Bazı Ülke Gruplarına İlişkin Uluslararası Kuruluşların Büyüme Tahminleri
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Tablo.1’e göre 2013-2015 arasında küresel ekonomi açısından özellikle Euro böl-
gesinde büyüme ya negatif ya da düşük buna karşılık özellikle Hindistan, Çin ve Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları dünya ortalamasının üstündedir. Türkiye
ekonomisi 2012 yılında %2,2 oranında büyümüştür. IMF, Türkiye’nin 2013 yılında %3,8
oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir. Türkiye ekonomisi 2013’ün ilk çeyreğinde
%3, ikinci çeyreğinde %4,5, üçüncü çeyreğinde  %4,4 oranında büyümüştür. Türkiye
ekonomisi 2013 yılının ilk dokuz ayında %4,0 oranında büyüme kaydetmiştir. 2013
yılının ilk sekiz ayında merkezi yönetim bütçesi, iç talepteki canlanmayla birlikte vergi
gelirlerinde yaşanan belirgin artış ve özelleştirme gelirleri sayesinde geçen yılın aynı
dönemine göre önemli bir iyileşme göstermiştir. Büyüme oranları açısından Çin’in
dünyada çok önlerde olduğu görülmektedir. Bu durum bütün ülkeleri Çin’e karşı daha
duyarlı olmaya davet etmektedir. 

OECD tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan Ekonomik Görünüm raporunda,
kırılgan olmakla birlikte küresel ekonomik aktivitedeki toparlanmanın gelişmiş
ekonomiler öncülüğünde devam edeceği belirtilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde
gözlemlenen ivme kaybı nedeniyle 2014 yılı küresel büyüme tahmini bir önceki tahmin-
lere göre 0,2 puan aşağı yönlü revize edilmiş ve küresel büyümenin 2014 yılında %3,4,
2015 yılında ise %3,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İşte Türkiye’de tam
bu noktada yani 2015 yılında %3.9 büyüme hızında olup, dünya ortalamasına eşit
düzeydedir. 
(http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/596/DEG20May%C4%B1s%202

014.pdf). 

Özellikle Euro Bölgesindeki son yıllarda ekonomik belirsizliklerin oluşturduğu riskler
küresel sermaye piyasalarında oynaklığın devam etmesine neden olmaktadır. Dünyada
yükselen ekonomilerin makroekonomik performansının gelişmiş ülkelere göre daha iyi
olması özel kesim sermaye akımlarının bu ülkelere yönelmesine ve bu ülkelerin ser-
maye akımlarından aldıkları payın yüksek olmasına yol açmaktadır. Yükselen
ekonomilere özel kesim net sermaye girişi 2010 yılında 1,157 milyar $ iken, 2011 yılında
bir miktar azalarak 1,093 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, piyasalardaki
oynaklığa ve belirsizliğe rağmen bu rakamın 2012 yılında 2011 yılı seviyesinin çok fazla
altına gerilemeyeceği tahmin edilmektedir. 

Yükselen ekonomilerdeki kredi arzı ve talebi ile ilgili koşullar kredi koşullarının giderek
daraldığı gelişmiş ülkelere göre daha olumlu yönde seyretmektedir. Bundan hareketle
Dünyada önemli ekonomik gelişmelerden birinin yabancı sermaye yatırımlarının artması
olduğu söylenebilir. Ülkeler ne kadar yabancı sermaye çekebilirlerse o kadar dinamik
bir ekonomiye sahiptir, biçiminde bir ekonomik görüş belirginlik kazanmaktadır.
Tablo.2’de yükselen ekonomilere giden sermaye akımları görülmektedir. Buna göre
Türkiye’ye son yıllarda yabancı sermaye akımı artış eğilimindedir. 2013 yılı kesin ol-
mayan sonuçlarına göre Türkiye 59.1 Milyar $ yabancı sermaye çekebilmiştir. 

Bu verilerden şu çıkarımda bulunulabilir; dünya ekonomisinde çok yönlü riskler halen
varlığını ve tehdidini devam ettirmektedir. Küresel ekonomide risklerin giderek artma
eğiliminde olması ve küresel büyüme hızının özellikle gelişmiş ülkeler açısından
zayıflaması, gelişmekte olan ülkelerin mali dengelerini ve yapısını olumsuz etkileye-
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bilecektir. Finansal sistemde ulusal ve uluslararası boyutta yeniden yapılanma, düzen-
lemeler, dış ticarette korumacılık gündeme gelirken, bir yandan da uluslararası koordi-
nasyon ve işbirliği yeni birleşmelerle güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Merkez
Bankasının raporuna göre, Avrupa finansal sisteminde “parçalı bir yapı” ortaya çıkmıştır.
AB’deki sorunlar, ABD ve Japonya’nın “risksiz bölgeler” olarak ortaya çıkmasına ve bu-
ralarda finansman maliyetlerinin azalma- sına yol açmıştır. Bu nedenle her ülke
ekonomisi içsel faktörlerden çok dışsal faktörleri ve tehditleri dikkate alarm noktasına
gelmiştir.  

Dünyada ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verirken Birleşmiş Milletler tarafından
20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Rio’da yaklaşık 100 devlet veya hükümet başkanı, par-
lamenterler, belediye başkanları, BM yetkilileri, iş çevreleri ve sivil toplumdan 40 binden
fazla kişinin katılımı ile gerçekleşen “Rio+20 Zirvesi ve Sürdürülebilir Kalkınma”
zirvesinden de söz etmek gerekir. Bu zirvenin önemi, 1992 Rio Zirvesi’nde gelişmiş
ülkelerin sürdürülebilir kalkınma konusunda verdikleri finansman taahhütleri ve 2002
Johannesburg’ta bu taahhütlerin gönüllülük esasına bırakılması sonucunda oluşan be-
lirsizlik ortamının giderilmesine yönelik olmasıdır. 

Rio+20 Zirvesi sonunda yayınlanan "Arzuladığımız Gelecek" belgesinin temel vur-
gusu; dünyanın ve gelecek kuşakların yaşamının garanti altına alınmasıdır. Bunun için
en başta çözülecek sorun yoksulluktur. İkincil sorun sürdürülebilir kalkınmanın
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin bütüncül bir tarzda geliştirilmesi ile
gerçekleştirileceği olgusudur. Zirve sonuçları yedi alanda özetlenebilir; 

1.Siyasi ve kurumsal yapı: 
• 1972 yılından bu yana uluslararası platformlarda sürdürülebilir kalkınma konusunda

alınan kararlar yeniden gözden geçirilecektir. 
• Politikalar ve kararlar arasındaki eşgüdüm, uygulamalar ve tutarlılıklar

geliştirilecektir. 
• Sürdürülebilir kalkınma konusunda hükü-metler ve hukuki düzenlemeler anahtar

role sahiptir, bunun yanında diğer taraflar (özel kesim ve sivil toplum örgütleri) bu sürece
her aşamada dahil edilmelidir. 

2.Kurumsal ve hukuki çerçeve: 
• Sürdürülebilir kalkınma için ulusal ve uluslararası alanda kurumsal çerçevelerin

geliştirilmesi şarttır. (Özellikle BM’nin üst düzey politika forumları, Genel Kurulu,
Ekonomik ve Sosyal Konseyi) 

3. Yeşil ekonomi: 
• Yoksulluğun giderilmesinde yeşil ekonomi hayati önemdedir. 

4.Çevre: 
• Uluslararası çevre yönetişimi geliştirilecektir. 

5.Uluslararası finans kuruluşları ve BM’nin ortak operasyonel faaliyetleri
oluşturulacaktır. 
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6.Sürdürülebilir kalkınma, bölgesel, ulusal, alt-ulusal ve yerel düzeyde
uygulanmalıdır. 

7.Zirvede verilen taahhütlerin eylem ve izleme-değerlendirme çerçevesi
oluşturulmalıdır. 

Zirve süresince yapılan toplantılarda hükümetler, iş çevreleri, sanayi, finans kurumları
ve sivil toplum adına kaydedilen 700'den fazla somut taahhüt verilmiştir. Bu taahhütler
içerisinde enerji, gıda güvenliği, temiz içme suyuna erişim ve okyanusların yönetimi gibi
konular için bütün taraflarca (kamu, özel ve sivil toplum örgütleri) yaklaşık 513 milyar
$’lık finans sağlanacağı taahhüdü dikkat çekmektedir. Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji
için 2030’a kadar iş dünyası (yatırımcılar ve işadamları) tarafından 50 milyar $, 2020’e
kadar gelişmekte olan ülkelerde 8 büyük çok taraflı kalkınma bankası tarafından
sürdürülebilir ulaşım için 175 milyar $ ve karbon emisyonu için 30 milyar $ harcanacağı
taahhüt edilmiştir. Rio+20'de ayrıca 100 milyon ağaç dikilmesi, Afrika'da 5 bin kadın
girişimcinin yeşil ekonomi için desteklenmesi, yılda 800 bin ton PVC'nin geri
dönüştürülmesi diğer önemli taahhütlerdendir. Burada şu temel saptamada bulunula-
bilir; dünyada her alandaki gelişme, politika tartışmaları artık sadece ülkeleri değil aynı
zamanda illeri, ilçeleri de etkilemektedir. Yukarıda verilen zirvenin sonuçlarını içeren 7
madde Türkiye’yi ve Manavgat ilçesini de dolayısıyla etkileyecektir 
(http://www.uncsd2012.org, http://www.corporateeurope.org/publications/rio20-summit-

under-siege-corporate-lobbyists). 
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Türkiye ekonomisi dünyadaki ekonomik değişmelerden doğal olarak etkilenmektedir.
Özellikle 1980 yılı Türkiye için bir kırılma yılı olmuş ve önemli yapısal değişiklikler
geçirmiştir. 2001 yılında yaşanan ekonomi-politik krizin ardından uluslararası piyasalarda
yaşanan likidite genişliğinin de etkisiyle yeniden bir büyüme trendi yakalamıştır. Buna
karşılık  son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz ile birlikte Türkiye de yavaşlayan bir
büyüme eğilimiyle ve karşı karşıyadır. Mali kriz nedeniyle küresel düzeyde yaşanan
daralma, mali piyasalarda Türkiye’nin dış finansman olanaklarını ve döviz kazançlarını
etkilemiştir. Burada hemen belirtmek gerekir ki faiz ve kurlardaki oynaklık özellikle reel
sektörün ağır dış borç yükü nedeniyle ulusal ekonomide önemli bir risk oluşturmaktadır.
Sonuç olarak 2013 yılı Türkiye açısından da önemli geliş-melerin yaşandığı bir yıl
olmuştur. Türkiye’deki gelişmeler değerlendirildiğinde öncelikle şu saptamalar ortaya
çıkmaktadır;

• 2013’te ihracat 2012’ye göre %0,4 azaldı, ithalat ise %6,4 arttı. Dış ticaret açığı %18,7
büyüyerek 100 milyar $ oldu. Cari açık 2013’te 65 milyar $’lık bir miktar ile üçte bir
oranında genişlemiştir. 2013’te TL’nin kaybına rağmen ihracatın azalmış olması, sanayinin
ara malı imalatına yöneltilmesi gerekliliğini ifade ediyor. 2014 Ocak’ta ithalatta fazla azalış
beklenmemeli, buna karşılık kamu tüketim ve yatırım harcamaları büyümeyi olumlu etk-
ileyebilecektir.

• 2013’te reel sektörün net kredi kullanımı 2012’ye göre azaldı, bankalarınki ise 21 mil-
yar $’a çıkmıştır. 

• 2014 Ocak ayında bütçe fazlası azalmıştır. Bütçe giderleri %16,4 artarken, gelir artışı
%2,8’de kalmıştır. Yatırım giderleri %544, sermaye transferi %3698 artmıştır. 

• Türkiye ekonomisi, 2013 yılında % 4 büyüdü. Büyüme hızı 2013'ün son çeyreğinde
yıllık bazda % 4,4 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2013'te bir önceki
yıla göre sabit fiyatlarla % 4'lük artışla 122 milyar 388 milyon TL, cari fiyatlarla % 10,2’lik
artışla 1 trilyon 561 milyar 510 milyon TL oldu. Mali aracı kuruluşlar, 2013'te bir önceki
yıla göre sabit fiyatlarla % 9,8’lik artışla 15 milyar 549 milyon TL, cari fiyatlarla % 12,8’lik
artışla 52 milyar 483 milyon TL olmuştur. İmalat sanayi, 2013'te bir önceki yıla göre sabit
fiyatlarla %3,8’lik artışla 29 milyar 446 milyon TL, cari fi-yatlarla %8,9’luk artışla 239 milyar
115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

• Kişi başına GSYH değeri, 2013'te cari fiyatlarla 20 bin 531 TL (10 bin 782 $) olarak
hesap-landı. 2013 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, cari fiyatlarla 820 milyar 12 milyon $’a
yükselmiştir. Söz konusu rakam, 2012 yılında 786,3 milyar $ düzeyindeydi.

• 2013 yılında sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, %18,1 ile "kon-
aklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründe kaydedil-miştir. Bu sektörü, % 15,5 ile
"vergi-sübvansiyon", 14,9 ile "dolaylı ölçülen mali aracılık", %14,5 ile "mesleki, bilimsel
ve teknik faaliyetler", % 14 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileş-tirme
faaliyetleri" izlemiştir. 2013'te daralma gös-teren sektör bulunmazken, en düşük büyüme
% 3,3 ile "madencilik ve taş ocakçılığı" faaliyetlerinde gözlendi.

• Yükselen kur, TCMB’nin 2014 enflasyon he-deflerini geçersiz kılmıştır.
• 2013 Ocak’ta yıllık bazda TÜFE %7,75, Yİ-ÜFE %13,54 yükselmiştir. 
• 2013 yılı sanayi ciro endeksi, 2012 yılı ortalamasına göre %9,3 oranında yükselmiştir.

Alt sektörlerden imalat sanayi %9,5, madencilik ve taş ocakçılığı ise %2,9 oranında ciro
artışı sağlamıştır. Ana sanayi gruplarında en yüksek ciro artışları %15,9 ile sermaye malı
imalatı, %10,4 ile ara malı imalatı ve %10,0 ile dayanıksız tüketim malı sektörlerinde
gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt sektörlerden enerji sektörü %3,8, dayanıklı tüketim malı
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sektörü ise %3,6 ciro kaybına uğramıştır.
• 2013 Kasım döneminde işgücüne katılma oranı, 2012 Kasım dönemine göre 0,2 puan

azalarak %50,5’e gerilemiştir. İşgücüne katılma oranı bu dönemde erkeklerde 0,7 puan
azalarak %71,1 olurken, kadınlarda 0,2 puan artışla %30,4’e yükselmiştir. 

• 2013 Kasım döneminde istihdam edilenler 152 bin kişi artarak 25 milyon 443 bin kişi
olmuştur. Sektörel istihdam durumu tarımın aleyhine ge-lişmiş, bu sektörde istihdam 299
bin kişi azalmış, buna karşılık tarım dışı sektörlerde 452 bin kişi artmıştır. Böylece
çalışanların %22,5’i tarım sektöründe, %19,4’ü sanayi sektöründe, %7,4’ü inşaat sek-
töründe ve %50,7’si hizmetler sektöründe istihdam edilmiş ve istihdam oranı geçen yılın
aynı dönemine göre 0,4 puanlık gerileme ile %45,5 olmuştur.

• 2013 yılının tamamında ise ihracat %0,4 oranında azalarak 151 milyar 869 milyon $
olurken, ithalat %6,4 oranında artmış ve 251 milyar 651 milyon $’a ulaşmıştır. Dış ticaret
açığı ise %18,7’lik artış ile nerede ise 100 milyar $’a yaklaşmıştır (99 milyar 782 milyon
$). Böylece dış ticaret açığı 1985 yılından bugüne 2011 yılındaki 105 milyar $’lık açıktan
sonra en yüksek düzeyine varmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %60,3’e
gerilemiştir (Tablo 3).

• 2013 yılı cari işlemler açığı, 2012 yılının Aralık ayına göre %71,2 oranında artarak 4
milyar 860 milyon $’dan, 8 milyar 322 milyon $’a yükselmiştir. Yıl bazında ise 2013 yılının
cari işlemler açığı 2012 yılına göre %34 oranında artarak (16 milyar 507 milyon $) 48 mil-
yar 497 milyon $’dan 65 milyar 4 milyon $’a yükselmiştir.

• Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı 2012 yılına göre 15 milyar 821 milyon $ ar-
tarak 20 milyar 983 milyon $’a yükselirken, reel sektörün net kredi kullanımı 2012 yılına
göre 4 milyar 692 milyon $ azalmış, 2 milyar 18 milyon $ düzeyinde kalmıştır. 2013 yılsonu
itibari ile TCMB döviz rezervi 2013 yılında, 2012 yılına göre 9 milyar 911 mil-yon $
artmıştır.

• 2013 yılında TL’nin değer yitirmesine rağmen, ihracatta artış sağlanamamıştır. Bu
durum, Türkiye’nin ihracatının tek başına kur artışları yoluyla artmadığını; sadece para
politikaları yoluyla, döviz kuru ve faiz oranı ile oynayarak ihracatta pozitif dönüşümler

Tablo.3. 2012-2013 Yılları Dış Ticaretine İlişkin Temel Göstergeler (Milyar $)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret Bülteni, 31 Ocak 2014 (www.tisk.gov.tr’den)
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sağlamanın mümkün olm-adığını göstermektedir. Bunun da nedeni dış ticaret yapımızdır. 
• 2013 yılında Türkiye ihracatının %93,1’ini imalat sanayi ürünleri oluştu-rurken,

ithalatının %73’ü ara malıdır. Tür-kiye sanayi malı ihraç eden, ancak bunun için enerji ve
üretim hammaddesi olarak pamuğa değin ara malı ithal eden bir ülke konumundadır. Dış
ticaret açığının da, cari işlemler açığının da kaynağı belirtilen yapıdır.

• 2013 Ocak ayında 5,9 milyar TL fazla veren bütçe, 2014 Ocak ayında 1,9 milyar TL
fazla vermiştir. 11,2 milyar TL faiz dışı fazla veren bütçe, 6,9 milyar TL faiz dışı fazla
vermiştir. 

• Bütçe gelirleri %2,8 oranında artarak 37 milyar 900 milyon TL olurken, bütçe giderleri
%16,4 oranında artarak 36 milyar TL düzeyine yükselmiştir. Vergi gelirleri %15 artarak
32 milyar 7 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, faiz hariç bütçe giderleri %20,5 yüksel-
erek 30 milyar 985 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. 

2013 yılında Türkiye’nin toplam ihracatında bir önceki yıla küçük de olsa bir azalma
görürken, ithalat artış göstermiştir. Bundan dolayı da dış ticaret açığı 99,7 milyar $
olmuştur (Tablo.3).  

Türkiye’de ekonomik alandaki gelişmelerin, makro büyümelerin istihdama aynı oranda
yansımasında zorluklar çekilmektedir. Bunda büyümede ithalatın rolü ile teknoloji ağırlıklı
istihdam stratejileri önemli yer tutmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin genç bir nüfus
yapısına sahip olması da istihdamda önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
açıdan yapılacak bir değerlendirmede genç nüfusa sahip olmaktan çok, nasıl bir eğitim
yapısı ile istihdam stratejisine sahip olunduğunun  daha fazla önem taşıdığı ön plana
çıkmaktadır. Salt makro büyümeci bir yaklaşım istihdam yaratma ve büyümenin
tabansallaştırılması yani kalkınmanın sağlanması açısından çok da olumlu sonuçlar ver-
meyebilmektedir. 

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane-halkı İşgücü Araştırmalarında 2014 Şubat döne-
miyle birlikte Avrupa Birliği’ne tam uyumun sağlan-masına yönelik yeni düzenlemelere
geçildi. Bu düzenlemelere göre anketin referans haftası ve işsizlik kriterinde iş arama
süresi değişti, yeni nüfus projeksiyonu ve idari bölünüş temel alındı. Ayrıca haber bül-
teninde OECD ve diğer ulus-lararası kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla
15-64 yaş grubunda yer alan nüfusa ilişkin temel işgücü göstergelerine de yer verilmeye
başlandı. 

2013 yılı ile ilgili istihdam verilerinde genel bir değerlendirme yapıldığında şu temel
sonuçlara ulaşılmaktadır. 

•  2013 yılı itibarıyla Türkiye’de İşsizlik oranı %9,7 seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılında
ise bu rakam %2 idi.

• Türkiye'de 2013'te tarım dışı işsizlik oranı, önceki yıla göre 0,5 puan artarak %12
oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2013” verilerine
göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013'te bir önceki yıla göre 229 bin kişi artarak 2 mi-
lyon 747 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artışla ile %9,7 seviyesinde
gerçekleşti.

• Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla %11,5, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık
artışla %6,1 oldu.

• Tarım dışı işsizlik oranı, 2012 yılına göre 0,5 puanlık artışla %12 seviyesinde, 15-24
yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,2 puanlık artışla %18,7 olarak gerçekleşti.
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• İstihdam edilenler 703 bin kişi artmıştır. İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılında, 703
bin kişi artarak 25 milyon 524 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 82 bin
kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 785 bin kişi arttı.

• İstihdam edilenlerin %23,6'sı tarım, %19,4'ü sanayi, %7'si inşaat, %50'si ise hizmetler
sektöründe yer aldı.

• 2012 yılı ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6
puan, sanayi sektörünün payı 0,3, inşaat sektörünün payı 0,1 artarken, tarım sektörünün
payının ise 1 puan azaldığı ortaya çıkmıştır.

• İstihdam oranı %45,9’dur. İstihdam edilenlerin oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık
artış göstererek %45,4'ten %45,9'a yükselmiştir. Türkiye genelinde işgücüne katılma
oranı, bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak %50,8 oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı
bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla %71,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %30,8
olarak gerçek-leşmiştir. 

• Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus 55.608 bine çıkmıştır. Ayrıca, çalışma çağı nüfusu
söz konusu dönemde % 1,6 artarken, işgücü % 3,4 artmıştır. Erkeklerde işgücüne katılma
oranı 0,5 puan artarak % 71,5’e yükselmiştir. Kadınlarda ise işgücüne katılma oranı bir
önceki yıla göre 1,3 puan artarak % 30,8’e yükselmiştir. 

• Kayıt dışı istihdam 2013 yılında bir önceki yıla göre 307 bin kişi azalarak 9.379 bin
kişiye düşmüştür. Ayrıca kayıt dışı istihdam oranı aynı dönemde %39’dan %36,7’ye
gerilemiştir. Tarım sektöründe kayıt dışı istihdam aynı dönemlerde 0,3 puan azalarak
%83,3 olurken, tarım dışı sektörlerde ise %24,5’ten %23,3’e gerilemiştir. Kayıt dışı istih-
dam oranında görülen azalış son dönemlerde Türkiye’de kayıt dışı istihdamla yapılan
mücadelenin olumlu sonuçlarını ortaya koymakta olup, artan istihdamın kalitesi
bakımından da olumlu görülmektedir. 

• Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Mart döne-
minde 2 milyon 747 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %9,7 seviyesinde gerçek-leşti. İşsizlik
oranı erkeklerde %9,1, kadın-larda ise %11 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı
%11,6 olarak tahmin edil-di. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %16,7 iken,15-
64 yaş grubunda bu oran %9,9 olarak gerçekleşmiştir.

• 2013 yılında eğitim durumu itibarıyla işsizlik oranlarına bakıldığında en yüksek oranın
% 12 ile lise mezunlarında olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde bir önceki yıla
göre lise mezunlarında işsizlik oranı 0,2 puan artmıştır. Yükseköğretim mezunlarında
işsizlik oranının 0,2 puan artarak % 10,3’e yükseldiği görülmektedir. 2013 yılında işsizlik
oranları bir önceki yıla göre okur-yazar olmayanlarda % 3,9’dan % 4,9’a, lise altı
eğitimlilerde % 8,7’den % 9,3‘e ve meslek lisesi mezunlarında da % 10,1’den % 10,5’e
yükselmiştir. 

10
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Tablo.4. İşgücü Piyasasında Gelişmeler (15+ yaş, Bin kişi

Kaynak: www.kalkinma.gov.tr

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin mevcut fiziki kapasitelerine göre
fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının dikkate alınmasını amaçlayan ve imalat sanayi
üretimindeki gelişmeler için önemli bir gösterge İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı,
2010 yılında %72,6, 2011 yılında %75,4 iken 2012 yılında %73,6’ya düşmüş 2013 yılında
ise %76 seviyesine yükselmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı
2013 yılında %75,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelir ve giderlerine bakıldığında 2012 yılında 27.798 milyon TL
olan gider-gelir farkı 2013 yılında 22.178 milyon TL’ye gerilemiştir. Aynı biçimde bütçe ve
nakit dengesinde iyileşme olduğu gözlenmektedir. 

Tablo.5.Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderleri (Milyon TL)

Kaynak: www.hazine.gov.tr

A. Antalya Hakkında Bilgiler

Antalya ili, Türkiye yüzölçümünün %2.6’sını oluşturan Antalya 20.909 km²’lik
yüzölçümüne sahiptir ve 32 - 27’ doğu boylamları ile 36 - 06’ kuzey enlemleri arasında
yer almaktadır. Antalya ilinin sınırlarını kuzeyde Toros Sıradağları, güneyde Akdeniz ve
batıdan doğuya doğru Muğla, Burdur, Isparta, Konya ve İçel illeri oluşturmaktadır. İlin
yapısını genelde, güneyde dik yamaçlarla kesilen Akdeniz ve kuzeyde uzanan Toroslar
belirler. Antalya’nın batısı genel adıyla Tekeli Platosu, doğusu ise Taşeli Platosu olarak
anılmaktadır. Antalya'nın dağları; Akdağ, Susuz Dağlar, Alacadağ, Beydağları, Tahtalı
Dağ ve Geyik Dağları'dır. En önemli ovaları ise Antalya Ovası, Finike Ovası, Alanya Ovası,
Kasaba ve Demre Ovaları ile Tekirova'dır. Antalya Ovasını Düden, Aksu, Köprü ve Man-
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avgat Çayları sulamaktadır. Ovanın kuzeydoğusunda yükselen Geyik Dağları'nın batısı
çam ormanları ile örtülüdür. Antalya topraklarında yer alan akarsular, Toroslar'ın güney
yamaçlarının suyunu toplayarak oluşurlar. Bu sebeple daha çok dere ve çay
görünümündedirler. Yazları sıcak geçtiği için suları yaz dönemlerinde kurur. İl
topraklarında Oymapınar, Alakır ve Korkuteli Baraj Gölleri de bulunmaktadır.

Tablo.6. Antalya İli Yüzölçümü, Yükseklik ve Kıyılara İlişkin Bilgiler

Kaynak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (MATSO, Ekonomik Rapor-2012)

Antalya il sınırları içinde toplam 9 adet gölet, 5 adet baraj, 4 adet doğal göl bulun-
maktadır. Antalya ili topraklarının % 75.9’unu dağlar, % 12.9’unu ovalar, % 0.5’ini yaylalar
ve % 10.7’sini platolar oluşturmaktadır. Tablo.6’da da görüldüğü gibi, yüzölçümü açısından
ilk sırayı Korkuteli ilçesi almakta olup, bunu Manavgat izlemektedir. Tablo.7’de görüleceği
gibi, Antalya ili nüfusu sürekli artış göstermektedir. 1970-2013 yılları arasında Türkiye’nin
nüfusunda %115.3 oranında artış olurken, Antalya ili genelinde bu artış oranı %273.8
olmuştur. Yani, Antalya ilinin nüfusu Türkiye’nin nüfus artışının en az 1 kat daha üze-
rindedir. Özellikle son 20-25 yılda Türkiye’deki turizm yatırımlarının önemli bölümünün
Antalya ilinde odaklanması ve yoğun istihdam ihtiyacı ilin yatırım alan kıyı bölgelerinin ve
bu sektöre yönelik hizmet sektörü yatırımlarının yoğunlaşmasıyla göç ve nüfus hızla
artmıştır. 
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Tablo.7.Yıllara Göre Antalya İlinin ve Türkiye’nin Nüfusu

Kaynak: TÜİK Verileri

2013 yılı verilerine göre, Antalya ilinde kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu 101
olup, Türkiye ortalamasına (100) çok yakındır. 2013 ADNKS’ye göre Antalya’da nüfusun
1.090.843’ü (%50,54)  erkek 1.067.422’si (%49,46)  kadından oluşmaktadır.

Tablo.8.İlçelere Göre Antalya İlinin Nüfusu-2013

Kaynak: TÜİK Verileri

Tablo.8’de görüldüğü gibi, Antalya ilinin nüfusu olarak en büyük ilçesi Muratpaşa (met-
ropol ilçe) olup, Manavgat ilçesi dördüncü sırada yer almaktadır. Manavgat ilçesinin An-
talya ili nüfusuna oranı %9,7’dir. Bilindiği gibi, 2012-Aralık’ta çıkan Büyükşehir Kanunu’na
göre, 30 il Büyükşehir (Bütünşehir) olarak ilan edilmiş olup, bu illerde köy ve kasabaların
idari statüsü sona ermiş ve hepsi mahalle statüsüne dönüşmüştür. Bu kanundan önceki
son yılda yani 2012 yılı verilerine göre Türkiye’de nüfusun %22,72’si belde ve köylerde
yaşarken bu oran Antalya ili için %28,67’dir. Fakat 2013 yılı ve daha sonraki yıllar için
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Antalya ili Türkiye’nin temel trafik akslarının uç noktasında bulunmaktadır. Turizm,
sera ve narenciye alanlarındaki konumu nedeniyle önemli trafik çekim merkezlerinden
biridir. Antalya ülke ve dünyaya  kara,  hava ve deniz yolları ile bağlantılıdır. Karayolları
yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığında en önemli paya sahiptir. Turizme yönelik yurtdışı
yolcu taşıma-cılığı ise büyük ölçüde hava yollarıyla yapılmaktadır. Özellikle, turizm se-
zonunda çok yoğun bir hava trafiği yaşanmaktadır. Antalya ili, ulusal karayolu ağına
“devlet yolu” tanımında olan altı ana aks ile bağlantılıdır. Coğrafi konumun da özen-
dirdiği bu durum, ekonomik yapıyı da etkiler biçimde ilin ulaşımında karayolunu daima
öne çıkarmıştır. İl merkezine ise  üç aks ile girilmektedir. Antalya ili sınırları içinde karay-
olu ile ulaştırma; 983 km devlet yolu, 705 km il yolu, 385 km turistik yol ve 8.284 km
köy yolu olmak üzere toplam 10.357 km ile ulaşım sağlanmaktadır. İlin en yoğun trafik
yüküne sahip  Antalya-Alanya otoyolu 1993 yılında programa giren bir projedir. Yer yer
çalışmalar de-vam etmekle birlikte, yolun tamamına yakını trafiğe açılmıştır.

Türkiye İş Bankası “2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi
Araştırması”na göre, Antalya ili İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralamasında “dör-düncü”
sırada yer almakta olup, birinci grup gelişmiş iller arasında yer almaktadır. Yine aynı
araştırmada Türkiye’de illerin gelişmişliğini gösteren endeksin oluştu-rulması
kapsamında kullanılan veri se-tinden hareketle  bankacılık sektörü bü- yüklüklerinden
(tasarruf mevduatı, nakdi krediler, gayri nakdi krediler, takipteki alacaklar oranı, şube
sayısı, ATM sayısı, interaktif müşteri sayısı, üye işyeri sayısı, POS sayısı) faydalanılarak
İllerin Finansal Gelişmişlik Endeksi Sıralaması (FİGE) hesaplanmıştır. Buna göre de
Antalya ili Türkiye genelinde “dördüncü” sırada yer bulmuştur.

(http://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_03_2012.pdf) 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırala-
ması-2011 (SEGE-2011) araştırmasına göre, Antalya ili 5 nci sırada yer al-maktadır.
Buna karşılık Antalya 2003 yılında 10 ncu sırada yer alıyordu. Yani, 5 sıra birden yük-
selme söz konusudur. 

Antalya ili ekonomisinde ve istihdamda  hizmetler sektörü ve tarım sektörü ağırlıklı
paya sahiptir. Tarımsal verimlilik yüksek olup, tarıma dayalı sanayi de gelişme
eğilimindedir. İlde hizmetler sektörü en ön sıradadır ve bunda turizm ve bağlantılı
hizmetler belirleyicidir. Antalya’da turizmden elde edilen gelirler ülke ekonomisinin

artık belde - köy nüfusu olmayıp, köy ve beldelerin tamamı ilçelere bağlı muhtarlık  statü-
süne dönüşmüştür.

Tablo.9. Türkiye ve Antalya'da Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı-2012

Kaynak: TÜİK, ADNKS verileri
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bütünü için de önemli bir girdi sağla-maktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Antalya
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok göç alan şehirlerinden biridir. İlde turizm, ticaret
ve sanayi en önemli unsurlardır. Antalya’da buğdaydan mısıra, susamdan pamuğa, por-
takaldan muza değin her türlü ürün yetişmektedir. Pamuk, yer fıstığı, susam, tu-
runçgiller, muz ve turfanda sebzeler daha çok kıyı kesiminde yetiştirilmektedir. Tahıl,
baklagiller, şeker-pancarı, üzüm, ayva ve armut gibi meyveler bölgenin iç kesimlerinde
üretilmektedir. Öte yandan, kesme çiçek yetiştiriciliği de önemli bir aşama kaydetmiş
olup, birçok ülkeye çiçek ihraç edilmektedir. 

Türkiye’nin seracılık merkezi olan Antalya ilinde serada üretim tek ve çift ekim
şeklinde uygulanmaktadır. Tek Ekim; bir takvim yılında aynı serada tek ürünün
alınmasıdır. Tek mahsul yetiştiriciliği, ısıyı daha iyi absorbe etmesi ve daha sıcak olması
nedeniyle genellikle cam serada, mikroklima olan alanlarda ise plastik serada
yapılmaktadır. Çift Ekim; bir takvim yılında aynı serada iki farklı veya aynı ürünün üst
üste iki defa üretilmesidir. Türkiye’deki toplam cam sera alanının % 83’ü Antalya ilinde
bulunmaktadır. Antalya ili oransal olarak Türkiye cam sera alanı içerisinde büyük bir
pay almasına karşın ilde plastik sera alanı daha fazladır. Plastik sera alanının özellikle
son yıllarda cam seraya oranla daha fazla artış göstermesinin en önemli nedenleri plas-
tik sera tesis maliyetinin cam seraya göre daha düşük olması ve son yıllarda plastik
teknolojisindeki gelişmeler olarak söylenebilir. (Antalya Tarım Master Planı, 2011) 

1980'li yılların başlarında görülen turizm yatırımları, kent merkezi ve kıyı şeridi
boyunca yer almaktadır. Tesisler açıldıkça turiste yönelik satış mağazaları, restoranlar,
seyahat acenteleri ve araba kiralama firmaları çoğalmıştır. Bölgedeki çok sayıda otel
ve tatil köyü yerli ve yabancı turiste hizmet vermektedir. Özellikle 1985 sonrası turizm
sektöründe atılımlar izlenmiş ve turizm motor sektör konumuna gelmiştir. Antalya’nın
en önemli büyüme potansiyeli, turizm ve tarım sektöründedir. Antalya’ya gelen turist
sayısı 1990’da 800.000  civarında iken, 2013 yılında Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi
sayısı, bir önceki yıla göre %7,5 artarak 12 milyon 66 bine ulaşmıştır. 2013 yılında  An-
talya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülke 3 milyon 338 bin 166 kişi ile Rusya Federasyonu
olmuştur. 2013 yılında Antalya'yı Almanya'dan 2 milyon 834 bin 413 kişi, Hollanda'dan
547 bin 370 kişi ziyaret etmiştir.

Antalya ili Isparta ve Burdur illeri ile birlikte İBBS sınıflandırmasında TR61 Bölgesinde
yer almaktadır. TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesi 2011 yılında top-lam gayri safi
katma değerden %4,0 pay alarak 26 bölge içinde 6. sırada yer al-mıştır. TR61 böl-
gesinin toplam gayri safi katma değeri içinde tarım sektörünün payı %16,6’dır. TR61
bölgesi toplam Gayri Safi Katma Değerinde sanayi sektörünün payı %13,3 ve hizmetler
sektörünün payı %70,2’dir. Kişi başı bölgesel gayri safi katma değer hesaplamalarına
göre TR61 bölgesi, tüm yıllarda 7. Sırada yer almıştır. 2011 yılında TR61 bölgesi için
kişi başı gayri safi katma değer 16 972 TL olup, bu değer 10.122 $a denk gelmektedir.
Türki-ye için bu değer 9.244 $dır. (www.tuik.gov.tr)

Diğer yandan, Prof.Dr.Erinç YELDAN tarafından araştırmada ise TR61 bölgesi illeri
Antalya, Isparta ve Burdur illerinde kişi başına gelir 11.004 $’dır. 

Antalya ili ekonomisi ve ticareti açı-sından önemli unsurlardan birisi “Antalya Serbest
Bölgesi”nin varlığı ve işlerliğidir. Antalya Serbest Bölgesi şehir merkezine 12 km,
havalimanına 25 km. mesafede ve Antalya liman sahasının hemen bitişiğinde 607.130
metrekarelik bir alana kurulu olup, 14 Kasım 1987 tarihinde hizmete girmiştir. Arazi ve
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altyapı finansmanı devletçe karşılanan, üstyapısı ise yatırımcı firmalar tarafından
gerçekleştirilen Antalya Serbest Bölgesi'nin işletimi ise Bakanlar Kurulu Kararı ile özel
sektöre verilmiş ve bu amaçla hisselerinin % 36'sı kamuya, % 64'ü ise özel sektöre ait
olan Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) kurulmuştur. Bölge, tamamlanmış
bulunan elektrik, su, telekomünikasyon hizmetleri, yeşil alanları, yolları ve arıtma tesisi
ile tüm gelişmiş serbest bölgelerle rekabet edebilecek düzeyde olup, 1998 yılından bu
yana her türlü yükleme boşaltma hizmetlerinin yapılabildiği bir rıhtıma da sahiptir. Ayrıca
2000 yılı Şubat ayından itibaren Antalya Limanı'ndan konteynır ticaretinin başlamış
olması da Bölgenin ulaşım açısından avantajını artırmıştır. Antalya Serbest Bölge
İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) 10.10.2006 tarihinde Uluslararası bir kuruluş olan TÜV Industrie
Service GmbH tarafından DIN EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sertifikası almaya
hak kazan-mıştır.

Bölgenin yatırım için ayrılan alanlarının toplamı 448,168 metrekare olup, bu sahanın
% 99'u aşan bir bölümü yatırımcılar tarafından kiralanarak işletmeye alınmış durum-
dadır. Bölge'de Hazine'ye ait olan 32,537 m² kapalı alan ve antrepoların ise 11,714 m²'si
girişimciler tarafından kiralanarak aktif ticari faaliyete geçirilmiş durumdadır. 

Serbest Bölge'ye bugüne kadar, kuruluş safhasındaki altyapı yatırımları ve zaman
içindeki geliştirme harcamaları da dahil olmak üzere devlet tarafından yapılan
yatırımların toplam tutarı yaklaşık 12.8 milyon $, yerli ve yabancı girişimciler tarafından
gerçekleştirilen bina, makine ve teçhizat vb. yatırım tutarı ise 95 milyon $’ı aşmıştır.
Bunun yaklaşık %30'luk bir bölümü ise yabancı sermaye yatırımlarıdır. Yerli ve yabancı
yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olan Antalya Serbest Bölgesi bugün % 97
doluluk oranına ulaş-mıştır. Türkiye’de faaliyette bulunan 19 serbest bölge arasında
Ticaret Hacminde 8.sırada yer almasına rağmen üretim ağırlıklı faaliyetleri dolayısıyla
İstihdamda 4. sırada bulunmaktadır. Antalya Serbest Bölgesi’nde, 2013  toplam 110
firma bulunmakta ve bu firmalarda 28’i yabancı olmak üzere toplam 3.328 kişi istihdam
edilmektedir.   

Net olarak 425.106 m²’lik kiralanabilir parsel alanına sahip Antalya Serbest Bölgesi
ticaret hacmi; 2000 yılında 215,1 milyon $ iken, 2008 yılında iki mislini aşarak 729 mil-
yon $ olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 103 firmanın faaliyet gösterdiği serbest
bölgede 3.754 kişi istihdam edilmiştir. 2009 yılında ise toplam ticaret hacmi bir önceki
yıla göre %17 oranında azalarak 605,9 milyon $ olmuştur. 2010 yılında ticaret hacmi
%18 oranında artarak 716.7 milyon $’a yükselmiştir. 2011 yılında Antalya Serbest Böl-
gesi ticaret hacmi % 2,03 oranında artarak 731.2 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2012
yılında ise; 749.7 milyon $’a yükselmiştir.

Ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayan serbest bölgelerin ticaret hacmi
2013 yılında 23,2 milyar $’a ulaştı. Ege Serbest Bölgesi, 2013 yılında gerçekleştirdiği
4,6 milyar $’lık ticaret hacmi ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Antalya Serbest Bölgesi
ise 2013 yılı itibarıyla 902 milyon $’lık ticaret hacmine ulaşmıştır. Tablo.10’da görüleceği
gibi 2000 yılından bu yana bazı yıllar dalgalanma olmakla birlikte Antalya Serbest Böl-
gesinden Ticaret hacmi giderek artış eğiliminde olup, 1 milyar $ sınırına yaklaşmıştır. 
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Tablo.10. Antalya Serbest Bölgesi Ticaret Hacmi

Kaynak: Antalya Serbest Bölgesi Verileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Verileri

Antalya Serbest Bölgesinde yatırım yapmanın avantajları şöyle belirtilmektedir;

• Üretken ve düşük maliyet
• Üreticilere kurumlar vergisi muafiyeti
• İşlemlerde vergi, resim, harç istisnası
• Para birimi T.C. Merkez Bankasının kabul ettiği konvertibl para birimleridir
• % 100 yerli yada yabancı firmalar, yada ortak firmalar olabilir
• Açık alan kira bedeli düşüktür. 
• Hizmet ve Liman ücretleri Akdeniz ülkelerinin liman ücretlerinden düşüktür
• Bürokrasi en azdır 
• Alt yapısı hazır olup, gelişmiş ülkelerdeki düzeydedir
• Bölgede takas yolu ile ticaret serbesttir 
• Gümrük Mevzuatı ve Belediye, Yabancı sermayeyi teşvik, pasaport kanunlarının 
S.B. Kanununa aykırı hükümleri uygulanmaz.
(http://www.asbas.com.tr/asbas_antalya_serbest_bolgesi-avantajlar.asp)
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İKİNCİ BÖLÜM

MANAVGAT İLÇESİNDE 
SOSYO-KÜLTÜREL YAPI
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2. MANAVGAT İLÇESİNDE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI

Manavgat ilçesi, 2283 km²'lik yüzölçümüyle Antalya ilinin en geniş  ilçesidir. Manavgat
Peolotik çağdan, günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bugünkü Ma-
navgat, kuzeyde Toroslar, güneyde Akdeniz, doğuda Alaraçayı, batıda Köprüçayı ile çevrili
olan Antik Pamfilyanın doğu kısımlarıdır. Pamphylia'nın kelime anlamı çok dil konuşulan,
çok kabilelerden oluşmuş, ülke; kabileler ülkesi demektir. 

Manavgat‘ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yerleşim merkezi oluşunun
MÖ 150-200 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. 400-500 yılları arasında konaklama
ve göçme şeklinde geçici yerleşmelere sahip olduğu söylenmektedir. İki bin yıl önceden
yakın zamana kadar, şimdiki ilçe yakınlarında kayıklar ve gemilerin çay üzerinde bulunan
iki yaka arasında yük ve insan taşımacılığı yaptığı belgelerden anlaşılmaktadır. 

Oldukça önemli bir konumda bulunan bölge için; Antik dönemde yapılan birçok ege-
menlik savaşında Pamfilya (Manavgat), Alanya ve çevresiyle birlikte olayların içinde
kalmış ve küçümsenmeyecek üne kavuşmuştur. M.S. 4. yy.da gittikçe Hıristiyanlaşan
bölge M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla
Doğu Roma Bizans egemenliği altında kalmıştır. M.S. 7.yy'larda ise bölge ardı arkası ke-
silmeyen Arap korsanlarının akınlarına uğramış, bölgedeki Hıristiyan şehirlerin gittikçe
önemi azalmıştır. Araplar tarafından sürekli yağma ve talan edilen bölgeyi korumak için
Bizans İmparatorluğunun kurduğu özel donanmanın bile bölgeyi koruyamaması sonucu,
bölge eski gücünü kaybetmiş ve yıpranmıştır. Manavgat bölgesi, 12. ve 13.yy.da ise
Selçuklu Türklerinin yoğun yerleşimine sahne olmuştur. O dönemde bölge,
Karamanoğulları beyliğine bağlıdır. 1492 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları
beyliğini ortadan kaldırmasıyla bölge Osmanlı Egemenliği altına girmiştir. Malazgirt
savaşından sonra bu yöreye Horasan‘dan gelen yörükler ve yörük beyleri yerleşmiştir.
Evliya Çelebi, şimdiki Gündoğdu Köyü yakınlarında, Sarısu civarında kaplan avlandığını
ve bu çevrede yörük denilen halkın oturduğunu anlatır. Manavgat ırmağının batı yakası
Tugay Beyleri‘nin, doğu yakası Senir Beyleri‘nin tımar zeamet ve hasları olarak
Cumhuriyet Dönemi‘ne kadar devam etmiştir. Sultan Abdülmecit zamanında (1859)
yapılan yeni idari düzenleme ile Alanya ile birlikte Konya Eyaletine bağlanan Manavgat
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ilçe yapılarak Antalya'ya bağlanmıştır. Doğa ve tarihin
birleştiği bir yer olan Manavgat ve çevresi kültür ve turizm bakımından önemli bir beldem-
izdir. Yörede bulunan Seleukia, Selge, Etenna, Side gibi antik kentler Manavgat‘a olan il-
giyi arttırmaktadır. Bunun yanında Selge yolu üzerinde bulunan Olukköprü (Köprülü
Kanyon) Milli Parkı ve ünlü Manavgat Şelalesi yörenin önde gelen güzellikleri arasındadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında elverişsiz doğal ortam (ırmak taşmaları, sıcaklık, sıtma
hastalığının bir doğal afet olması) nedeniyle büyüyüp gelişemeyen Manavgat, o yıllarda
bir sürgün kenti olmuştur. 1940 yılında 1162 nüfusu olan bölge; tarımın gelişmesi,
hükümet ve belediyenin doğal şartlarla mücadelesi sonucu 1960'lı yıllardan itibaren
gelişmeye başlamıştır. Şüphesiz bu gelişmede turizmin etkisi tartışılmaz bir gerçektir.
Günümüzde Manavgat; doğal güzellikleri, geçmişte bölgede yaşayan farklı kültürlerin
bıraktığı izlerle birlikte, ülkemiz ve hatta dünya için önemli turizm bölgelerinden biri konu-
muna gelmiştir.
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A.Nüfus Yapısı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sitemine göre,  2013 yılında Manavgat’ın nüfusu 208.526’ya
yükselmiştir. Nüfusun 107.221’i erkek, 101.305’i ise kadındır. 2012 yılı itibarıyla yani
6.Aralık.2012’de Resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Yasası”nın çıktığı yıl Manavgat
ilçesinde nüfusun %49,4’ü ilçe merkezinde, %50,6’sı kasaba veya köylerde yaşamını
sürdürmekte idi. Burada ortaya çıkan temel olgu, Manavgat ilçesi kır ağırlıklı bir nüfus
yapısı göstermekte idi. 2012 yılı verilerine göre Manavgat ilçesi 9 kasaba ve toplam 78
köyden oluşan bir ilçe konumunda idi. Kasabalar; Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Ilıca,
Kızılot, Oymapınar, Sarılar, Side ve Taşağıl’dır. 2012 yılında çıkan Büyükşehir Yasası ile
tüm bu köyler ve kasabalar ilçeye bağlı birer mahalleye dönüşmüştür.

Tablo.11 dikkatli incelendiğinde ortaya çıkan en önemli olgunun “hızlı nüfus artışı”
olduğu görülür. 1990 yılı baz alındığında ilçe nüfusunun son 23 yılda %80.2 oranında
arttığı görülmektedir. Fakat tabloda asıl ilgi çeken ilçe merkezi nüfusundaki baş döndürücü
artıştır. 1970 yılı baz alındığında 2013 yılında ilçede toplam nüfusun %334.3 oranında
arttığı görülür. Aynı oran Antalya ili geneli için ise %273.8’dir. Yani, Manavgat ilçe merkezi
nüfusu Antalya ili toplam nüfusuna göre daha fazla artmıştır. Eğer bunu sadece ilçe
merkezi düzeyinde ele alacak olursak Antalya’ya göre yaklaşık 2 katlık bir artış
göstermiştir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir olgu ise ilçe merkezindeki nüfus
artışının kırdan-kente göçten çok dış göç biçiminde olmasıdır. Bu nedenle nüfus ile ilgili
rakamlar Manavgat'ta yaşayan gerçek nüfusu yansıtmamaktadır. İlçedeki turistik
tesislerde çalıştıkları halde kendi ilçe ve il merkezlerine sayım için gidenler de mevcuttur.
Turizm sezonunda ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerle mevsimlik çalışan elemanlar
da dahil edildiğinde ilçe nüfusunun 500-550 bini aştığı tahmin edilmektedir.

Tablo.11.Yıllara Göre Manavgat İlçesinin Nüfusu

Kaynak: TÜİK Verileri

Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında
yapılan hesaplamalara göre 2025 yılında Manavgat ilçesinin toplam nüfusu 523.175 ola-
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cak ve bu nüfusun 268.271’i ilçe merkezinde, 254.904’ü köy ve kasabalarda oturuyor ola-
cak. Buradan genel bir değerlendirme yapılırsa 2011 yılına göre ilçenin toplam nüfusu
2025 yılında 1,7 katlık bir artış gösterecektir (Tablo.12). Yine tabloda görüldüğü gibi, 2025
yılında aktif nüfusun %32,1’i tarım sektöründe çalışıyor olacak ki, bu 89.501 nüfusa denk
gelmektedir. 

Tablo.12.Manavgat İlçesinde Nüfusun Sektörlere Göre Çalışma Durumu

Kaynak: Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

B. Eğitim ve Kültür Yapısı

İl ve ilçelerin gelişmesinde eğitimin önemli rolü vardır. Özellikle kalifiye birey yetişmesi
anlamında meslek liselerinin önemli rolü vardır. Manavgat ilçesi açısından turizm ve tarım
eğitimimin önemli yeri vardır. Manavgat'ta resmi eğitim kurumları olarak; 3 anaokulu, 68
İlkokul, 36 Ortaokul, 8 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 7 Meslek Lisesi, 2 İmam Hatip Lisesi
mevcuttur. Toplam 125 okulda, 36626 öğrenciye 1283 derslikte eğitim öğretim verilmek-
tedir. Derslik başına ortalama 28 öğrenci düşmektedir. 

Tablo.13.Manavgat İlçesinde Resmi Eğitim Kurumları 

Kaynak: Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Verileri

Resmi eğitim kurumlarının yanı sıra, Manavgat ilçesinde özel eğitim kurumları da
faaliyet göstermektedir. Tablo.14’de görüleceği gibi, 3 Anaokulu, 4 İlkokul, 4 Ortaokul,
4 Anadolu Lisesi, 1 Fen lisesi, 1 Sağlık Meslek Lisesi, 9 Sürücü Kursu, 11 Dershane, 3
Rehabilitasyon Merkezi, 6 Etüt Merkezi, 8 Kurs, 18 Yurt olmak üzere toplam 72 özel
eğitim kurumunda 11791 öğrenci eğitim almaktadır.
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Tablo.14.Manavgat İlçesinde Özel Eğitim Kurumları 

Kaynak: Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Verileri

Manavgat ilçesinde Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı yeni açılan bir Turizm Fakültesi
bulunmaktadır. Bu ilçenin turizm kalkınması açısından önemli bir varlıktır. Ayrıca yine Ak-
deniz Üniversitesi’ne bağlı Manavgat Meslek Yüksek Okulu’nda; Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, İşletme Yönetimi, Otel İşletmeciliği,
Pazarlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ve Aşçılık programları vardır. Burada
programlar turizm ağırlıklı olup, özellikle turizm sektörünün de talep edeceği tarımsal
ürünlerin üretimi ve işlenmesi için tarım ağırlıklı bir Meslek Yüksek Okulu’nun açılması
da Manavgat ilçesine güç katabilecektir. 

Manavgat ilçesinde yerleşim Pamphilya olarak adlandırılan antik bölgenin içinde MÖ
VII-VI. yüzyılda başlamıştır. Manavgat bu bölgenin içinde yer almakla birlikte, asıl
medeniyet merkezi hemen yanındaki Side’dir. Manavgat’ın kuruluşuyla ilgili kesin bir tarihe
rastlanmamakla beraber, köklü yerleşim merkezi olması 150-200 yıl öncesine
dayanmaktadır. Manavgat’ın MS 400-500 yıllarında konaklama ve göçme şeklinde geçici
yerleşmelere sahne olduğu söylenmektedir. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde burada
“Yörük” denilen bir halkın oturduğundan bahsetmektedir. Ancak, o zamanki Manavgat,
bir yerleşme merkezi halinde olmayıp, kuzeyde Toroslar, doğuda Manavgat Çayı, batıda
Köprü Çayı, güneyde Akdeniz olan geniş alana verilen genel bir isimdi. Bu bölgeye Ho-
rasan’dan 1071 Malazgirt Savaşı ile Türklere açılan Manavgat kapısından gelen Yörük
beyleri yerleşmişlerdi. Bunlara “Senir beyleri halkı” denilirdi. 1820 yıllarına doğru bir oymak
çoğaldıkça güneye, kıyıya doğru inmişler ve bugünkü Manavgat köylerini oluşturmuşlardır.

1571 yılında Kıbrıs’ın fethine kadar Anadolu Eyaleti’nin bir sancağı olarak kalan Manav-
gat, fetihten sonra Kıbrıs Eyaleti’ne bağlanmıştır. 19. yüzyılda ise Alanya’ya bağlanmıştır.
Manavgat, Cumhuriyet’in kurulmasının ardından 1923’te Antalya’nın vilayet olmasıyla bir-
likte Antalya’ya bağlanmış ve 1924’te ilçe olmuştur. Kısacası, ilçenin tarihi Antalya tarihine
paraleldir ve eski çağlara kadar uzanmaktadır. İlçedeki değişik yerlerde Yunan, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserler mevcuttur. Side’deki antik ti-
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yatro ve Temple (tapınak), Homa köyünden başlayıp Side’ye ulaşan su kemerleri ve
köprüler, Selçuklu dönemine ait Köprü Çayı köprüsü, Hisar Kalesi, Kargı hanı, birçok
çeşme ve Osmanlı dönemine ait Manavoğlu kalesi başlıca kalıntılar arasında sayılabilir.

Manavgat’ta bir adet sinema mevcut olup, Manavgat Belediyesince kurulan Manavgat
Belediyesi Şehir Tiyatrosu da faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Belediye Kültür evinde
diksiyon ve tiyatro kursları verilmektedir. Her yıl İlçede Manavgat Uluslararası Barış Suyu
Turizm ve Kültür Festivali düzenlenmektedir. Öte yandan, Side Uluslararası Kültür ve
Sanat Festivali düzenlenmektedir.

Manavgat yazılı ve görsel basın ve yayın açısından potansiyeli yüksek bir ilçedir. İlçede
2 adet televizyon kanalı bulunmakta olup bunlar; MRT (Manavgat Radyo ve Televizyonu)
ve KLAS TV (Mega Klas Radyo ve TV Yayın Hizmetleri A.Ş.)’dir. Bunun yanı sıra 3 adet
radyo kanalı vardır; MRT Radyo, Side FM ve Venüs Radyo.

Manavgat ilçesinde çok sayıda yerel gazete bulunmaktadır. Bu durum ilçe dinamik-
lerinin harekete geçirilmesi açısından önemlidir. Bunlar: Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası Bülteni (3 aylık), Akdeniz Haber Gazetesi (Günlük), Manavgat’ın Sesi Gazetesi
(Günlük), Nehir Gazetesi (Günlük), Haberci07 (Haftalık), Sahil Gazetesi (Haftalık), Türk-
beleni (Haftalık), Manavgat Köprü Gazetesi (Haftalık), Akdeniz Gölge (Haftalık), Manavgat
Şelale Gazetesi (Haftalık), Akdeniz Söz Gazetesi (Haftalık), Merhaba Şelale (Haftalık),
Kent Gazetesi (Haftalık), Manavgat Manşet (Haftalık), Manavgat Gerçek (Haftalık), Yeni
Gazete (Haftalık), Manavgat Tercüman (Haftalık), Akdeniz Hedef (Haftalık), Nhaber
(Haftalık), Deniz Yıldızı (Haftalık), Manavgat Yankı (Haftalık), Akdeniz Saygın Haber
(Haftalık), Akdenizin Sesi (Haftalık), 

Side Face ( Aylık Dergi), Side Life ( Aylık Dergi), Manavgat Life ( Aylık Dergi), TİME
City (Aylık Dergi)

7.7.1983 tarihinde Manavgat Belediye'sine bağlı bir memurluk olarak kurulan
kütüphane, 1.1.1987 tarihinden  itibaren müdürlük haline dönüştürülmüştür. 1992 yılında
yeni binasına taşınan İlçe Halk Kütüphanesi 28.3.1993'ten beri bu dört katlı binada hizmet
vermektedir. Kitap koleksiyonu sürekli artan kütüphanede, 2013 yılı itibariyle 24.590 kitap
mevcuttur. 2013 yılında okuyucu sayısı 81.655’dir. Kütüphanenin halen 1.046 kayıtlı üyesi
mevcut olup, 2013 yılında ödünç verilen kitap sayısı 17.134’dür. Diğer yandan, Taşağıl’da
kütüphane bulunmakta olup, toplam 15.436 okuyucu ve 7.437 adet kitap bulunmaktadır.

Tablo.15. Kütüphanenin Okuyucu, Kitap, Üye ve Ödünç Verilen Kitap Sayıları

Kaynak: Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, www.manavgat.gov.tr

Manavgat ilçesinde 2013 yılı itibarıyla toplam aktif 201 adet dernek bulunmakta olup,
2013 yılında 15 adet yeni dernek kurulmuştur. 
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Manavgat ilçesi yerel potansiyelden çok dışarıdan gelen spor faaliyetlerine ve sporcu-
lara sunduğu olanaklar açısından potansiyeli yüksek bir ilçedir. İlçede 100. Yıl Atatürk
Spor Salonunun yanı sıra, belediyelere ve otellere ait çok sayıda çim futbol sahaları ve
tenis kortları ile semt sahaları bulunmaktadır. Manavgat’ta faaliyet gösteren spor kulüpleri
şunlardır:

• Manavgat Belediyespor Kulübü: Futbol, voleybol, satranç ve karate dalında faaliyet
göstermektedir.

• Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi: Voleybol ve karate dalında faaliyet göstermek-
tedir.

• Ilıca Belediyespor: Futbol ve karate dalında faaliyet göstermektedir.
• Side Belediyesi Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü: Satranç ve karate dalında faaliyet

göstermektedir.
• Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü: Futbol dalında faaliyet göstermektedir.
• Manavgat Koleji Spor Kulübü: Voleybol ve Badminton dallarında faaliyet göstermek-

tedir.
• Avşar Spor Kulübü: Kick-boks, Boks, ve Muay Thai dalında faaliyet göstermektedir.
• Irmak Rafting İhtisas Spor Kulübü: Kano ve rafting dalında faaliyet göstermektedir.
• Manavgat Basketbol İhtisas Spor Klubü: Basketbol dalında faaliyet göstermektedir.   
• Manavgatspor Kulübü: Futbol, taekvondo, atletizm ve bisiklet dalında faaliyet göster-

mektedir.
• Evrenseki Belediyespor: Futbol ve taekvondo dalında faaliyet göstermektedir.
• Sarılar Belediyespor: Futbol dalında faaliyet göstermektedir.
• Çolaklı Belediyespor: Futbol alanında faaliyet göstermektedir.
•Mehmet Şahin Voleybol İhtisas Spor Kulübü: Voleybol dalında faaliyet göstermekte-

dir.
• Bulut Karate ihtisas Kulübü: Karate dalında faaliyet göstermektedir.
• Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü: Karate dalında faaliyet göstermektedir.
• Manavgat Bahçeşehir Koleji: Voleybol branşında.
• Hedef Spor Kulübü: Taekwondo branşında.

C. Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Manavgat'ta 1 adet devlet hastanesi, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1 adet Toplum
Sağlığı Merkezi,  4 adet 112 Acil Yardım Kurtarma ve Hizmet İstasyonu, 9 adet sağlık evi,
16 aile sağlık merkezi, 4 adet özel hastane, 1 adet tıp merkezi, 136 adet eczane
bulunmaktadır. Manavgat Devlet Hastanesinde toplam 67 doktor, 276 hemşire-ebe ve
sağlık memuru çalışmaktadır. 

Tablo.16. Manavgat İlçesinde Toplam Sağlık Personeli Sayısı

Kaynak: Manavgat Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü
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Manavgat'ta kamuya ait sağlık birimlerinin yanı sıra, 4 adet özel hastane  ve iki özel
tıp merkezi ve bir adet göz merkezinin yanı sıra bazı özel poliklinikler sağlık hizmeti
sunmaktadır. Bunlara ilişkin veriler Tablo.17’de sunulmuştur. 

Tablo.17. Özel Hastane ve Polikliniklerin Sağlık Personeli

Kaynak: Manavgat Sağlık Grup Başkanlığı

Manavgat ilçesinde 2013 yılı itibarıyla evde bakım yardımı alan birey sayısı 1.041
olup, engelli evde bakım yardımı için yapılan başvuru sayısı ise 334’dür. İlçede şiddet
gören ve kadın sığınma evine yerleştirilen kadın sayısı 10’dur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MANAVGAT İLÇESİNDE 
EKONOMİK YAPI
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3. MANAVGAT İLÇESİNDE EKONOMİK YAPI

Manavgat'ın kuzeyi Toros Dağları ile çevrilidir. Sahil şeridi plajlar ve kumsallarla kaplıdır.
Denizden iç bölgelere gidildikçe ekilebilen düz ovaların yanında engebeli bir arazi yapısı
ön plana çıkmaktadır. Toros Dağları arasında gizlenen Eynif Ovası ünlüdür. Toros Dağları
üzerinde yörüklerin konakladığı yaylalar vardır. İlçenin Doğuda sınırını oluşturan Alara
Çayı, Karpuz Çayı ve ilçe merkezinden Manavgat Nehri ile üzerindeki Manavgat Şelalesi
dünyaca ünlüdür. İlçe sınırlarında Manavgat Nehri üzerinde Oymapınar Barajı ve Manav-
gat Barajı adında iki tane hidroelektrik santrali vardır. Manavgat ilçesi kuzeyde Isparta ili
Sütçüler ilçesi ile Konya ili Derebucak ilçesi, doğuda İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya
ilçeleri, batıda Serik ilçesi ile komşudur. İlçe ekonomisi merkezde ve daha önce belde
statüsünde olan bazı mahallerde turizme ve buna bağlı olarak ticarete dayanmakla bir-
likte, kırsal kesimde (eski köy ve beldelerde)  tarıma dayalıdır. Manavgat ilçesinde
ekonomik hareketliliğin en önemli dayanağını turizm ve tarım oluşturmakta olup, bu sek-
törler aynı zamanda ekonomik anlamda da en önemli geçim kaynağıdır. Manavgat
ilçesinde, büyük ve küçük ölçekli birçok turizm tesisi ile birlikte birçok ikincil konut
bulunmaktadır. Bölgedeki bu turizm yapıları yeni iş sahalarının oluşmasına sebep olarak,
birçok aileye iş imkanı sağlamaktadır. Tüm bunların dışında bölgedeki turizm yapılarının,
ülke ekonomisine katkısı da yadsınamaz bir gerçektir. Bölgede var olan yatak kapasitesi,
Türkiye'deki turizm gelirinin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Manavgat Ovası
yaklaşık 2.500 km2'lik verimli alanı ile Antalya ilinin en verimli ovası olup, tahıl, endüstri
bitkileri, örtü altı ve açık alan sebzeciliği, yem bitkileri, meyvecilik –özellikle narenciye–
ve süs bitkileri alanında tarımsal üretimin yanı sıra, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta
önemli boyuttadır. Sanayi çok gelişmemiş olmakla birlikte, tarım ve ticarete dayalı küçük
ve orta boy işletmeler faaliyet göstermektedir. 

A. Tarımsal Yapı

Manavgat ilçesinin toplam arazi varlığının %18.9’unu tarım arazisi oluşturmaktadır. İlçe
yüzölçümünün %66.9’unu orman ve fundalıklar oluşturmaktadır.

Tablo.18.Manavgat İlçesinin Yüzölçümü

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri

Tablo.19’da görüleceği gibi, Manavgat ilçesi tarım arazilerinin %64.8’i sulanmaktadır.
Sulanan alanlar içinde DSİ sulamaları kurumsal olarak ön sırada yer almaktadır.

Tablo.19.Tarım Arazilerinin Sulanma Durumuna Göre Dağılımı

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri, 2013
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- Bitkisel Üretim

Manavgat ilçesi sahip olduğu ekolojik ve tarımsal potansiyel nedeniyle bitkisel üretimde
hem önemli avantajlara hem de ürün çeşitliliğine sahiptir. Burada önemli olan ise bu
potansiyelin kalkınma doğrultusunda nasıl değerlendirildiğidir. Tablo.20’de görüleceği gibi,
Manavgat ilçesinde tarım arazilerinin %31.3’ü hububat tarımı için değerlendirilmektedir.
Buna karşılık katma değeri yüksek ürünlerden süs bitkileri sadece %0,09’luk bir alanı
kaplamaktadır. Burada önemli bir saptama ise şudur; binde1’den daha az bir alanda
yetiştiriciliği yapılan süs bitkileri bitkisel üretimden elde edilen GSHD’nin (Gayri Safi Hâsıla
Değeri) %2’sini oluşturmaktadır. 

Tablo.20. Manavgat İlçesi Tarım Arazilerinin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı-2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013

Tarla bitkileri ekiliş alanı açısından buğday ilk sırada yer almaktadır. Tablo.21’de
görüleceği gibi, ilçede susam da önemli bir ürün olarak belirmektedir. Burada ise susamın
ne tür işlendiği ve nasıl değerlendirildiği önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü
susam sanayiye konu olduğunda katma değeri daha yüksek bir ürün olarak ortaya
çıkmaktadır. Tarla bitkileri açısından tarımsal değer üretimi en yüksek ürün buğdaydır.
Fakat tarla bitkileri ekim alanının %39’unun buğday üretim alanı olduğu göz önüne
alındığında buğdayın tarımsal üretim değeri (TÜD) %24,5’de kalmaktadır.

Tablo.21.Tarla Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları-2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013
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İlçede açıkta sebze yetiştiriciliğinde Tablo.22’de görüleceği gibi, karpuz ilk sırayı al-
maktadır. Sebze yetiştiriciliği alanının %53,7’sinde karpuz tarımı yapılmakta olup, bunu
kavun ve biber takip etmektedir. 

Tablo.22.Açıkta Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları-2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013

Manavgat ilçesi tarımının geleceğinin kurgulanmasında seracılık, sera ürünleri vd. alan-
lar önem taşımaktadır. Katma değeri yüksek ürünler olarak kabul edilen sera ürünleri
açısından Manavgat ilçesi sahip olduğu fırsatları ne yazık ki iyi değerlendiremiyor.  İlçenin
tarım alanının sadece %1.9’unda (7.917 dekar) seracılık yapılmaktadır. Bu değerin en
azından %20’ye çekilmesi ilçede tarımsal kalkınmanın en önemli araçlarından birisi
olacaktır. İlçede tarım arazilerinin %64.8’inin sulandığı dikkate alınırsa bu hedef
ulaşılmayacak bir hedef olarak görülmemektedir. 

Tablo.23.Manavgat İlçesinde Sera Alanlarının Çeşitlerine Göre Dağılımı, 2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013

Tablo.24.Örtü Altı Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları-2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013
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Tablo.24’de görüldüğü gibi, örtü altı tarımında ilk 3 sırayı domates, karpuz ve kabak
almaktadır. Burada önemli bir saptama da şudur; ilçenin tarım alanlarının %1.9’unu işgal
eden örtü alanı tarımı toplam bitkisel üretim değerinin %30’unu oluşturmaktadır.

Tablo.25.Süs Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları-2011

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2011

Topraksız tarım ülkemizde giderek artan bir üretim yaklaşımı olup, gelecek yıllar için
umut var ve bir anlamda da yer yer zorunluluk gösteren bir uğraşı haline gelmektedir.
Manavgat ilçesi bu açıdan önemli avantajlara sahip olup, bu konuda Türkiye’de
öncülük yapabilir. Şu an itibarıyla 20 üretici 1.118 dekar alanda “topraksız tarım”
yapmaktadır. Bu oran Antalya ili genelinin yaklaşık %35’ine denk gelmektedir.
Topraksız tarıma özel yer ve önem verilmesi ilçede tarımdan elde edilen katma
değerin artmasında ve daha fazla istihdam sağlanmasında önemli bir araç olabile-
cektir. 

Tablo.26.Meyve Yetiştirilme Alanları ve Üretim Miktarları-2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013
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Tablo.26’da görüldüğü gibi, Manavgat ilçesinde en fazla yetiştiriciliği yapılan meyvelerin
başında zeytin gelmektedir. Alan çalışmaları sırasında zeytinin en önemli ürünlerden birisi
olduğu ve giderek de yetiştiriciliğinin arttığı belirtilmiştir. Nitekim şu anda meyve vermeyen
yaştaki zeytin ağacı sayısı verenlerin yaklaşık 3 katıdır. Bu da göstermektedir ki, gelecek
yıllarda zeytin çok daha önemli bir ürün haline gelecektir. 

Tablo.27.2012 Yılı Manavgat İlçesi Tarımsal Desteklemeleri

Tablo.27’de görüldüğü gibi, 2010 yılında toplam 8.617 çiftçi/işletmeye destek sağlanmış
olup, toplam destek tutarı 8.351.855 TL olmuştur. Bu destekler arasında birinci sırayı
hayvancılık destekleri almıştır. 2013 yılında ise desteklenen çiftçi/işletme sayısı 4.762’de
kalmış ve toplam destek tutarı ise 2.839.536 TL olmuştur. Yani 2/3 oranında azalma
olmuştur. Fakat burada hemen bir saptamada bulunmak gerekiyor; 2013 yılında 2012
yılında başlatılan desteklemeler uygulamada devam etmektedir. 
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Tablo.28.2013 Yılı Manavgat İlçesi Tarımsal Desteklemeleri

- Hayvancılık

Manavgat ilçesinde özellikle küçükbaş hayvancılık potansiyel sergilemektedir. Ülkemiz
genelinde küçükbaş hayvan sayısı azalmasına rağmen ilçede halen önemli sayıda
küçükbaş hayvan varlığı söz konusudur. Son yıllarda özellikle keçi sütünden elde edilen
süt ürünlerindeki fiyat artışı ile ilçede küçükbaş hayvancılık daha da ekonomik katkı
sağlayıcı hale gelebilir. Tablo.29’da görüldüğü gibi, ilçede 71.231 adet koyun, 59.423 adet
kıl keçisi ve 25.199 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Burada belirtilmesi gereken
önemli bir konu ise büyükbaş hayvanların büyük çoğunluğunun kültür ırklarından
oluşmasıdır.

Tablo.29.Hayvan Varlığı

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013

Manavgat ilçesinde ilçe potansiyeline göre özellikle büyükbaş hayvancılık yeteri kadar
değerlendirilemiyor. Bunda özellikle son yıllarda tarımdan kopan nüfusun önemli etkisi
vardır. Ayrıca, hayvancılık aile düzeyi geçimlik işletmeden pazara yönelik orta-büyük
işletmeciliğe doğru geçiş göstermektedir. İlçede son yıllarda hayvancılıkta özellikle
büyükbaş hayvancılıkta büyük işletme sayısında artışlar olmaktadır. Tablo.30’da
görüleceği gibi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manavgat İlçe Müdürlüğü Verilerine
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(2011) göre ilçede 50’den daha fazla büyükbaş hayvan bulunan işletme sayısı 17’dir.  

Tablo.30.Hayvan Sayılarına Göre İşletmelerin Dağılımı

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2011

Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelir açısından ilk sırayı süt almaktadır. İlçede
yer alan süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler vardır. Bu işletmeler daha çok yerel pazara
hitap etmektedir. İlçede turizm potansiyeli de dikkate alındığında hayvancılığın ve  de
özellikle süt ürünleri alt sanayinin daha fazla gelişmesi beklenir. Fakat bu alt sektörde de
dağınıklık ve rekabet koşulları ekonomik açıdan geliri düşürmektedir. Süt ve süt ürün-
lerinde kümelemeye gidilmesi ilçe ekonomisine katkıyı artırıcı bir unsur olarak görülebilir. 

Tablo.31. Hayvancılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelir-2013

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013

Tablo.32.İlçede Su Ürünleri Tesis Sayısı ve Kapasiteleri

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2013

Tablo.33. Su Ürünleri Üretim Miktarı 

Kaynak: Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri

- Su Ürünleri

İlçe su ürünleri açısından şanslıdır. Bir yandan deniz varlığı, akarsu-göl-baraj varlığı diğer
yandan turizm hareketliliği ilçede su ürünlerini de önemli bir sektör haline getirmektedir.
Fakat halihazırda alabalık tesisleri daha fazla ön plandadır. 

Tablo.33’de görüleceği gibi, 2013 yılı itibarıyla ilçe genelinde 237.9 ton su ürünleri üretimi
gerçekleşmiştir. 
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B. Turizm

Turizm; sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli etkileşim içinde olan, ülke ekonomi-
lerindeki giderek artan dinamik bir sektördür. Kişi başına gelir ve refah düzeyinin artması,
ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki hız, keşfedilmeyeni keşfetme tutkusu, turizmin
gelişimine ve farklılaşmasına katkı sağlamaktadır. Turizmin; döviz sağlayan, yeni istihdam
alanları meydana getiren, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan önemli
toplumsal-insancıl fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran nitelik kazanması,
ülkelerin dikkatinin turizm üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır (Bulut, 2000). Özellikle
gelişmekte olan ülkeler, karşılaştıkları ekonomik sorunların ve darboğazların aşılması için
turizmin meydana getirdiği dinamizmden azami ölçüde faydalanmaya çalışmaktadır.

Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre, dünyadaki her üç turistten biri AB
vatandaşıdır (www.istekobi.com.tr). Ancak, son yıllarda AB ve ABD'nin turizm pastasından
aldığı paylar giderek azalmakta, başta Çin olmak üzere Güneydoğu Asya ve Pasifik
ülkeleri, turistik açıdan yükselen cazibe merkezleri haline gelmektedir.

Tablo.34.Dünya Turizminde İlk On Ülkeye Ait Turizm Gelirleri (Milyon dolar)

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 

Dünya Turizm Örgütü, 2020 yılında 1,5 milyar turistin uluslararası geziye katılacağını
öngörmektedir. 1950 yılında uluslararası düzeyde seyahat eden kişi sayısının 25 milyon
olduğu düşünülürse 60 yılda yaşanan artışın boyutu daha iyi kavranabilir. Yukarıdaki
tablodan da görüleceği üzere gelişmiş ülkeler turizmden en çok geliri elde etmektedirler.
Gelişmişlik turizmin gelişmesine engel değil, aksine gerekli yatırımların gerçekleş-tir-
ilmesinde ekonomik destektir. Önemli olan bir yörenin değerlerini tam olarak tespit ede-
bilmek ve orayı doğru stratejilerle turizm merkezi haline dönüştürebilmektir. 

Gelişmekte olan birçok ülke açısından turizmin en önemli yönü, ekonomik yararlılığını
diğer sektörlere nazaran daha kısa sürede gösterebilmesidir. Bir turizm yatırımının getiri
sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer sektörlerdeki yatırımlara oranla çok daha
kısadır. 
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Tablo.35. Dünya Turizminde İlk On Ülkeye Ait Turist Geliş Sayıları (Milyon kişi)

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü, 2012

Turizm, başarılı bir tanıtım kampanyasından bir ya da iki yıl sonra, büyük gereksinim
duyulan döviz gelirini sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı oluşturabilen bir sektördür.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede
karşılaştıkları en büyük sorun olan döviz darboğazının aşılmasında, turizm sayesinde
elde edilen dövizler bir çıkış yolu olabilmektedir. 

Türkiye, eşsiz doğal ve kültürel değerleriyle turizm potansiyeli bakımından dünyanın
en önemli ülkelerinden biridir. Özellikle dünyada iki büyük dinin üç milyar civarındaki men-
subunu ilgilendiren tarihsel olayların cereyan ettiği bir ülke konumundadır. Türkiye,
Hıristiyanlığın inanç çekim merkezlerine sahip bir ülkedir. İlk kiliselerin kurulduğu ve
Hıristiyanlık tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı yerdir. Türkiye’nin bu zenginlikleri
paha biçilmezdir. Hıristiyanlığın doğduğu yer Filistin ise geliştiği, serpildiği yer Anadolu’dur.
Anadolu’da Türklerin kendi dini olan İslamiyet’e ait eserlerin yanı sıra, çok sayıda kilise,
sinagog ve diğer ibadethaneler vardır. Bu eserler, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmakta
ve diğer ülkelerden daha avantajlı duruma getirmektedir. Halen Manavgat ilçe sınırlarında
yaklaşık olarak 48.000 ha alanı kapsayan 6 turizm merkezi (Antalya Serik Çolaklı TM,
Antalya Serik Manavgat Kıyı Kesimi TM, Antalya Side TA, Antalya Oymapınar KTKGB,
Antalya Side II Nolu TM, Antalya Alanya Çenger TM) bulunmaktadır.

1980’lerden beri turizm sektöründe izlenen rasyonel politikalar sonucu Türkiye tüm
dünyada turizm sektöründe aranan bir destinasyon olmuştur. Bölgesel düzeyde Akdeniz
çanağında bulunan İtalya, İspanya, Yunanistan ve Mısır gibi ülkeler son yıllardaki
ekonomik ve siyasi kriz sonucu turizm sektöründe hem gelir kayıpları hem de ziyaretçi
kayıpları yaşamışlardır. Ülkemize gelen turistlerin yarısı Almanya, İngiltere, Bulgaristan
ve Hollanda gibi AB ülkelerinden gelmekteyken dört turistten birisi ise BDT ülkelerinden
gelmektedir.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tarafından yayınlanan raporda Türkiye'nin önde
gelen rakiplerinden olan İspanya, Yunanistan, İtalya ve Mısır turizminin küçüldüğü ifade
edilmiş, bu küçülme İspanya turizminde %4,9, Yunanistan’da %1,8, İtalya’da %5,5 ve
Mısır için ise %2,8 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşın, Türk turizminde % 1,3 oranında
büyüme olmuştur. Türkiye,  hâlihazırda dünya turizmine yön veren ilk 10 ülke arasındadır.
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Ülkemiz Türkiye Turizm Stratejisi -2023 vizyonunda ortaya konan ilk 5 ülke arasına girme
hedefine ulaşabilmek amacıyla birçok iddialı adımlar atmaktadır (www.euractiv.com.tr).
Tablo.36’da görüleceği gibi, 2012 yılında Türkiye’de müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi
sayısı 28,8 milyon olup, bunun yaklaşık %11’ini tek başına Antalya ili karşılamaktadır. 

Tablo.36. Müze ve Ören Yerleri, Ziyaretçi Sayıları ve Elde Edilen Gelir (2012)

Manavgat’ta yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olan bir müze ve bir ören yeri bulun-
maktadır

Tablo.37.Manavgat’ta Bakanlık Belgeli Tesislerin 
Antalya ve Türkiye Ölçeğinde Karşılaştırılması

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tablo.37’de görüldüğü gibi, Türkiye ölçeğinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli
her sekiz yataktan biri Manavgat’ta yer almaktadır. Antalya’da belgeli her dört yataktan
biri Manavgat’ta yer almaktadır. Manavgat bu rakamlarla haklı bir ünü ve geç kalmış bir
markayı hak etmektedir. Tablo.38’de görüleceği gibi, tesise giriş sayıları incelendiğinde
Manavgat’ ta Bakanlık belgeli tesislere giren her on kişiden biri yerli turisttir. Oysa bu oran
Türkiye’de dörtte üç Antalya’da ise dörtte bir düzeyindedir. Ortalama kalış süresi
bakımından da yabancılar da 6,7 yerlilerde ise 3,3 gibi bir rakamla Antalya ve Türkiye
ortalamasının üzerindedir. Benzer şekilde doluluk oranı açısından da Manavgat 61,36
yabancı ve 3,06 yerli turist oranları ile Antalya ve Türkiye ortalamalarının dışında bir
görünüm sergilemektedir.

Tablo.38.Manavgat’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli Tesislerin 
Tesise Giriş Sayıları, Geceleme, Ortalama Kalış ve Doluluk Oranı Açısından 

Antalya ve Türkiye Ölçeğinde Karşılaştırılması-2012 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Tablo.39’de görüleceği gibi, Antalya’da belgeli her dört yataktan biri Manavgat’ta yer
almaktadır. Yukarıdaki rakamlarla birlikte değerlendirildiğinde Manavgat’ta bulunan yatak
kapasitesi 160.000’in üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo.39.Manavgat’ta Belediye Belgeli Tesislerin 
Antalya ve Türkiye Ölçeğinde Karşılaştırılması

Doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerin, değerlerin bir arada olduğu, yaz ve kış sporlarının
aynı anda yapılabildiği Antalya en çok turist çeken bölgesi ve en çok yatak kapasitesine
sahip ildir. Tablo.40’da görüleceği gibi, 2013 yılında Antalya’ya gelen turist sayısı 11,5 mi-
lyonu geçmiş ve bunun %3.58’i yerli ziyaretçidir. Tabloda dikkati çeken önemli bir nokta,
uzun yıllardır en fazla turist gelen ülke Almanya iken 2013 yılında Rusya Federasyonu ilk
sırayı almıştır. 

Tablo.40. Antalya’ya Gelen Turistlerin Sayısı Milliyetlere Göre Dağılımı 

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri
(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,67130/yabanci-ziyaretci-sayilari-ve-milliyet-dagilimi-2010-
20-.html)

Tablo.41’de görüleceği gibi, 2013 yılı Haziran ayı verilerine göre, Antalya ili genelinde
turizm işletme ve yatırım belgeli toplam 870 tesiste 431.294 yatak mevcuttur. Manavgat
ilçesinin payı  tesis sayısında %29,4, toplam yatak sayısında payı %29,7’dir. Bu açılardan
Antalya ilinde en fazla paya sahip ilçedir.  
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Tablo.41. Antalya’daki Bakanlık Belgeli Tesis ve Yatak 
Kapasitelerinin İlçelere Göre Dağılımı

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri

Tablo.42’de görüldüğü gibi, Antalya’da turizme hizmet veren Bakanlık belgeli bu tesis-
lerin tür ve sınıflarına göre dağılımına bakıldığında 4 ve 5 yıldızlı otel ve tatil köyü sayısı
550 olup, bu toplam tesislerin %63,2’sine denk gelmektedir. 

Tablo.42.Antalya’daki Bakanlık Belgeli Tesislerin 
Tür ve Sınıflarına Göre Dağılımı

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri (2013 yılı ilk 6 ay verileri)

Manavgat’ta Bakanlık belgeli 209 tesiste 138.935 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
Belediye belgeli 197 tesis ve bu tesislerdeki 32.214 yatak sayısı eklendiğinde toplam tesis
sayısı 354’e yatak kapasitesi de 171.149’a ulaşmaktadır. (Tablo.43)
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Tablo.43. Manavgat’ta Toplam Tesis ve Yatak Kapasitesi 

Kaynak: www.manavgat.gov.tr

Antalya’nın ikinci büyük ilçesi olan Manavgat sahil bandında; Titreyengöl, Side, Ilıca,
Çolaklı, Evrenseki ve Gündoğdu turizm alanları; Manavgat Kızılağaç köyünde Orman ve
Su İşleri Bakanlığınca tahsis edilen turizm alanı; Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu beldeleri
ile Kısalar, Perakende, Denizyaka köylerinin D-400 karayolu ile kıyı arasındaki Özel Çevre
Koruma alanında kalan alanları mevcut olup, buralardaki tesislerde Antalya’ya gelen tur-
istlerin yaklaşık % 30’una hizmet verilmektedir. Manavgat’taki bu farklı turizm alanlarında,
doğa turizmi, kültür turizmi, spor turizmi gibi değişik imkanlar sunulmaktadır. 2008 yılında
Manavgat’ta 211 seyahat acentesi bulunurken, bu sayı 2009 yılında 222’ye, 2010 yılında
ise 229’a çıkmıştır. 2011 yılında 147, 2012 yılında 145, 2013 yılında 162  olmuştur. (Tablo.
44).  Bu durum Antalya ve Manavgat ilçesinin turizm kapasiteleri dikkate alındığında ülke
ekonomisine sağladıkları katkıyı da açıkça ortaya koymaktadır.

Tablo.44.Manavgat İlçesinde Seyahat Acenteleri Sayısı 

Kaynak: Manavgat Turizm Danışma Müdürlüğü

C. Sanayi ve Ticaret

Manavgat ilçesinde ticaret turizm ve tarım, sanayi ise yoğunluklu olarak tarıma dayalı
sanayi üzerinden gerçekleşmektedir. Manavgat ilçesinde, büyük-küçük çok sayıda turizm
işletmesi bulunmakta olup bu ekonomik ticari hayatın da tarım ile birlikte omurgasını
oluşturmaktadır. İlçedeki turizm ve tarım sektörü hareketliliği yeni iş sahalarının, istihdam
alanlarının ortaya çıkmasına fırsat tanımaktadır.  İlçede var olan otel, tesis sayısı ve yatak
kapasitesi, Türkiye'deki turizm gelirinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunun yanı
sıra tarım da turizm ile birlikte hem içle hem de bölge ekonomisinin en önemli gelir, iş
alanlarından birini oluşturmaktadır. 

2011 yılı verilerine göre Manavgat ilçesinde 60 adet tarımsal KOBİ bulunmaktadır. Bu
KOBİ’lerin alt sektörel ve kapasitelerine göre dağılımı Tablo.45’te verilmiştir. Tabloda
görüldüğü gibi, en fazla KOBİ ekmek ve unlu mamullerde yer almaktadır. Bunu süt ve süt
ürünleri takip etmektedir. Alan çalışmaları sırasında bu KOBİ’lerden bazıları ile yapılan
anket çalışmalarında kapasite kullanım oranlarının genelde düşük olduğu görülmüştür.
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Bu durum işletmelerin özellikle bölge içi ve ulusal düzeyde daha fazla tanıtım ve nitelikli
üretim yapmaları gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu arada Manavgat İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü 2013 yılı verilerine göre ilçede toplam 9 adet soğuk hava deposu,
depolama veya paketleme tesisi bulunmakta olup, bunların yıllık toplam kapasitesi 42.400
tondur.

Tablo.45. Tarımsal KOBİ Varlığı ve Kurulu Kapasiteleri

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2011

Manavgat ilçesinde 2013 yılı itibarıyla toplam mükellef sayısı 28.031’dir. Manavgat Mal
Müdürlüğünce 2009 yılında satışlardan 6.462.900 TL, kiralamalardan 937.808 TL; 2010
yılında satışlardan 3.031.870 TL, kiralamalardan 25.055 TL gelir elde edilmiştir. 2011
yılında ise Hazineye ait taşınmazların satışından 14.395.884 TL, kiralamalarından
270.175 TL gelir elde edilmiştir. 

Manavgat’ta faaliyette bulunan mükelleflere 2010 yılında 361,4 milyon TL’lik vergi
tahakkuk ettirilmiş, bunun 248,5 milyon TL’lik kısmı tahsil edilebilmiştir. 2013 yılında ise
607,1 milyon TL olarak tahakkuk edilen vergi olup,420,7 milyon TL’lik vergi tahsil edilmiştir
yani % 69,3 oranında vergi tahsilatı yapılabilmiştir.

Tablo.46. Vergi Tahakkuk ve Tahsilatları (Bin TL)

Kaynak: Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü

Tablo.47’de görüleceği gibi, ticareti terk eden işletme sayısı yıllara göre değişmekle
birlikte 2013 yılında en yüksek sayıya ulaşmış 423’e yükselmiştir. Aynı biçimde yine 2013
yılında tescil olan işletme sayısı da en yüksek sayıya ulaşmış olup 721 olmuştur. Fakat
ticareti terk edenlerin tescil olan işletmelere oranı (423/721) %58,7’dir. Yani neredeyse
her tescil olan 2 işletmeden 1’i kapanmıştır. 



Tablo.47. MATSO’da Tescil Olan ve Ticareti Terk Eden İşletmelerin 
İktisadi Faaliyet Kollarına ve Yıllara Göre Dağılımı
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Her ne kadar Manavgat ilçesinde ticareti terk eden işletme sayısı artsa da  Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı ticari işletme sayısı düzenli olarak artarak 2013 yılında
7.049’a yükselmiştir.  
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Tablo.49. MATSO’ya Kayıtlı Yeni Kurulan, Sermayesi Artan veya 
Feshedilen Şirketlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı 

Tablo.48. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Ticari İşletmelerin Sayısı

Tablo.49’de görüleceği gibi, son 4 yılda feshedilen şirket sayısında da önemli sapmalar
kaydedilmiş olup, özellikle 2013 yılında hem yeni kurulan hem de feshedilen şirket sayısı
artmıştır. Nitekim 155 limitet şirket kurulurken, 121 şirket feshedilmiştir. Bu durum Man-
avgat ekonomisi üzerinde durulması gereken bir olgu, kırılganlıklara ve durgunluklara
karşı farklı senaryoların üretilmesi gereğini de tartışmaya açmaktadır. 

Diğer yandan bu tablolardan şöyle bir çıkarımda da bulunulabilir; ekonomideki
gelişmeler bazı işletmeleri faaliyetine son vermek zorunda bırakırken, bazı yeni şirketlere
de kurulma fırsatı tanımıştır Tablo.50’de görüleceği gibi, 2010 yılında 2.387 olan toplam
şirket sayısı, 2013 yılında 3.086’ya yükselmiştir.
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Tablo.50. MATSO’da Yıllara Göre Şirket Tür ve Sayıları (Şubeler Dahil)

Şirketlerin yanı sıra, 2013 yılı itibariyle, 40 adet yapı kooperatifi, 21 adet tarımsal amaçlı
kooperatif, 5 esnaf ve sanatkar kooperatifi, 3 adet tüketim kooperatifi ve 66 adet diğer
kooperatifler olmak üzere MATSO’ya kayıtlı toplam 135 adet kooperatif bulunmaktadır.
(Tablo.51)

Tablo.51.MATSO’da Kooperatiflerin Konularına Göre Sayısal Dağılımı

D. Ormancılık

Manavgat ilçesinde Manavgat ve Taşağıl olmak üzere iki Orman İşletme Müdürlüğü
bulunmaktadır. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı şeflikler Manavgat, Yalçıdibi,
Yaylaalan ve Şelaledir. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne ise, Taşağıl, Sağırin,
Karabük, Kapan, Köprülü Kanyon Milli Parkı şeflikleri bağlıdır. 2013 yılı verilerine göre
Manavgat ilçesinde ormanlık alanlara ilişkin bilgiler Tablo.52’de verilmiştir.  
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Tablo.52.Manavgat İlçesinde Orman Alanı

Kaynak: www.manavgat.gov.tr
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MANAVGAT İLÇESİNDE 
ALTYAPI
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4. MANAVGAT İLÇESİNDE ALTYAPI

A. Enerji

Manavgat ilçesinde yoğunluklu olarak elektrik ve güneş enerjisi kullanılmaktadır. İklim
şartları ısınma ve ısıtma amaçlı olarak güneş enerjisinin yıl boyunca kullanılmasına imkan
sağlamaktadır. Bu durum temiz ve alternatif bir enerji kaynağı olarak önem taşımaktadır.
Elektrik enerjisi kaynağı yeterli olmakla birlikte, talebin ve kullanımın yoğun olduğu yaz
aylarında sorunlar yaşanmakta ve elektrik kesintileri olabilmektedir. Bundan dolayı başta
turistik tesisler olmak üzere işletmelerin çoğunluğunda jeneratör mevcuttur. İlçede, 27
adet direk tipi, 46 adet bina tipi olmak üzere toplam 73 adet merkez trafo bulunmaktadır.
Yaklaşık 25.000 civarında elektrik abonesi mevcuttur. Manavgat’ta elektrik enerjisi üreten
iki hidroelektrik santrali bulunmaktadır: Oymapınar ve Manavgat. Oymapınar Barajı,
merkezin 20 km. Kuzeyindeki Oymapınar köyünde 1984 yılında inşası tamamlanan ve
kaynağını Manavgat çayından alan, “çift eğrili ince kemer” tipinde bir barajdır. Ortalama
debisi 150 m³/sn. olan barajın yüksekliği temelden 185 m., talvegden 155 m. olup, kret
uzunluğu 360 m.dir.  Hidroelektrik santralinin kurulu gücü 540 MW, toplam enerji kapa-
sitesi 1620 GWh/yıl, sulama kapasitesi ise 450 m³/sn. dir. Tesisler EÜAŞ tarafından
işletilmektedir. Manavgat Barajı ise, merkeze 10 km. uzaklıkta 1987 yılında inşası tamam-
lanan ve kaynağını Manavgat çayından alan, “toprak dolgu” tipinde bir barajdır. Göl drenaj
alanı 930 km2 olan barajın yüksekliği temelden 29 m., talvegden 29.8 m. olup, kret
uzunluğu 360 m.dir.  Türbin kurulu gücü 48 MW, santral kapasitesi ise 230 m³/sn. dir.
Kepez Elektrik A.Ş. tarafından işletilmekte olan tesisler, 20.7.2003 tarihinden itibaren
EÜAŞ tarafından işletilmekte olup, baraj gölü 1996 yılında SS. Oymapınar ve Değirmenli
Köyleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifine kiraya verilmiştir.   

Tablo.53.Antalya ve İlçelerinde Elektrik Tüketimi

Kaynak: TEİAŞ-Antalya 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
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Tablo.53’de görüldüğü gibi, Antalya merkezinde 2013 yılında 3,379 Kwh elektrik
tüketilirken, Manavgat’taki elektrik tüketimi aynı yıl 877 Kwh olmuştur. Burada dikkati
çeken merkez ilçe hariç en fazla elektrik tüketimi Manavgat ilçesinde olup, bu da turizm
sektörünün ağırlığından gelmektedir. 

B. Ulaştırma

Antalya- Alanya transit yolu üzerinde bulunan Manavgat'a gerek kara gerekse hava
yolu ile ulaşım oldukça kolaydır. Ama deniz yolu taşımacılığı özellikle insan taşımacılığı
konusunda bir şeyler söylemek mümkün değildir. Bölgeye hava ile ulaşım Antalya ve
Gazipaşa Havalimanlarından sağlanmaktadır. Antalya Havalimanına 52 km. mesafede
bulunan Manavgat'a, havalimanından ulaşım kara yolu ile sağlanmaktadır. Yaz aylarında
arttırılan seferlerle belli başlı merkezlere ulaşım mümkündür. Yüksek Toros Dağları ve
Akdeniz Bölgesi‘nin doğal konumu nedeniyle ilçede tren istasyonu bulunmamaktadır. İlç-
eye en yakın tren istasyonları Isparta ve Burdur illerindedir. Manavgat'ın bazı büyük
merkezlere olan uzaklığı ise aşağıdaki gibidir;

Manavgat   - Antalya 78 km.
Manavgat   - İstanbul 802 km.
Manavgat   - Ankara 466 km.
Manavgat   - İzmir 524 km.

Manavgat ilçesinin diğer merkezlerle olan bağlantısı sadece karayolu ile
sağlanmaktadır. İlçedeki otobüs şirketleri batıda Antalya, doğuda Alanya üzerinden diğer
ilçelere ve illere ulaşımı sağlar. Otobüs şirketleri yaz aylarında artan turist sayısına göre
seferlerini arttırmaktadır. İlçeden Manavgat Şelalesi, Side, Sorgun gibi tarihi ve turistik
yerlere karşılıklı dolmuş seferleri yapılmaktadır. İlçede ve yakın yerlerde liman
olmadığından deniz ulaşımı sınırlı da Antalya ve Alanya Limanından sağlanır. 

Manavgat ilçesinde trafik bir sorun olarak belirmektedir. Önemli turizm merkezlerinden
olan ilçede trafik çözüm bekleyen bir sorundur. Yoğun bir karayolu trafiği özellikle turizm
sezonunda sorunu artırmaktadır. Çolaklı-Side bağlantısı ve buna bağlı olarak yeni
köprünün açılması ilçe merkezindeki trafiğin bir ölçüde rahatlamasını sağlamıştır. Ama
bu sorunu tam olarak çözmemektedir. En önemli güzergah olan Antalya-Alanya karayol-
unun genişletme çalışmalarının tamamlanması ile biraz daha rahatlama beklenmektedir.
Sorunun kalıcı ve sürdürülebilir çözümü için Antalya-Alanya şeridinde raylı taşıma sis-
temine geçilmeli, deniz yoluyla yolcu taşımacılığı bir öneri olarak sunulmaktadır. Kırsal
yerleşimlerin asfalt, stabilize ve ham yol olarak yararlanabildiği yol uzunluğu 1.025 km’dir.
Toplam 131 ünite 406 km’lik asfalt yolu kullanabilirken, 71 ünite de 325 km’lik stabilize
yolları kullanmaktadır.

Tablo.54. Kırsal Yerleşim Yollarının Durumu

Kaynak: Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri



MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI / EKONOMİK RAPOR 2013

48

C. Su ve Sulama

Manavgat ilçesi su kaynakları ve sulama açısından zengin sayılabilecek bir yerleşimdir.
İlçede bulunan barajlar ve yer altı su varlığı tarımsal sulama açısından avantaj
sağlamaktadır. Manavgat ilçesinde su konusu denildiğinde hemen ilk anda ön plana çıkan
konu “Manavgat Suyu Projesi” dir.  

- Manavgat Suyu Projesi

Manavgat Çayı Su Temin Projesinin yapımına 1992-Nisan’da başlanmış ve 1999
Eylül'de bitirilmiştir. Proje ile ilgili olarak 2007 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesine
bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’ne işletme hakkının devri
için görüşmeler sonuçlanmış ve 2008 Şubat ayında Bakanlar Kurulu kararıyla devir
gerçekleşmiştir. Ne var ki Antalya Büyükşehir Belediyesi işletme ve pazarlama sorunları
sebebiyle Manavgat Çayı Su Temini Tesisleri´ni yeniden DSİ´ye devretti. Projenin faaliyet
alanı içinde kara ve deniz yapıları vardır ve proje aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır. 

i. Su Alma Yapısı ve Ham Su Pompa İstasyonu

Su Alma Yapısı Manavgat Barajının yaklaşık 800 m. mansabında yer almaktadır.
Nehrin minimum su seviyesi olan +8.00 kotundan alınan su, +68.00 kotunda bulunan
Arıtma Tesisi Giriş Yapısına, Su Alma Yapısının hemen yanında bulunan Pompa İstasy-
onu vasıtası ile pompalanmaktadır. 6 esas 1 yedek olmak üzere 7 pompadan müteşekkil
Pompa İstasyonunun günlük kapasitesi 500 000 m³ dür. Pompalardan her birinin kapa-
sitesi 967 lt/sn ve basma yüksekliği 75 m’dir.

Tablo.55. Su Alma Yapısı ve Ham Su Pompa İstasyonu

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü

ii. Terfi Hattı
Terfi hattının her birinin çapı Ø 1 200 mm olan 2 borudan oluşmaktadır. Hattın uzunluğu

1 057 m.dir.

Tablo.56.Terfi Hattının Teknik Özellikleri

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü
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iii. Arıtma Tesisi

Günlük kapasitesi 250.000 m³ olan tesis +65.00 ve +55.00 kotları arasına
yerleştirilmiştir. Arıtma Tesisi aşağıdaki ünitelerden meydana gelmektedir.

• Dengeleme ve Havalandırma Tankı 
• Hızlı Karıştırıcılar ve Yavaş Karıştırıcılar 
• Durultucular 
• Hızlı Kum Filtreleri 
• Klor Temas Tankı ve Temiz Su Deposu 

iv. İsale Hattı

Arıtma Tesisi ile kıyıda bulunan Manevra Odası arasında yer alan İsale Hattı Ø 1600
mm çapında ve çelikten yapılmış 2 adet boru hattından müteşekkildir. İsale hattının
yaklaşık uzunluğu 10.000 m olup, her bir boru hattı 250.000 m³ su akıtabilecek kapasit-
ededir.

Tablo.57. İsale Hattının Özellikleri

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü

v. Kıyı Manevra Odası ve Pompa İstasyonu

Kıyı Manevra Odası, 250.000 m³ temiz su ve 250.000 m³ ham suyu veya 500.000 m³
ham suyu aynı zamanda iki farklı tankere yükleyecek tüm gerekli donanıma sahiptir. Buna
ilaveten, İsale Hattı ile deniz boruları arasında yer alan ve her biri yaklaşık 1 m³/sn kapa-
siteli 8 adedi asıl, 2 adedi yedek olmak üzere 10 pompadan oluşan Pompa İstasyonu,
basıncı artırmak suretiyle yükleme zamanını azaltmak amacıyla veya tankere yükleme
için daha fazla basınç gerektiğinde booster pompa rolü üstlenecektir.

vi. Deniz Altı Boruları

Kıyı Kontrol Binası ile yaklaşık 80 m derinlikte bulunan SPM terminalleri arasında; deniz
tabanına döşenmiş dört adet boru hattı mevcuttur. Bu dört hat, doğu SPM'ne yaklaşık
2.400 m ve batı SPM'ne yaklaşık 3.200 m uzunluğunda ve Ø 1.200 mm çapında ikişer
boru hattı olarak inşaat sırasında topoğrafik ölçüm ve kontroller yapılmak suretiyle
döşenmiştir. 1.200 mm çapında X65 Çelikten imal edilen denizaltı borularının 7.731 met-
resi 19.1 mm, 3.931 metresi de 25.4 mm kalınlığında imal edilmiş ve toplam 11.662 met-
redir. Boru koruma yöntemi Kurbanlık Anod (Al), İç kaplaması Epoksi, Dış kaplaması da
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PE+Ağırlıklı Beton Kaplamadır.

vii. SPM Terminalleri

Her biri iki boru hattı ile beslenen iki adet SPM terminali vardır. Tankerler, SPM termi-
nallerinin etrafında serbestçe dönecek şekilde demirleyecektir. Bu suretle rüzgar, dalga
ve fırtına etkisi gibi meteorolojik şartlarda tanker en uygun pozisyonu alacaktır. SPM ter-
minalleri 60.000 – 250.000 dwt kapasitesindeki tankerlerin yanaşıp yükleme yapabileceği
şekilde dizayn edilmiştir. Tankerlere arıtılmış ve ham su yüzer hortumlar vasıtasıyla
doldurulacaktır.

- Manavgat Çayı Üzerindeki Mevcut Tesisler ve Su Kalitesi

Manavgat Çayı üzerinde halen iki adet baraj ve hidroelektrik santrali mevcuttur. Bunlar
Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Manavgat Barajı ve Hidroelektrik Santrali
olup, bunların özellikleri ve Manavgat Çayının su kalitesine ilişkin veriler Tablo.58 ve
Tablo.59’da gösterilmektedir. 

Tablo.58.Manavgat Çayı Üzerindeki Mevcut Tesisler

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü

Tablo.59.Manavgat Çayı Su Kalitesi

Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü

Manavgat Su Temin Tesisleri ve Oymapınar-Antalya İçme ve Kullanma Suyu Projesi
ile sadece Antalya'nın değil, Manavgat ve Alanya ilçeleri ile bunlara bağlı sahil beldelerinin
de ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Saniyede 13,5 metreküp su temin edilecek
olan proje 3 ayaktan oluşması öngörülmektedir. Projenin ilk iki ayağı Oymapınar
Barajı'ndan temin edilen suyun Varsak'ta kurulması planlanan arıtma tesisine getirilmesini
kapsamaktadır. Projenin üçüncü ayağında ise Manavgat ile Alanya ve sahil beldelerinin
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içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.

Daha önce de verildiği gibi, Manavgat ilçesi tarım arazilerinin %64.8’i sulanmaktadır.
Sulanan alanlar içinde DSİ sulamaları kurumsal olarak ön sırada yer almaktadır.
Tablo.60’de sulama işletmeciliği ve suladıkları alana ilişkin detaylar verilmiştir

Tablo.60. Manavgat İlçesinde Yeraltı ve Yer üstü Sulamaları

Kaynak: www.manavgat.gov.tr
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D. Çevre

Turizm açısından önemli bölgelerden olan Manavgat ve çevresinde çevre önemli bir
dikkat noktasını oluşturmaktadır. Çevre temizliği, atıkların temizlenmesi, arıtma ilçede tu-
rizmin ve rahat bir yaşamın geleceği açısından önemlidir. Bundan dolayı da ilçede çevre
konusunda gayretler ciddi boyutlardadır. İlçede çevre amacıyla ön plandaki girişim “Man-
avgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (MATAB)”dir.
MATAB; 1580 Sayılı Belediye Kanununun 133-148. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi
Kanununun 56. maddesine göre, 1986 yılında kurulmuştur. Birliğin amacı, yol, su, kanal-
izasyon, arıtma tesislerinin işletilmesi, bakımı, onarımı, aydınlatma çalışmalarının
yürütülmesi, tesis bağlantılarının Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği ihtiyaçlar
çerçevesinde yapılması, çöp imha tesisi ve benzeri hizmetlerin yapılması ve işletilmesi
ve Turizmin gelişmesi için gerekli görülen düzenleme çalışmalarının yürütülmesidir.
MATAB öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislere içme suyu temini ve böl-
gemizdeki iki arıtma tesisi ile pis su arıtımını sağlamaktadır. Birlik ayrıca, üye belediyelerin
yapmakla yükümlü oldukları ancak tek başlarına yerine getiremedikleri altyapı hizmetlerini
de gerçekleştirmektedir. 

- Katı Atık Tesisleri

MATAB tarafından planlanan katı atık bertaraf tesisi Manavgat ve mahalleye dönüşen
dokuz belde belediyesi ile 78 köyün mevcut evsel katı atık problemini çözmeye yönelik
olup, Kızıldağ Köyü Göğü Mevkiinde inşa edilmiştir. Bölgenin turizm açısından önemi de
göz önünde bulundurularak, proje bölgenin 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde
planlanmıştır. 251.000 m² saha üzerinde uygulanan proje kapsamında öncelikle katı
atıkların geri kazanımı ön planda tutulmuştur. Geri kazanım işleminde ise, en verimli yön-
tem olan kaynakta ayırma yöntemi benimsenmiştir. Ayrıca katı atıkların da kurulacak olan
tesislere kaynakta ayrıma tabi tutularak getirilmesi düzenli depo birimlerinin düzenli
şekilde işletilmesi açısından çok önemlidir. Geri kazanım sonucu elde edilen materyal
ilgili kurum ve kuruluşlara satılmak suretiyle projeye ekonomik yönden bir katkı da
sağlamaktadır. Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı 2004 yılında tamamlanmış ve enerjisi
temin edilmiştir. 2005 şubat ayında ise işletmeye açılmıştır. Düzenli depolama ise, geri
kazanma işleminde değerlendirilemeyen katı atıkların son işlem yeridir. Bu işlemde
düzenli depolamaya uygun olan atıklar, çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş
depo yerinde depolanarak, üzeri uygun materyal ile kapatılmaktadır. Bu kısmın ömrü 25
yıl olarak belirlenmiştir. Tesislerde 2028 yılına kadar toplam 6.277.375 m3 katı atık bertaraf
edilecek olup, bunun 1.600.196 m3’ü geri kazanılacak ve geri kalanı depolanacaktır. Geri
kazanım ünitesi ile depo ünitesinin yanı sıra, sızıntı suyu toplama ve drenaj sistemi ile
yüzey suyu drenaj sistemleri tesis edilmiştir.

- Atıksu Arıtma Kanalizasyon Sistemleri

İlçede Titreyengöl, Çolaklı ve Kumköy arıtma tesisleri faaliyettedir. Titreyengöl Arıtma
Tesisi, 10725 m³/gün kapasiteli bir arıtma tesisi olup, 7500-8000 m³/gün debi ile
çalışmaktadır. Çolaklı Belediyesi (Manavgat Belediyesi’ne devrolmuştur.) Atıksu Arıtma
Tesisine turistik tesislerden 6000 m³/gün su gelmekte ve tesisi tam kapasite ile
çalışmaktadır. Kumköy Arıtma Tesisi, 50.000 m3/gün kapasiteli bir arıtma tesisi olup,
21.000 m³/gün debi ile çalışmaktadır.
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- Özel Çevre Koruma Bölgesi

İlçenin artık mahalle konumuna geçen Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu beldeleri ile Bük-
lüce, Kısalar, Perakende, Denizyaka, Yavrudoğan köylerinin D-400 karayolu ile kıyı
arasında kalan bölümleri Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırları içinde kalmaktadır.
Antalya ili sınırları içinde toplam 135 km²’’lik alana sahip olan Belek Özel Çevre Koruma
Bölgesinde dokuz köy bulunmaktadır. Bölgede, birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinin
çokluğu ve mevcut sulama kanallarının varlığı sebebiyle tarımsal faaliyetler ön plandadır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

MANAVGAT İLÇESİ GELİŞME 
DİNAMİKLERİ VE ARAYIŞLARI
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5. MANAVGAT İLÇESİ GELİŞME DİNAMİKLERİ VE ARAYIŞLARI

Manavgat ilçesinde gelişme dinamikleri ve arayışları temelde tarım ve turizm sektörle-
rine dayanmaktadır. Bu iki sektör beraberinde sanayi ve ticaret sektörlerini de geliştirme
potansiyeline sahiptir. Bundan hareketle bu bölümde Manavgat Sanayici ve İşadamları
Derneği-MASİAD tarafından gerçekleştirilen “Manavgat 2050 Vizyon Projesi”nin sonuç-
larından da yararlanarak sektörel gelişme dinamikleri üzerinde durulmuştur. 

A. Tarımda Gelişme Dinamikleri

Manavgat ilçesi sahip olduğu ekolojik ve tarımsal potansiyel nedeniyle bitkisel üretimde
hem önemli avantajlara hem de ürün çeşitliliğine sahiptir. Burada önemli olan ise bu
potansiyelin kalkınma doğrultusunda nasıl değerlendirildiğidir. Manavgat ilçesinde tarım
arazilerinin %37.4’ü hububat tarımı için değerlendirilmektedir. Buna karşılık katma değeri
yüksek ürünlerden süs bitkileri sadece %0,09’luk bir alanı kaplamaktadır. Burada önemli
bir saptama ise şudur; %1’den daha az bir alanda yetiştiriciliği yapılan süs bitkileri bitkisel
üretimden elde edilen GSHD’nin (Gayri Safi Hâsıla Değeri) %18,3’ü oluşturmaktadır. Bu
durum Manavgat ilçesinin tarımının geleceğinin biçimlendirilmesinde önemli bir bulgu ola-
rak belirmektedir. 

Manavgat ilçesi tarımının geleceğinin kurgulanmasında seracılık, sera ürünleri vd. alan-
lar önem taşımaktadır. Katma değeri yüksek ürünler olarak kabul edilen sera ürünleri açı-
sından Manavgat ilçesi sahip olduğu fırsatları ne yazık ki iyi değerlendiremiyor.  İlçenin
tarım alanının sadece %1,9’unda (7.917 dekar) seracılık yapılmaktadır. Bu değerin en a-
zından %20’ye çekilmesi ilçede tarımsal kalkınmanın en önemli araçlarından birisi
olacaktır. İlçede tarım arazilerinin %64,8’inin sulandığı dikkate alınırsa bu hedef ulaşıl-
mayacak bir hedef olarak görülmemektedir. 

Manavgat ilçesinde örtü altı tarımında ilk 3 sırayı domates, karpuz ve kabak almaktadır.
İlçenin tarım alanlarının %1,9’unu işgal eden örtü alanı tarımı toplam bitkisel üretim de-
ğerinin %30’unu oluşturmaktadır. Eğer örtü altı tarımı oranı %20’ye çekilebilirse bugünkü
bitkisel üretim değerinin yaklaşık 2,5 katı kadar bir değer elde edilebilecektir.  Manavgat
ilçesi için süs bitkileri sera ürünleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çünkü katma değeri
en yüksek ürünlerden olan süs bitkileri ekim alanı henüz düşük düzeylerdedir. İlçe
genelinde sadece 379,8 dekarlık alanda süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Topraksız tarım ülkemizde giderek artan bir üretim yaklaşımı olup, gelecek yıllar için
umutvar ve bir anlamda da yer yer zorunluluk gösteren bir uğraşı haline gelmektedir.
Manavgat ilçesi bu açıdan önemli avantajlara sahip olup, bu konuda Türkiye’de öncülük
yapabilir. İlçede 20 üretici 1.118 dekar alanda “topraksız tarım” yapmaktadır. Bu oran An-
talya ili genelinin yaklaşık %35’ine denk gelmektedir. Topraksız tarıma özel yer ve önem
verilmesi ilçede tarımdan elde edilen katma değerin artmasında ve daha fazla istihdam
sağlanmasında önemli bir araç olabilecektir. 

Manavgat ilçesinde en fazla yetiştiriciliği yapılan meyvelerin başında zeytin gelmektedir.
Alan çalışmaları sırasında zeytinin en önemli ürünlerden birisi olduğu ve giderek de
yetiştiriciliğinin arttığı belirtilmiştir. Nitekim şu anda meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı
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verenlerin yaklaşık 3 katıdır. Bu da göstermektedir ki, gelecek yıllarda zeytin çok daha ö-
nemli bir ürün haline gelecektir. İlçede zeytin işleyen tesisler bulunmaktadır. Fakat bunlar
dağınık ve yıkıcı bir rekabet halinde bulunduklarından üründen elde edilen katma değer
düşük olabilmekte ve bazen de bu durum sektörel anlamda da zarar verebilmektedir. Bu-
nun giderilmesini sağlayacak yollardan birisi “zeytin ve zeytinyağında kümeleme” ye git-
mektedir. Zeytin ve zeytinyağında mevcut olumsuzlukların giderilmesi ile gelecek yıllarda
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlılığı olan markalar ortaya çıkabilir ve bu
da ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlayıcı olabilir. 

Manavgat ilçesinde ilçe potansiyeline göre özellikle büyükbaş hayvancılık yeteri kadar
değerlendirilemiyor. Bunda özellikle son yıllarda tarımdan kopan nüfusun önemli etkisi
vardır. Ayrıca, hayvancılık aile düzeyi geçimlik işletmeden pazara yönelik orta-büyük iş-
letmeciliğe doğru geçiş göstermektedir. İlçede son yıllarda hayvancılıkta özellikle büyük-
baş hayvancılıkta büyük işletme sayısında artışlar olmaktadır. 

Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelir açısından ilk sırayı süt almaktadır. İlçede
yer alan süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler vardır. Bu işletmeler daha çok yerel pazara
hitap etmektedir. İlçede turizm potansiyeli de dikkate alındığında hayvancılığın ve  de
özellikle süt ürünleri alt sanayinin daha fazla gelişmesi beklenir. Fakat bu alt sektörde de
dağınıklık ve rekabet koşulları ekonomik açıdan geliri düşürmektedir. Süt ve süt ürün-
lerinde kümelemeye gidilmesi ilçe ekonomisine katkıyı artırıcı bir unsur olarak görülebilir. 

İlçe su ürünleri açısından şanslıdır. Bir yandan deniz varlığı, akarsu-göl-baraj varlığı
diğer yandan turizm hareketliliği ilçede su ürünlerini de önemli bir sektör haline getirmek-
tedir. Fakat hâlihazırda alabalık tesisleri daha fazla ön plandadır. 

Manavgat ilçesi dünyaca tanınan bir ilçe olmasına rağmen dış ticaret açısından şanssız
ilçelerden birisidir. Yüksek tarımsal potansiyeli bulunan ilçede dış ticarete konu olacak ve
değerlendirme yapacak yeteri kadar veri bulunmamaktadır. İlçede dış ticarete ilişkin ku-
rumsal yapıların olmaması doğrudan ihracat olanağını kısıtlamaktadır. Oysa geleceğini
kurgulayan ilçede dış ticaret ortamının yaratılması, dış ticarete yatkın işletmelerin teşviki,
dış ticarete konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi ilçenin geleceği açısından
önemlidir.  Özellikle tarımsal ürünler açısından ihracat olanaklarının artırılması ve kurum-
sal yapıların oluşturulması önemlidir. Gelecekte önemli tarım üslerinden birisi olmak
isteyen Manavgat ilçesinde dış ticaret üzerinde daha fazla ve yoğun olarak düşünülmesi
gereken bir konu niteliğindedir. 

Manavgat İlçesi için tarımsal yapısına ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında
gelişme stratejileri için şu temel saptamalar ortaya çıkmaktadır;

• İlçedeki baskın ekonomik faaliyet istihdam alanı turizm ve tarımdır.
• Tarımda çalışanların oranı yüksek, birim çalışan başına katma değer üretimi potan-

siyele göre düşüktür.
• Büyükbaş hayvancılıkta önemli gelişmeler var. Irksal, besleme, yem bitkileri üretimi

açısından.
• Büyükbaş hayvancılıkta orta-büyük işletme girişimleri vardır. Birim hayvan başına

verimlilik artmaktadır. 
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• Koyun-keçi varlığına rağmen, koyun-keçi sütüne dayalı işletme tarzında bir girişim
yoktur. 

• Bahçe bitkileri tarımı açısından ilçe uygundur. Bunda özellikle yüksek katma değer
açısından zeytin, süs bitkileri ve seracılık ön plana çıkmaktadır. Fakat ilçe bu potansiyelin
çok düşük bir oranını kullanabilmektedir. 

• Sera ürünleri, süt ürünleri, süs bitkileri, zeytin, pamuk, hayvancılık, bazı sebzeler en
önemli getirisi olan ürünlerdir.

• Gelecek açısından en umutvar ve işleme sanayisine konu olacak en önemli alt sek-
törler süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, sera ürünleri ve süs bitki-
leridir.

• İlçe genelinde turizm sektörü tarımdan işgücü kopuşuna neden olmaktadır.  
• Tarım-turizm sektörü etkileşimi markalaşma ile daha da artabilir.

Manavgat İlçesinde Ortaya Çıkan Tarımsal Yatırım Alanları Ve Gıda Sanayi Yatırım 
Alanları 

a. TARIMSAL YATIRIM ALANLARI

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık
• Yem bitkileri ve yem üretimi
• Damızlık et ve süt sığırcılığı
• Organik tarım; özellikle seracılık, sebzecilik, tıbbi-aromatik bitkiler, meyvecilik
• Meyve fidanı üretme istasyonları
• Tohumculuk: özellikle kuraklığa dayanıklı
• Arıcılık
• Süs bitkileri

b.  GIDA SANAYİ YATIRIM ALANLARI

• Entegre et ürünleri alt sanayi
• Entegre süt ürünleri alt sanayi
• Un ve unlu mamuller alt sanayi
• Endüstri bitkileri alt sanayi: şeker, yem, zeytinyağı, defne yağı gibi.
• Tarım alet-makineleri alt sanayi
• Başta seracılık olmak üzere tarımsal girdi üretecek tesisler
• Ürün paketleme ve ambalaj tesisleri

B. Turizmde Gelişme Dinamikleri

Manavgat ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını belirleyen ana sektör tarım
ile birlikte turizmdir. Türkiye’nin de önemli turizm merkezlerinden birisi olan Manavgat ilçe-
sinde sürdürülebilir ve kırılganlıklara karşı duyarlı bir turizm sektörünün oluşturulması ö-
nem taşımaktadır. İlçe turizm sektörünün temel gelişme dinamikleri ile yapılan değer-
lendirmelerde aşağıda verilen ana çıkarımlara ulaşılmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem
Planı (2007-2013) içerisinde yer alan ‘Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi’ kapsamında
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Antalya şehir turizmi geliştirilecek dört marka şehirden biri olarak ilan edilmiştir. Ayrıca,
Antalya turizm altyapısının yenileneceği bir il olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin tanıtımı ve pazarlanması için kurulan goturkey.com sitesinde önemli ana
destinasyonlar arasında belirtilmeyen Manavgat genişletilmiş listede de yer almamaktadır.
Bu listede Şirince, Hisarönü gibi küçük beldeler varken 200.000’lere varan yatak kapa-
sitesi ile Manavgat’ın bu listede yer almaması üzerinde düşünülmesi ve bu konuda gerekli
adımların atılması gereken bir konudur.

Manavgat’ta yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olan bir müze ve bir de ören yeri bulun-
maktadır. Diğer arkeolojik ve tarihi değerler için güvenlik önlemi ile birlikte çevre düzen-
leme projeleri hazırlandığı takdirde Manavgat’ın kültür turizmi açısından hem ziyaretçi
sayısında hem de elde edilen gelirde daha yukarılarda olacağı açıktır. 

Türkiye ölçeğinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli her sekiz yataktan biri Manav-
gat’ta yer almaktadır. Antalya’da belgeli her dört yataktan biri Manavgat’ta yer almaktadır.
Manavgat bu rakamlarla haklı bir ünü ve geç kalmış bir markayı hak etmektedir. Manav-
gat’ta Bakanlık belgeli tesislere giren her on kişiden biri yerli turisttir. Oysa bu oran Türki-
ye’de dörtte üç Antalya’da ise dörtte bir düzeyindedir. Ortalama kalış süresi bakımından
da yabancılar da 6,7 yerlilerde ise 3,3 gibi bir rakamla Antalya ve Türkiye ortalamasının
üzerindedir. Benzer şekilde doluluk oranı açısından da Manavgat 61,36 yabancı ve 3,06
yerli turist oranları ile Antalya ve Türkiye ortalamalarının üstünde bir görünüm sergile-
mektedir.

Turizm sektöründe destinasyonların bilinirliliği onların turizm pazarına sunduğu ürünle-
rin tanıtım ve pazarlanmasına dayanmaktadır. Bu sürecin sonunda bir veya birden fazla
konsept çerçevesinde destinasyon algısı oluşur. Bu süreç tamamı ile bilinçli pazarlama
ve iletişim yöntemleri ile yönlendirilir. Manavgat’ta deniz turizmi yanında onu destekleyen
ve çeşitlendiren diğer turizm türlerinin de piyasaya sunulması gerekmektedir. Manavgat’ta
deniz turizmi dışında marka değeri olan ve gelişme potansiyeli bulunan turizm türleri şu
biçimde belirmiştir;

• Doğa turizmi türleri: kırsal turizm – ekoturizm, yayla turizmi, hasat ve bağbozumu tu-
rizmi, botanik turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, binicilik turizmi, trekking ve dağcılık turizmi,
kamp- karavan turizmi, bisiklet turizmi, foto safari turizmi, mağara turizmi, gençlik ve spor
turizmi, adrenalin turizmi, avcılık ve balıkçılık turizmi

•  Arkeoloji, tarih ve kültür turizmi 
• Kruvaziyer turizmi 
• Sağlık turizmi
• Golf turizmi
• Müze turizmi

Manavgat ilçesinde turizm belirleyen vizyon çerçevesinde hedeflere varabilmesi için
aşağıdaki stratejilere dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

• Manavgat’ta turizm sektöründe güç birliği perspektifi içinde merkezi-yerel-sivil, kamu
ve özel sektör aktörlerinin turizm planlaması ve yenilikçi projelerin uygulama aşamalarında
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beraber çalışmalarının ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması,
• Manavgat’ta turizm sektörünün sürdürülebilir çevre politikaları bütünleşmesi,
• İlçede turizm ürün çeşitliliğinin artırılarak turizm sezonunun bütün bir yıla yayılması,
• Turizmle ilgili altyapı yatırımlarında turizm birliklerinin ve özel sektörün özendirilmesi, 
• Manavgat’ın marka destinasyon odaklı ve çok fonksiyonlu mega projelerle destek-

lenmesi,
• Torosların eteğindeki dağ köylerinde ve dezavantajlı gruplar özelinde sosyo-ekonomik

yapının güçlendirilmesinde turizmin güçlü bir araç olarak kullanılması,
• Turizmin gelişiminin tarım, sanayi, hizmetler, eğitim gibi diğer sektörlerdeki gelişmeyi

desteklemesi ve turizm gelirlerinin yenilikçi projeler yolu ile artırılması,
• Manavgat’ta turizmde rekabet konusunun ucuz üründen ziyade markalaşan turizm

konseptleri ve markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması,
• Var olan turizm bölgelerinin yeniden ele alınarak kaliteli yaşanabilir çevreler

oluşturulması,
• Doğa temelli sürdürülebilir turizm türlerinin tanıtılarak kamu, özel ve sivil toplum

kuruluşlarının bilinçlendirilmesi,
• Turizm sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde fon kaynakları ile güçlendirilmesi,

ve
• İlçede bulunan yerleşmelerin Likya ve Pamfilya medeniyetlerinin yaşatılacağı bir müze

yerleşke biçiminde planlanması ve bu çerçevede arkeoloji ve tarih tutkunlarını bölgeye
çekecek çevre düzenleme, trekking güzergahları ve müzelerin açılması önemli görülmek-
tedir.

C. Sanayi-Ticarette Gelişme Dinamikleri

Manavgat ilçesi sanayi ve ticaret yapısıyla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda
ilçenin kendine özgü bir ekonomik kalkınmaya gereksinim duyduğu yönünde bulgu ortaya
çıkmıştır. Bunun temel nedenleri ise; 

• İstihdamın yarısını teşkil eden Turizm sektörünün, gerek ülke gerekse bölge genelinde
eski rekabetçi konumunda olmadığı,

• Turizm sektörünün dünya konjonktüründen kolaylıkla etkilenebilir olduğu gerçeği,
• Orta ve uzun dönemde bu bağımlılığı dengeleyecek bir kalkınma planına olan

gereksinim olduğu,
• Sosyo-ekonomik dinamikler açısından ilçenin Antalya ili genelinde ekonomik kalkın-

mada en çok potansiyeli barındırma,
• Ekonomik kalkınmayı hızlandırabilecek ciddi bir tarım potansiyelinin olması. 

Manavgat ilçesinde sanayi ve ticaret açısından imalat sanayi alt sektörünün “gıda ürün-
leri ve içecek imalatı” temelinde olması sonucu belirmiştir. Manavgat ilçesinde sanayi ve
ticaret hareketliliğinin sağlanmasında, yerel kaynakların harekete geçirilmesinde en
sağlıklı çözümün yakın çevresindeki gelişmiş yerlerdeki kümelerden yararlanmak üzere
söz konusu kümelere (süs bitkileri, süt ve süt ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, et ve et ürün-
leri, seracılık ve sera yan ürünleri) dâhil olmak olduğu söylenebilir.

Manavgat’ta daha önce de vurgulandığı gibi ihracatta zorlanılmaktadır. Sanayinin istih-
dam içerisindeki oranı %5’in altındadır. Yerel otoriteler bu olumsuzlukların ortadan
kaldırılması için; tarımı, sanayisi, turizmiyle aktif bir şekilde işleyen, sanayi alt yapılarını
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tamamlamış, turizm eksiklerini gidermiş ve elde ettiği geliri yine sanayiye aktaran bir
ekonomi tüm dünya ülkelerine ihracatı olabilen, turizmin merkezi olan bulundurduğu her
avantajı iyi değerlendirebilmiş marka olmuş bir Manavgat ekonomisi istemektedir. Bu
çerçevede, KOBİ’ler için gerçek anlamda iş potansiyeli büyütme çalışmaları yapılmalıdır.
KOBİ’leri cesaretlendirici adımların çoğalması bölge kalkınmasına gelişme sağlayacaktır.
Burada MATSO’ya, MASİAD’a vb. tarım, sanayi, ticaret ile ilgili STK’lara verilen önem
arttırılmalıdır. Ticaret ve sanayi açısından ortaya çıkan durağan görüntünün kalkması için
bürokrasinin yatırımcıya yardımcı olmaması büyük bir sorun olup, yatırım maliyetleri
düşürülmelidir. İmar planında düzenlemeye gidilmelidir. Ticaret yapan yereller desteklen-
meli planlı ve organize yatırımlar yapılmalı, uyumlu alt ve üst yapı oluşturulmalıdır. İlçede
organize sanayi yaygınlaştırılmalıdır. Üretim ve üretim tesisleri arttırılmalı, tüm beldeleri
de içine alacak plan değişikliği yapılmalıdır. Eğitim, sağlık, sanayi ve tarımla ilgili geniş
kapsamlı master plan uygulanmalıdır. Sahil şeridinin bazı bölümlerinin limana açılması
sağlanmalıdır. Bölgede ihracat geliştirilmelidir. Marka veya markaların ulusal ve uluslar-
arası pazarlanması sağlanmalıdır. Markalaşma ön plana çıkmalıdır. Bunun yanında çevre
kirliliği sorunu, ilçede tanıtım eksikliği, ulaşım sorunu gibi konular üzerinde de durulmalıdır.

Manavgat ilçesinin uzun vadede sanayi-ticaret destekli ekonomik kalkınmasına yön
verecek yeni açılımlar şunlar olabilir: 

• Küme geliştirme/kümeye dâhil olma girişimlerinin planlı ekonomik kalkınmanın yönte-
mi olarak benimsenmesi,

• Kalkınmanın planlı yürütülebilmesi için ilçe ölçeğinde örgütsel katılımcı bir yapının
geliştirilmesi,

• Girişimciliğin geliştirilmesi ve ortak girişimlerin planlanması ve yürütülmesi
• proje üretimi yönetiminin kurumsallaştırılması,
• İlçenin markalaştırılması,
• Bölgesel, ulusal, uluslararası markaların yaratılması,
• Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi,
• Sanayi-ticaret teşviklerinden daha fazla yararlanma yollarının açılması ve de
• «Manavgatlılık» bilincinin geliştirilmesi.
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ALTINCI BÖLÜM

DIŞSAL DİNAMİKLER VE 
MANAVGAT İLÇESİ
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6. DIŞSAL DİNAMİKLER VE MANAVGAT İLÇESİ

A. Su ve Gıda Gerçeği

Dünyada tarım yeniden keşfediliyor. Bir yanda açlık, beslenme yetersizlikleri, su kısıtları
ve gıda güvencesinde gelecek kaygısı diğer yanda israfın yaşandığı bir dönemde tarım
yeniden gündeme geliyor. Dünyada giderek artan sağlıklı ve dengeli beslenme kaygısı
geçmişe yeniden hızlı bir dönüş arayışını da beraberinde getiriyor. Ülkeler telaş içindedir.
Su ve gıda güvencesi ve gıda güvenliği alarm veriyor. Tüm dünyada giderek “toprağa ve
suya hücum” başladı. Dünyada giderek kaybolan bir biyoçeşitlilik var. Son 50 yılda 300
bin civarında bitki ve hayvan türü yok olmuş, gelecek 15-20 yılda da tüm canlı türlerinde
beşte bir oranında azalma bekleniyor. Dünyada 1 milyardan fazla nüfus açlık ile
pençeleşiyor, 2 milyara yakın insan sağlıklı içme suyuna erişemiyor. Dünyada 2013
yılında 46 milyon hektar arazi el değiştirdi yani zengin ülkeler farklı ülkelerden Türkiye’nin
işlenen tarım alanlarının 2 katı büyüklüğünde araziyi ya satın aldı ya da kiraladı. Giderek
küresel düzeyde etkisinin artıran bir iklim değişikliği gerçeği ve buna bağlı olarak da su
azalması, suya erişim sorunu var. Türkiye giderek su yoksulu ülkeler arasına yaklaşıyor.
İşte bütün bu gelişmeler, bu gerçekler Manavgat ilçesini yakından ilgilendiriyor. Su ve
arazi kaynakları açısından zengin bir ilçe olan Manavgat, kaynaklarını daha iyi korumak,
değerlendirmek ve böylece insanlığa sunmalıdır. Burada doğa öncelikli, çevre duyarlı bir
sürdürülebilir üretim ve kalkınma esas alınmalıdır. Salt büyüme ve kısa vadeli kazanç
temelli bir yaklaşım Manavgat ilçesi açısından gelecekte iyi sonuçlar vermeyebilir. Bu ne-
denle Manavgat ilçesinde doğal kaynakların akılcı ve sürdürülebilir kullanımına yönelik
çalışmaların yapılması, iyimser-kötümser senaryoların ortaya konulması stratejik bir
öneme sahiptir. 

B. Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) önerisiyle
22.Kasım.2013 tarihinde Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu’nda resmi olarak
onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler, açlık - yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların
korunması, kırdan-kente göçün azaltılması ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından
“Aile Çiftçiliği”nin öneminin vurgulanması amacıyla 2014 yılını “Uluslararası Aile Çiftçiliği”
yılı olarak ilan etmiştir. Aile tarafından tarım ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen faaliyetler
“aile çiftçiliği” olarak tanımlanmaktadır.

Aile çiftçiliği, aile temelinde tüm tarımsal faaliyetleri kapsamakta ve aile tarafından
yönetilen ve gerçekleştirilen, bütün aile bireylerinin işgücüne dayalı bitkisel üretim,
hayvancılık, ormancılık, balıkçılık-su ürünleri ve el sanatları alanlarındaki üretim faaliyet-
lerini kapsamaktadır. Aile çiftçiliği ile uğraşanlar, hem yerel ticaret ağlarının hem de
kültürün bir parçası olduklarından, gelirlerinin büyük bölümünü yerel ve bölgesel
pazarlarda harcayarak hem tarım hem de tarım dışı alanlarda istihdam yaratılmasına da
katkı sağlıyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 500 milyonun üzerinde aile çiftçilikle geçimini
sağlıyor. Bu ailelerin ürettikleri ürünler milyarlarca insanın gıda ihtiyacının karşılanmasını
sağlıyor. Kalkınmakta olan ülkelerin pek çoğunda tarım üretiminin %80’i aile çiftçiliği
sayesinde gerçekleştiriliyor. Gıda güvenliği sorunları yaşayan dünya nüfusunun %70’den
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fazlası Afrika, Asya, Latin Amerika ve Yakın Doğu’nun kırsal kesiminde yaşıyor. Bu grup-
takiler de genellikle doğal kaynaklara ulaşımda zorluk çeken, tarım politikalarından ve
teknolojiden faydalanamayan çiftçi ailelerden oluşuyor. Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı
aracılığıyla çiftçi ailelerin ve küçük çiftçilerin öneminin vurgulanması ve bu kesimin küresel
açlık ve yoksullukla mücadele, gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanması, gelir kaynak-
larının artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın
tesisi gibi hayati konulardaki katkılarının uluslararası topluluğun dikkatine getirilmesi
amaçlanıyor.

Manavgat ilçesinde tarımda çalışan nüfusu giderek azalmasına ve genç nüfus tarımdan
kopma eğiliminde olmasına rağmen gıda güvencesi ve gıda güvenliği için tarımın
sürdürülebilirliği şarttır. Manavgat ilçesi bunun için fırsatlara sahiptir. Tarım ile uğraşanların
büyük çoğunluğu küçük veya orta büyüklükte aile işletmeleridir. Az da olsa büyük ölçekli
işletmeler de vardır. İşte, “2014-Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” da dikkate alınarak Man-
avgat ilçesinde aile çiftçiliğinin canlandırılmasına, yaşatılmasına yönelik faaliyetlerin,
desteklerin, etkinliklerin hayata geçirilmesi önemlidir. Bu sahip olunan tarımsal kaynaklar
ve potansiyel açısından da bir zorunluluk olarak da görülebilir. 

C.10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Manavgat

Türkiye’nin gelecek yıllarda kalkınma hedeflerinin ortaya konulması ve tari-
flendirilmesinde kalkınma planları anahtar roldedir. Bundan hareketle 5 Yıllık Kalkınma
Planları hep önem taşımıştır. 2014-2018 yıllarını kapsayan 10 ncu Beş Yıllık kalkınması
da bu yaklaşım ile hazırlanmış ve gelecek yıllardaki kalkınmanın tarifin yapmıştır.
Kalkınma planında ön plana çıkan ve Manavgat’ın da kalkınması ile bağlantılı temel un-
surlar şu biçimde sıralanabilir;

• 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilo-
metre taşı olacaktır. 

• Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı
sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik,
çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak
şekilde tasarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül
ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde
katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. 

• Ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete
geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya
ekonomisinde uluslararası işbölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye’nin konumu-
nun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir. 

• Giderek karmaşıklaşan ve çeşitlenen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar, ülkemizin kısıtlı
kaynaklarının etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı, önümüz-
deki dönemde, kaynaklarımızın daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesi için karar
alıcılar ve ilgili tüm taraflar için yol gösterici bir araç olacaktır. 

• Sektörler arasındaki etkileşimin giderek artması, bir alandaki politika uygulamasının
diğer alanları doğrudan etkileme kapasitesinin yükselmesi, buna bağlı olarak sorunların
çözümünde disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması, hazırlanacak planların içerik
ve kapsamını da yeniden biçimlendirmektedir. Bu durum, bir yandan tüm sektörlere bakan
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kapsayıcı bir yaklaşımı gerektirirken, diğer yandan bu sektörleri birbirleriyle bağlantılı bir
biçimde ele alan program yaklaşımını öne çıkarmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı, stratejik
bakış açısını merkeze alarak, ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel alanları kapsama-
sının yanında öncelikli dönüşüm programları yoluyla da kritik müdahale alanlarını ortaya
koymaktadır. Programlar; birden fazla sektörü kesen, planların uygulanması ve izlen-
mesini kolaylaştıran, öncelikli alanlara yönelik kamu politikalarından oluşmaktadır. 

• Kalkınmanın amacı insanların refahını artırmak, hayat standartlarını yükseltmek,
temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis
etmek ve bunu kalıcı kılmaktır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı kalkınmanın
sürdürülebilirliğini merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

• “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında insan için ve insanla beraber kalkınma
yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaş-
tırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı
Yüksek Büyüme” başlığı altında üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik he-
def ve politikalar ele alınmaktadır. “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı al-
tında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanı-
mızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltil-
mesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara
yer verilmektedir. “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” başlığı altında ise kalkınmanın dış
dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve poli-
tikalar ele alınmaktadır. 

• Giderek derinleşen ve çok boyutlu hale gelen küreselleşme süreci, ülkelere büyüme
ve gelişme yönünde önemli fırsatlar sunduğu gibi, bazı tehdit ve riskleri de beraberinde
getirmektedir. Tehdit ve riskleri dikkate alıp önlemler geliştirebilen, mevcut potansiyellerini
harekete geçirerek büyüme ve kalkınma imkânlarını azami ölçüde değerlendirebilen ve
bunu ekonomisi ve bireyleri için bir fırsata dönüştürebilen ülkeler, kalkınma sürecini
başarıyla sürdürüp gelecekte dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacaktır. Küresel
düzeyde ortaya çıkan eğilimler, geleceğin şekillenmesinde orta ve uzun dönemde her
ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de etkiler oluşturacaktır. 

• Küresel rekabet giderek artarken, rekabet anlayışı da değişmektedir. Daha önce tek
bir işletme çatısı altında gerçekleştirilen üretim süreçleri artık birden fazla yerde
yürütülebilmekte, üretimde uzmanlık alanları oluşmaktadır. Böylece değer zincirinin farklı
aşamalarının farklı bölge ve ülkelerde konumlandırılması mümkün olabilmektedir. Üre-
timin bu şekilde yeniden örgütlenmesi sebebiyle uluslararası ticaretin gittikçe artan bir
bölümü nihai ürünler yerine ara ürünlerden ve endüstri içi ticaretten oluşmaktadır. Maliyet-
leri azalan ve kalitesi artan ulaştırma, lojistik hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri, üre-
tim ve ticaretin yeniden organizasyonunu kolaylaştırmaktadır. 

• Gelişmiş ülkeler değer zincirlerinin yüksek katma değer yaratan aşamalarına hâkim
olup, zincirin diğer aşamalarını ve üretim ağını da yönetmektedir. Daha düşük katma
değerli aşamalar, çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Türkiye henüz yüksek katma değer yaratan halkalar içerisinde potansiyeli ile orantılı bir
biçimde yer almamaktadır. Bununla birlikte ülkemiz, sanayileşme birikimi, firmalarının
artan organizasyon ve yönetsel becerileri ve görece dışa açık yapıları ile bölgesinde değer
zincirlerini örgütleme, geliştirme ve değişen üretim ve talep şartlarını fırsata dönüştürme
kapasitesine sahiptir. Bu süreçte Türkiye’nin transit bir ülke konumunda olması, karayolu
taşımacılığı sektörünün filo büyüklüğü bakımından Avrupa Birliği (AB) ve çevre ülkeleri
içerisinde lider bir konumda bulunması, istikrarsızlığın sürdüğü yakın coğrafyasında
“güvenli bir liman” olması gibi faktörler değer zincirlerini örgütlemede bir avantaj
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oluşturmaktadır. 
• Ülkemizin kalkınma sürecinin başarıyla devam etmesi için büyümenin yüksek oranda,

istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıda sağlanması, tasarruf oranlarının artırılarak yatırımların
ve büyümenin finansmanında dış kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması büyük önem
taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük tasarruf oranlarına sahip ülkemizin
yurtiçi tasarruf oranlarını artırması, kendi potansiyelini daha fazla harekete geçirmesine
imkân tanıyacaktır. 

• Dünya nüfusu hızla artmaktadır. 2012 yılında 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2040
yılında 9 milyara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfus artışının ve demografik
yapıdaki değişimin, ekonomi ve siyaset üzerindeki etkilerinin artarak devam etmesi ve
bu değişimlerin küresel güç dengelerini etkilemesi beklenmektedir. 

• Gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı olmak üzere şehirleşme sürecinin devam etmesi,
şehirleşmeyi büyümenin odağına taşıyan yaklaşımların gelişmesi, dünya genelinde şehir
ekonomilerinin ve yaşam tarzının daha da hâkim olması beklenmektedir. Bilgiye dayalı
ekonomi, finansal ve ihtisaslaşmış hizmetler, nitelikli işgücü, Ar-Ge ve yenilik kapasitesi
özellikle görece büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Yükselen ve gelişmekte olan ülkeler,
küresel rekabet ortamına hızla büyüyen şehirleriyle katılmaktadır. 

• Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları;
çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği,
çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı ve küresel ısınmayla ilgili sorunlar dünya günde-
mindeki yerini korumaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel
ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem
kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik
ile hem çevrenin korunması hem de rekabetçiliğin artırılması mümkün görülmekte, tarım
ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni
düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin
olabileceği vurgulanmaktadır. 

• İklim değişikliği, tarım ürünleri stoklarında azalma, enerji ve diğer girdilerdeki fiyat
artışları, nüfus artışı, tarım ürünlerinin biyoyakıt benzeri alternatif alanlarda kullanımının
gelişmesi gibi faktörler 2000’li yılların ikinci yarısında gıda fiyatlarının aşırı artmasına ve
dalgalanmasına yol açmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve refah artışına
bağlı olarak tarım ürünleri talebinin yükselmesi ve gıda fiyatlarının yüksek seviyelerde
kalması beklenmektedir. Gıda fiyatlarındaki olası artışlar, gelirinin büyük bölümünü gıdaya
harcayan kesimler açısından olumsuz etkiler doğuracaktır. Gıda fiyatlarındaki dalgalan-
manın önlenmesi için ilgili uluslararası kuruluşların ve bölgesel işbirliklerinin önemi
artmaktadır. 

• Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim değişikliğinin yağış rejiminde ortaya çıkardığı
istikrarsızlık nedeniyle, güvenilir su kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli alanların
korunması daha fazla önem kazanmıştır. 

• Ekilebilir arazilerin giderek azalması, gıda güvenliği konusunda kritik riskler
barındırmaktadır. Dünya genelinde tarım arazileri ve su kaynakları ile ilgili olarak oluşan
kısıtlar ve artan talep baskısı, küresel ve bölgesel düzeyde yeni politika ve önlemler
geliştirilmesini gerektirmektedir. Ormansızlaşma ve ormanların bozulması konusu ise
dünya için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. 

• Tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması durumunda
ülkemizde dünya fiyatlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları düşebilecektir. Bu durum,
yerli fiyatların dünyada artan gıda fiyatlarına yaklaşması yoluyla ülkemiz açısından bir
fırsat oluşturabilecektir. Öte yandan, artan nüfusu ve gelirinin yanı sıra kültürel yakınlığıyla
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da önemli bir potansiyel taşıyan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’nun Türkiye için
gıda ürünlerinde daha büyük bir dış pazar haline gelmesi beklenmektedir. 

Yukarıda Kalkınma Planında temel saptamaları verilen unsurlar bütün bölgeleri, kentleri
ilgilendirdiği gibi Manavgat’ı da ilgilendirmektedir. Manavgat ilçesinde kalkınma paydaşları
bu kalkınma unsurlarına, dikkat noktalarına göre nasıl bir strateji izleyecekleri, ulusal
kalkınma çabalarına nasıl uyum sağlayacakları konusuna dikkat edeceklerdir, etmelidirler
de. Bu ilçenin gelecekteki hedeflerine, vizyonuna erişiminde önemli araç olacaktır. 

D. Büyükşehir Kanunu ve Manavgat İlçesinin Uyum Kabiliyeti

Manavgat ilçesinin 2012 yılı verilerine göre nüfusu  201.027’dir. Nüfusun %49,4’ü ilçe
merkezinde, %50,6’sı kasaba veya köylerde yaşamını sürdürmekte idi. 6.Aralık.2012’de
Resmi Gazetede yayınlanan “13 İlde (daha sonra Ordu ilinin de eklenmesi ile 14 oldu)
Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 30 il Büyükşehir oldu. Kanun ile
Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırları oldu ve kasabalar, köyler mahalleye dönüştü-
rüldü. Bunun sonucu Manavgat ilçesini de hali ile etkilemiş ve  9 kasaba ile toplam 78
köy artık birer mahalle olmuştur. Yani, artık köy, kasaba nüfusu ayrımı yok ve hepsi ilçe
merkezi nüfusundadır. Kuşkusuz bu yerleşimler yerinde durmaktadır. Kanun bu hali kır
nüfusunu yasal olarak azaltmıştır. Kanundan kaynaklanan bazı emareler bundan sonra
özellikle sulamadan ve vergilerden dolayı tarımsal üretim maliyetinin ve kırda yaşama
maliyetinin yükselebileceğini göstermektedir.  Bu durum dikkate alınarak Manavgat
ilçesinde yeni Büyükşehir Kanunu’nun olası etkileri ve tarımsal üretim ile kırsal yaşamın
devamlılığı konusunda neler yapılabileceği herkes tarafından dikkatle ele alınmalıdır. Bu-
rada da özellikle Belediye, STK’lara önemli sorumluluklar düşmektedir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM

MATSO VİZYON VE 
MİSYON TANIMLAMALARI
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7. MATSO VİZYON VE MİSYON TANIMLAMALARI

Kentlerin vizyonunu belirlemenin kentlere yön verme, rekabet gücünün geliştirilmesi
ve sistemleri ona göre düzenleme açısından büyük önemi vardır. Vizyon, bir kentin tercih,
karar ve faaliyetlerini yönlendiren “genel perspektifi”dir. Strateji geliştirme, her şeyden
önce, bir perspektif geliştirme veya bir perspektif değişimidir. Bu çerçevede, Manavgat
için vizyon belirlemede şu temel sorular dikkate alınmıştır: “gelecekte başarmak
istediğimiz idealimiz nedir? Mevcut durumda kentin geleceği için referans aldığımız ana
perspektifimiz (vizyonumuz) nedir ve gelecekte daha başarılı olabilmek için bu perspek-
tifimizi hangi yönde/nasıl değiştirmeliyiz?”  Bu soruya verilecek cevap, kent için ortaya
çıkabilecek fırsat ve tehditlerde nasıl bir pozisyon alınması gerektiğini belirlemeye olanak
sağlar. Bu açıdan bakıldığında, Manavgat ilçesi kendini gelecekte bir yerde
konumlandırırsa nasıl bir kent olmayı tasarlardı ve eğer kilit öneme sahip ekonomik sorun-
lar sistematik bir şekilde ele alınırsa ve bir plan yapılırsa, gelecekte Manavgat ilçesinin
ekonomisi ve kentsel kalkınmışlığı nasıl başarılı bir görünüme sahip olabilir sorusu önem
kazanmaktadır. Bu sorulara verilen yanıtlar Manavgat ilçesinin vizyonunu ortaya
koymuştur. 

Manavgat’a ait geniş kesimler tarafından kabul edilen bir vizyon olmadığı gibi, dışarıdan
bakıldığında da vizyonu turizm ile özdeşleştirilebilen bir ilçe olma hüviyetindedir. Ancak,
bu raporun giriş kısımlarında da arz edildiği gibi farklı pencerelerden bakıldığında bu viz-
yona sanayi ve ticaret perspektifinden eklemeler mutlaka yapılmalıdır. Manavgat ilçesi
için MATSO ve MASİAD tarafından yapılan çalışmalar sonucunda vizyon ve misyon
tanımlamaları ortaya konulmuştur. Bunlar Manavgat’ın gelecek arayışları, gelişme di-
namikleri ve kalkınma stratejileri için önem taşımakta ve rehber olmaktadır. 

MATSO tarafından gerçekleştirilen “Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası: 2014 – 2017
Stratejik Plan” çalışmasında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının Vizyonu şu biçimde
tanımlanmıştır: “Üyesi mutlu bir oda, ekonomisi güçlü bir Manavgat”, biçimindedir. Buna
bağlı olarak ortaya konulan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının Misyonu ise; “Kanunlar
çerçevesinde üreteceği politikalarla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü
çalışmanın içinde olmak”, biçiminde tanımlanmıştır. 

MATSO tarafından gerçekleştirilen “Manavgat 2050 Vizyon Projesi”nde ise tarım, tu-
rizm ve sanayi-ticaret sektörleri için Manavgat ilçesine yönelik ayrı vizyon ve misyon
tanımları yapılmıştır. Bunlar aşağıda sunulmuştur;

Manavgat ilçesi tarım sektörü için VİZYON; “Manavgat ilçesinin bulunduğu bölgede ve
ulusal düzeyde, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi potansiyelini 2050 yılını hedef
alarak; tüm paydaşları ile yüksek katma değerli ürüne dönüştüren, turizm önceliklerini
dikkate alan, ürünlerini pazarlayabilen, kalite anlayışından ödün vermeden her alanda
tanınan ve aranan güvenilirliği yüksek bir üretim, işleme ve pazarlama merkezi olmaktır.”
Buna bağlı olarak tarım sektörü için tanımlanan MİSYON; “Akdeniz Bölgesinde, turizmin
merkezinde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi için üretimde bulunmak, özellikle
seracılıkta, süs bitkilerinde, zeytincilikte, süt ürünlerinde kaliteli hammadde üretimini
sağlayarak çevreye ve doğal kaynak kullanımına duyarlı istikrarlı gelişmeyi sağlamak
ayrıca tüm paydaşlarının üretken ve kaliteyi yakından izleyen faaliyetlerde bulunmasına
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özen göstermek, Manavgat ilçesini 2023 yılında Türkiye’nin gelişmiş ilk 15 yerleşimi
arasına sokmak.” 

Manavgat ilçesi turizm sektörü için VİZYON; “2050 yılında on milyon turist sayısı ve
beş yüz bin yatak kapasitesi ile deniz, kültür, tarih ve macera turizminde marka şehir:
Manavgat”, biçiminde tanımlanmıştır. 

Manavgat ilçesi sanayi sektörü ve ticaret VİZYON;  “Manavgat ilçesi, tarıma dayalı
sanayi alt işkollarına yönelik orta ve uzun vadede yapılacak altyapı ve tesis yatırımları ile
bölgeye has yerel ürünlerin üretildiği ve bu ürünlerin markalaştırıldığı ve Avrupa, Ortadoğu
ve Orta Asya pazarları için sunulduğu bir ticaret merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir.”,
biçiminde tanımlanmıştır.

Yukarıda belirlenen vizyon ve misyon tanımları Manavgat’ın geleceğinin biçimlen-
mesinde önemli birer yol göstericidir. Manavgat bunu yapacak insan kaynakları potan-
siyeli, genç nüfusu ve girişimci ruhu vardır. Bu vizyon ve misyon tanımlamalarının takipçisi
ve uygulayıcısı olmak her Manavgat’lının hemşerilik borcudur. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

MATSO TEMEL DEĞERLERİ 
VE KALİTE POLİTİKASI
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8. MATSO TEMEL DEĞERLERİ VE KALİTE POLİTİKASI

Günümüzde kurum ve kuruluşlar “kurumsallaşabildikleri” düzeyde başarılı olabilmekte
ve yerelde, ilde, bölgede, ulusal düzeyde canlandırıcı olabilmektedir. Bundan dolayı
kurum ve kuruluşların çalışmalarına, üyeleri-çalışanları ile ilişkilerine ve de var olmalarına
kaynaklık edecek ve aidiyet duygusunu artıracak “temel değerleri”ni oluşturması ve haya-
ta geçirmesi önemlidir. Bu değerlerini iç ve dış müşterilerine hissettirdiği ölçüde de başarı
oluşabilecektir. Bunun farkında olan MATSO’nun vizyon ve misyonunu yerine getirirken
uyacağı ve takipçisi olacağı “temel değerler” şunlardır;

• Yerel öncelikler
• Yenilik
• Sürdürülebilirlik
• Kalite, Güven ve dürüstlük
• Ülkeye her alanda katkı
• Karar almada katılımcılık
• Doğaya saygı
• Tüketici duyarlılığı
• Hesap verebilirlik, şeffaflık
• Hukuka uygunluk
• Hizmette sürekli iyileştirme
• Üyelerin sürekli gelişimine katkı
• Manavgat’ın ekonomik hayatında yol göstericilik
• Sektörler arası tamamlayıcılık
•Kurumsallık

MATSO hedeflerini gerçekleştirmede izleyeceği “Kalite Politikası” ise şu biçimde ta-
nımlıdır; “Sürdürülebilir iş hayatına yönelik çalışmalar yapmak üye ihtiyaçlarını karşılaya-
cak çalışmalar yapmak,  MATSO’nun “İş Akışını”  geliştirecek  çalışmalar yapmak İş Bir-
liklerini Arttırmak.”
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DOKUZUNCU BÖLÜM

SONUÇ YERİNE: MANAVGAT İLÇESİ 
GELİŞMESİNE YÖNELİK GZFT ANALİZİ
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Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Tablo. Manavgat İlçesi Gelişmesine Yönelik GZFT Analizi

-Antalya’daki tarımsal kuruluşların varlığı
-Süs bitkileri yetiştiriciliği
-Sera yetiştiriciliği
-Sulama potansiyeli
-Endüstriyel üretim
-Ürün çeşitliliğinin fazlalığı
-İkinci ürün üretimine uygunluk
-Turizm aksında olması 
-Hayvan ırklarında dönüşümler
-Hayvancılık kültürü
-Yerel süt ürünleri çeşitleri
- Meslek Yüksek Okulunun bulunması
-Tarımsal üretim kültürü
-Genç nüfus varlığı
-Kamu görevlilerinin örgütlenmeye önem
vermeleri
-Kitle turizminde Türkiye’deki en büyük
yatak kapasitesine sahip ilçe 
-Yılın 12 ayında hizmet verecek tesis-
lerin ve altyapının varlığı
-Kıyı alanlarının büyük bir kısmının tur-
izm merkezi olması
-Oymapınar Baraj gölü ve çevresinin tur-
izm merkezi olarak ilan edilmiş olması
-Kıyı gerisinde olan alanların verimli
tarım arazisi olması
-Güneş-Deniz turizmine uygun iklim ve
coğrafi yapı 
-Tıbbi ve aromatik bitki zenginliği
-Turizm sektörüne eğitilmiş işgücü
sağlayan tesisleri ve nitelikli işgücü
bulunması
-Köprülü Kanyon Milli Parkı 
-Manavgat’ta deniz turizmi alanında
faaliyet gösteren turistik işletmelerde
kümelenme olması 
Zengin kültür, örf ve adet, yöre insanının
geleneksel konukseverliği
-Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi

-İşleme tesislerinin düşük kapasite
kullanımları
-Teknik kapasite düşüklüğü
-Etkin olmayan örgütlenme
-Pazarlama organizasyonunun zayıf olması
-Arazilerin parçalılığı
-Tarımsal altyapı sorunları
-Yerel peynir çeşitlerinin standartlara uygun
yapılmaması
-Bölgesel Markalaşamama
-Rekabet koşulları
-Yerel halkta proje kültürünün zayıf olması
-Mesleki eğitim yetersizliği
-Turizmin getirdiği ucuz istihdam
-Manavgat özelinde kuvvetli marka imajının
bulunmayışı
-Manavgat’ta yat limanı ve kruvaziyer limanın
bulunmayışı
-Demiryolu bağlantısının bulunmaması
-Kongre ve fuar merkezinin bulunmaması
-Antik tarihi alanlarında çevre düzenleme
uygulama projelerinin bulunmaması
-Manavgat’ın alternatif turizm kullanımı
amaçlı detaylı planlarının bulunmayışı
-Manavgat markası özelinde reklam, tanıtım
ve markalaşma stratejilerinin bulunmaması
-Uluslararası müzik festivali, film festivali gibi
ses getiren organizasyonlara ev sahipliğine
sahip olmayışı
-Girişimcilik kültürünün zayıf olması
-Yatırımcıların turizme verdiği desteği tarıma
vermemesi
-Organize sanayinin olmayışı
-Sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlarda
rekabet edebilecek kalite düzeyinde
olmaması
-Bölge tanıtımı ve bilgilendirilmesinin eksik
olması
-Mevcut sektörlerde ara eleman eksikliği
-Profesyonel yönetici bulmada zorluğun
olması
-Özellikle satış-pazarlama alanlarında nitelikli
eleman eksikliği
-İşletmelerin proje geliştirme konusundaki
eksikliği
-Yenilik konusunda finans kaynaklarına
erişmede dair bilgi ve perspektif eksikliği

9. SONUÇ YERİNE: MANAVGAT İLÇESİ GELİŞMESİNE YÖNELİK GZFT ANALİZİ

Manavgat ilçesi başta tarım ve turizm sektörleri olmak üzere birçok açıdan avantajlara
sahiptir. Avantaja sahip olmak kadar bunun nasıl değerlendirildiği de önemlidir. Manavgat
ilçesinde tarım, turizm, sanayi-ticaret sektörlerinin gelişmesi açısından yapılan bir SWOT
(GZFT) analizi aşağıdaki tabloda verilen sonuçlar ortaya çıkılmıştır. Bu sonuçların Man-
avgat’ta paydaşlar tarafından analizi ve değerlendirilmesi ilçenin geleceği açısından
gereklilik göstermektedir. GZFT analizinde G: Güçlü Yönler, Z: Zayıf Yönler, F:Fırsatlar,
T:Tehditleri ifade etmektedir. 
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Fırsatlar Tehditler

-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının proje
destekleri
-Seracılığa artan ilgi
-Bitkisel üretime verilen destekler
-Kaliteli girdi kullanımına yönelik destek-
ler
-Devletin değişik kurumlar aracılığıyla 

AR-GE harcamaları için verdiği
teşvikler
-Dinamik ve genç dinamik nüfusun iyi
yönlendirmeler ile yenilikleri ortaya
çıkaracak potansiyelinin olması
-Alternatif ürün arayışları
-Tarım havzaları üretim ve destekleme
modelinin uygulamaya aktarılması
- İlçe dışından gelen yatırımcılar
-Büyük işletmelerin hayvancılık
girişimleri
-Yerel ürünlere artan talep
-Kümelenme potansiyeli
-Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler
-Yat limanı projesi
-Turizmin çeşitlenebilecek kapasitesi
-Güneş enerjisi potansiyeli
-Kırsal turizm ve agro-turizm potansiyeli
-Macera ve ekstreme sporlara uygun
alanları

-Artan girdi fiyatları
-Elektrik maliyetinin yüksekliği
-İklim değişikliği 
-Turizm aksında yer almasından dolayı
genç nüfusun tarım dışında çalışma
eğilimi
-İşletmelerin bir araya gelme
eğilimlerinin düşük olması
-Genç nüfus açısından mesleksizlik
-İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik ön-
lemlerin az olması
-Turizmin bazı dinamikleri unutturması
-Avrupa Birliğinin birlik içi seyahatleri
destekleyici politikaları
-Kent sınırları içindeki tarımsal alanların
amaç dışı kullanımı ve imara açılması 
-Kültürel dokunun doğal ve insanlardan
kaynaklanan sebeplerle hızla tahrip
olması
-Kişiye göre fiyat uygulamaları oluşu
-Rakiplerin ve dış pazarların
tanınmaması
-Kayıt dışı çalışma koşullarının fazlalığı
-Nitelikli iş gücünü bölgeye çekmek İçin
eğitim hamlelerinin yapılmaması

Tablo. Manavgat İlçesi Gelişmesine Yönelik GZFT Analizi
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EKLER

2013 YILI EKONOMİK RAPOR İLE İLGİLİ
MATSO FAALİYETLERİ
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EK 1: EĞİTİM-ARAŞTIRMA-RAPORLAMA FAALİYETLERİ

1.1. Hijyen Eğitimi

Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Manavgat Ticaret ve
Sanayi Odası (MATSO) işbirliği ile, oda üyesi fırıncılara ve marketçilere yönelik
hijyen eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim, otogar üzende bulunan MATSO Çok Amaçlı
Toplantı Salonu’nda, gerçekleştirilmiştir. Ücretsiz olarak verilen eğitim sonunda
katılımcılar sınava tabi tutuldu. Sınav sonunda başarılı olanlar hijyen sertifikası
almaya hak kazanmışlardır.

1.2. İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Danışma Hattı

04 Şubat 2013 tarihi
itibariyle hafta içi her gün

saat 09:00 – 16:00 saatleri
arasında MATSO’da, giriş

katında, İş Sağlığı ve
Güvenliği konusunda ücret-

siz danışma hattı açılarak
bilgi verilmiştir.

1.3. Girişimcilik Eğitimi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO), KOSGEB işbirliğiyle 7 - 15
Ocak 2013, 15-25 Nisan 2013, 26
Nisan-5 Mayıs 2013, 30 Eylül-8 Ekim
2013 ve 1-9 Kasım 2013 Tarih’leri
arasında girişimci adaylara yönelik
olarak 70 saat süren, ücretsiz
Uygulamalı Girişimcilik Eğitim’leri
düzenlenmiştir. Eğitim; girişimin önemini
belirtmek, girişimci sayısını artırmak,
yeni iş sahalarının açılmasına öncülük
etmek ve istihdamın artırılmasına
yardımcı olmak amacıyla
düzenlenmiştir.
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1.6. Girişimcilik Semineri

MATSO Kadın Girişimciler Kurulu
tarafından “Girişimcilik Haftası”
etkinlikleri kapsamında Akdeniz
Üniversitesi Manavgat Meslek Yük-
sek Okulu, Manavgat Kız Meslek
Lisesi, MATSO Denizcilik lisesinde
girişimcilik semineri verilmiştir.

1.4.İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yasasının Getirdikleri Paneli  ve

Bilgilendirme Toplantısı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO) üyelere yönelik olarak,
otogar üzerinde bulunan MATSO

Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının

Getirdikleri” Paneli ve Bilgilendirme
Toplantısı düzenlenmiştir.

1.5. İmar Semineri

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO), Manavgat Mimarlar Odası

Temsilciliği ve Manavgat İnşaat
Mühendisleri Odası Temsilciliği

işbirliği ile, 1 Haziran 2013 tarihinde
yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği Hakkında Eğitim Semi-
neri düzenlenmiştir. Seminer, otogar

üzerinde bulunan MATSO Çok Amaçlı
Toplantı Salonu’nda,

gerçekleştirilmiştir. Toplantıya
konuşmacı olarak T.C. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü Mesleki Düzenleme

ve İzleme Dairesi Başkan Vekili
Mimar Sevilay Armağan katılmıştır. 

Ev sahipliğini MATSO Meclis
Başkanı Kerim Erdem ve MATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet

Boztaş’ın yaptığı toplantıda Manavgat
Belediye Başkan Vekili Erşan Özden,
Oymapınar Belediye Başkanı Tevfik

Güven, Kızılot Belediye Başkanı
Mustafa Keçer, belediyelerin imar
müdürleri de ve MATSO 4. Meslek

Grubu Üyeleri yer almıştır.
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1.7. Kurumsallaşma, Kalite ve
Akreditasyon Çalışmaları

Kurumsallaşma; bir kurumun, bir
kuruluşun veya bir işletmenin kişilere

bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdüre-
bilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir

yapıya kavuşturulabilmesi işlemine
denir. Bu bağlamda Vizyonunu,’

Ekonomisiyle Büyüyen Manavgat’ yol-
unda  Türk Standardları Enstitüsü

tarafından 2013 yılında Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi 3 yıllığına yenilenerek
kalitede sürekliliği yakalayan ve Akredi-

tasyon Belgesi alan MATSO,
kurumsallık çerçevesinde personel

toplantıları, eğitimler Kurumsallaşma,
Diksiyon, ve ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Temel Eğitim’leri yapılmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon
Sistemi kapsamında çalışmalar etkin bir

şekilde sürdürülmüştür. MATSO
tarafından 2010 yılında alınan Kalite

Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001-2008
kalite belgesi süresinin dolması ile TSE
görevlileri tarafından yapılan belge ye-
nileme amaçlı gözetim ve çalışmaların

ardından güncellenerek yenilendi.

1.8. Sosyo-Ekonomik Raporlar

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, istatistiksel
ve araştırmaya yönelik çalışmalara daha fazla
ağırlık ve önem vermeye başlamıştır. Bu kap-
samda Ma-navgat Ekonomisi’nin ele alındığı
Ekonomik Rapor 2013 çalışması hazırlanarak
kitap haline getirilmiştir. Oymapınar Baraj Gölü’nü
besleyen yer altı su kaynaklarının tespiti ve söz
konusu kaynakların korunması amacıyla
hazırlanan teknik rapor, “Oymapınar Barajı”
adıyla yayımlanmıştır. Manavgat’ta Alternatif Tur-
izm Yatırımları ve Organize Sanayi Bölgesi
Araştırmaları adıyla da iki teknik rapor
hazırlanmış ve kitap haline getirilmiştir. Ayrıca
‘Manavgat Sağlık Turizmi Fırsatları Raporu’ da
kitap olarak yayımlanmıştır.
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan Milli Egemenlik İlkokulu
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Anasınıfı’nın Resmi Açılışı, Antalya Valisi Dr.
Ahmet Altıparmak’ın da katıldığı törenle yapılmıştır.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), İMKB Ticaret Meslek Lisesi Bilgisa-
yar Laboratuarı’nı yenilemiştir. Laboratuvar, içinde bulunduğumuz çağın tüm
gereksinimleri düşünülerek baştan aşağı yenilenmiştir. 

1.9. MATSO tarafından Yaptırılan Anasınıfının Açılışı

1.10. Meslek Lisesine Yeni Bilgisayar Laboratuvarı
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EK 2: ULUSLARARASILAŞMA  FAALİYETLERİ

“MERHABA DÜNYA”
sloganı ile MATSO,
Manavgat ekonomisini
ihracatla buluştur-
muştur. Toplantı ihra-
catın artırılması, öne-
minin ortaya konması
ve Manavgat’ın ürün-
lerinin dış pazarlara
ulaştırılması amacıyla
yapılmıştır. 4 ülkeden
38 iş adamının katıldığı
toplantıya Manavgat
Kaymakamı Emir Os-
man Bulgurlu, Belediye
Başkanı Şükrü Sözen,
MATSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet
Boztaş, Akdeniz Üniversitesi Manavgat
Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hacer
Bakır Sert, Manavgat İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Murat Koçanlı, Ekonomist
Murat Sakartepe MASİAD Başkanı Turgay
Akar, MAGİAD Başkanı Mehmet Kaba ile
sivil toplum kuruluşları, oda, dernek ve siyasi
parti temsilcileri ile iş adamları katılmıştır. Or-
ganizasyonda Manavgatlı iş adamları iş ikili
iş görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

Odamız, kısa adı TATSO olan Türk-Alman
Ticaret ve Sanayi Odası’na, kısa adı AS-
CAME olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği’ne ve kısa adı DEİK olan Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’na üyeliği bulun-
maktadır.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası; Türk
ve Alman müteşebbis gücünü bir araya ge-
tirmek, taraflar arasında bilgi akışını sağ-
lamak, ikili ilişkilerin her alanda gelişmesine
katkı sağlamak ve yatırım ile ticaret potan-
siyelini geliştirmek amacına yönelik faaliyet-

leri yerine getiriyor. Akdeniz Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği ise; ticaret, turizm
işbirliği ve firmalara teknik destek, iletişim,
formasyon, çevrecilik gibi çeşitli komisyon-
lardan oluşan uluslararası nitelikte bir orga-
nizasyon.

ASCAME; Akdeniz Bölgesi’nin ekonomik,
ticari ve politik bir bütün olarak menfaat-
lerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla
bir işbirliği platformu oluşturulması ve bunun
temsil edilen odaların ve bu odalara üye
firmaların da en üst seviyede geliştirilmesi
amacına yönelik çalışmalar ortaya koyuyor. 

DEİK’in amacı ise; Türk şirketlerinin dışa
açılmalarını ve dış ilişkilerde özel sektörün
koordinasyonunu sağlamak”, “Mantalite
olarak özel sektöre yön göstermek”  ve
“Resmi seyahatler kapsamında iş âlemi
heyetleri oluşturmak ve toplantılar tertiple-
mek”tir. MATSO, bu üyelikler kapsamında
yapılan çalışmalar hakkında üyelerini bil-
gilendirmektedir. 

2.1. MERHABA DÜNYA ve Uluslararası Alana Açılma Yönündeki Çalışmalar

2.2.Turizm Fuarları

Hollanda – Utrecht , Almanya –
Stuttgart , Polonya – Varşova ,
Belçika – Brüksel  ve  Çek
Cumhuriyeti – Prag  Turizm
Fuar’larına katılınmıştır.
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Fransa’da gerçekleşen Paris BATIMAT
2013 İnşaat ve Yapı Fuarı`na Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcı Mehmet İyiol, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Halit Torun, Murat Oğuz
Öncel, Şükrü Arslan, meclis üyeleri ve
inşaat grubu ve üyelerden oluşan 25 kişilik
bir heyet katılmıştır. 25 kişilik MATSO heyeti
kısa adı (FEDİF) olan Fransa Yöneticiler ve
Girişimciler Federasyonu’nu ziyaret etmiştir.
Ziyarette Şenlik, Fransa’da Türk iş
adamlarının ne tür işlerle uğraştıkları ve
Fransız iş adamlarının Türkiye’de hangi
sektörle ilgili iş yapmak istedikleri
konusunda brifing vermiştir. Toplantı so-

nunda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Boztaş tarafından, FEDIF Genel
Sekreteri Hanifi Şenlik’e plaket takdim
edilmiştir. Ayrıca Şenlik’e Manavgat
Susamı, Manavgat Zeytinyağı ve Manavgat
Tahini’nin yer aldığı ürünlerden oluşan
hediyeler verilmiştir.

MATSO Heyeti, Paris’in büyük müteah-
hitlerinden ENC BTP 79 Firmasının Sahibi
Türk İşadamı Ali Etlec’i ziyaret ederek Man-
avgat’ta yapılacak olan konut yazlıkların
Fransa’da pazarlanabilmesi konusunda
görüş alışverişinde bulunmuştur. Ziyaret
sonunda günün anısına İş adamı Etlec’e
MATSO plaketi ve Manavgat’ta yetişen
ürünlerden oluşan hediyeler verilmiştir.

2.3. BATIMAT 2013 İnşaat ve Yapı Fuarı
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EK 3: İLÇE SORUNLARINA-GELİŞİMİNE YÖNELİK FAALİYETLER

3.1. Başkentte Hisarcıklıoğlu Ziyareti ve Manavgat Buluşması

Yeni seçilen Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası (MATSO) Yönetim Kurulu, Başkan
Ahmet Boztaş Başkanlığında Ankara’ya çı-
karma yapmıştır. Bir dizi görüşmelerde bu-
lunmak üzere Başkent Ankara’ya giden
MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile
görüşmüştür. Ankara’ya giden heyette MAT-
SO Meclis Başkanı Kerim Erdem, MATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,
MATSO Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Karamancı, MATSO Yönetim Ku-
rulu Eski Başkanı Şükrü Vural, MATSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet
İyiol, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Mehmet
Ergen, Yönetim Kurulu Üyeleri H.Özgür
Taşar, Hakan Akar, Hüseyin Akın, Hüseyin
Güneş, Şükrü Arslan, Abdullah Aykut Kara-

soy, Halit Torun ve Murat Oğuz Öncel yer
almışlardır.

TOBB’u ziyarette, Kurucu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Karamancı ve
MATSO Yönetim Kurulu Eski Başkanı
Şükrü Vural da yer alarak MATSO Yeni
Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırak-
mamıştır. Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası (MATSO) Heyeti’nin sergilediği güç
birliği tablosu TOBB Yönetim Kurulu
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun takdirini
kazanmıştır. Kurucu Yönetim Kurulu
Başkanı, Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve
Yeni Yönetim Kurulu Başkanının birliğinden
son derece mutlu olduğunu ifade eden
Hisarcıklıoğlu, bu tablonun Manavgat’a
yakıştığını söyleyerek, bu tablo Türkiye’deki
odalar ve borsalar içinde ilk ve örnek bir
tablodur, demiştir.
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO) Yönetim Kurulu, Başkent
Ankara’da Manavgatlı bürokratlarla
buluşmuştur. Temaslarda bulunmak
üzere Ankara’ya giden MATSO Yöne-
tim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı
M.Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaretinin yanı
sıra, Ankara’da bürokrasinin değişik
kademelerinde görev yapmış ve yap-
makta olan Manavgatlı bürokratlarla bir
araya gelmiştir.

Buluşmaya Antalya Milletvekili Doç.
Dr. Mehmet Günal, Manavgat
Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yüksek Şehir Plancısı Ferdi Şenol,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mühendisi Hakan Yıldız, Sağlık
Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Dursun
Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik
ve Denetim Başkanı Hüseyin Acır,
Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanı
İsmet Topaca, BOTAŞ Başmüfettişi
Adnan Ertuğ Şahbaz, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’ndan Mustafa Çiftçi,
MKE  Kurumu Genel Müdür Müşaviri
Kemal Andaç, Devlet Personel
Başkanlığı Uzmanı Mehmet Yılmazöz,

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez
Birliği  İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Şahabettin Şirin, Yargıtay 3. Hukuk
Dairesi Üyesi Ramazan Tunç, Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Yakup Karasoy, Prof. Dr. Abdurrahman
Güzel, RTÜK Üyesi Süleyman
Demirkan, Ankara Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof  Dr.
Mehmet Çelik, Bereket Enerji A.Ş. Ko-
ordinatörü Ali Rıza Sözen, Kazan
Hakimi Ömer Ünal, Halk Bankası
Hüseyin Gazi Şube Müdürü Arif Sön-
mez, Mali Müşavir Avni Kendir, Bilgi
İşlem Müdürü Hüseyin Yüksel,
Danışman Mustafa Durmaz, Diyanet
İşleri Başkanlığı Strateji Araştırma ve
Planlama Şube Müdürü Tacettin Öz,
Çelikler Holding Finans Müdürü Abdul-
lah Günal, Emekli Genel Müdür Hasan
Duman, Kredi Yurtlar Kurumu Eski
Genel Müdürü M.Asım Enhoş, Tarım
Kredi Kooperatifi Eski Genel Müdürü
Raşit Doğan Enhoş, Merkez Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Bora Enhoş,
Savaş Doğan, TBMM Danışmanı Zerrin
Günal, MKE Eski Genel Müdürü Ahmet
Sarı ve Hakim Adayı Semih Kır
katılmışlardır.
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Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası (MATSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Boztaş, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile
Ankara'da, Oda tarafından
yaptırılacak olan Turizm Fakültesi
yapımına onay almak için bir araya
gelmiştir. Görüşmede Boztaş ile
birlikte Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası (MATSO) Meclis Başkanı
Kerim Erdem, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mehmet İyiol,
Yönetim Kurulu Muhasip Üye Mehmet
Ergen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah
Aykut Karasoy, Şükrü Arslan, Murat Oğuz
Öncel, Halit Torun, Hüseyin Akın, Hakan
Akar da yer almıştır.

Odanın yeni yönetimini tanıtılmıştır.
Hizmette öncelikli hedefin üyeler olduğu dile
getirilmiştir. Hedefler, projeler hakkında bil-
giler aktarılmıştır. Manavgat'ın sosyo-
ekonomik durumu ve geleceği hakkında
bilgiler verilmiştir. Ayrıca Odanın ihtiyat
hesabında bulunan parasının, odaca
yaptırılacak Turizm Fakültesi için
kullanılmasına izin verilmesi talep edilmiş,
Sayın Bakandan bu konuda destek
beklendiği ifade edilmiştir.  Sayın Bakan bu
paranın kullanılması için önce yönetmelik
değişikliği gerektiğini, daha sonra yine
Bakanlıktan izin alınması gerektiğini
hatırlatmıştır. Konu ile ilgileneceğini ifade
etmiştir. 

Sayın Bakan başarılar dilemiştir. Meslek
kuruluşlarının önemini dile getirmiştir.
Yararlı, olumlu, katkı sağlayan fikirlere, pro-

jelere ve çalışmalara destek çıkacaklarını
ifade etmişlerdir. Bu girişimlerden sonra
odanın ihtiyat hesabındaki parasının Tur-
izm Fakültesinin yapımında
kullanılabilmesine olanak veren yönetmelik
değişikliği 25 Eylül 2013 Tarihi’nde, 28776
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar
Ve Borsalar Bütçe Ve Muhasebe
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelikle hayata geçirilmiştir.
Yönetmeliğin hayata geçirilmesine destek
veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın
Hayati Yazıcı’ya, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Siyasi
Partilerimize MATSO olarak teşekkür ediy-
oruz. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu ve MATSO, Türkiye’ye
öncülük yaparak ihtiyat hesabındaki
bütçenin eğitim için kullanılmasının önün-
deki yasal engelin kalkmasında büyük rol
oynamıştır. Daha önce ihtiyat hesabındaki
para, eğitim için harcanamıyordu.

3.2. Bakan Yazıcı İle Görüşme ve Turizm Fakültesi Onayı
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3.3. Vali Öztürk’e MATSO’dan Rapor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,
Meclis Başkanı Kerim Erdem ve Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Karasoy ile birlikte Vali
Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret etmiştir.  Ziyarette  Vali Öztürk'e MATSO’nun
faaliyetleri ve ilçe ekonomisine ilişkin bilgiler veren Başkan Boztaş, "Organize Sanayi
Bölgesi Araştırmaları"  ve “Manavgat'ta Alternatif Turizm Yatırımları" konulu iki dosya
takdim ederek desteklerini istemiştir.

3.4. Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı

Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin sorunları ve
çözüm önerileri ile ekonomik gelişmeler ele alındı.Toplantıda, Manavgat Ticaret ve
Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş da yer almıştır.
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3.5.İstişare Toplantısı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO), Manavgat’ın sorunları ile ilgili
toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Manav-
gat’ın sosyo-ekonomik durumunun ve
geleceğinin tartışılıp masaya yatırıldığı geniş
katılımlı toplantı, Antalya’nın Yeni Valisi Se-
bahattin Öztürk Başkanlığında, MATSO’nun
Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilmiştir.

Vali Öztürk’ün yeni görevi nedeniyle
tanışma niteliği de taşıyan toplantıya Antalya
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay
Albay Aykut Tanrıverdi, Antalya İl Emniyet
Müdürü Mustafa Sağlam, Manavgat Kayma-
kamı Emir Osman Bulgurlu, Manavgat Bele-
diye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Meclis
Başkanı Kerim Erdem, MATSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO Meclis
ve MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Belde
Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Ku-
ruluşların Yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluş-
larının Başkanları ve İş dünyasının temsil-
cilerinin de aralarında bulunduğu 200’e ya-
kın kişi katılmıştır.

Toplantıda söz alan Manavgat Ticaret ve
Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boz-
taş, su konusunu gündeme taşımıştır. Boz-
taş, suyun önemine dikkat çekerek, “Bugün
değerli olan su, gelecekte çok daha önemli
olacak” dedi. Su kaynaklarının korunmasının
hayati bir konu olduğuna dikkat çeken
Boztaş, Manavgat’ın su kaynakları bakı-
mından zengin bir potansiyelinin olduğunu,
bunların iyi kullanılmasının ve korunmasının
gerektiğini kaydederek, “ Biz oda olarak bu
yönde geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu
çalışmayı, hazır olunca kamuoyuyla ve si-
zinle paylaşacağız. Bu çalışmada Oymapı-
nar Barajını besleyen yer altı su kay-
naklarının ve bölgelerinin korunmasına dik-
katleri çekiyoruz. Manavgat, su konusunu
göz ardı etmemeli “ şeklinde konuşmuştur.

Öztürk, görüşleri için Boztaş’a teşekkür
etmiştir. Vali Sebahattin Öztürk ayrıca, gö-
rüşmeler esnasında kendisine MATSO Baş-
kanı Ahmet Boztaş’ın ‘Manavgat’a Organize
Sanayi Bölgesi kurulmalı’, dediğini ve bu
düşüncesine de katıldığını belirtmiştir.

86
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3.6.Manavgat Susamı
Trakya’da

Dünyaca ünlü olan Manavgat
Su-samı Trakya Bölgesi’ni
kendine hayran bırakmıştır.
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş
tarafından hazırlatılan Manavgat
Susamı, Tahini ve Manavgat
Tanıtım Broşür’leri, Türkiye
Gazeteciler Federasyonu
tarafından gerçekleştirilen,
Türkiye Gazeteciler Federasy-
onu’nun 42. Başkanlar Konseyi
Toplantısı ve Gazeteci İsmail
Sivri Gazetecilik Yarışması Ödül
Töreni’nde katılanlara armağan
edilmiştir.

3.7. MATSO 2014-2017
Stratejik Plan Çalışması ve

Manavgat 2023 Vizyonu

Oda, MATSO 2014-2017 Stratejik
Planı ve 2023 Manavgat Vizyonu

çalışmalarını başlatmıştır. Bu
bağlamda Oda, 17 Meslek

Grubunda faal olarak bulunan
üye-lerle ile Arama Toplantıları
yaparak  stratejik planın ve viz-
yon projesinin temelini oluştura-
cak görüşleri almıştır. MATSO

ayrıca, Manavgat’taki diğer
paydaşların görüşlerini de alarak

vizyon projesinin yol haritasını
çizmiştir. Bu kapsamda yapılan
çalışmalarda görüşler anketler
yoluyla tespit edilmiştir. Yapılan
Arama Toplantıları’nda MATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet

Boztaş, stratejik plan, vizyon pro-
jesi, odanın hedefleri ve çalış-

maları ile ilgili bilgiler aktarmıştır.

3.8. Manavgat
Susamı
Markalaşma
Çalışması

15. yy.’da
Osmanlı
Sarayı’nın
sofralarında
yer alan ve  ‘Altın
Susam’ olarak nite-
lendirilen Manavgat
Susamı için coğrafi
işaretleme yoluyla
markalaşma
çalışması
başlatılmıştır.



MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI / EKONOMİK RAPOR 2013

88

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
desteğiyle 4´üncüsü düzenlenen Yöresel
ve Geleneksel Ürünler Fuarı
gerçekleştirilmiştir.´Memleket Hasreti
Çekenlere´ sloganıyla düzenlenen fuar,
Antalya Expo Center’da
gerçekleştirilmiştir.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO) Meclis Başkanı Kerim Erdem,
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de
katıldığı açılışa Antalya Valisi Sebahattin
Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Akaydın,  Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Çandır, oda ve borsa başkanları ile birlikte
çok sayıda davetli katılmıştır.

Manavgat’ın yöresel ve geleneksel
ürünleri de fuarda yer alarak, fuarın
içeriğine zenginlik ve derinlik
kazandırmıştır. Manavgat ürünleri, Man-
avgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO)’nun satın aldığı 90 m2’lik
standda sergilenmiştir. Manavgat Ticaret
ve Sanayi Odası (MATSO), yöresel ve ge-
leneksel ürünlerin fuarda yer alabilmesi
için yoğun bir çaba göstermiştir. Fuara,
işletmelerin katılması için çağrılar ve bil-
gilendirme toplantıları yapan MATSO’nun
bu girişimlerinden sonra Manavgat’a has
ürünler arasında Manavgat Susamı,
Meşhur Belen Obası Karpuzu, Defne

Yağı, Lokum, Tahin, Zeytinyağı ve Unlu
Mamüller, fuar ziyaretçilerinin beğenisine
sunulmuştur. Coğrafi İşaretleme yöntemi
ile marka tescili yapılacak olan ‘Altın
Susam’ adıyla anılan Manavgat Susamı
da fuarda tanıtımı yapılarak ön plana
çıkarılmıştır.

Protokol ve ziyaretçiler, Manavgat
Susamı, Meşhur Belen Obası Karpuzu,
Defne Yağı, Lokum, Tahin, Zeytinyağı ve
Unlu Mamüller ile bezenmiş ve
zenginleştirilmiş Manavgat Standdına
büyük ilgi göstererek, sergilenen ürünler
konusunda bilgiler almışlardır. Antalya
Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Akaydın, Antalya İl Genel Meclisi Başkanı
Cavit Arı, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Osman Budak, Antalya Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, An-
talya İl Genel Meclis Üyesi Halil Kula,
Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Atilla Yıldız standı ziyaret eden
isimler olmuştur. Fuarın üçüncü günü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarı ziyaret
ederek, sergilenen ürünler hakkında bil-
giler almıştır. Hisarcıklıoğlu, Manavgat
standına da ziyarette bulunmuştur.
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Boztaş Hisarcıklıoğlu’na, standdaki ürün-
ler hakkında bilgiler aktarmıştır.

3.9. Yöresel Ürünler Fuarı
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3.10.Kaymakamlıkta Üye Sorunları
Ele Alındı

‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında,
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO) Yönetim Kurulu
Başkanlığına seçilen Ahmet Boztaş
ile görüşen Evrenseki bölgesinde, tur-
izme yönelik faaliyet yürüten oda
üyesi işletmelerin yetkilileri, Boztaş’a
başarılar dileyip sorunlarını
aktarmışlardır. Üyeler, iş yaptıkları
saatlerde meydana gelen elektrik
kesintileri nedeniyle çok büyük
mağduriyet yaşadıklarını
söylemişlerdir. Görüşmenin ardından
Ahmet Boztaş, Üyelerle birlikte Man-
avgat Kaymakamı Emir Osman Bul-
gurlu’yu ziyaret ederek, sorunu en üst
makama taşımıştır. Kaymakam Bul-
gurlu görüşmede, sorunun takipçisi
olacağını dile getirmiştir.

3.11.KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve KOSGEB Manavgat Temsilciliği
işbirliği ile KOSGEB’in sağladığı teşvikler, destekler konusunda bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır. MATSO Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleşen
toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Başkan Yardımcısı
Mehmet İyiol, Meclis Başkanı Kerim Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri,  KOSGEB An-
talya Hizmet Merkezi Müdürü Kazım Akgün ve çok sayıda girişimci katılmıştır.
Toplantı sonunda Ekim ve Kasım aylarında MATSO ve KOSGEB işbirliğinde yapılmış
olan KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan 90 kişiye sertifikaları
verilmiştir.
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