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SUNUŞ 

 

Dünya, büyük değişimler ve baş döndürücü gelişmelerle yeniden şekillenirken ortaya 

yeni çıkan tablo her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da kendini göstermektedir. 

Tüm ekonomik yapı ve sistemleri etkileyen bu şartlar, ekonominin yeniden ele alınıp 

değerlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Bu düşünce doğrultusunda ve paralelinde raporumuzda; dünyadaki ve Türkiye’deki 

ekonomik gelişmelere ve piyasalardaki hareketlerin Manavgat’ın sosyo-ekonomik 

yapısına yansımalarına değindik. 

Raporumuzda, Manavgat’ın sosyal, ekonomik, altyapı, kültürel konuları ile İlçenin 

geleceğini ilgilendiren temel konu başlıklarını da 15 alt başlıkta toplayarak 

derinlemesine analiz ettik. 

Ayrıca Odamızın vizyon, misyon, temel değerleri ve kalite politikasına da 

raporumuzda yine yer verdik. 

Durum analizi ile İlçe ekonomisindeki gelişmeler raporumuzda belirtilirken, 

Manavgat’ın uzun vadede sanayi-ticaret destekli ekonomik kalkınmasına yön verecek 

yeni açılımları da altı çizilen, vurgulanan ve önem verilmesi gereken bir konu olarak 

sayfalarımıza taşıdık. 

Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese, bilgilerin derlenmesinde 

yardımcı olan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine, 

raporu hazırlayan Reşat Güney OMC Türkiye’ye Yönetim Kurulumuz adına teşekkür 

ediyorum.  

Raporumuzun üyelerimize, hemşehrilerimize ve ilgilenenlere katkı sunacağı 

düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunuyor; sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler 

diliyorum. 

 

   

Ahmet BOZTAŞ 

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

 



 

 

 

 
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2016 HAZIRLAMA 

KOMİTESİ  
 
 
 
 

Av. Özden DAĞ ÖZ Genel Sekreter / MATSO  
 
 
 

Reşat GÜNEY OMC Türkiye Danışmanlık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 
EKONOMİK RAPOR - 2016 

 
 
 
    İÇİNDEKİLER 
 
BAŞKANIN SUNUMU 
MATSO YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELERİ  
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTELERİ ÜYELERİ  
MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 
İÇİNDEKİLER 
TABLOLAR DİZİNİ 
KISALTMALAR DİZİNİ 
 

1. GİRİŞ: EKONOMİK GELİŞMELER VE MANAVGAT 
 
2. MANAVGAT İLÇESİNDE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 
 
3. MANAVGAT İLÇESİNDE EKONOMİK YAPI 
 
4. MANAVGAT İLÇESİNDE ALTYAPI 
 
5. MANAVGAT İLÇESİNİN GELECEĞİ İÇİN TEMEL KONU ALANLARI 

5.1.Manavgat İlçesinin Ekonomik-Yatırım Amaçlı Teşviklerden Yararlanabilmesi 
Olanaklarının Artırılması 

5.2.Manavgat İlçesinde Örtü Altı Tarımın ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması ve Birim Alandan Elde edilen Gelirin Artırılması 

5.3.Manavgat İlçesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi 
5.4.Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
5.5.Turizmin Çeşitlendirilmesi 
5.6.Manavgat İlçesinde Golf Turizminin Geliştirilmesi 
5.7.Manavgat İlçesinde Güneş Enerjisi Sektöründen Yararlanma Olanaklarının 
Artırılması 
5.8.Hızlı Tren Hattına İlişkin Senaryolar Geliştirilmesi 
5.9.Manavgat İlçesinde Kırsal Turizm-Eko turizm Geliştirilme Olanakları 
5.10.Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Doğa Duyarlı Bir Yaklaşım İle Yararlanma 
Yoluna Gidilmesi 
5.11.Topraksız Tarımda Ülke Lideri Olma Fırsatı 
5.12.Geleceği Yakalamada Dış Ticaret Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek 
5.13.Manavgat İlçesinde Geleceğin Yatırımları 
5.14.Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Manavgat’a Sorumluluk 
5.15.Manavgat İlçesi Markalaşma Yaklaşımı 
 

6. MATSO VİZYON VE MİSYON TANIMLAMALARI 
7. MATSO TEMEL DEĞERLERİ VE KALİTE POLİTİKASI 
8. SONUÇ YERİNE: GELECEĞİN ÖNGÖRÜSÜ 
EKLER: 2016 YILI EKONOMİK RAPOR DÖNEMİ MATSO FAALİYETLERİ 



 
TABLOLAR DİZİNİ 
 
Tablo.1.Türkiye Ekonomisinde Temel Makro Ekonomik Göstergeler  
Tablo 2.Sektörel İstihdam, Temmuz 2015 ve Temmuz 2016 (Bin Kişi) 
Tablo.3.İşteki Durum Ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler –Şubat 2015-  
 2016, 15+Yaş-Bin Kişi 
Tablo:4.Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) 
Tablo.5.Bazı Ülke Gruplarına İlişkin Uluslararası Kuruluşların Büyüme Tahminleri 
Tablo.6.Antalya İli Yüzölçümü, Yükseklik ve Kıyılara İlişkin Bilgiler 
Tablo.7.Yıllara Göre Antalya İlinin ve Türkiye’nin Nüfusu 
Tablo.8.İlçelere Göre Antalya İlinin Nüfusu (2016)  
Tablo.9.Türkiye ve Antalya'da Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı (2012) 
Tablo.10.Antalya Serbest Bölgesi Ticaret Hacmi 
Tablo.11.Yıllara Göre Manavgat İlçesinin Nüfusu 
Tablo.12.Manavgat İlçesinde Nüfusun Sektörlere Göre Çalışma Durumu 
Tablo.13.Manavgat İlçesinde Resmi-Özel Eğitim Kurumları  
Tablo.14.Manavgat Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayıları-2016 
Tablo.15.Manavgat Kütüphanesinin Okuyucu, Kitap, Üye ve Ödünç Verilen Kitap 
Sayıları 
Tablo.16.Manavgat İlçesinde Toplam Sağlık Personeli Sayısı 
Tablo.17.Manavgat  İlçesinde Meydana Gelen Kaza Durumu  
Tablo.18.Manavgat İlçesindeki Sürücü Belgesi Son Durumu 
Tablo.19.2015-2016 Yılları 12 Aylık Süre İçerisinde Verilen Sürücü Belgesi Durumu 
Tablo.20.Manavgat  İlçesindeki Tescilli Araç Son Durumu 
Tablo.21.2015-2016 Yılları 12 Aylık Süre İçerisinde Tescil Edilen Araç Durumu 
Tablo.22.Manavgat İlçesinin Yüzölçümü  
Tablo.23.Tarım Arazilerinin Sulanma Durumuna Göre Dağılımı-Da) 
Tablo.24.Manavgat İlçesi Tarım Arazilerinin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı-2016 
Tablo.25.Tarla Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları-2016 
Tablo.26.Açıkta Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları-2016 
Tablo.27.Manavgat İlçesinde Sera Alanlarının Çeşitlerine Göre Dağılımı-2015-2016 
Tablo.28.Örtü Altı Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları-2016 
Tablo.29.Meyve Yetiştirilme Alanları ve Üretim Miktarları-2016 
Tablo.30.Manavgat İlçesi Tarımsal Desteklemeleri 2015-2016 Yılları 
Tablo.31.Hayvan Varlığı 
Tablo.32.Hayvan Sayılarına Göre İşletmelerin Dağılımı 
Tablo.33.Hayvancılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelir-2016 
Tablo.34.Dünya Turizminde İlk On Ülkeye Ait Turizm Gelirleri 
Tablo.35.İlçelere Göre Gelen Turist Sayısı 
Tablo.36.2015-2016 Yılları Turist Sayıları 
Tablo.37.2015-2016 Yılları Turizm Gelirleri  
 



Tablo.38.Manavgat’ta Bakanlık Belgeli Tesislerin Antalya ve Türkiye Ölçeğinde 
Karşılaştırılması-2016 

Tablo.39.Manavgat’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli Tesislerin Antalya ve 
Türkiye Ölçeğinde Karşılaştırılması-2015 

Tablo.40.Manavgat’ta Belediye Belgeli Tesislerin Antalya ve Türkiye Ölçeğinde 
Karşılaştırılması-2016 

Tablo.41. Antalya’ya Gelen Turistlerin Sayısı Milliyetlere Göre Dağılımı  
Tablo.42.Antalya’daki Bakanlık Belgeli Tesis ve Yatak Kapasitelerinin İlçelere Göre 

Dağılımı-2016 
Tablo.43.Manavgat İlçesinde Seyahat Acenteleri Sayısı  
Tablo.44.Vergi Tahakkuk ve Tahsilatları-Bin TL  
Tablo.45.MATSO’da Tescil Olan ve Ticareti Terk Eden İşletmelerin İktisadi Faaliyet 

Kollarına ve Yıllara Göre Dağılımı 
Tablo.46.Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Ticari İşletmelerin Sayısı 
Tablo.47.MATSO’ya Kayıtlı Yeni Kurulan, Sermayesi Artan veya Feshedilen 

Şirketlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı  
Tablo.48.MATSO’da Yıllara Göre Şirket Tür ve Sayıları 
Tablo.49.MATSO’da Kooperatiflerin Konularına Göre Sayısal Dağılımı 
Tablo.50.Manavgat İlçesinde Orman Alanı 
Tablo.51.Antalya ve İlçelerinde Elektrik Tüketimi 
Tablo.52.Manavgat İlçesinde Kırsal Yerleşim Yollarının Durumu 
Tablo.53.Su Alma Yapısı ve Ham Su Pompa İstasyonu 
Tablo.54.Terfi Hattının Teknik Özellikleri 
Tablo.55.İsale Hattının Özellikleri  
Tablo.56. Manavgat Çayı Üzerindeki Mevcut Tesisler 
Tablo.57.Manavgat Çayı Su Kalitesi 
Tablo.58.Manavgat İlçesinde Yeraltı ve Yer üstü Sulamaları 
Tablo.59.2015-2016 Yılında Manavgat İlçesi Dahilindeki Tamamlanmış Ve Yapılacak 
Olan Projeler 
 
  
KISALTMALAR DİZİNİ 

BAKA:  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
BM:   Birleşmiş Milletler 
DSİ:    Devlet Su İşleri 
FAO:    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
GSHD:  Gayri Safi Hasıla Değeri 
GSYİH:  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
GTHB:  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
MATAB: Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve 

İşletme Birliği 
MASİAD:   Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği 
MATSO:   Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 
TİSK:   Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
TÜİK:    Türkiye İstatistik Kurumu 
 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

                            

 

                                  EKONOMİK GELİŞMELER VE MANAVGAT 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 
1. 2016  KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELERE GENEL BAKIŞ (Maliye 

Bakanlığı, 2016) 
  

2016 yılında hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik açıdan önemli zorluklar 

yaşanmıştır.Türkiye'nin coğrafik durumu ve siyasi konumu nedeniyle dünyada 

yaşanan gelişmelerden ve zorluklardan etkilenmemesi mümkün değildir. Bu nedenle 

2016'da Türk ekonomisi, dış etkenlerin baskısı altında zor günler geçirmiş, ancak her 

şeye rağmen önemli bir dayanıklılık da göstermiştir. Türk ekonomisinin 2016 yılı 

değerlendirmesini yaparken, küresel etkenleri göz ardı etmek gerçekçi olmayacaktır. 

Bu nedenle öncelikle 2016'da yaşanan küresel ekonomik ve ülkemiz içerisindeki 

yaşanan siyasal gelişmelere değinilmelidir. 

 

2016 yılında yaşanan ekonomik zorluklara değinmek istersek; dünya ticaret hacminin 

yavaş büyümesi ve işsizlik oranlarının artması, ABD merkez bankasının (FED) 

piyasaya para akıtmaya son vermesi ve ardından faiz artışlarına başlaması, Küresel 

belirsizliklerin ve güven bunalımının devam etmesi, Güvensizlik ortamının neticesi 

olarak gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışının yaşanması, İngiltere'nin ayrılma 

kararı sonrası AB'nin geleceğinin tartışılmaya başlanması, Suriye ve Irak'taki savaş 

ortamı, sığınmacılar sorununun derinleşmesi gibi gelişmelerin ön plana çıktığı 

görülecektir. 

Öte yandan, 2008 yılında başlayan ve etkileri hala görülmeye devam eden finansal 

krizden çıkılamadığı bir dönemde, korumacı ve müdahaleci ekonomi politikalarını 

savunan Trump'ın ABD başkanı seçilmesi de, yeni bir küresel iklim habercisi olarak 

algılanmış, belirsizlik algısını derinleştirmiştir. 

Küresel ekonominin 2016 yılında yüzde 3,1 ile küresel finansal krizden bu yana en 

düşük oranda büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ancak görünüm üzerinde aşağı yönlü 

risklerin ağırlığı azalmaktadır. Bir önceki yıl bu dönemlerde finansal piyasalar 

üzerinde baskı yaratan Çin’de sert yavaşlama endişeleri ile petrol fiyatlarında çöküş 

gibi temel konular daha yönetilebilir ve öngörülebilir hale gelmiştir. 

IMF, dünya ekonomisinin önümüzdeki yıl ise yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin 

etmektedir. 2016 yılında yüzde 1,6 büyüyen gelişmiş ülkelerin, 2017 yılında yüzde 

1,8 büyümesi beklenmektedir. 2017’de büyümedeki hızlanmanın esas olarak 

gelişmekte olan ülkeler kaynaklı olacağı tahmin edilmektedir. Çin ve Hindistan hariç 

gelişmekte olan ülkelerin 2016 yılında yüzde 2,1’lik büyüme sonrası 2017 yılında 

yüzde 3 ile belirgin şekilde toparlanması beklenmektedir. 

Küresel ticaretteki yavaşlama toparlanmanın önünde bir risk oluşturmaktadır. Küresel 

kriz öncesindeki son 50 yıllık dönemde yüzde 6,8 büyüyen küresel ticaret, kriz 

sonrası dönemde zayıf yatırımlar ve artan korumacı politikalar ile yarı yarıya 

yavaşlamıştır. 2017 yılında küresel ticarette önemli bir artış öngörülmektedir. 2016 



yılında yüzde 2,3 büyüyen küresel ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 3,8 artması 

beklenmektedir. 

Küresel ekonomik görünüme ilişkin bazı aşağı yönlü riskler önemini korumaktadır. 

Fed’in faiz artırım süreci ve İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci dolayısıyla finans 

piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar, Avrupa bankacılık sistemine 

ilişkin problemler, Çin ekonomisinde devam eden yeniden dengelenme, küresel 

ekonomide uzun süreli durgunluk önemli aşağı yönlü risklerdir.  

2016 yılında ekonomileri önemli ölçüde daralan Rusya ve Brezilya’daki toparlanma, 

Hindistan’da devam eden güçlü büyüme ve Çin ekonomisinin yeniden dengelenme 

sonrası yüzde 6 gibi nispeten yüksek bir hızla büyümesi gelişmekte olan ülkelerin 

2017 yılında küresel büyümeye desteğinin artacağını göstermektedir. Diğer 

gelişmekte olan ekonomilerin genelinde de büyüme görünümünün olumlu olması 

beklenmektedir. Öte yandan küresel krizden bu yana süren belirsizlikler ve 

kırılganlıklar; yüksek borçluluk, zayıf bankacılık sistemi, düşük verimlilik, demografi 

ve gelir dağılımındaki sorunlar büyümenin güçlenmesini engellemektedir. Söz konusu 

yapısal sorunlar dünyada uzun vadeli durgunluk (secular stagnation) riskini 

gündemde tutmaktadır. Yavaşlayan küresel ticaret ve yatırımlar küresel büyümeyi 

baskılayan diğer unsurlardır. Birçok ülkede yatırımların yavaşlaması özel sektörün 

yüksek borçluluğundan kaynaklanmaktadır. Düşük verimlilik ve olumsuz demografik 

koşullar ise uzun dönemli büyüme beklentilerini olumsuz etkilemekte ve yatırımların 

üzerindeki baskıyı artırmaktadır.  

Küresel ölçekte yatırımlarda görülen yavaşlama küresel ticareti de önemli ölçüde 

kısıtlamaktadır. Azalan ticari serbestleşme, artan korumacılık ve küresel katma değer 

zinciri büyümesindeki yavaşlama küresel ticareti baskılayan diğer unsurlardır. Son 

dört yılda özellikle küresel reel ticaret büyümesindeki yavaşlama çok dikkat çekicidir. 

2012 öncesinde ortalama reel ticaret büyümesi ortalama küresel büyümenin 

neredeyse iki katı iken 2012 sonrası dönemde küresel ticaret ekonomik büyümenin 

sadece 0,6 puan üstündedir.1 2016 yılında küresel ticaret hacminin yüzde 2,3 

büyümesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivite ve 

yatırımlardaki toparlanmanın etkisi ile Küresel ticaretin orta vadede hızlanması 

beklenmektedir. Bu çerçevede küresel ticaret hacminin 2017 yılında bir miktar 

toparlanarak yüzde 3,8 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

 



 
2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER VE HEDEFLER (Kalkınma 

Bakanlığı) 
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Aralık ayında bir 
önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.  
 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-
ÜFE) ise yüzde 9,94 arttı. 
  
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda 
ise TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi. 
  
Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici 
fiyatları yüzde 4,3 arttı. 
 

Genel bir değerlendirme yapıldığında; Türkiye ekonomisinin büyüme performansı 
potansiyelin altında kalmakta olduğu ve istikrarsız bir görüntü verdiği ortaya 
çıkmaktadır. Her kriz dönemi sonrasında ekonomi toparlanmakta ve yüksek büyüme 
oranları yakalamakta ancak daha sonra daralmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini 
açıklarken, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1.8 küçüldü. Bu yılın birinci ve ikinci çeyrek büyüme oranları ise yüzde 4.5 
olarak gerçekleşmişti. Son olarak 2009’da -% 4,8 küçülen ekonomi, 2010 yılında % 
9,2 gibi yüksek bir oranda büyümüş, bununla birlikte 2012’de % 2,2, 2013’de %4, 
2014 yılında %2,1, 2015 yılında ise büyüme %4 oranında tekrar bir artış 
gerçekleşmiştir.  
 

Ancak sevindirici bir gelişme olarak  2016 yılının son çeyreğinde ekonomi 
önceki yılın son çeyreğine göre %3,5 artış sağlayarak yıl genelinde %2,9 olarak 
büyümesini tamamlamıştır.  
 

 

Türkiye’nin hem makro hem de mikro ekonomisi açısından yapılacak önemli bir 

değerlendirme ise işsizlik ve işgücü piyasaları ile ilgilidir.   

 Son açıklanan veriler çerçevesinde işgücü piyasasındaki gelişmeler analiz 
edildiğinde aşağıda sıralanan hususlar öne çıkmaktadır: 
     

• Son dönemde tarım istihdamındaki yüksek daralmaların katkısıyla işsizlik 
oranlarının artış eğilimi sergilediği görülmektedir. 
 

• Türkiye ekonomisi 2015 yılı genelinde yüzde 4, 2016 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 4,7, ikinci çeyreğinde ise 3,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 
Zincirlenmiş hacim endeksi yöntemi ile hesaplanan verilere göre Türkiye’de 
GSYH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 
oranında küçülmüştür. Böylece son 27 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye 



ekonomisi ilk defa daralmıştır. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla ise Türkiye 
ekonomisi yıllık bazda %2,2 oranında büyüme kaydetmiştir. Üçüncü 
çeyreğinde eksi yönlü hareket yılın ikinci çeyreğinde tarım istihdamındaki 
yüksek oranlı daralma toplam istihdam artışını yavaşlatan önemli bir unsur 
olmuştur. Ekonomik büyümede ikinci ve üçüncü çeyrekte gözlenen düşük 
büyümenin yansıması olarak Mayıs 2016 döneminden bu yana sanayi üretim 
endeksinin düşüş eğilimine girdiği ve Temmuz ayında bir önceki aya göre 
dikkat çekici bir düşüş sergilediği görülmektedir. Sanayi üretim endeksinde 
gözlenen düşüşün son dönem sanayi istihdamına da yansıdığı 
gözlenmektedir.  

• Son dönemde durağan bir seyir izleyen işgücüne katılma oranının (MD) 2016 
yılı Haziran döneminde ayında tekrar bir miktar gerilediği görülmektedir. 

• Üretim yöntemiyle oluşturulan GSYH verilerine göre 2016 yılının üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ana sektörler arasında sadece 
inşaatta reel artış kaydedilmiştir. 2016 yılının ilk iki çeyreğinde olumlu bir 
performans sergileyen inşaat sektörü üçüncü çeyrekte de reel olarak %1,4 
oranında büyüme sergilemiştir.   

• Hizmetler sektörü verimliliğinde 2011 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren 
gözlenen düşüş eğiliminin 2016 yılının ilk yarısında da devam ettiği 
gözlenmektedir. Sanayi sektöründe ise 2014 yılı son çeyreğinden itibaren 
gözlenen ılımlı verimlilik artışlarının 2016 yılı ilk yarısında devam ettiği 
gözlenmektedir. 

• Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye önemli ölçüde katkı sağlayan 
tarım sektörü ise bu yılın aynı döneminde baz etkisine de bağlı olarak %7,7 
oranında daralmıştır. Öncü göstergelerin zayıf bir görünüme işaret ettiği bu 
dönemde sanayi ve hizmet sektörleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 
sırasıyla %1,4 ve %8,4 küçülmüştür. Hizmet sektörünün cari fiyatlarla GSYH 
içindeki payının %20,2 ile tarihi düşük seviyeye gerilemesi dikkat çekmiştir.  

• 15-29 yaş arası çalışmayan, eğitim ve öğretim görmeyen genç nüfus (NEET) 
oranları incelendiğinde, 2000-2005 döneminde bir artış eğilimi gözlenmiştir. 
Takip eden 10 yılda ise bu oran ciddi düşüş göstererek 2005 yılındaki yüzde 
43,3 seviyesinden 2015 yılında yüzde 28,8’e gerilemiştir. NEET oranı hem 
kırsal hem de kentsel alanlarda azalmış ve bu azalış kentte daha belirgindir. 
Ayrıca kadınlardaki azalış erkeklere göre daha keskindir. Eğitim seviyesi ve 
ailede istihdamda olanların sayısı arttıkça Türkiye işgücü piyasasında NEET 
grubunda kalma ihtimali azalmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 Tablo.1.Türkiye Ekonomisinde Temel Makro Ekonomik Göstergeler  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

REEL EKONOMİ   

GSYİH (Milyar TL) (Orta 
Vadeli Program, OVP)  

1.298 1.417 1.565 1.719 1.962 
 

2.148 

GSYİH (Milyar USD) (OVP)  774 786 823 867 721 726 

Kişi Başına GSYİH (USD) 
(OVP)  

10.044 10.497 10.807 11.277 9.378 9.243 

GSYİH Büyümesi (%) 
(OVP; 2016 Son Çeyrek)  

8,8 2,2 4,0 2,1 4,0 4,8 

İşsizlik Oranı (%) (Haziran)  9,2 8,0 8,8 9,1 10,2 10,2 

FİYATLAR VE FAİZLER   

Yİ-ÜFE (Yılsonu) (%) 
(Ağustos)  

13,33 2,45 6,97 9,88 5,7 6,97 

TÜFE (Yılsonu) (%) 
(Ağustos)  

10,45 6,16 7,40 9,54 7,14 10,13 

USD Kuru (Yılsonu) (TL) 
(Eylül)  

1,91 1,78 2,13 2,20 2,90 3,00 

Gösterge Tahvil Faizi 
(Yılsonu) (%) (Eylül)  

11,0 11,0 10,1 9,17 10.9 9,07  

BÜTÇE (Ocak-Haziran)   

Bütçe Giderleri 
(Milyar TL)  

313,3 360,5 407,9 213,9 505,9 583,6  

Bütçe Gelirleri (Milyar TL)  295,9 331,7 389,4 210,5 483,3 554,4  

Bütçe Dengesi (Milyar TL)  -17,4 -28,8 -18,5 -3,4 -22,6 - 29,2 

Bütçe Dengesi/GSYİH (%)  -1,3 -2,2 -1,2 -0,2 -1.1 -1,3 

Faiz Dışı Bütçe Dengesi 
(Milyar TL)  

24,8 19,6 31,5 23,1 30,4 20,9 

Faiz Dışı Bütçe 
Dengesi/GSYİH (%)  

1,9 1,4 2,0 1,3 1,5 1,6 

BORÇ GÖSTERGELERİ (Temmuz)   

Merkezi Yönetim İç Borç 
Stoku (Milyar TL)  

368,8 386,5 403,0 408,2 440,1 468,6 

Merkezi Yönetim Dış Borç 
Stoku (Milyar USD)  

79,2 81,7 85,6 87,0 81,705 291,0 
(Milyar 

TL) 

Kamu+Özel Kesim Dış Borç 
Stoku (Milyar USD) 

304,4 339,0 388,2 386,8 404,4 
(Ç3) 

 421,4 

 
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,29 düşüş, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %4,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,05 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %7,98 artış gerçekleşti. "2016 yılı Eylül ayı için tüketici 
enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,71 iken, bu anket 
döneminde yüzde 0,72 olmuştur. 2016 yılı Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket 
dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,24 ve yüzde 1,34 olmuştur. 2016 yılı Kasım ayı 
TÜFE beklentisi ise yüzde 0,61 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2016 

yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket 

döneminde yüzde 3,4 olmuştur. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket 
dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir." (TCMB, 

http://www.ntv.com.tr/ekonomi/turkiye-ikinci-ceyrekte-beklentilerin-altinda-buyudu,2qVtxy5z_kiVW80IUBG46Q


2016). Yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2015 yılında % 5,7 iken, 2016 yıl 
sonunda %9,4’e yükselmiştir(Maliye Bakanlığı,Hazine 
Müsteşarlığı,TÜİK,TCMB,BDDK). 
 
 
Türkiye ekonomisi hem iç borç hem de dış borçlar açısından giderek ağırlaşan bir 
yükümlülüğün altına girmektedir. Merkezi Yönetim İç Borç Yükü 2015 yılında 440,1 
iken, 2016 yılında 468,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Cari işlemler açığının spekülatif 
nitelikli ve borç arttırıcı bir yöntemle finanse edildiği bir yapıda, dış borç yükü ise 
büyük bir artışla 2015 yılı son çeyreğinde 404,4 milyar dolar iken, 2016 yıl sonunda 
291,0 milyar TL’dir. Dış borç yükünün önemli bir kısmı özel sektöre aittir ve bu durum 
ekonominin kırılganlığı açısından tehlike arz etmektedir. Döviz rezervinin 100 milyar 
doları aşması dahi bu kadar büyük bir borç yükü karşısında yeterince güvence ve 
kredibilite olanağı sunmamaktadır.  
 
2016 yılı Türkiye ekonomisi açısından yapılacak genel ve öz bir değerlendirmede şu 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır (TÜİK, 2016); 
 

• Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 
2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 
azaldı. 

 

• Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının üçüncü 
çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL oldu. 
 

• Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün 
toplam katma değeri, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,7 azaldı, sanayi 
sektörünün toplam katma değeri, %1,4 azaldı, inşaat sektörünün toplam 
katma değeri, %1,4 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri, %8,4 
azaldı. 
 
 

• Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2016 yılı 
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,2 azaldı. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir 
önceki çeyreğe göre %2,7 azaldı. 

 

• TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 
ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti. 
 

• Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan 
gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,29, ulaştırmada %1,97, 
eğlence ve kültürde %1,42 ve ev eşyasında %1,28 artış gerçekleşti. 
 

• Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş 
gösteren bir diğer grup ise %0,14 ile haberleşme oldu. 
 



• İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,09 ile TR82 
(Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre 
en yüksek artış %9,31 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. 
 

• Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılında 
bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı ise 0,6 puanlık artış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 
erkeklerde 0,4 puanlık artışla %9,6 kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %13,7 
oldu. 
 

• Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla 
%13 olarak tahmin edildi.   15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,1 
puanlık artış ile %19,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık 
artış ile %11,1 olarak gerçekleşti.  
 

• İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, geçen yıla göre 584 bin kişi artarak 
27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,3 oldu. 
Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %65,1 kadınlarda ise 0,5 
puanlık artışla %28 olarak gerçekleşti. 
 

• Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 178 bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı ise 763 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,5’i 
tarım, %19,5’i sanayi, %7,3’ü inşaat, %53,7’si ise hizmetler sektöründe yer 
aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, 
tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. 
 

• İşgücü 2016 yılında bir önceki yıla göre 857  bin kişi artarak 30 milyon  535 
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %52 olarak 
gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %72, 
kadınlarda ise 1 puanlık artışla %32,5 olarak gerçekleşti. 

 

• Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 
%9,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi %5,1, imalat sanayi sektörü endeksi %10,8 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 arttı. 
 

• Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre %2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %4,3, imalat sanayi Sektörü 
endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi %5,3 arttı. 
 

• Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 
818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 



milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, 
%49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. 

 

• Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında %13,4 iken, 2016 yılında ‰13,5 oldu. İl ve 
ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında %92,1 iken, bu oran 
2016 yılında %92,3’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 
olarak gerçekleşti. 
 

• İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1 artış gösterdi. Türkiye 
nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en 
çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile 
Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa 
ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile 
en az nüfusa sahip olan il oldu. 
 

• Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,6 arttı. Ülkemizde 15-64 yaş 
grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında bir önceki 
yıla göre %1,6 artarak %68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak 
tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %23,7’ye gerilerken, 65 ve 
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %8,3’e yükseldi. 
 

• Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı. Nüfus yoğunluğu olarak 
ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2015 
yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 849 
kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 507 
kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus 
yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 
11 kişi ile Tunceli oldu.  Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın 
nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu 
ise 285 olarak gerçekleşti. 

 
Veriler ve gelişmeler, 2016 yılında ekonomik iklimin küresel boyutta oldukça sisli ve 
dalgalı olduğunu ortaya koymaktadır. Büyüme yavaşlamış ve kişi başına düşen gelir 
durağanlaşmıştır, işsizlik oranı yükselmektedir ve reform hızı inişli çıkışlı bir seyir 
izlemektedir. 2015-2016 döneminde 3 milyon Suriyeli sığınmacının ülkeye girmesi, 
özellikle en fazla sığınmacının yaşadığı kent merkezlerinde  yeni sosyal, ekonomik 
ve siyasi talepler doğurmuştur.  

2015 ve 2016 yıllarındaki siyasi gelişmeler yeni zorluklar ortaya koymuştur. Haziran 
ve Kasım 2015’te yapılan seçimler, Mayıs 2016’da Bakanlar Kurulunda yaşanan 
değişiklikler, Temmuz ayındaki darbe girişimi ve bunun sonucunda kamuda yaşanan 
görev değişiklikleri Hükümetin reform ivmesini etkilemiştir. Bu durumda kalınan 
'Olağanüstü Hal' kaçınılmaz olarak ekonomik faaliyetlerin olağan akışında 
gerçekleşmesini engellemiştir. 

Böylesi bir ortamda küresel gelişmelerden, ekonomisinin üretim gücü yüksek, 
kurumsal yapıları işlevsel, tasarruf oranı yüksek, dış kaynak bağımlılığı düşük, 
ekonomi yönetimi yetkin ülkeler daha az, tersi koşullara sahip ülkeler ise daha fazla 
olumsuz yönde etkilenmiştir. 
Türkiye, sahip olduğu büyük coğrafya, 80 milyona yakın nüfusu ve stratejik konumu 



ile dünyanın önemli bir ülkesidir. 
Bu önemi nedeniyle Türkiye ister istemez bir çok konu ve sorunun da önemli bir tarafı 
olmaktadır. 

Aynı zamanda, ülkeye gelen turist sayısı  ve yabancı yatırım da azalmıştır. Özel 
yatırımlardaki ertelemeler ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açmıştır. 
Hükümetin devam etmekte olan yapısal kırılganlıkları ortadan kaldırmak, özel 
yatırımları yeniden canlandırmak, büyümeyi hızlandırmak  ve Türkiye’nin Avrupa ile 
olan yakınsama sürecini yeniden başlatmak için güçlü önlemler alması gerekecektir. 

 

İşgücü İstatistikleri (TÜİK, Aralık 2016) 

• Ekonomik krizler ve dalgalanmalardan en çok etkilenen ve toplumda olumsuz 
yönde karşılık bulan konu istihdam ve işgücü piyasasıdır. Bu konuda yapılan 
değerlendirmede şunlar ortaya çıkmıştır;  

• Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile %12,7 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %14,9 
olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış 
ile %24 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile %12,9 olarak 
gerçekleşti. 

• İstihdam oranı %45,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık 
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 
669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %45,1 oldu. 

• Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,4’ü tarım, 
%19,7’si sanayi, %6,9’u inşaat, %54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat 
sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı. 

• İşgücüne katılma oranı %51,6 olarak gerçekleşti. İşgücü 2016 yılı Aralık 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 
540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %51,6 olarak 
gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla %71,5, kadınlarda ise 1 puanlık 
artışla %32,2 olarak gerçekleşti. 

• Kayıt dışı çalışanların oranı %32,7 olarak gerçekleşti. Aralık 2016 döneminde 
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %32,7 olarak gerçekleşti. 

• Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi 
azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık 
azalış ile %46,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki 
döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %12 oldu.  
 



İstihdamın Sektörel Dağılımı 
 
Tarım dışı istihdam Ekim 2015 döneminde bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre 649 
bin kişi aratarak 21 milyon 383 bine çıkmış ve yıllık artış oranı %3,1 olmuş iken, bu 

dönem 2016 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 bin kişi artmıştır (Tablo 2). 
 
Tablo 2: Sektörel İstihdam 2015 ve 2016 (Bin Kişi) 

Sektörler Ekim 2015 Ekim 2016 Değişim 

Bin Kişi % Bin Kişi % % 

Tarım    5,473 18,9 5,305 19,5 -3,0 

Sanayi     5,363 18,6 5,282 19,4 -1,5 

İnşaat     2,049 7,1 2,071 7,6 1,0 

Hizmetler     16,019 55,5 14,609 53,6 -8,8 

Toplam     28,904 100 27,267 100,0 -5,6 

Tarım Dışı     21,383 73,9 21,962 80,5 2,7 

 
 

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi, istihdam oranı ise 
değişim göstermeyerek %46,2 oldu. 
 

İstihdam edilenlerin %19,5’i tarım, %19,4’ü sanayi, %7,6’sı inşaat, %53,6’sı ise 
hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, sanayi sektörünün 
payı 0,6 puan azalırken, inşaat sektörünün payı değişim göstermedi, hizmet 
sektörünün payı ise 1,6 puan artmıştır Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %52,4 olarak 
gerçekleşti.  
 

Temmuz 2016 döneminde tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 
1,1 puan artarak yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.Tarım dışı genç işsizliği ise 1,9 
puanlık bir artışla yüzde 23,8’e yükseldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo.3. İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler 
Şubat 2015-2016, 15+ Yaş – Bin Kişi 

İşteki 
durum ve 
ekonomik 

faaliyet 
 

Toplam  Erkek Kadın 
Toplam - 

% 
Erkek - % Kadın - % 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

İşteki 
durum 25 576 26 456 17 993 18 419 7 584 8 037 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ücretli 
veya 
yevmiyeli 17 304 17 939 12 499 12 739 4 805 5 199 67,7 67,8 69,5 69,2 63,4 64,7 

İşveren 1 106 1 184 1 017 10 84 88 100 4,3 4,5 5,7 5,9 1,2 1,2 

Kendi 
hesabına 4 476 4 582 3 776 3 819 701 763 17,5 17,3 21,0 20,7 9,2 9,5 

Ücretsiz 
aile işçisi 2 690 2 751 701 776 1 990 1 975 10,5 10,4 3,9 4,2 26,2 24,6 

Ekonomik 
faaliyetler 25 576 26 456 17 993 18 419 7 584 8 037 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tarım 4 783 4 876 2 670 2 785 2 113 2 091 18,7 18,4 14,8 15,1 27,9 26,0 

Sanayi 5 351 5 276 4 109 4 024 1 242 1 252 20,9 19,9 22,8 21,8 16,4 15,6 

İnşaat 1 640 1 764 1 574 1 689 66 75 6,4 6,7 8,7 9,2 0,9 0,9 

Hizmetler 13 802 14 540 9 640 9 920 4 162 4 620 54,0 55,0 53,6 53,9 54,9 57,5 

 
 
Çeyreklik verilerde yapılan revizyonlar sonucunda da 2016 yılının ilk çeyrek 
büyümesi % 4,7’den %4,5’e inerken, ikinci çeyrek büyümesi %3,1’den % 4,5’e 
yükselmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi %1,8 oranında daraldı. 
Zincirlenmiş hacim endeksi yöntemi ile hesaplanan verilere göre Türkiye’de GSYH 
yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 oranında 
küçülmüştür. Böylece son 27 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi ilk defa 
daralmıştır. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla ise Türkiye ekonomisi yıllık bazda %2,2 
oranında büyüme kaydetmiştir. 
 

Üçüncü çeyrekte turizmdeki daralma ile terör saldırıları ekonomiyi olumsuz yönde 
etkilemiştir. Ancak darbe girişiminden sonra finansal piyasaların hızla normalleşmesi 
ve hız kesmeden uygulamaya konulan reformların etkisiyle son çeyrekte ekonominin 
yeniden ivmeleneceği beklenmektedir. Ayrıca krediye erişimi artıran düzenlemeler, 
Rusya ve İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi de ekonomik faaliyetlerin canlanmasına 
katkı sağlayacaktır. 2017 yılı büyüme hedefi yüzde 4,4 ve 2018 – 2019 yılları için ise 
yüzde 5’tir. 
 
Türkiye 2016 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 ile Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan 
ülkelerin yaklaşık 2,5 katı büyümüştür. Türkiye bu performansı ticaret ortaklarındaki 
durgunluğa, jeopolitik gerginliklere ve azalan turizm gelirlerine rağmen elde etmiştir. 
 
İç talebin en önemli kaynağı olan toplam tüketim ilk çeyreğe (yüzde 7,6) göre bir 
miktar ivme kaybetse de ikinci çeyrekte yüzde 6,8 artış kaydetmiş ve büyümeye 5,2 
puan katkı yapmıştır. Özel tüketim büyümesi de ücretlerdeki artışın etkisiyle, ikinci  



çeyrekte büyümeye 3,4 puan katkı yapmıştır. Kamu tüketimi ise ilk çeyrekte yüzde 
10,9 büyürken ikinci çeyrekte ivmelenerek yüzde 15,9 artış kaydetmiş ve büyümeyi 
1,7 puan artırmıştır. Yılın ilk yarısında toplam tüketim büyümeye 5,6 puan katkıda 
bulunurken bunun 4,1 puanı özel tüketimden, 1,5 puanı da kamu tüketiminden 
gelmiştir. 
 
2016 yılı üçüncü çeyrek mal ve hizmet ihracat oranı 2015 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 7 oranında azalmıştır. İç taleple ilgili en önemli göstergelerden biri olan 
hanehalkı nihai tüketim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 3,2 azalırken, devletin 
nihai tüketim harcamaları ise yüzde 23,8 oranında artış göstermiştir. İthalat oranında 
yaşanan artış da yüzde 4,3 olarak ger- çekleşmiştir. Hanehalkının nihai tüketim 
harcamalarının azalmasında 15 Temmuz darbe girişimi etkili olmuştur. Bu durum 27 
çeyrektir gerçekleşen kesintisiz ekonomik büyüme performansına da olumsuz 
yansımıştır. 
 
Yatırımlar ise; 2015 yılında yüzde 4 büyürken 2016 yılında daralma eğilimine 
girmiştir. Toplam yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daralmış ve büyümeye 0,1 puan 
negatif katkı yapmıştır. Bu dönemde özel sektör yatırımları yüzde 1,6 daralarak 
büyümeyi 0,3 puan aşağı çekerken kamu yatırımları yüzde 4,7 artarak büyümeye 0,2 
puan pozitif katkı yapmıştır. Toplam yatırımların önemli bir kısmını özel yatırımlar 
oluşturmaktadır. Toplam makine teçhizat yatırımları hem özel hem kamu 
yatırımlarında daralmaya devam ederken, inşaat yatırımları olumlu koşulların da 
desteğiyle artmıştır. İlk yarıda özel yatırımlar yüzde 1,2 daralırken kamu yatırımları 
yüzde 4,5 artmıştır. 
 
İktisadi faaliyetler yönünden değerlendirildiğinde hizmetler ve sanayi sektörlerinde 
büyümenin yavaşlamakta olduğu göze çarpmaktadır. Tarım sektörü ise olumsuz 
hava şartları nedeniyle daralmaktadır. 
 
Büyümeye sektör bazında en büyük katkıyı yılın ilk çeyreğinde hizmetler sektörü 
yapmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde de benzer şekilde GSYH içinde en yüksek (yüzde 
58,8) paya sahip olan hizmetler sektörü; yüzde 3,6 büyüyerek, 2,1 puanla büyümeye 
en yüksek katkıyı yapmıştır. Finans ve sigorta faaliyetleri 0,7 puan ile büyümeye en 
yüksek katkıyı yapan hizmetler alt sektörü olmuştur. Ancak bu sektörün büyümesi 
2015 yılının son çeyreğinden itibaren hız kaybetmektedir. Bunu 0,4 puan ile toptan ve 
perakende; 0,3 puan ile bilgi ve iletişim sektörü izlemiştir. Alt sektörler arasında 
turizm sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle konaklama ve yiyecek hizmetleri 
sektörü büyümeye negatif katkıda (0,2) bulunmuştur. 
 
Sanayi sektörü, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7; ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 
büyümüştür. Yılın 3. Çeyreğinde sanayi ve hizmet sektörleri bir önceki yılın aynı 
dönemine göre sırasıyla %1,4 ve %8,4 küçülmüştür. Sektör; ikinci çeyrekteki 
yavaşlamaya rağmen büyümeyi desteklemiş; 1,3 puan ile büyümeye en yüksek 2. 
katkıyı yapmıştır. İmalat sanayi, 0,8 puan ile büyümeye en yüksek katkıyı yapan 
sanayi alt sektörü olmuştur. İnşaat sektörü de yüzde 7 büyüyerek ikinci çeyrek 
büyümesine 0,4 puan katkı yapmıştır. Tarım ise ilk çeyrekte yüzde 2,4 büyürken 
olumsuz hava koşullarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 daralarak 
büyümeye 0,1 puan negatif katkı yapmıştır. Yılın ilk yarısında ise yüzde 0,3 büyümüş 
ancak büyümeye katkı yapamamıştır. 
 



2016 yılı büyümesi üzerindeki olumsuz etmenler;  
 

• Olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaşlayan  tarımsal üretim (-0,3 puan)  

• Yurt içinde yaşanan olaylar ve Rusya ile ilişkiler kaynaklı azalan turizm gelirleri 
(-1,2 puan) 
 
 
 

Büyüme üzerindeki olumlu etmenler;  
 

• Darbe girişiminden sonra finansal piyasaların hızla normalleşmesi  

• Hız kesmeden uygulamaya konulan reformlar  

• Kredi faizlerindeki düşüş 

• Rusya ve İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi  
 

OVP ile 2017 yılında yüzde 4,4 büyüme öngörülmüştür. Bu dönemde büyümeyi 
artıracak unsurları; küresel ekonomide tedrici bir toparlanma, belirsizlik ortamının 
azalması, olumlu baz etkisi, makroihtiyati tedbirlerde gevşeme, kredi hacminde artış, 
tarım ve turizmde 2016 kayıplarının telafi edilmesi, yatırım ve ihracatın büyümeye 
katkısının artması olarak sayabiliriz.  
 

Enflasyonu düşürmeye odaklı ve kararlı bir politika duruşu altında, enflasyonun 
yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını; 2016 yılında yüzde 7,5’e; 2017 
yılında ise yüzde 6’ya geriledikten sonra 2018 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar 
kazanacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2016 
yılı sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 8,7 aralığında (orta noktası yüzde 7,5), 2017 yılı 
sonunda ise yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 6) gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. 
 
2016 yılının üçüncü çeyreğinde, gelişmiş ülkelerin para politikalarına dair gelişmeler 
küresel piyasalarda oynaklığı besleyen en önemli etmen olmuştur. Söz konusu 
dönemde, gelişmiş ülke merkez bankaları parasal genişleme uygulamalarına devam 
etmiş; ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz artırımına ilişkin beklentilerin 
güçlenmesi ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına dair 
belirsizlikler nedeniyle tahvil getirilerinde bir süredir devam eden gerileme eğilimi 
durmuştur (TCMB, 2016). 
 
Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi 
derecelendirme kuruluşlarının kararları 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi 
finansal piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden olmuştur. Bu dönemde, 
Türkiye’ye yönelen portföy akımları diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla sınırlı 
düzeylerde kalırken, Türk lirası ABD doları karşısında değer kaybetmiş ve ülke risk 
priminde sınırlı bir artış olmuştur. 
 
2016 yılının üçüncü çeyreğinde tüketici enflasyonu Temmuz Enflasyon Raporu’ndaki 
öngörüler ile uyumlu gerçekleşmiş, enflasyon eğilimindeki düşüşte temel mal ve 
işlenmemiş gıda enflasyonu etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekte yurt içi talep 
yavaşlarken, öncü göstergeler ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinden itibaren 
toparlanacağına işaret etmektedir. Ayrıca, dış talep üzerindeki jeopolitik gelişmeler 
kaynaklı olumsuz etkilere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın da 



etkisiyle dış ticaret dengesindeki iyileşme devam etmektedir. Bununla birlikte, turizm 
gelirlerine dair gelişmeler cari açıkta sınırlı bir artışa neden olmaktadır.   
 
Gelişmekte olan ekonomilere yönelen sermaye akımlarının giderek sıkılaştığı ve 
artan risk primi nedeniyle finansman maliyetlerinin arttığı bu konjonktürde, Türkiye’nin 
cari açığını düşürmesi, enflasyonu makul düzeylere indirmesi, maliye politikasında 
ihtiyatlı duruşunu sürdürmesi, sanayi üretim kapasitesini arttıracak ve üretim kalitesini 
geliştirecek yapısal reformlara hız kazandırması yoluyla makroekonomik temelleri 
güçlendirmesi önem arz etmektedir. 
 
Dış ticaret açığında 2015 yılında gözlenen düşüş eğilimi 2016’nın ilk ayında da 
devam etmiştir. Düşük baz etkisine rağmen Ocak ayında ihracat yıllık bazda %22, 
ithalat %19,7 oranında düşüş kaydetmiştir. Böylece, dış ticaret açığı bu dönemde 
%13,4 oranında azalmıştır. Ocak’ta aylık ihracatın 5 yılın ardından ilk kez 10 milyar 
USD düzeyinin altına gerilemesi dikkat çekmiştir (Tablo 4). 

 
Tablo:4. Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) 

Unsurlar Şubat Ocak-Şubat 

2015 2016 Değişim 
% 

2015 2016 Değişim 
 % 

İhracat 12,3 12,3 1,1 24,6 21,9 -10,9 

İthalat 16,9 15,5 -8,0 33,6 29,0 -13,6 

Dış Ticaret Dengesi -4,7 -3,2 -31,8 -9,0 -7,1 -21,1 

Karşılama Oranı-% 72,5 79,4 - 73,3 75,2 - 

 
Yılın ilk ayında ihracat zayıf bir performans sergilemiş, ancak ithalatın da enerji 
fiyatlarının düşük seviyesine bağlı olarak gerilemesi dış ticaret açığının daralmasına 
imkan sağlamıştır. Diğer taraftan, enerji fiyatlarında düşük baz etkisinin önümüzdeki 
aylarda azalmasıyla birlikte ithalattaki düşüşün ivme kaybedebileceği 
öngörülmektedir. İhracatta ise jeopolitik risklerin devam ettiği mevcut konjonktürde 
pazar çeşitlendirilmesinin önemi artmaktadır. Ayrıca, AB ülkelerinde ekonominin 
istikrarlı bir büyüme performansına kavuşamamış olması ihracat açısından bir diğer 
bir risk unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda dış 
ticaret açığındaki iyileşmenin kesintiye uğrayabileceğini ancak, açığın düşük 
seviyedeki seyrini koruyacağı tahmin edilmektedir. 
 



Tablo.5 Bazı Ülke Gruplarına İlişkin Uluslararası Kuruluşların Büyüme 
              Tahminleri 

Ülke Gruplarına Göre Büyüme Tahminleri (%) 

Ülke 
Grupları 

Yıllar Türkiye Euro 
Bölgesi 

ABD Brezilya Rusya Hindistan Çin 

 
IMF 

2015 3.0 1.5 2.5 -3.8 -3.7 7.3 6.9 

2016 3.3 1.7 2.6 -3.5 -1.0 7.5 6.3 

2017 3.0 1.5 2.2 0.5 1.1 7.6 6.2 

OECD 2015 3.1 1.5 2.4 -3.1 -4.0 7.2 6.8 

2016 3.4 1.8 2.5 -1.2 -0.4 7.3 6.5 

2017 3.3 1.6 2.3 0.0 0.8 7.6 6.4 

DB 2015 4.2 1.5 2.5 -3.7 -3.8 7.3 6.9 

2016 3.5 1.7 2.7 -2.5 -0.7 7.8 6.7 

2017 3.5 1.6 2.2 -0.2 1.5 7.7 6.5 

                  Kaynak: IMF, OECD, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı 
 
IMF, Türkiye’nin 2016 yılında %3,3 düzeyinde, 2017 yılında %3,0 oranında 
büyüyeceğini tahmin etmektedir.Tablo.5’e göre 2015-2017 arasında küresel ekonomi 
açısından özellikle Euro bölgesinde büyüme ya negatif ya da düşük buna karşılık 
özellikle Hindistan, Çin ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları 
dünya ortalamasının üstündedir. Türkiye ekonomisi 2016 ilk çeyreğinde %4,8, ikinci 
çeyreğinde %3,1, yılın tamamında ise  %2,9 oranında büyümüştür. IMF ve OECD’nin 
Türkiye için 2016 yılı büyüme tahminleri %3,8 ve %3,9 iken OVP’de öngörülen ise 
%4’tür. IMF, Türkiye büyüme beklentisini 2016 için yüzde 3.8'den yüzde 3.3'e, 2017 
için yüzde 3.4'ten yüzde 3.0'a düşürmüştür. 
 
Küresel ekonominin 2016 yılında yüzde 3,1 ile beklentilerin gerisinde büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. Ancak görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin ağırlığı 
azalmaktadır. IMF, küresel büyümenin 2017 yılında yüzde 3,4’e yükseleceğini tahmin 
etmiştir. 2017 sonrası dönemde küresel ekonomide beklenen kademeli 
toparlanmanın gelişmekte olan ülkeler kaynaklı olacağı öngörülmektedir. 2016 yılında 
ekonomileri önemli ölçüde daralan Rusya ve Brezilya’daki toparlanma, Hindistan’da 
devam eden güçlü büyüme ve Çin ekonomisinin yeniden dengelenme sonrası yüzde 
6 gibi nispeten yüksek bir hızla büyümesi gelişmekte olan ülkelerin 2017 yılında 
küresel büyümeye desteğinin artacağını göstermektedir. Diğer gelişmekte olan 
ekonomilerin genelinde de büyüme görünümünün olumlu olması beklenmektedir. 
 
IMF, 2015 yılında yüzde 2,1 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2016 yılı büyümesini ise 
bir önceki yıla göre 0,6 puan aşağı revize ederek yüzde 1,6 olarak tahmin etmiştir. 
Söz konusu yavaşlamada ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında beklenen ivmeyi 
yakalayamaması ve İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı etkili olmuştur. IMF gelişmiş 
ülkelerde 2017 yılında büyümenin toparlanarak yüzde 1,8’e çıkacağını 
öngörmektedir. 
 
2016 yılı üçüncü çeyreğinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ABD seçimleri 
başta olmak üzere, Brexit sonrası AB’nin geleceği, Kuzey Afrika ve Suriye’de devam 
eden krizler küresel siyaset ve ekonominin başlıca gündem maddeleri arasında 
görülmektedir. Brezilya ekonomisinin üçüncü çeyrekte de küçülmeye devam etmesi, 
Brexit başta olmak üzere AB’nin geleceği hakkındaki belirsizlikler ve Çin’in 



yavaşlayan büyüme oranları IMF ve OECD gibi kurumların küresel ekonomik büyüme 
tahminlerini düşürmesinde etkili olmuştur. Bununla beraber FED’in faiz artırımı 
yönündeki beklentilerin artması da gelişmekte olan ülkeler açısından risk 
oluşturabilecek bir diğer faktör olarak da öne çıkmıştır. Nitekim 2016 yılı Aralık ayında 
artan faiz oranlarının küresel piyasalarda oluşturduğu risk ortamı net bir şekilde 
görülmüştür. Öte yandan 2016 yılı üçüncü çeyrekte genel olarak Asya ülkelerinin 
yüksek ekonomik performanslarıyla dünya ekonomik büyü- mesinin lokomotifi 
olduklarını söylemek mümkündür. 
 
ABD ekonomisinin 2016 büyümesini yüzde 2,2’den yüzde 1,6’ya revize etmiştir. 
ABD’nin 2017 yılında ise temelde güçlü dolar ve düşük enerji fiyatlarının olumsuz 
etkisinin azalması ile yüzde 2,2 büyümesi beklenmektedir. 2016 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 6,7 büyüyen Çin ekonomisi tüketim ve yatırımdaki hızlı artışın etkisi ile ikinci 
çeyrekte de yüzde 6,7 büyümüştür. 2016 yılında yüzde 3,3 daralacağı öngörülen 
Brezilya’nın 2017 yılında yüzde 0,5 büyümesi beklenmektedir. Rusya ekonomisi ilk 
çeyrekte yüzde 1,2 ikinci çeyrekte ise yüzde 0,6 daralmıştır. İkinci çeyrekte 
büyümede görülen iyileşme petrol fiyatlarının ilk çeyreğe göre artmasından 
kaynaklanmaktadır. 
 
G20 ülkelerinin ekonomik büyüme performansına bakıldığında ise 2016 yılı üçüncü 
çeyrekte en yüksek ekonomik büyüme oranını yüzde 7,3 ile Hindistan’ın 
gerçekleştirdiği görülmektedir. Ekonomik büyümesi son yılların en düşük seviyesine 
gerileyen Çin ise 2016 yılı son iki çeyreğinde olduğu gibi üçüncü çeyrekte de yüzde 
6,7 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirerek Hindistan’ı ikinci sırada takip etmiş- 
tir. Yüzde 6,02 ekonomik büyüme oranı ile Endonezya G20 ülkeleri içerisinde 
ekonomik büyüme sıralamasında üçüncü sırayı almıştır. 
 

Diğer yandan 34 üyeli OECD ülkeleri içinde 2016 yılı üçüncü çeyrekte en yüksek 
ekonomik büyü- me oranına sahip olan ülke yüzde 10,2 ile İzlanda olmuştur. Yüzde 
3,6 ve yüzde 3,2 oranında ekonomik büyümeyle ikinci ve üçüncü sırayı ise Yeni 
Zelanda ve İspanya almıştır. 
 

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 Manavgat 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 

İlçeler 
Yüzölçümü 

(Km²) 

İl 
Yüzölçümüne 

Oranı 
(%) 

Yükseklik 
(metre) 

Kıyı 
Uzunluğu 

(Km) 

Plaj 
Uzunluğu 

(Km) 

Merkez 1.953 9.48 42 180 40 

Akseki 796 3.86 1.150 - - 

Alanya 1.545 7.50 7 67 40 

Elmalı 1.594 7.74 1.113 - - 

Finike 655 3.18 3 25 10 

Gazipaşa 931 4.52 35 55 10 

Gündoğmuş 1.323 6.42 930 - - 

İbradı 1.977 9.40 925 - - 

Kale 353 1.71 25 47 11 

Kaş 1.878 9.12 35 60 12 

Kemer 462 2.24 10 62 26 

Korkuteli 2.471 12.00 1.153 - - 

Kumluca 1.253 6.08 60 66 30 

Manavgat 2.047 9.94 20 64 24 

Serik 1.353 6.57 50 31 30 

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 
bulunmaktadır. 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. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2016 yılında Antalya nüfusu 
2.328.555 ve nüfus değişimi 40.099 kişi (% 1,8) ve ilin Türkiye nüfusuna oranı % 
2,9’dur.1970-2015 yılları arasında Türkiye’nin nüfusunda %121,1 oranında artış 
olurken, Antalya ili genelinde bu artış oranı %296 olmuştur. Yani, Antalya ilinin 
nüfusu Türkiye’nin nüfus artışının en az 2,5 kat daha üzerindedir. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 



   Tablo.7.Yıllara Göre Antalya İlinin ve Türkiye’nin Nüfusu 

Yıllar 

Antalya İli Toplam 
Nüfusu Türkiye 

Sayı Endeks Sayı Endeks 

1970 577.334 100.0 35.605.176 100.0 

1975 669.357 115.9 40.348.789 113.3 

1980 748.706 129.7 44.737.321 125.6 

1985 891.149 154.4 50.664.654 143.0 

1990 1.132.211 196.1 56.473.653 158.6 

2000 1.719.751 297.9 67.804.543 190.4 

2007 1.789.295 309.9 70.586.256 198.2 

2008 1.859.275 322.0 71.517.100 200.9 

2009 1.919.729 332.3 72.561.312 203.8 

2010 1.978.333 342.7 73.722.988 207.1 

2011 2.043.432 353.9 74.724.269 209.9 

2012 2.092.537 362.4 75.627.384 212.4 

2013 2.158.265 373.8 76.667.864 215.3 

2014 2.222.562 384.9 77.695.904 218.1 

2015 2.288.456 396.3 78.741.53  221.15 

2016 2.328.555 403.244 79. 814. 871 224.16 

                                                Kaynak: TÜİK Verileri 
 
 
2016 yılı verilerine göre, Antalya ilinde kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu 
111/km2 olup, Türkiye ortalamasının (101) üstündedir. 2016 ADNKS’ye göre 
Antalya’da nüfusun 1.174.936’sı (% 50,5) erkek, 1.153.619’u (% 49,5) kadından 
oluşmaktadır. 
 
 
 
Tablo.8’de görüldüğü gibi, Antalya ilinin nüfusu olarak en büyük ilçesi Kepez 
(metropol ilçe) olup, Manavgat ilçesi dördüncü sırada yer almaktadır. Manavgat 
ilçesinin Antalya ili nüfusuna oranı %9,6’dır. 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 artık belde-köy nüfusu olmayıp, köy ve 
beldelerin tamamı ilçelere bağlı muhtarlık  statüsüne dönüşmüştür. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo.8.İlçelere Göre Antalya İlinin Nüfusu-2016 

İlçe Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus 

Kepez 259.058 249.065 
 

508.123 

Muratpaşa 239.159 247.249 486.408 

Alanya  150.753 143.805 294.558 

Manavgat  115.303 109.361 224.664 

Konyaaltı 79.279 85.053      164.332 

Serik 

 
61.671 59.119 120.790 

Aksu 35.549 

 
34.080 

 69.629 

Kumluca 34.335 

 
33.270 

 67.605 

Kaş 

 
29.122 27.598 56.720 

Döşemealtı 30.080 28.371 58.451 

Korkuteli 

 
26.783 26.564        53.347 

Gazipaşa 

 
24.885 24.322 49.207 

Finike 23.947 23.551 47.498 

Kemer 

 
21.800 20.125 41.925 

Elmalı 

 
19.596 19.027 38.623 

Demre 13.317 
 

12.642 25.959 

Akseki 

 
5.400 

 
5.329 10.729 

Gündoğmuş 3.553 3.756 7.309 

İbradı 1.346 
 

1.332 2.678 

                                                    Kaynak: TÜİK Verileri 
 
 
 
 

http://www.nufusu.com/ilce/kepez_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/muratpasa_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/alanya_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/manavgat_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/konyaalti_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/serik_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/aksu_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/kumluca_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/kas_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/dosemealti_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/korkuteli_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/gazipasa_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/finike_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/kemer_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/elmali_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/demre_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/akseki_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/gundogmus_antalya-nufusu
http://www.nufusu.com/ilce/ibradi_antalya-nufusu


 

 
 
 
Tablo.9. Türkiye ve Antalya'da Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı-2016 

Kaynak: TÜİK, ADNKS verileri, 2016 
 

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 taşımacılığı ise büyük ölçüde hava yollarıyla 
yapılmaktadır. Özellikle, turizm sezonunda çok yoğun bir hava trafiği yaşanmaktadır. 
Antalya ili, ulusal karayolu ağına  “devlet yolu” tanımında olan altı ana aks ile 
bağlantılıdır. Coğrafi konumun da özendirdiği bu durum, ekonomik yapıyı da etkiler 
biçimde ilin ulaşımında karayolunu daima öne çıkarmıştır. İl merkezine ise  üç aks ile 
girilmektedir. 2016 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya ilinde 
1583km.si asfalt yol olmak üzere toplam 1795 km. devlet ve il karayolu ağı 
bulunmaktadır.  
 
Türkiye İş Bankası “2011 ve 2013 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi 
Araştırması”na göre, Antalya ili İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralamasında “dördüncü” 
sırada yer almakta olup, birinci grup gelişmiş iller arasında yer almaktadır. Yine aynı 
araştırmada Türkiye’de illerin gelişmişliğini gösteren endeksin oluşturulması 
kapsamında kullanılan veri setinden hareketle  bankacılık sektörü büyüklüklerinden 
(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_07_2015.pdf)  
 
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması-
2011 (SEGE-2011) araştırmasına göre, Antalya ili 5 nci sırada yer almaktadır. Buna 
karşılık Antalya 2003 yılında 10. sırada yer alıyordu. Yani, 5 sıra birden yükselme 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 

 
Toplam İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Türkiye 

79 814 871 
 

40 043 650 
39 771 
221 
 

73 671 748 
 

36 936 010 
 

36 735 738 
 

6 143 
123 
 

3 107 
640 
 

3 035 
483 
 

100.0 %50,18 %49,82 100.0  %50,14 %49,86 100.0 %50,58 %49,42 

Antalya 2.328.555 1.174.936 1.153.619 2.328.555 1.174.936 1.153.619 - - - 

 100.0 %50,45   %49,55 100.0 %50,45   %49,55    

Manavgat Toplam: 224,664 İlçe Merkezi: 130,136 Belde ve Köyler:92.283 



bütünü için de önemli bir girdi sağlamaktadır. 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, portakaldan muza değin her türlü ürün yetişmektedir. Pamuk, yer fıstığı, 
susam, turunçgiller, muz ve turfanda sebzeler daha çok kıyı kesiminde 
yetiştirilmektedir. Tahıl, baklagiller, şekerpancarı, 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.  
 
Ülkemizin en önemli tarım alanlarından biri olan Antalya Bölgesi, sera tarımının 
merkezi konumundadır. Antalya Bölgesi sera sebzeciliği işletmelerinde, tarımsal 
altyapı ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.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 plastik sera tesis maliyetinin cam seraya göre daha düşük olması ve 
son yıllarda plastik teknolojisindeki gelişmeler olarak söylenebilir. (Antalya Tarım 
Master Planı, 2011)  
 
İşletmelere ait veriler anket çalışması ile elde edilerek, araştırma toplam 116 
işletmede yürütülmüştür. İşletmelerde bulunan sera alanlarının %45.5’i cam, %54.5’i 
plastik seradır. Seralarda yaygın olarak yetiştirilen ürünler domates, biber, patlıcan, 
hıyar, fasulye ve kavundur. Sera işletmeleri, sera sebzeciliğinin yanı sıra tarla, meyve 
ve açıkta sebze yetiştiriciliği de yapmaktadır. 
 
Antalya’ya gelen turist sayısı yıl içinde Antalya’ya toplam 5 milyon 934 bin 673 turist 
gelirken, bu sayı geçen sene 10 milyon 499 bin 158’di. Bu da 4 milyon 564 bin 845 
turist kaybına karşılık gelmektedir. Türkiye’ye gelen turist sayısı, Rusya’yla 
yaşanan ‘uçak krizi’nin ardından çakılmış, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi 
de önemli bir artışa sebep olmamıştır. 

2015 yılının ekim ayında 1 milyon 27 bin 987 yolcunun geldiği Antalya’ya, 2016’nın 
Ekim ayında 791 bin 718 yolcu geldi. Bu da geçen yıla göre yüzde 23’lük kayba 
tekabül etmektedir. Öte yandan 2016 yılında Antalya’da turist kaybı son üç yılın en 
yükseğidir. Türkiye’nin turizm gelirinin de bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin 
aynı dönemine oranla yüzde 32.7 azalarak 8.28 milyar dolara gerilediği açıklanmıştır. 

2016'da Antalya'da, 5 binin üzerinde turist sayısına sahip 28 ülke pazarından sadece 
4 ülkeden gelen ziyaretçi sayısında artış görüldü. Kent turizminin ana lokomotifini 
oluşturan başta Rusya olmak üzere Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç, 
Danimarka, Kazakistan, Polonya, Romanya, İran, Norveç, Avusturya, İsviçre, Beyaz 
Rusya, Finlandiya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Slovakya, Macaristan, Irak, 
İtalya ve Slovenya'da ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Artış gösteren pazarlar ise 

http://www.diken.com.tr/turist-sayisi-da-turizm-geliri-de-ucuncu-ceyrekte-ucte-bir-oraninda-dustu/


Ukrayna, İsrail, Litvanya ve KKTC oldu.  
 
2016'da Antalya'ya gelen yabancı turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ilk sırayı, 
yüzde 34 gerilemeye rağmen Almanlar aldı. 2015'te 3 milyon olan Alman turist 
sayısı 1 milyon 975 bine düştü ancak, yine de 2016'daki toplam turist sayısının yüzde 
32'sini oluşturdu. İkinci sırada ise Ukrayna 2016'nın tek sevinç yaratan pazarı oldu. 
2015'te 314 bin olan Ukraynalı turist sayısı yüzde 82 artarak 572 bine yükseldi. 
Ukraynalı turistler toplam turist sayısında yüzde 9.2'lik payı oluşturdu.  
 
2016'da turizm sektörünün en büyük sorunu olan Rusya pazarında eylül ayına kadar 
süren charter uçuş yasağı sektöre büyük darbe vurdu. Ancak eylülde yasakların 
kalkmasıyla birlikte Rusya'nın pazar payı üçüncülüğe yükseldi. 2015'te 2.8 milyon 
Rus turistin indiği Antalya Havalimanı'na 2016'da 486 bin Rus geldi. Bir önceki yıla 
göre yüzde 83 oranında, sayı olarak da 2 milyon 350 bin kayıp yaşandı.  
 
En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında dördüncü olan İngiltere'den 2015'e göre 
yüzde 24'lük düşüş yaşanarak, 334 bin turist geldi. Sırasıyla ilk 10'daki diğer ülkeler 
Hollanda'dan yüzde 30 düşüşle 306 bin, İsrail'den yüzde 59 artışla 169 bin, 
Belçika'dan yüzde 39 düşüşle 143 bin, İsveç'ten yüzde 55 düşüşle 140 bin, 
Danimarka'dan yüzde 25 düşüşle 133 bin, Kazakistan'dan yüzde 53 düşüşle 125 bin 
turist geldi. 
 
Diğer ülkelere bakıldığında ise Polonya'dan yüzde 58 düşüşle 100 bin, Romanya'dan 
yüzde 8 düşüşle 90 bin, İran'dan yüzde 20 düşüşle 86 bin, Norveç'ten yüzde 50 
düşüşle 85 bin, Avusturya'dan yüzde 59 düşüşle 80 bin, İsviçre'den yüzde 53 düşüşle 
77 bin, Beyaz Rusya'dan yüzde 49 düşüşle 70 bin kişi geldi. Litvanya'dan yüzde 7 
artışla 65 bin, Finlandiya'dan yüzde düşüşle 55 bin, Fransa'dan yüzde 54 düşüşle 53 
bin, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 65 düşüşle 47 bin, Moldova'dan yüzde 22 düşüşle 
46 bin, Slovakya'dan yüzde 62 düşüşle 42 bin, Macaristan'dan yüzde 58 düşüşle 26 
bin 500 kişi geldi. KKTC'den yüzde 6 artışla 18 bin, Irak'tan yüzde 45 düşüşle 15 bin 
500, İtalya'dan yüzde 61 düşüşle 10 bin 800, Slovenya'dan yüzde 62 düşüşle 5 bin 
200 ve diğer ülkelerden de yüzde 17 düşüşle 369 bin turist geldi. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurtdışında ikamet eden de toplam 447 bin 506 kişi 
Antalya'ya geldi. 
 
Antalya ili Isparta ve Burdur illeri ile birlikte İBBS sınıflandırmasında TR61 Bölgesinde 
yer almaktadır. TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesi 2011 yılında toplam gayri safi 
katma değerden %4,0 pay alarak 26 bölge içinde 6. sırada yer almıştır. TR61 
bölgesinin 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. Türkiye için bu değer 9.244 $dır. (www.tuik.gov.tr) 
 
Antalya ili ekonomisi ve ticareti açısından 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 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 
kazanmıştır. 
 
Bölgenin yatırım için ayrılan alanlarının toplamı 448,168 metrekare olup, bu sahanın 
% 99'u aşan bir bölümü yatırımcılar tarafından kiralanarak işletmeye alınmış 
durumdadır. 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 % 95 doluluk oranına ulaşmıştır. Türkiye’de faaliyette bulunan 19 serbest 
bölge arasında Ticaret Hacminde 4. sırada yer almasına rağmen üretim ağırlıklı 
faaliyetleri dolayısıyla İstihdamda 5. sırada bulunmaktadır. Arazi ve altyapı 
finansmanı devletçe karşılanan, üstyapısı ise yatırımcı firmalar tarafından 
gerçekleştirilen Antalya Serbest Bölgesi’nin işletimi Bakanlar Kurulu Kararı ile özel 
sektöre verilmiş ve bu amaçla hisselerinin % 34 ü kamuya % 66 sı özel sektöre aittr.  
 
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 
milyon $ 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 
Bölgesi ticaret hacmi % 2,03 oranında artarak 731.2 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 
2012 yılında ise; 749.7 milyon $’a yükselmiştir. 2014 Ekim ayı itibariyle bölgelerde 
491’i yabancı, bin 655’i yerli olmak üzere 2 bin 146 firma faaliyettedir. 2013 yılı sonu 
itibariyle yıllık 23 milyar dolarlık ticaret hacmine erişildi. Serbest bölgelerde, 2014 
Ocak-Ekim dönemi toplam ticaret hacmi 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 
istihdam 62 bin 413 kişiye ulaşmıştır. 
 
Ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayan serbest bölgelerin ticaret hacmi 
2014 yılında 22.432.242.000 $’a ulaştı. Burada hemen belirtmek gerekir ki, bu miktar 
2013 yılına göre %3,48 oranında daralma göstermiştir. Ege Serbest Bölgesi, 2014 
yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 4,3 milyar $’lık ticaret hacmi ile Türkiye’de ilk sırada 
yer alıyor. Antalya Serbest Bölgesi ise 2014 yılı itibarıyla 833 milyon $’lık ticaret 



hacmine ulaşmıştır. Yine burada da hemen belirtmek gerekir ki, bu miktar 2013 yılına 
göre %7,64 oranında daralma göstermiştir.Tablo.10’da görüleceği gibi 2000 yılından 
bu yana bazı yıllar dalgalanma olmakla birlikte Antalya Serbest Bölgesinden Ticaret 
hacmi 1 milyar $ sınırına yaklaşmıştır. 
 
607.130 m²'lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Bölgesi’nde, geçen 
yıl Antalya Serbest Bölge'de 104 firmanın faaliyet gösterdiğini, bu firmaların 57'sinin 
yat, 10'unun elektrik-elektronik, 8'inin makine-inşaat, 5'inin medikal, 5'inin maden, 
13'ünün hizmet ve 6'sının da diğer sektörlerde faaliyet gösterilirken, söz konusu 
firmalarda 4 bin 124 kişinin istihdam edilmiştir. 
 
En yüksek istihdamın bin 700 kişi ile yat sektöründe olduğu belirtilirken, bunu 
1343kişi ile medikal ve 591 kişi ile elektrik-elektronik sektörlerinin takip ettiğini 
kaydedilmiştir. Yabancı sermayeli şirket sayısı 35 ve bunların 25'inin de yat 
sektöründedir. Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, İsviçre, İspanya, İtalya, 
ABD, Rusya, Türkmenistan, Kanada gibi ülkelerden firmaların bölgede faaliyet 
gösterdiğini söyledi. 
                              Tablo.10. Antalya Serbest Bölgesi Ticaret Hacmi 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YILLAR ABD Doları  

1988  1,320,972 

1989 34,683,069 

1990  7,910,060 

1991 14,781,448 

1992 30,428,003 

1993 62,750,205 

1994 88,955,127 

1995 175,959,592 

1996 141,173,736 

1997 180,592,092 

1998 168,083,868 

1999 176,152,652 

2000 215,132,280 

2001 185,019,103 

2002 245,991,999 

2003 359,182,531 

2004 457,497,908 

2005  505,262,000 

2006 550,719,168 

2007 545,511,000 

2008 729,233,372 

2009 605,927,067 

2010 716,720,910 

2011 731,252,000 

2012 749,707,000 

2013 902,000,000 

2014 833,450,000 

2015 682,000,000 

2016 661,5 

http://beyazgazete.com/sayfa/almanya-3663.html
http://beyazgazete.com/sayfa/hollanda-14628.html
http://beyazgazete.com/sayfa/isvicre-16297.html
http://beyazgazete.com/sayfa/ispanya-16196.html
http://beyazgazete.com/sayfa/italya-16317.html
http://beyazgazete.com/sayfa/turkmenistan-30946.html
http://beyazgazete.com/sayfa/kanada-17194.html


         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) 

 
Antalya ekonomisini 2015 te başlayıp 2016 ve hatta ileriki yılları da etkileyecek bir  
konu başlığı da EXPO 2016 değerlendirilmeden geçilmemelidir. 

 
EXPO 2016 ANTALYA PROJESİ-(Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri  
İhracatçıları Birliği) 
 

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “Dünya Botanik 
Expo”su 2016 yılında “Expo 2016 Antalya” adıyla ve “Çiçek ve Çocuk” temasıyla 
Antalya’da gerçekleştirildi.  

Türkiye’nin ilk EXPO’su olan EXPO 2016 Antalya, 23 Nisan 2016 tarihinde resmi bir 
törenle başlamış ve 30 Ekim 2016 tarihine kadar ziyarete açık kalmıştır. Felsefesi 
“Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” olan EXPO 2016 Antalya’nın teması “Çiçek ve 
Çocuk”, alt temaları “Tarih, Biyo-çeşitlilik ve Yeşil Şehirler”, sloganı ise “Geleceği 
Yeşertmek” olarak belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası kongrelerin, panellerin, 
toplantıların ve seminerlerin organize edildiği EXPO 2016 Antalya’da kültürel ve 
sanatsal etkinlikler de gerçekleştirilmiştir. 

EXPO 2016 Antalya'ya katılım sağlayan ülkeler ile il, ilçe ve kurum bahçelerine 
ödülleri düzenlenen törenle  verildi. EXPO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 
törende, EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çelik'e, "AIPH 
Altın Madalyası" takdim edildi. AIPH ödülünü ise 3 bin 150 metrekarelik bahçesi ile 
Expo 2016’da büyük ilgiyle gezilen Çin Bahçesi aldı. Törende konuşan Bakan Çelik, 
'Çiçek ve Çocuk' temasıyla gelecek nesiller için daha yeşil bir dünyanın mümkün 
olduğunu 4.5 milyon yerli ve yabancı misafire gösterebilmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.  
 



54 ülkenin katılım gösterdiği ve 4.5 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret 
ettiği Expo 2016 Antalya'da, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'nin (AIPH) 
oluşturduğu jürinin değerlendirmesi sonucunda en iyi ülke ile il ve ilçe bahçeleri 
belirlendi. 

Küresel ölçekte önemi çok büyük olan ve tüm dünya ülkelerine ev sahibi olabilmek 
adına büyük uğraş verdikleri söz konusu organizasyonunun ülkemize kazandırılması 
sağlanmış ve söz konusu başarı süreci içerisinde de Süs Bitkileri ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği önemli rol oynamıştır. 
 
Expo Antalya’nın düzenlenmesi amacıyla 2007 yılından itibaren çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu kapsamda Antalya’da süreci yönetmek üzere 33 yerel ve sivil 
toplum kuruluşunun yer aldığı Expo Meclisi ve Expo İcra Kurulu oluşturulmuştur. Süs 
Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Expo İcra Kurulu üyesidir. 
 
Uluslararası Botanik Expolarının düzenlenmesi için yetkili iki kurum olan BIE 
(Uluslararası Sergiler Bürosu) ve AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri 
Birliği)’nden onay alınması gerekmektedir. BIE’ye Türkiye 2004 yılında üye olmuştur. 
Uluslararası Botanik Expoları başvurusunda yetkili diğer kurum olan AIPH’e Süs 
Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2008 yılında üye olmuştur. . 
 
Expo 2016 Antalya, A1 seviyesinde olup, 180 gün sürmüştür.  Expo 2016 Antalya için 
90 hektarlık bir alan kullanılması planlanmıştır.  Söz konusu alanda 100 ülkenin ve 30 
büyük kuruluşun yer alması söz konusudur. Çiçek ve Çocuk teması üzerinde 
yükselecek olan söz konusu proje dahilinde uluslararası ölçekli pek çok 
organizasyona imza atılacak; paneller, toplantılar, seminerler, sahne sanatları 
etkinlikleri, konserler ve en önemlisi çocuk kongreleri düzenlenmiştir. 23 Nisan Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı da Expo 2016 Antalya etkinlikleri içinde yer aldı. 6 aylık 
süreçte en az 20.000 sosyal/kültürel aktivite gerçekleştirilecek olan organizasyon 
çerçevesinde AIPH ve BIE Genel Kurullarının da Antalya’da yapılması planlanmıştır. 
 
Expo alanı organizasyondan sonra da yaşatılacağı için, bünyesinde barındırdığı ülke 
bahçeleri, Expo Göleti, Expo Ormanı, Expo Tepesi, Tarım Müzesi, Seyir Kulesi, 
Çocuk Adası, Anfi Tiyatrosu ile ileriki yıllarda da bir çekim merkezi olarak ilimizin ve 
ülkemizin turizm faaliyetlerine katkıda bulunulmuştur. 
 
Zengin tarihi ve 640 km’lik sahili ile inanılmaz doğal güzellikleri Antalya’nın EXPO için 
neden doğru nokta olduğunu zaten gözler önüne sermektedir. Tam anlamıyla bir 
botanik şehri olması, süs bitkileri sektörüyle iç içe bir hinterlanda sahip olması, 
uluslararası ölçekli organizasyonlar gerçekleştirebilmek adına sahip olduğu güçlü 
ekonomisi ve 500.000 yatak kapasitesi ve 240 adet beş yıldızlı oteli kapsayan 
muazzam turizm potansiyeli, Antalya’nın 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyara yakın 
nüfusa hitap ediyor olması ile Antalya yerkürede Expo düzenlenmek için en ideal 
coğrafyalardan birisidir. 
 
Expo alanının sergi sonrasında da sürekli ziyarete açık kalacak olması bu alanın 21. 
yüzyıl boyunca turizm ve tanıtım faaliyetleri için kullanılmasını mümkün kılacaktır. Bu 
sayede, kültür turizmi açısından Antalya ve Türkiye’ye büyük bir katkı sağlayacaktır. 
Expo’ya katılacak 100’den fazla ülke ve kuruluşların oluşturacakları temalı bahçeler 
için yapılacak  çeşitli yatırım ve giderler; Expo süresince düzenlenecek olan kongre, 



forum sempozyum, sosyal ve kültürel etkinlikler vb. 20.000 civarında organizasyon, 
hem Antalya ve komşu illerimize hem de ülke ekonomisine olumlu faydalar 
bırakacaktır. Antalya ve Türkiye’nin tüm dünyada tanıtımını yapmakla birlikte özellikle 
bölgemizin ekonomik ve ticari hayatına önemli derecede katkılar sağlayacaktır. 
 

EXPO 2016 Antalya’nın Alt Temaları 

- Tarih 

- Biyoçeşitlilik 

- Sürdürülebilirlik 

- Yeşil Şehir 

 

EXPO’lar katılımcı ülkelere ev sahibi ülke ve diğer ülkeler ile işbirliği bağlarını 

güçlendirmeleri ile birlikte ülkelerini tanıtma fırsatı sunar. Şirketler etkinliklere 

katılarak pazarlarını genişletir, diğer şirketler ve kuruluşlarla irtibat kurar ve 

yatırım olanakları yaratarak yeni kitleler ile iletişime geçer. 

 

EXPO ayrıca uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine de çalıştıkları 

alanlarda farkındalık yaratabilmeleri için bir platform sunar. 

 

Dünya EXPO’ları, 5 yılda bir düzenlenen ve evrensel EXPO olarak tanımlanan 

EXPO’lardır ve süreleri 6 aydır. Bahçecilik EXPO’ları diğer EXPO’lardan farklı 

olarak, Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği (AIHP) ile BIE’nin müştereken 

onaylamalarıyla hayata geçirilmektedir. Başka bir deyişle, süreçte tek bir kurum 

değil, iki farklı kurum yetkilidir. Uygulamada, AIPH Konseyi projeyi benimsediği 

takdirde, BIE Genel Kurulu’nda ev sahibi ülkeye ve şehre Bahçecilik EXPO’su 

düzenlenmesi hakkı verilmektedir. Bahcecilik EXPO'lari 1960’tan itibaren farklı 

yıllarda yapılmakta olup 20.si bu yıl Antalya Türkiye ev sahipliğinde 

gerçekleşmiştir. 

  

Expo’nun Hedefleri: 

- Uluslararası tanıtıma katkı sağlamak, 



- Ulusal ve uluslararası çevre problemlerini ortaya koymak ve alternatif enerji 

kaynaklarına dikkat çekmek, 

- Kentsel alanda yeşil yaşam alanları yaratmak, 

- Eko ve yeşil turizmi desteklemek, 

- Kente yeni altyapı kazandırmak 

- Kentin ekonomik gücünü artırmak, 

- Tarımsal potansiyeli ve endemik zenginliğimizi dünyaya tanıtmak.  

  

MBTG Faaliyetleri Üzerine Değerlendirme 

  

EXPO 2016 ANTALYA fuar alanında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) kendisi 

için ayrılmış alanda sektörel tanıtım gruplarının katılımı ile Türkiye’nin ihraç 

ürünlerinin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG),12 sektörel 

tanıtım grubunun bulunduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) çadırında tanıtım 

faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 

  
Günlük 2 milyona yakın ziyaretçi alan EXPO 2016 ANTALYA fuar alanında 

faaliyet gösteren TİM çadırı ve bu çadırda tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiren 

MBTG standımız bu yoğun ilginin odağı olmuştur. 

Standımız 15-30 Ağustos tarihleri arasında aktif bir şekilde beraberinde 

götürdüğü Türk aşçı ekibi vasıtası ile ziyaretçilere ayçiçek yağı ile bulgur, 

makarna ve bakliyat ürünlerinden oluşan ve her gün değişen bir menü 

çerçevesinde yemek ikramında bulunulmuştur. Görseller olarak farklı dillerde 

tanıtım broşürleri, ihracatçılar kataloğu, yemek tarif kartları ve tanıtım filmi 

gösterimi sunulmuştur. Özellikle Avrupa ve Rusya’dan gelen turistler için, 

gerçekleştirilen bu sunumlar çok ilgi toplamış, farkındalıklarını arttırmak için 

tanıtım broşürlerimiz ve ürünlerin içerikleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu 

ürünlerin Avrupa pazarında da görülmesini talep eden turistler bu ürünlere nasıl 

ulaşabilecekleri yönünde bilgilendirme talep etmişlerdir.2016 turizm sezonunda 

ülkemize gelen yabancı turist sayısının önceki yıllara göre çok daha az 

oluşundan, fuarda ekseriyetle yerli turist ziyareti söz konusu olmuş, özellikle 

akşam saatlerinde düzenlenen etkinlik ve konserlerden dolayı yoğunluk bu 

zamanlarda gözlenmiştir. 

 
 
            
                                 



 İKİNCİ BÖLÜM 
 
MANAVGAT İLÇESİNDE SOSYO-KÜLTÜREL YAPI 
 
 
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 
Manavgat, 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. 
İkibin 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 
egemenlik 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 kesilmeyen 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 beldemizdir. Yörede bulunan 
Seleukia, Selge, Etenna, Side gibi antik kentler Manavgat‘a olan ilgiyi 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 konumuna gelmiştir. 
 
 
A. Nüfus Yapısı 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sitemine göre,  2016 yılında Manavgat’ın nüfusu 
224.664’e yükselmiştir. Nüfusun 115.303’ü erkek, 109.361’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. Hem Antalya il geneli hem de Manavgat ilçesinde hızlı bir nüfus artışı 
vardır. 1970 yılı baz alındığında 2016 yılında ilçede toplam nüfusun %369.7 oranında 
arttığı görülür. Manavgat sürekli göç alan bir ilçedir. Özellikle ilçe merkezindeki nüfus 
artışı kırdan-kente göçten çok dış göç biçiminde olmaktadır. 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 bini aştığı tahmin 
edilmektedir. 
 

Tablo.11.Yıllara Göre Manavgat İlçesinin Nüfusu 

Yıllar 

İlçe Merkezi Köy-Kasaba TOPLAM 
Antalya İli Toplam 

Nüfusu 

Sayı Endeks Sayı Endeks Sayı Endeks Sayı Endeks 

1970 11.787 100.0 48.954 100.0 60.741 100.0 577.334 100.0 

1975 10.804 91.7 57.614 117.7 68.418 112.6 669.357 115.9 

1980 14.255 120.9 59.256 121.0 73.511 121.0 748.706 129.7 

1985 21.520 182.6 66.027 134.9 87.547 144.1 891.149 154.4 

1990 38.498 326.6 77.233 157.8 115.731 190.5 1.132.211 196.1 

2000 38.871 329.8 127.706 260.9 199.385 328.3 1.719.751 297.9 

2007 75.163 632.8 89.951 183.7 165.114 271.8 1.789.295 309.9 

2008 76.605 649.9 102.706 209.8 179.311 295.2 1.859.275 322.0 

2009 81.903 694.9 97.476 199.1 179.379 295.3 1.919.729 332.3 

2010 89.307 757.7 95.827 195.7 185.134 304.8 1.978.333 342.7 

2011 94.661 803.1 99.077 202.4 193.738 319.0 2.043.432 353.9 

2012 99.254 842.1 101.773 207.9 201.027 331.0 2.092.537 362.4 

2013     208.526 343.3 2.158.265 373.8 

2014     215.526 354.8 2.222.562 384.9 

2015 130,136 1104.063 92,283 188.509 222.419 366.1 2.288.456 3.767.563 

2016 130,136 1104.063 92,283 188.509 224.664 369.7 2.328.555 3.833.579 



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 
olacak ve bu nüfusun 268.271’i ilçe merkezinde, 254.904’ü kırsal yerleşimlerde 
oturuyor olacak. Tablo.12’de görüleceği 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 

2000 Yılı 2025 Yılı 

Tarım Sanayi Hizmetler 
Toplam 
Çalışan 

Tarım Sanayi Hizmetler 
Toplam 
Çalışan 

Sayı % Sayı  % Sayı  % Sayı Sayı  % Sayı  % Sayı  % Sayı 

46.275 48,6 3.325 3,5 45.576 47,9 95.176 89.501 32,1 8.069 2,9 181.421 65,0 278.991 

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 ve özel eğitim 
kurumları olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında; 10 anaokulu, 122 temel eğitim 
kurumu, 15 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 8 Meslek Lisesi, 3 İmam Hatip Lisesi 
mevcuttur. Toplam 163 okulda, 44.652 öğrenciye 1.808 derslikte eğitim öğretim 
verilmektedir. Derslik başına ortalama 25 öğrenci düşmektedir.  
 

Tablo.13.Manavgat İlçesinde  
Resmi-Özel Eğitim Kurumları  

Okul Türü Okul Sayısı 

Anaokulları 10 

İlkokul 72 

Ortaokul 50 

Fen Lisesi 1 

Anadolu Lisesi 15 

Meslek Lisesi 8 

İmam Hatip Lisesi 3 

Rehabilitasyon Merkezi 3 

Temel Lise 4 

Özel MTSK 9 

Etüt Merkezleri 16 

Kurslar 22 

Yurtlar 14 

TOPLAM 224 

                     Kaynak: Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Verileri, 2016 
 

Manavgat İlçesinde Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Manavgat Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın öz kaynakları ile   Turizm Fakültesi inşaatına başlanmış olup önümüzdeki 



öğretim yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Bu ilçenin turizm kalkınması 
açısından önemli bir varlık olacaktır. Ayrıca yine Akdeniz 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. En fazla 527 öğrenci 
sayısına sahip bölüm Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüdür ve bunlar sırasıyla 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 443, İşletme Yönetimi 424 öğrenci sayısına 
sahiptir. En az öğrenci sayısına sahip bölümler ise Aşçılık 107, Bilgisayar 
Programcılığı 151 öğrenci ve Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) 157 öğrenci  
bulunmaktadır. Toplamda Manavgat Meslek Yüksek Okulu’nda 3.356 mevcut öğrenci 
vardır (Tablo.14).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. Bu 
Meslek Yüksek Okulu’nun giderek etkisini daha fazla gösteren iklim 
değişikliğine uyum sağlayacak program ve öncelikleri de kapsaması önemli 
görülmektedir.  
 
Tablo.14. Manavgat Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Sayıları-2016 

S.N PROGRAMI Aktif 
Öğrenci 
Sayısı 

Pasif 
(Kaydını 

Yenilemeyen) 

Toplam 

1 MUHASEBE VE VERGİ 
UYGULAMALARI 

194 249 443 

2 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ  61 109 170 

3 İŞLETME YÖNETİMİ 185 239 424 

4 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 244 283 527 

5 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 90 61 151 

6 PAZARLAMA 111 164 275 

7 AŞÇILIK 82 25 107 

8 MUHASEBE VE VERGİ 
UYGULAMALARI (İ.Ö) 

110 222 332 

9 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
(İ.Ö) 

168 236 404 

10 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö) 84 73 157 

11 PAZARLAMA (İ.Ö) 43 137 180 

12 İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö) 118 68 186 

 TOPLAM İKİNCİ ÖĞRETİM 523 736 1259 

 GENEL TOPLAM 1490 1866 3356 

 
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 Horasan’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 
Manavgat, fetihten sonra Kıbrıs Eyaleti’ne bağlanmıştır. 19. yüzyılda ise Alanya’ya 
bağlanmıştır. Manavgat, Cumhuriyet’in kurulmasının ardından 1923’te Antalya’nın 
vilayet olmasıyla birlikte 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 tiyatro 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, 
Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 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. 2 
adet lisanslı televizyon, 3 adet radyo, 3 günlük ve 13 haftalık olmak üzere 16 gazete-
dergi bulunmaktadır. 
 
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, 2016 yılı 
itibariyle 38.630 kitap mevcuttur. 2016 yılında okuyucu sayısı 94.457’dir. 
Kütüphanenin halen 2.507 kayıtlı üyesi mevcut olup, 2016 yılında ödünç verilen kitap 
sayısı 16.908’dir. 
Tablo.15. Manavgat Kütüphanesinin Okuyucu, Kitap, Üye ve Ödünç Verilen 
                 Kitap Sayıları 

Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Okuyucu Sayısı 114.874 88.791 84.306 182.285 81.655 82.744 80.531 94.457 

Üye Sayısı 1.728 2.001 1.482 1.332 1.046 1.144 3.980 2.507 

Toplam Kitap Sayısı 24.102 17.051 25.552 18.732 24.590 27.013 36.040 38.630 

Ödünç Verilen Kitap 
Sayısı 

25.683 23.738 23.591 19.388 17.134 21.836 9.540 16.908 

Kaynak: Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, www.manavgat.gov.tr 
 
Manavgat ilçesi yerel potansiyelden çok dışarıdan gelen spor faaliyetlerine ve 
sporculara sunduğu olanaklar açısından potansiyeli yüksek bir ilçedir. Şu anda 
Manavgat’ta bulunan çeşitli branşlarda (futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, 
muay thai, kick boks gibi) 20 tane spor kulübü vardır. 1.826’sı erkek 785’i kız 
olmak üzere toplamda 2.611 lisanslı sporcu mevcut iken, faal olan erkek sayısı 
419, kız sayısı 342 ve toplamda 761 kişi bulunmaktadır. İlçede 100. Yıl Atatürk 
Spor Salonunun yanı sıra, belediyelere ve otellere ait çok sayıda çim futbol sahaları 
ve tenis kortları ile semt sahaları bulunmaktadır.  



 
B. Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

 
Manavgat'ta 6 adet hastane, 1 adet Toplum Sağlığı Merkezi,  5 adet 112 Acil Yardım 

Kurtarma ve Hizmet İstasyonu, 57 adet aile hekimliği, 151 adet eczane  

bulunmaktadır. Manavgat Devlet Hastanesi 2016 yılı verilerine göre, hastane yatak 

sayısı Ekim ayı itibariyle 454 olmuştur. Yatan hasta sayısı 17.136, hekim sayısı 91, 

poliklinik hizmeti veren hekim sayısı (acil dahil) 81, toplam poliklinik sayısı (acil dahil) 

1.001.643’tür. 

 

Tablo.16. Manavgat İlçesinde Toplam Sağlık Personeli Sayısı 

Personel Türü Mevcut 

Doktor (Uzman + Pratisyen + Diş hekimi) 415 

Hemşire-Ebe 482 

Diğer Sağlık Personeli 404 

TOPLAM 1301 

Kaynak: Manavgat Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

 

Manavgat ilçesinde 2016 yılı itibarıyla evde bakım yardımı alan kayıtlı hasta sayısı 

107’dir. 

D. Emniyet Hizmetleri 

2015 yılı Manavgat ilçesinde ölümlü kaza sayısı 2 iken 2016 yılında bu sayı 1’e 
inmiştir.  Yaralamalı kaza sayısı 2015 yılında  441, 2016 yılında ise 399’dur. Yaralı 
sayısı 2015 yılında 621’den 598’e inmiştir. Toplam kaza 2016 yılında 753 ve 2015 
yılına göre yıllık azalış oranı %43’tür (Tablo.17). 

 
 

 

 

 

 

 



Tablo.17. 2015-2016 Yılları 12 Aylık Süre İçerisinde Meydana Gelen Kaza 
Durumu 

2016 yılı sonu itibariyle Manavgat ilçesindeki tescilli araç toplamı 2015 yılında 82.306 
iken 2016 yılında ise 85.886 olmuştur. (Tablo 20) 

Tablo.20.Manavgat  İlçesindeki Tescilli Araç Son Durumu 

Araç cinsi 2015 Yılı Sayı 2016 Yılı Sayı 

Motosiklet 18.209 18.563 

Otomobil 38.019 40.103 

Minibüs 2.115 2.154 

Otobüs 1.483 1.453 

Kamyonet 15.020 15.925 

Kamyon 1.736 1.781 

Traktör 4.903 5.081 

Çekici 198 215 

Özel amaçlı taşıt 250 239 

Tanker 79 76 

Arazi taşıtı 56 41 

Römork/yarı römork 238 243 

Özel plaka 0 0 

Toplam 82.306 85.886 

 

 2015  2016  MUKAYESE 

ÖLÜMLÜ KAZA 2 1 -1 

YARALAMALI KAZA 441 399 -42 

MADDİ HAS. KAZA 353 353 0 

TOPLAM KAZA 796 753 -43 

Ölü sayısı 2 1 -1 

Yaralı sayısı 621 598 -23 



 

 

2016 yılında tescil edilen araç durumu ise otomobilde 1.823, motosiklet 387, 
kamyonette 755 olmuştur (Tablo.21). 

Tablo.21.2015-2016 Yıllarında Tescil Edilen Araç Durumu 

ARAÇ CİNSİ 2016 

Motosiklet 387 

Otomobil 1.823 

Minibüs 42 

Otobüs 40 

Kamyonet 755 

Kamyon 50 

Traktör 163 

Çekici 23 

Özel amaçlı taşıt 18 

Tanker 1 

Arazi taşıtı 0 

Römork/yarı römork 32 

Özel plaka 0 

Toplam 3.334 

Manavgat Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü-2016 
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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 Manavgat 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 birlikte, kırsal kesimde (eski köy ve 
beldelerde)  tarıma dayalıdır. Manavgat ilçesinde ekonomik hareketliliğin en önemli 
dayanağını turizm ve tarım oluşturmakta olup, bu sektörler 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 %17.68’ini tarım arazisi oluşturmaktadır. 
İlçe yüzölçümünün %74.66’ını orman ve tarım dışı araziler oluşturmaktadır. 
 
    Tablo.22.Manavgat İlçesinin Yüzölçümü  

Arazi Nevi Miktar-dekar % 

 Tarım Alanı   423.360  17.68 

 Çayır-Mer’a Alanı   183.353 7.66 

 Orman ve Tarım Dışı Arazi 1.787.522.93 74.66 

 Toplam Yüz Ölçümü  2.394.235.93 100.0 

 Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri, 2016 
 
Tablo.23’de görüleceği gibi, Manavgat ilçesi tarım arazilerinin %64.8’i sulanmaktadır. 
Sulanan alanlar içinde DSİ sulamaları kurumsal olarak ön sırada yer almaktadır. 
Devlet su işleri genel müdürlüğü tarafından Manavgat ilçesine 2003-2016 yılları 
arasında 2016 yılı fiyatlarıyla toplam 171,357,359 TL yatırım yapıldı (DSİ, 2016). 
 
 
 



Tablo.23.Tarım Arazilerinin Sulanma Durumuna Göre Dağılımı-da. 

Tarım 
Alanı 

DSİ Sulaması İl Özel İdaresi Halk Sulaması Toplam Sulanan Alan 

Alan % Alan % Alan % Alan % 

423.360 219.100 51.8 9.430 2.2 46.000 10.9 274.530 64.8 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri, 2013 
 
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.24’de görüleceği gibi, Manavgat ilçesinde tarım arazilerinin %43.57’si tarla 
bitkileri için değerlendirilmektedir. Buna karşılık katma değeri yüksek ürünlerden süs 
bitkileri sadece %0,13’lük 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.24. Manavgat İlçesi Tarım Arazilerinin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı-
2016 

Ürün Grubu 

Alan  Üretim  
(ton) 

Gayri Safi Hâsıla Değeri 
(TL.) Dekar % 

Tarla Bitkileri(ikinci ekilişler 
hariç) 

184.480 43.57 138.981,25 285.052.050,00 

Sebzecilik (örtü altı) 12.065 2.85 253.600,52 140.901.375 

Açık Tarla(sebze) 33.000 7.8   

Meyvecilik(örtü altı meyve 
dahil)  

53.770 12.7   85.863,25 
26.257.903 

Süs Bitkileri (Adet Dal)  555 0,13 7.715.000 5.773.000 

Nadas ve Ekilmeyen Alan 139.490 32,95    
   
   

   
294.041.958 TOPLAM  423.360 100.0 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 
 
Tarla bitkileri ekiliş alanı açısından buğday ilk sırada yer almaktadır. Tablo.25’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 %45inin buğday üretim 
alanı olduğu göz önüne alındığında buğdayın tarımsal üretim değeri (TÜD) %28,6’da 
kalmaktadır. 2015 yılında buğday ekim alanı %44’lük bir yer tutarken bu oranın 2016 
yılında %1 artmıştır. Oysa Manavgat ilçesi katma değeri daha yüksek işlenebilir 
bitkisel ürünlere yer vermek durumundadır.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Tablo.25.Tarla Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları-2016 

   
2015 

 
2016 

 

ÜRÜN ADI 
Ekiliş 

(Dekar) % 

Toplam 
Üretim 
 (Ton) 

Ekiliş 
(Dekar) % 

Toplam 
Üretim 
 (Ton) 

Buğday 101.000 0.44 40600 103600 0.45 35300 

Mısır (dane) 14600 0.06 14600 14800 0.06 13700 

Susam 37000 0.16 2525 37500 0.16 2562,5 

Pamuk 17500 0.07 9400 14600 0.06 6460 

Silajlık Mısır 10500 0.04         41500 11200 0.04 46600 

Diğerleri 47500 0.20 35092,4 47690 0.20 34359 

TOPLAM 228.100 100 143717.4 229.390 100 138981,5 

         Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 
 
İlçede açıkta sebze yetiştiriciliğinde Tablo.26’da görüleceği gibi, karpuz ilk sırayı 
almaktadır. Sebze yetiştiriciliği alanının % 48’inde karpuz tarımı yapılmakta olup, 
bunu kavun ve biber takip etmektedir.  

 
Tablo.26. 2015-2016 Açıkta Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları  

  
2015 

  
2016 

 

ÜRÜN ADI 
Ekiliş 

(Dekar) % 

Toplam 
Üretim 
 (Ton) 

Ekiliş 
(Dekar) % 

Toplam 
Üretim 
 (Ton) 

Domates 280 1.05 1456 300 0.90 1800 

Patlıcan 460 1.65 2070 1100 3.32 4950 

Biber 
(sivri,dolmalık) 

2250 
8.08 

9000 
3260 9.85 14670 

Kabak 600 2.15 2.250 2570 7.76 10280 

Kavun 7.500 2.69 24.000 7500 22.67 24000 

Karpuz 15.000 53.86 90.000 16000 48.36 96000 

Fasulye 260 0.93 468 410 1.23 738 

Diğerleri 1005.5 3.60 1693.03 1453 4.39 2454 

TOPLAM 27.845 100,00 131.280 33083 100 155.235 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 
 
Manavgat ilçesi tarımının geleceğinin kurgulanmasında seracılık, sera ürünleri vb. 
alanlar 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 %2.8’inde (11.949 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.27.Manavgat İlçesinde Sera Alanlarının Çeşitlerine Göre Dağılımı, 2016 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 

 

 

Tablo.28’de görüleceği gibi, örtü altı tarımında en fazla alana sahip olanlar sırasıyla; 

karpuz, domates ve kabak yer almaktadır. Burada önemli bir saptama da şudur; 

ilçenin tarım alanlarının %2.8’ini işgal eden örtü alanı tarımı toplam bitkisel 

üretim değerinin %11’ini oluşturmaktadır. 

 

Tablo.28.Örtü Altı Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları-2016 

  

2015 

 

2016 

  

ÜRÜN ADI 

Ekiliş 

(Dekar) % 

Toplam 

Üretim 

 (Ton) 

Ekiliş 

(Dekar) % 

Toplam Üretim 

 (Ton) 

Domates 2630 0.22 38240 2735 0.22 37055 

Hıyar 605 0.05 10.700 620 0.05 10955 

Patlıcan 780 0.06 5957.5 801 0.06 6106,52 

Biber(sivri,dolmalık) 1272 0.10 10848.5 1316 0.10 11219,5 

Kabak 2070 0.17 10960 2210 0.18 11770 

Karpuz 3905 0.33 19787.5 4020 0.33 20368 

Fasulye 142 0.01 317 146 0.01 326,5 

Diğerleri 215 0.01 569 222 0.01 587,5 

TOPLAM 11749 100 98.199.5 12070 

 

98.388.02 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 

 
 

Sera Tipi Alan (Da) 

Cam sera alanı 260 

Plastik sera alanı 4358 

Plastik tünel 7987 

TOPLAM 12605 



Toplam tarım alanlarının %0,09 yani binde 1’inde süs bitkileri yetiştiriciliği yapılırken, 
bunun bitkisel üretim içindeki değeri %1,4’e karşılık gelmektedir.  
 

Tablo.29. 2015-2016 Meyve Yetiştirilme Alanları ve Üretim Miktarları 

 
2015 

   
2016  

ÜRÜN ADI 

Kapladığı 
Alan 

(Dekar) 

Toplam 
Üretim 
 (Ton) % 

Kapladığı 
Alan 

(Dekar) 

Toplam 
Üretim 
 (Ton) % 

Zeytin(yağlık, sofralık) 23831 21333 0.24 25000 17118,04 0.19 

Portakal(toplam) 14500 42027 0.48 14750 42333,75 0.49 

Üzüm(çekirdekli, 
çekirdeksiz, örtü altı dahil) 

1270 3670 0.04 1293 2782,25 
0.03 

Nar 6330 11428 0.13 6300 11456,8 0.13 

Muz(örtü altı dahil) 280 2240 0.02 480 3840 0.04 

Diğerleri 4467 7476.98 0.86 5372 8066,41 0.09 

TOPLAM 51223 86851,73 100 53770 85863,25 100 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 
 
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.30. Manavgat İlçesi Tarımsal Desteklemeleri, 2015 ve 2016 Yılları 

 
2015 yılında toplam 7.249 çiftçi/işletmeye destek sağlanmış olup, toplam destek 
tutarı 9.457.244 TL olmuştur. 2016 yılında bazı destek miktarları kesinleşmemiş 
olmakla birlikte; destek alan çiftçi/işletme sayısı 7.273 olup, bunlar 2.035.521TL 
destek almıştır. Burada bir noktayı hemen vurgulamak lazımdır; yıllar itibarıyla 

Destek Konusu 

2015      2016  

Proje(Çiftçi 
/ İşletme 
Sayısı) 

Proje 
Tutarı(TL) 

Hibe 
Tutarı(TL) 

Proje(Çiftçi 
/ İşletme 
Sayısı) 

Proje 
Tutarı(TL) 

Hibe 
Tutarı(TL) 

Makine Ekipman 
  

  
  

Ekonomik 
Yatırımlar   

  
  

Alt Yapı 
  

  
  

Tarımsal 
Desteklemeler 

3645 
 

3.489.878,78 3950 
 

1.199.202,53 

Hayvansal 
Desteklemeler 

3604 
 

5.967.365,37 3323 
 

836.318,6 

Özel İdare 
Yatırımları   

  
  

Toplam 7.249 
 

9.457.244,15 7273 
 

2.035.521,13 



Manavgat ilçesinde tarımsal destek miktarları azalmakta olup, bu konu acil 
masaya yatırılmalıdır.   
 
-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.31’de görüldüğü gibi 2016 yılı itibarıyla; 
ilçede 130.521 adet koyun, 122.248 adet kıl keçisi ve 26.107 adet büyükbaş hayvan 
bulunmaktadır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir konu ise büyükbaş hayvanların 
büyük çoğunluğunun kültür ırklarından oluşmasıdır. 2016 yılı itibarıyla hayvancılık 
açısından ortaya çıkan temel bulgu şudur; bir önceki yıla göre ilçe genelinde hayvan 
sayılarında artış vardır. 
 
 

                   Tablo.31.Hayvan Varlığı 

Hayvan Cinsi Hayvan Sayısı-2015 yılı Hayvan Sayısı-2016 yılı 

Koyun(yerli ve 
diğer ırklar) 

104.824 130.521 

Kıl Keçisi ve 
Diğer Irklar 

93.636 122.248 

Sığır(kültür, 
melez ve yerli 
ırklar) 

24.331 26.107 

Arı Kovanı  14.922 18.848 

Manda  334 

Kanatlı Hayvan 
Sayısı 

 41.967 

Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 
 

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. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manavgat İlçe Müdürlüğü Verilerine 
(2011) göre ilçede 50’den daha fazla büyükbaş hayvan bulunan işletme sayısı 17’dir.   
 

Tablo.32.Hayvan Sayılarına Göre İşletmelerin Dağılımı 

İşletme Sayısı   ( Adet) 

10-50 51-100 100-200 200+ 

Besi Süt Besi Süt Besi Süt Besi Süt 

İşletmesi İşletmesi İşletmesi İşletmesi İşletmesi İşletmesi İşletmesi İşletmesi 

25 299 2 9 1 1 1 3 

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 ürünlerinde kümelemeye ve/veya 
organize üretim alanına gidilmesi ilçe ekonomisine katkıyı artırıcı bir unsur 
olarak görülebilir.  
 
                  Tablo.33. Hayvancılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelir-2015-2016 

Yıllar 2015 2016 

Hayvansal 
Ürünler 

Üretim 
Miktarı(ton/adet) 

Üretim Değeri(TL) Üretim 
Miktarı(ton/adet) 

Üretim 
Değeri(TL) 

Kırmızı Et (Ton) 1.449 31.887.680.00 1.450 37.700.000 

Süt (Ton) 14.100 14.100.000.00 14.200 14.200.000 

Deri (Adet) 40.100 560.000.00 36.000 540.000 

YünYapağı (Kg) 152.500 381.50.00 153.500 383.750 

Yumurta (Adet) 130.300 97.725.00 180.000 135.000 

Bal (Kg) 202.500 4.050.000.00 186.530 4.663.250 

Bal Mumu (Ton) 6.200 105.400 11.658 209.844 

Toplam  51.182.055 TL  57.831.844 TL 

        Kaynak: Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2016 
  
 
Manavgat ilçesi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından değişik 
konularda yararlanmaktadır. 2007-2014 yılları arasında değişik konularda toplam 777 
proje desteklenmiş olup, bunlar karşılığında 4.568.581 TL hibe ödemesi yapılmıştır.  
 

C. Turizm  
 

Turizm; sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli etkileşim içinde olan, ülke 
ekonomilerindeki 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. Çin, Tayland, Avustralya son yıllarda turizmde büyük atak halindedir. 
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi ise Fransa olup, Fransa’yı sırasıyla ABD, 
İspanya, Çin, İtalya ve Türkiye takip etmiştir. 
 
        
 



 

Tablo.34.Dünya Turizminde Harcama Yapan 
İlk On Ülke (Milyar dolar) 

Sıra Ülkeler 2015  2016 

1 Çin 249,8 261,1 

2 ABD 112,9 121,5 

3 Almanya 77,5 81,1 

4 İngiltere 63,3 63,6 

5 Fransa 38,4 40,9 

6 Kanada 30,1 29,1 

7 Güney Kore 25,3 26,6 

8 Avusturalya 23,8 25,3 

9 İtalya 24,4 24,7 

10 Hong Kong (Çin) 23,1 24,1 

                                         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 
gerçekleştirilmesinde ekonomik destektir. Önemli olan bir yörenin değerlerini tam 
olarak tespit edebilmek 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.  
 
Türkiye’nin turizm gelirleri 2016 yılında yüzde 29,7 oranında azaldı. Geçtiğimiz yılın 
turizm açısından iyi geçmemesinin en büyük nedeni olarak terör ve dış ülkelerle 
yaşanan siyasi krizler gösterildi. 2017 yılı için yapılan turizm eylem planları yılın iyi 
geçeceğine işaret etmektedir. Özellikle Rusya ile yaşanan siyasi krizin sona ermesi 
ve İranlı turistlerin Türkiye’ye akın edeceği haberleri umutların yeşermesini sağladı. 
2010 ve 2016 yılları arasında Türkiye’yi 225 milyon 215 bin yabancı vatandaş ziyaret 
etti. Dünyanın en çok ziyaret edilen 6. Ülkesi konumunda yer alan Türkiye, bu yıllar 
içerisinde neredeyse kendi nüfusu kadar yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. 
 



Türkiye'ye 2015 yılında 36 milyon 244 bin turist geldi, turizm geliri de 31,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 2016'da turist sayısı ve gelirinde azalış yaşandı ancak 
tanıtım-pazarlama ve imaj çalışmalarının etkisiyle 2017 ve sonraki yıllarda artış 
olacağı öngörülmektedir. Bakanlıkça kış sporları turizminin geliştirilmesi amacıyla ilan 
edilen 28 Turizm Merkezleri ile Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinden 
23'ünde planlar tamamlandı, bu planlar ile yaklaşık 80 bin yatak kapasitesi 
hedefleniyor. 1 Ocak 2016-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 498 seyahat acentası 
yeni kuruldu, 189'unun belgesi iptal edildi; halen 9 bin 33 seyahat acentası 
bulunuyor. 2016 yılı itibariyle 444 plaja, 21 marinaya ve 12 yata mavi bayrak verildi. 
2016 yılı mayıs ayı sonu itibariyle, 4 bin 339 turizm işletmesi belgeli tesis, bin 223 
turizm yatırım belgesi bulunuyor. İşletme belgeli konaklama tesis sayısı 3 bin 402, 
oda sayısı 409 bin 163, yatak sayısı 857 bin 896’dır. 2017 ve sonraki yıllarda turist 
sayısında artış öngörülmektedir. 
 
Turizm geçmişten günümüze;  istatistiki ve ekonomik alanda gelişim gösterme 
eğiliminde bulunmuş ve yarattığı etkenlerle çok yönlü bir sektör halini almıştır. Birçok 
konuda ele alınabilen turizm gelişmekte olan bölgelerde ve yörelerde kalkınma 
yolunda önemli etken olarak görülmektedir. 
 
Turizm hareketleri ve turist tercihlerinin önemli oranda tanıtım, pazarlama, imaj 
çalışmalarından etkilense de bölgede ve komşu ülkelerde yaşanan siyasi ve 
ekonomik sorunlar ile terör olaylarının ülkeye gelen turist sayısını olumsuz 
etkilemiştir. 2013 yılında yüzde 9,8'in, 2014 yılında ise yüzde 5,5'in üzerindeki artış 
oranları ile 36 milyon 837 bin 900 kişiye ulaşan yabancı turist sayısı, özellikle 
Ortadoğu ülkelerinde gittikçe yoğunlaşan savaş ve terör ortamı, gerek Rusya'daki 
ekonomik kriz, gerekse de bu ülkeyle yaşanan siyasi krizin etkisiyle 2015 yılında 
yüzde 1,6'lık azalış kaydederek 36 milyon 244 bin 632 oldu. 2015 yılı turizm geliri ise 
31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılının ilk dört ayında turist sayısında yüzde 
16,5 azalış meydana geldi, turizm gelirinde de yüzde 16 oranında azalma yaşandı. 
Bu kapsamda yıl sonu itibariyle 2015'e kıyasla turist sayısı ve turizm gelirlerinde 
düşüş beklentisi mevcut, ancak çeşitlendirilerek sürdürülen tanıtım-pazarlama ve imaj 
çalışmaları ile sektöre yönelik destek faaliyetlerinin de etkisiyle 2017 ve sonraki 
yıllarda artış yönlü gelişmeler olacağı öngörülmektedir. Bu yıl Antalya'da düzenlenen 
Sinema Destekleme Kurul toplantısı sonucunda, 40 projeye 23 milyon 495 bin TL 
destek verilmesi kararlaştırıldı. Sektöre aktarılan bu desteklerle birlikte 2005 yılından 
beri 421 uzun metrajlı filme 133 milyon 614 bin TL destek sağlandı. 2016 yılında, 
ülkede ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara 78 çekim izni 
verildi.(www.ekovitrin.com) 
 
Bu sebeple, turizm sektörü oluşan tüm ekonomik daralmalar hem sebze, meyve, et, 
ulaşım, otel tekstili gibi tedarik gereksiniminin sağlandığı diğer iş kollarına yansıdığı 
gibi turizm bölgesinde geçimini turizme yönelik çalışan ticareti de etkilemektedir.   
 
Manavgat ekonomisi iç bölgelerde, kırsal kesimde ve köylerde tarıma dayalıdır, kıyı 
şeritlerinde, merkezde ve bazı beldelerde turizme ve turizme bağlı ticarete 
dayanmaktadır. 
 
Manavgat ve çevresi ekonomik anlamda incelendiğinde; turizmin gelişmesi öngörülen 
ve giderek büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Turizm bölgenin tarımsal kimliğinin 
ardından temel geçim kaynağı olmuştur. Bugün yabancı ziyaretçiyi en çok çeken il 



olma özelliği taşıyan Antalya’da zamanla turizmin diğer ekonomik sektörleri geliştirici 
etkisi görülmüş, özellikle son 10 yılda turizm işletmelerine hizmet veren yan 
sektörlerin gelişimine katkıda bulunmuştur. 
 
Manavgat’ın; Kızılağaç, Titreyengöl, Side, Ilıca, Çolaklı, Evrenseki, ve Gündoğdu 
turizm alanları bulunmaktadır. Bu alanlar toplamı 64 km’lik sahil bandını 
oluşturmaktadır. 
 
2015 yılı Ocak-Aralık döneminde Manavgat’a 145.320’si yerli, 3.443.582’si yabancı 
turist olmak üzere toplamda 3.588.902 turist gelilrken bu rakam 2016 yılı Ocak-Aralık 
döneminde 147.676’sı yerli, 1.892.354’ü yabancı olamak üzere yaklaşık %43,2 
oranında düşerek 2.040.030 olmuştur. 
 
Manavgat’ı; 1.669.761 ziyaretçi ile Alanya, 1.651.852 ziyaretçi ile Antalya merkez, 
1.404.866 ziyaretçi ile Kemer ve 987.812 ziyaretçi ile Serik ilçeleri takip etmektedir. 
Bu veriler Manavgat’ın turizm açısından önemini göz önünde sermektedir. 
 

Tablo.35. İlçelere Göre Gelen Turist Sayısı 

 Turist Sayısı 

Manavgat 2.040.030 

Alanya 1.669.761 

Antalya Merkez 1.651.852 

Kemer 1.404.866 

Serik 987.812 

 
Turizm; ulaştırma, alışveriş, araç, konaklama, eğlence-dinlenme, kültürel turizm, 
yeme-içme, sağlık, gibi faaliyetlerden meydana gelen ve çok geniş kapsamlı bir alt 
ekonomik dallara sahip olan sektördür. 
 
Ülkemizde turizmin gelişmesi; çevresinde, kendisine bağlı başka sektörlerin de 
gelişmesine ve bölgeye hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda katkı 
sağlamaktadır. 
 
İnsanlar turizm sektörüne yönelik çalışarak veya geçimlerini turizm sektörünün 
dolaylı/direkt olarak olumlu etkilediği diğer iş kollarından sağlayarak gelirlerini önemli 
ölçüde arttırma olanağı bulmaktadır. Turizm, içinde yer aldığı hizmetler sektörünü de 
önemli ölçüde etkilemekte ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Hizmet sektörü 
üzerinde; ekmek, et, süt, meyve-sebze vb. ürünler gibi tüketim kalemleri, 
elektrikçi, boyacı, demirci, inşaat işçiliği gibi, tekstil,  sağlık tesisi, banka, 
sigorta, polis gibi yardım ve güvenlik kalemleri, kuyumcu, gece kulübü, sauna 
iş kalemlerinde,  ulaşım, benzin istasyonları gibi turizm sektörüne destek olan 
ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde katkısı büyüktür.  
 
Bununla birlikte, uzun yıllar sadece ekonomik katkısı ile değerlendirilen ve gelir 
kazanmaya yönelik olarak geliştirilen turizm sektörü, bölgelerin sosyo-ekonomik 
yönden kalkınma ve bölgelerin gelişmesi için temel araçlardan biri olmuştur. Turist 
hareketliliği nedeniyle turizm, yerel kalkınmaya büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. 
 
Yıl içinde Antalya’ya toplam 5 milyon 934 bin 673 turist gelirken, bu sayı geçen sene 
10 milyon 499 bin 158’di. Bu da 4 milyon 564 bin 845 turist kaybına karşılık geliyor. 



Türkiye’ye gelen turist sayısı, Rusya’yla yaşanan ‘uçak krizi’nin ardından çakılmış, 
iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi de önemli bir artışa sebep olmamıştır. 

2015 yılının ekim ayında 1 milyon 27 bin 987 yolcunun geldiği Antalya’ya, 2016’nın 
Ekim ayında 791 bin 718 yolcu geldi. Bu da geçen yıla göre yüzde 23’lük kayba 
tekabül etmektedir. 

Kültür ve Turizm Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 
ülkeye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,05 azalış 
göstererek 25 milyon 352 bin 213 oldu. 2015 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 36 
milyon 240 bin olarak gerçekleşmiştir (Tablo 36). 

                                 Tablo.36. 2015-2016 Yılları Turist Sayıları 

 2015 2016 

Türkiye 36.244.632 25.352.000 

Antalya 10.868.688 5.952.496 

Manavgat 3.586.677 2.040.030 

Türkiye'nin turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,7 azalarak 
yaklaşık 22 milyar dolar oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da 
2016'da geçen yıla göre yüzde 30,05'lik azalma olmuştur. Yıllık olarak 
değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 dolar olarak kaydedilirken, 
yabancıların ortalama harcaması 633 dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllar göz 
önünde bulundurulduğunda turizm gelirlerinde her yıl daralma gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında 
ise 2016 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,05'lik azalış kaydedildi. 
  
Tablo.37.2015-2016 Yılları Turizm Gelirleri 

 2015 Turizm Geliri 2016 Turizm Geliri 

Türkiye 31 464  22 107  

Antalya 10 383  7 383  

Manavgat 3 426  1 438  

 
2016 yılı Ocak ayının verileri ve seyahat acentelerinin yayınlamış oldukları 
rezervasyon bilgilerine göre turizm sektörünü ve turizm ile bağlantılı diğer iş kollarını 
ekonomik anlamda zor yaz dönemini yaşamıştır. 
 
Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik sorunlara iki ülke arasında siyasal 
gerginliklerin eklenmesiyle Türkiye turizminin ikinci büyük pazarı olan Rus turistler 
ülkemizi tercih etmemektedir. Ekonomik veriler incelendiği zaman en büyük 
pazarımız olan Almanya diğer ülke vatandaşlarının da Türkiye’de güvenlik sorunu 
yaşandığını düşünmekte olduğu ve tatil tercihlerini ülkemizden yana kullanmayı tercih 
etmedikleri görülmüştür. 
 
Rusya’nın ekonomik alandaki ambargoları ve Avrupalı turistin güvenlik endişesi 
Türkiye'ye dönük tatil satışlarını doğrudan etkiledi. Rusya’nın ekonomik sorunları 



sebebiyle 2016 yılı rezervasyonlarında büyük ölçüde azalma yaşandı. Ayrıca Suriye 
iç savaşının bölgede yarattığı jeopolitik riskler ile Türkiye'de yaşanan saldırıların 
ardından güvenlik endişelerinin artması, yabancı turist sayında azalma görülmesine 
yol açtmıştır. 
  
“2016 Turizm Krizi” sadece Rusya ile sınırlı değil. Bölgenin istikrarsızlığı savaş 
ortamının olması ve her geçen gün bölgede risklerin artması Türkiye’nin en önemli iki 
pazarı olan Almanya ve Rusya pazarını doğrudan diğer pazarları da dolaylı olarak 
etkileyecektir. Bu koşullar altında Rusya'da yaşanan kaybın Avrupa'dan telafi 
edilmesi söz konusu olamamaktadır. Veriler incelendiğinde yeni rezervasyonlarda, 
Avrupa'da geçen yılın gerisinde olunduğu görülmektedir.  
 
2016 Turizm Krizi; devletin  bazı önlemler almasına, destekler sağlamasına rağmen 
Rusya, Almanya pazarındaki azalmanın turizm ve turizmciye etkisi büyük olacaktır. 
 
Turizm sektöründe makineleşme ve otomasyon olanakları sınırlıdır ve emek yoğun 
üretim egemen durumdadır. Turizm, özellikle Manavgat bölgesi için istihdamın 
temel kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Turizmin parasal etkilerinin yanı sıra, 
ekonomide yarattığı reel etkilerin en önemlisi, emek-yoğun üretim tekniğinden 
kaynaklanan istihdam etkisidir. Bu nedenle turizm sektörü kendisinin doğrudan 
istihdama katkıda bulunması ve bu sektöre girdi veren diğer sektörlere de 
dolaylı istihdam olanakları sağlaması sebebiyle, ülkedeki toplam istihdamı 
etkilemektedir.  
 
Manavgat bölgesinin temel geçim kaynaklarından biri olan turizm; çeşitli, 
bölümlenmiş, çok sektörlü, doğrudan veya dolaylı olarak turizm ürün ve hizmetlerinin 
tedarikini sağlayan, çok sayıda özel sektör girişimlerini ve bölge esnafının 
yatırımlarını içermektedir. Turizmde yaşanan bütün olumsuz ekonomik gelişmeler 
büyük ölçüde dolaylı yoldan turizme katkıda bulunan özel sektör girişim sahibi bölge 
esnafını etkileyecektir. 
 
Turizm sektörü bölge esnafının çoğu ile karşılıklı etkileşim içerisindedir. 2016 Turizm 
Krizinden etkilenecek olan esnaf bu yükü kaldıramayacak, çok sayıda iflas 
yaşanacak ve bölgesel ekonomi büyük ölçüde zarar görecektir.  Örnek vermek 
gerekirse; Konaklama tesislerinin, personel servisleri ve diğer hizmet araçlarından 
oluşan ulaşım hizmetlerini %66 oranında Manavgat’ı tercih etmekte ve Manavgat 
dışındaki tercihlerin ise düşük oranlarla yine bölge içerisinde yer almakta olduğu 
görülmekte. Turizmde yaşanacak olası bir daralmanın taşımacılık iş kolunu doğrudan 
etkileyeceği barizdir. Bunun gibi pek çok konuda bölge esnafı zorluklarla karşılaşacak 
ve ne yazık ki pek çoğu bu çetin şartlar karşısında ayakta duramayacaktır. 
 
Günümüzde birçok ülke tarafından ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının 
temeline oturtulan turizm; ihtiyaç duyulan döviz kazancını yaratabilen, gelirin tabana 
yayılmasını sağlayabilen, her kesimin pay almasına imkan veren istihdam 
olanaklarını arttırabilen, diğer sektörlerin de faaliyetlerini etkileyen bir endüstridir. 
 
Ülkemizde ve bölgemizde ise turizmin ve turizme bağlı diğer iş kollarının özellikle 
bölge esnafının ve 2016 turizm krizinden en az etkilenerek gelecek sezonlarda 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için istihdama ve ticarete yönelik devlet desteğine daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 



 
-2016 Yılı Antalya İli Müze ve Ören yerleri Ziyaretçi Sayısı 
Turizm sezonunu kötü geçiren Antalya'da ören yerleri, turist sayısına bağlı olarak 
hem ziyaretçi hem de gelir kaybı yaşamıştır. 
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 
ve elde edilen gelir miktarı azalarak; 2015 yılı ocak- ağustos döneminde 1 milyon 845 
bin 485 ziyaretçi alan ören yerlerini, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 34 bin 207 kişi 
ziyaret etmiştir. Geçen yıl ocak- ağustos döneminde ziyaretçilerden 9 milyon 324 bin 
668 lira gelir sağlanırken, bu yıl rakam 6 milyon 866 bin 639 liraya gerilemiştir. 
 
Ören yerlerine girişte bilet gelirlerinde 3 milyonluk kayıp yaşanırken, Müze Kart 
gelirlerinde ise artış olmuştur. Geçen yıl ocak- ağustos döneminde Müze Kart 
satışlarından elde edilen gelir 1 milyon 400 bin 438 lirayken, bu yılın aynı döneminde 
1 milyon 955 bin 294 liraya yükselmiştir. 
 
Antalya, Alanya, Side müzeleri, Aspendos, Perge, Phaselis, Myra, Xanthos, Simena, 
Termessos, Arykanda antik kentleri ve Alanya Kalesi'nde ciddi oranda ziyaretçi ve 
gelir kaybı yaşanarak; geçen yıl ocak- ağustos ayında 159 bin 458 kişinin ziyaret 
ettiği Olympos Antik Kenti'ni bu yıl aynı dönemde 77 bin 534 kişi gezmiştir. Ancak 
girişin 20 TL olduğu antik kentte elde edilen gelir 651 bin 770 liradan 686 bin 537'ye 
yükselmiştir. 
 
2016 yılının 8 ayında en çok gelir sağlayan ören yeri 1 milyon 290 bin 815 lira ile 
Phaselis olurken, en çok ziyaretçi alan yer ise 149 bin 703 kişiyle Alanya Kalesi 
olmuştur. Ziyaretçi sayısında artış yaşanan yerler ise giriş fiyatı geçen yılla aynı olan 
Karain Mağarası ve Andriake Antik Kenti olmuştur. Karain Mağarası, geçen yıl yılın 8 
ayında 8 bin 336 ziyaretçi ağırlarken, bu yılın aynı döneminde 11 bin 526 kişi 
tarafından gezildi. Geçen yıl 325 kişinin ziyaret ettiği Andriake Antik Kenti'ni ise bu yıl 
ocak- ağustos döneminde 6 bin 489 kişi gezdi. Patara, Olympos ve Side Tiyatrosu 
hem turizmin kötü gitmesi hem de giriş ücretlerine yapılan artışla beraber ziyaretçi 
kaybı yaşanmıştır. 
 
Tablo.38.Manavgat’ta Bakanlık Belgeli Tesislerin Antalya Ölçeğinde 

Karşılaştırılması, 2016 

 

Turizm Yatırım  
Belgeli  Turizm İşletme Belgeli 

 
Toplam 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Manavgat 
50 12 805 

27 
819 

193 61 636 
134 
392 

243 
74 

441 
162 
211 

Antalya 
160 40 362 

87 
969 

764 
194 
846 

421 
210 

924 
235 
208 

509 
179 

                                    Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Verileri 
 
Türkiye ölçeğinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli Antalya’da her 3,5 yataktan 
biri Manavgat’ta yer almaktadır. Manavgat bu rakamlarla haklı bir ünü ve geç kalmış 
bir markayı hak etmektedir. Tesislere giriş sayıları incelendiğinde Manavgat’ ta 
Bakanlık belgeli tesislere giren her on bir kişiden biri yerli turisttir. Oysa bu oran 
Türkiye’de yaklaşık her iki kişiden biri,  Antalya’da ise dört buçuk kişiden biri 



düzeyindedir. Ortalama kalış süresi bakımından da yabancılar da 6,9 yerlilerde ise 
3,8 gibi bir rakamla Antalya ve Türkiye ortalamasının üzerindedir.  
 

Antalya’da 
belgeli her iki 
buçuk yataktan 
biri 
Manavgat’ta 
yer almaktadır. 
Yukarıdaki 

rakamlarla birlikte değerlendirildiğinde Manavgat’ta bulunan yatak kapasitesi 
170.000’in üzerinde olduğu görülmektedir.  

 
Tablo.39.Manavgat’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli Tesislerin Antalya ve 
Türkiye Ölçeğinde Karşılaştırılması-2015 

 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 
 

 

 
 

 

 Tablo.40.Manavgat’ta Belediye Belgeli Tesislerin Antalya ve Türkiye Ölçeğinde 
Karşılaştırılması, 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
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. 2015 yılında Antalya’ya gelen turist sayısı 12 milyona 
yaklaşmış iken, 2016 yılında yarı yarıya düşerek 6 milyon olmuştur. Tabloda dikkati 
çeken önemli bir nokta, uzun yıllardır en fazla turist gelen ülke 2013 ve 2014 

 

 
Tesise Giriş Sayısı Geceleme Ortalama Kalış Süresi 

 
Doluluk Oranı-% 

Yaban
cı Yerli Toplam Yabancı Yerli 

Topla
m Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

Manavgat 
2, 176, 

613 
 385, 
098 

2, 561, 
711 

14, 986, 
545 

1, 
462, 
820 

16, 
449, 
365 

6,9 3,8 6,4 50,87 4,97 55,8 

Antalya 
1, 257, 

311 

3, 
256, 
19 

14, 513, 
510 

61, 418, 
288 

9, 
108, 
898 

70, 
527, 
186 

5,5 2,8 4,9 51,86 7,69 59,5 

Türkiye 

 
23, 
138, 
42 

 
 

20, 
221, 
54 

 
43, 359, 

97 

 
96, 400, 

3 

 
37, 
480, 
99 

133, 
881, 
30 

 
4,2 

 
1,9 

3,1 36,85 14,33 51,18 

 

Mahalli İdarelerden Belgeli Tesisler 

Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Manavgat 301 14 696 30 105 

Antalya 1 574 57 208 120 383 

Türkiye 9 187 224 157 496 574 



yıllarında Rusya Federasyonu iken  2015 ve 2016 yılında da Almanya ilk sırayı 
almıştır. 
  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; 2016 yılında ülkemize gelen 
yabancı ziyaretçi sayısı 2015 yılına göre %-30.05 oranında azalarak 25 milyon 352 
bin 213’e geriledi. Aralık ayına bakıldığında ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi 
sayısında %-11.10 oranında düşüş söz konusudur. 

 
 
Tablo.41. Antalya’ya Gelen Turistlerin Sayısı Milliyetlere Göre Dağılımı  

Milliyetler 

2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 

Ziyaretçi 
Sayısı 

Ziyaret
çi 

Sayısı 

Ziyaretçi 
Sayısı 

Milliyet   
Payı 
(%) 

Ziyaretçi 
Sayısı 

Milliyet   
Payı (%) 

Almanya 2.987.577 25.96 3.148.458 28.97 1.975.355 31.95 

Rusya 
Federasyonu 

3.489.007 30.32 2.838.134 26.11 486.548 7.87 

Yabancı 
Ziyaretçiler 
Toplamı 

11.506.350 10.868.688 6.181.913 

Yerli Ziyaretçiler 435.833 
3.65 

463 152 
 

4.09 
- 

- 
G e n e l  t o p l a m 11.942.183 

11 331 840 
 

- 

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri  
 
Tablo.42’de görüleceği gibi, 2015 yılı verilerine göre, Antalya ili genelinde turizm 
işletme ve yatırım belgeli toplam 911 tesiste 497.735 yatak mevcuttur. Manavgat 
ilçesinin payı  tesis sayısında %24,1, toplam yatak sayısında payı %26,45, Alanya’da 
ise %31,50’dir. Bu açılardan Antalya ilinde en fazla paya sahip 2. ilçedir.   
 
Tablo.42. Antalya’daki Bakanlık Belgeli Tesis ve Yatak Kapasitelerinin İlçelere 

Göre Dağılımı, 2015 

İlçe Adı 

İşletme Belgeli Tesisler 
Yatırım Belgeli 

Tesisler 
T O P L A M  

Tesis 
Sayıs

ı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesi
s 

Sayı
sı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Manavgat 193 60 955 134 392 50 12 761 27 819 243 73 716 162 211 

Alanya 239 45 035 96 131 48 12 945 28 479 287 57 980 124 610  

Kemer 130 32 501 69 603 16 2 230 4 591 146 34 731 74 194 

Serik 81 30 981 67 047 12 2 965 6 366 93 33 946 73 413 

Aksu 23 11 737   26 133 8 3 259 7 783 31 14 996 33 916 

Muratpaşa 51 6 021 12 419 6 2 320 4 777 57 8 341 17 196 

Konyaaltı 16 1 594 3 418 3 105 210 19 1 699 3 628 

Demre 2 158 316 5 1 052 2 213 7 1 210 2 529 

Kaş 11 484 984 7 441 961 18 925 1 945 

Kumluca 3 464 1 139 1 16 40 4 480 1 179 



Kepez 2 219 430 1 95 202 3 314 632 

Finike 1 297 598 0 0 0 1 297 598 

Gazipaşa 0 0 0 3 995 2 732 3 995 2 732 

Döşemealtı 1 15 44 0 0 0 1 15 44 

T O P L A M 752 190 461 411 516 159 39 184 86 219 911 
229 
645 

497 735 

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Verileri 
 
 
Antalya’nın ikinci büyük ilçesi olan Manavgat sahil bandında; Titreyengöl, Side, Ilıca, 
Çolaklı, Evrenseki ve Gündoğdu turizm alanları; Manavgat Kızılağaç mevkinde 
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tahsis edilen turizm alanı; Evrenseki, Çolaklı, 
Gündoğdu mahalleleri ile Kısalar, Perakende, Denizyaka mahallelerinin D-400 
karayolu ile kıyı arasındaki Özel Çevre Koruma alanında kalan alanları mevcut olup, 
buralardaki tesislerde Antalya’ya gelen turistlerin 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, 2014 yılında 173, 2015 yılında 174, 
2016 yılında ise 195 olmuştur. Bu durum Antalya ve Manavgat ilçesinin turizm 
kapasiteleri dikkate alındığında ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı da açıkça 
ortaya koymaktadır. 

 
Tablo.43.Manavgat İlçesinde Seyahat Acenteleri Sayısı  

Acente 
Türü 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A Grubu 35 110 130 140 145 63 60 64 173 73 75 

A-G 
Grubu 

21 11 - - - - - - - 0 0 

C Grubu 2 - 1 1 1 1 - - - 0 0 

B Grubu 1 1 3 2 1 1 1 1 - 1 1 

Şube 70 70 77 79 82 82 84 97 - 103 119 

TOPLAM 129 192 211 222 229 147 145 162 173 174 195 

               Kaynak: Manavgat Turizm Danışma Müdürlüğü 
 
2015-2016 Yılı Turizm Değerlendirmesi: Antalya ve Türkiye Açısından  
Türkiye turizm pazarının en yoğun olduğu ili şüphesiz Antalya’dır. 2015 yılı verilerine 
göre Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı yaklaşık 11,3 milyondur. Buna karşın 
İstanbul’a 2014 yılında yaklaşık 12 milyon turist gelmiştir. Bu durum İstanbul’un 
merkezi bir havalimanına sahip olması  ve günübirlik giriş çıkış ve transit yolcularında 
giriş yapmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin 
%34’ünü kabul eden Antalya 2002 yılında 4,7 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği 
yapmıştır. 2011 yılında 10 milyondan fazla turist çekerek önemli bir büyüme 
gerçekleştirmiş ve 2015 yılında 11 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ile büyümeyi 
sürdürmüştür. 
 
Rusya ile yaşanan uçak krizi, sınırda yaşanan hareketliliğin Avrupa pazarına 
'güvenlik endişesi' şeklinde olumsuz yansımaları ve tam da sezonun ortasında 
yaşanan 15 Temmuz  darbe girişimi derken, Antalya zor bir turizm sezonunu geride 
bıraktı. Kırılgan bir sektör olarak nitelendirilen turizm, bu yıl neredeyse olabilecek tüm 

http://www.sabah.com.tr/haberleri/rusya
http://www.sabah.com.tr/haberleri/antalya
http://www.sabah.com.tr/haberleri/turizm


kabus senaryolarını bir arada yaşandı. Sonuç, turist sayısında yüzde 45 düşüş olarak 
tablolara yansıdı. 
 
On yıllık dönem içerinde Antalya pazarı için önemli bir yere sahip olan Rusya pazarı 
%26,11’lik oranı 2015 yılında %30’un altındadır. Rusya pazarda önemli bir konumda 
devam etmektedir. Rusya pazarı hızla düşüş sergilerken Almanya pazarında 2012 
yılından beri dalgalı bir görünüm söz konusudur. 2002 yılında Antalya’da %50’lik bir 
paya sahip olan Almanya 2015 yılında pazar payı itibarı ile %30’un altındadır. 2015 
yılında  3 milyon Alman Antalya’yı ziyaret etmiştir.  
 
Sayısal olarak her yıl artış gerçekleştiren Antalya turizmde önemli bir destinasyon 
olarak diğer dünya şehirleri ile yarışmaktadır. Ancak veriler incelendiği zaman 
Antalya pazarının Avrupa’dan Rus ülkelerine doğru kaydığı görülmektedir. Yıllardır 
önemli bir pazar olan Almanya’nın pazarda yeniden etkin olması için ürün ve 
hizmetlerde farklılıklar oluşturulmalı ve bu pazardaki düşüşün durdurulması için farklı 
stratejiler geliştirilmelidir.  
 
2017 yılı için ise beklentiler olumlu yönde. Rusya ile ilişkilerin yeniden düzelmesi 
turizmdeki olumlu beklentiyi artırıyor. 2016'da kayıp hanesine yazılan 2.5 milyon Rus 
turistin yeniden Antalya'ya gelmesi bile 11 milyon turist sayısına ulaşıldığı 2015 yılına 
dönüş için önemli bir adım olacak. 
 
Turizm endüstrisinin başladığı doksanlı yıllarda ülke geneline turistik amaçlı gelen 
ziyaretçilerin sayısı 4.4 milyon iken 2000’li yıllarda bu rakam 10 milyonları geçmiş. 
2010’lu yıllara gelindiğinde artık dünya pazarında önemli bir yer elde etmiş ve 30 
milyon rakamlarını geçmiş. Son gelinen noktada Türkiye turistlerin destinasyon olarak 
tercih ettikleri ülkeler kategorisinde dünya sıralamasında 6. sıraya yerleşmiştir. Bu 
istikrar ile devam etmesi ve alternatif turizm kaynakları ile alternatif destinasyonlar 
üreterek ülkemiz 2020’li yıllarda çok rahat ziyaretçi sayısı ile dünya sıralamasında ilk 
5 ülke arasında olacaktır. 
 
Türkiye Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 hedeflerinde 50 milyon turist 50 milyar Dolar 
turizm geliri hedeflemektedir. Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında 
kalan bir konuma sahip olan Türkiye 5 saatlik uçuş mesafesi ile bu üç kıtaya hakim 
konumdadır. Türkiye önümüzdeki yıllarda yeni havalimanı ve diğer yatırımlarının 
sonuçlanması ile rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma yükselecek ve yabancı 
ziyaretçi bakımında önemli artışlar gösterecektir. 
 
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.  
 

http://www.sabah.com.tr/haberleri/antalya


Manavgat ilçesinde 2015 yılı itibarıyla toplam mükellef sayısı 18.162 olup, bunun 
8.853’ü gelir vergisi mükellefi, 2.433’ü kurumlar vergisi mükellefi ve 7.056’sı ise diğer 
mükelleflerden oluşmaktadır (www.manavgat.gov.tr).   
 
Manavgat’ta faaliyette bulunan mükelleflere 2010 yılında 361,4 milyon TL’lik vergi 
tahakkuk ettirilmiş, bunun 248,5 milyon TL’lik kısmı tahsil edilebilmiştir. 2015 yılında 
ise 844,706 milyon TL olarak tahakkuk edilen vergi olup,531,172 milyon TL’lik vergi 
tahsil edilmiştir yani % 62,8 oranında vergi tahsilatı yapılabilmiştir  
 
 

Tablo.44. Vergi Tahakkuk ve Tahsilatları (Bin TL) 

Tahsilatlar 2011 2012 2013 2014 2015 

Tahakkuk Eden 475.904 523.513 607.112 724.840 844.706 

Tahsil Edilen 331.075 374.447 420.693 497.895 531.172 

Tahakkuk-Tahsil 144.829 149.066 186.419 226.945 313.534 

Tahsilat Oranı % 
(Tahsilat/Tahakkuk) 

69,5 71,5 
69,3 68,7 

62.88 

                Kaynak: Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü 
 
Tablo.45’de görüleceği gibi, ticareti terk eden işletme sayısı yıllara göre değişmekle 
birlikte 2016 yılında ticareti terk eden işletme sayısında bir önceki yıla göre düşüş 
göstermiş ve 149 olmuştur. Aynı biçimde yine 2016 yılında tescil olan işletme sayısı 
429 olmuştur.  



Tablo.45. MATSO’da Tescil Olan ve Ticareti Terk Eden İşletmelerin İktisadi Faaliyet Kollarına ve Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar  2012 2013 2014 2015 2016 

İktisadi Faaliyet Kolları 
Tescil 
Olan  

Ticareti 
Terk 
Eden 

Tescil 
Olan  

Ticareti 
Terk 
Eden 

Tescil 
Olan  

Ticareti 
Terk 
Eden 

Tescil 
Olan 

Ticareti 
Terk 
Eden 

Tescil 
Olan 

Ticaret
i Terk 
Eden 

Tekstil, Konfeksiyon, Giyim Eşyası, Ayakkabı, Deri 
İmalatı Ve Ticareti 

107 22 98 40 107 347 100 39 
52 32 

Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık, Yaş 
Sebze-Meyve Komisyoncuları 

29 6 37 32 24 95 35 17 
33 6 

Beyaz Eşya, Mobilya, Mefruşat, Halı, Züccaciye, 
Bisiklet, Mobilet, Çeyiz Eşyası, Kilim 

20 6 26 8 24 122 23 12 
14 0 

İnşaat Ve İnşaat Müteahhitliği, Hafriyat İşleri  80 5 89 29 86 100 89 29 43 15 

Kuyumcular, Sarraflar, Gümüşçüler, Saatçiler Ve 
Diğer Kıymetli Taşlar 

22 22 34 21 25 199 21 19 
4 6 

Petrol Ür, Taşımacılık, Lpg Üretimi, Mot.Taş.Koop. 18 7 35 25 30 91 40 12 18 5 

Hediyelik Eşya, Fotoğrafçılık, Oyuncak, 9 6 21 7 35 85 17 12 11 6 

Gazete, Matbaacılık, Eğitim Kurumları, Reklam, 
Bilişim,  Bilgisayar, Müzik, Telefon 

10 10 37 14 30 97 28 21 
24 15 

İnsan Sağlığı, Eczaneler, Kişisel Bakım, Güzellik 
Salonları Ve Tıbbi Cihazlar 

43 9 89 26 35 78 42 24 
24 8 

Gıda Maddeleri Ticareti 54 12 20 43 94 197 98 31 50 24 

Makina Sanayi, Elektrik, Tesisat, İnşaat 
Malzemeleri 11 3 11 12 21 

63 
21 

9 
16 4 

Bankalar, Finans Kurumları, Sigortacılar, Döviz 
Büroları, Mali Müşavirler 4 4 16 12 8 

29 
11 

11 
2 3 

Mimarlık, Mühendislik, İç Mimarlık, Yapı 
Kooperatifleri 20 3 12 55 14 

18 
24 

6 
11 2 

Emlak, Plastik, Hırdavat, Boya, Temizlik, Cam 13 5 41 10 16 81 15 13 7 3 

Seyahat Acenteleri, Animasyon, Denizcilik 69 13 55 28 45 143 45 29 47 10 

Konaklama Tesisleri 25 15 47 47 56 119 44 29 27 16 

Yiyecek, İçecek Ve Gıda Maddeleri İmalatı 47 17 53 14 68 203 88 31 46 24 

TOPLAM 581 165 721 423 718 326 741 344 429 179 



Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı ticari işletme sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre 553 adet artış göstererek 6.104 
olmuştur. 2016 yılında ise bu rakam 241 artarak 6.345 olmuştur.  
 

Tablo.46. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Ticari İşletmelerin Sayısı 

Yıllar  2012 2013 2014 2015 2016 

Tekstil, Konfeksiyon, Giyim Eşyası, Ayakkabı, Deri İmalatı Ve 
Ticareti 

882 952 711 781 
797 

Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık, Yaş Sebze-Meyve 
Komisyoncuları 

325 364 295 322 
353 

Beyaz Eşya, Mobilya, Mefruşat, Halı, Züccaciye, Bisiklet, Mobilet, 
Çeyiz Eşyası, Kilim 

284 297 197 209 
224 

İnşaat Ve İnşaat Müteahhitliği, Hafriyat İşleri 480 673 644 724 755 

Kuyumcular, Sarraflar, Gümüşçüler, Saatçiler Ve Diğer Kıymetli 
Taşlar 

486 486 304 314 
311 

Petrol Ürünleri, Taşımacılık, LPG Üretimi, Mot.Taş.Kooperatifi 418 428 358 398 416 

Hediyelik Eşya, Fotoğrafçılık, Oyuncak, 166 180 178 193 195 

Gazete, Matbaacılık, Eğitim Kurumları, Reklam, Bilişim,  
Bilgisayar, Müzik, Telefon 

283 326 191 202 
214 

İnsan Sağlığı, Eczaneler, Kişisel Bakım, Güzellik Salonları Ve 
Tıbbi Cihazlar 

524 355 300 330 
346 

Gıda Maddeleri Ticareti 336 652 526 608 628 

Makina Sanayi, Elektrik, Tesisat, İnşaat Malzemeleri 585 230 180 197 210 

Bankalar, Finans Kurumları, Sigortacılar, Döviz Büroları, Mali 
Müşavirler 

237 149 122 127 
126 

Mimarlık, Mühendislik, İç Mimarlık, Yapı Kooperatifleri 150 165 157 176 184 

Emlak, Plastik, Hırdavat, Boya, Temizlik, Cam 223 223 149 153 156 

Seyahat Acenteleri, Animasyon, Denizcilik 295 527 419 453 482 

Konaklama Tesisleri 520 563 489 512 520 

Yiyecek, İçecek Ve Gıda Maddeleri İmalatı 480 479 331 405 428 

TOPLAM 6.674 7.049 5.551 6.104 6.345 

 



2016 yılında 174 limited şirket kurulurken Türk Ticaret Kanunun Geçici 7.maddesi 
gereği yapılan Re’sen terklerle birlikte 26 limited şirket faaliyetlerine son vermiştir 
(Tablo 47). 
 

Tablo.47. MATSO’ya Kayıtlı Yeni Kurulan, Sermayesi Artan veya Feshedilen 
Şirketlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı  

Şirket 
Türü 

Yıllar  

Yeni Kurulan 
Şirket 

Sermayesi Artan 
Şirket  

Feshedilen Şirket 

Sayı  
Sermaye     

(TL) 
Sayı  

Sermaye     
(TL) 

Sayı  
Sermaye     

(TL) 

Anonim 
Şirket 

2012 7 10.700.000 5 53.920.000,00 11 2.580.100 

2013 30 153.226.500 10 5.650.000,00 45 19.239.711 

2014 33 120.553.995 8 117.525.000 10 10.303.000 

2015 18 11.130.000,00 13 145.509.600,00 12 12.270.125,00 

2016 34 16.028.000,00 6 56.800.000.00 5 3.240.000,00 

Limitet 
Şirket 

2012 108 27.510.000 72 56.300.850,00 67 8.931.575 

2013 155 64.641.000 51 80.139.750,00 121 13.408.480 

2014 194 25.380.500 133 66.732.954 673 61.468.726 

2015 155 23.724.000,00 32 72.452.700,00 178 44.966.260,00 

2016 174 32.460.000,00 32 32.371.150,00 26 8.395.000,00 

Kooperatif 
Şirket 

2012 12 67.801     3 7 

2013 1 7.000     86 2.142 

2014 5 10.500 
  

6 7.007 

2015 5 9.300,80 
  

5 7,85 

2016 1 8.000,00 
  

1 15,00 

 
2015 yılında 3.633’e yükselen toplam şirket sayısı 2016 yılında 708’e düşerek 2.925 
olmuştur. 

 
Tablo.48. MATSO’da Yıllara Göre Şirket Tür ve Sayıları 

NOT: Bu tablodaki verilerde 2014 ve 2015 yılları ilgili firma türlerinin şube kayıtlarını da 
içermektedir. 

 
Şirketlerin yanı sıra, 2016 yılı itibariyle, 35 adet yapı kooperatifi, 22 adet tarımsal 
amaçlı kooperatif, 6 esnaf ve sanatkar kooperatifi, 2 adet tüketim kooperatifi ve 70  
diğer kooperatifler olmak üzere MATSO’ya kayıtlı toplam 135 adet kooperatif 
bulunmaktadır (Tablo.49). 
 
  

Yıllar 
Limitet 
Şirket 

Anonim 
Şirket 

Kooperatif 
Şirket 

Kolektif 
Şirket 

Toplam 

2011 2630 166 218 15 3.029 

2012 2701 174 220 15 3.110 

2013 2759 177 135 15 3.086 

2014* 2617 576 137 16 3.346 

2015* 2846 634 137 16 3.633 

2016 2529 247 135 14 2.925 



   Tablo.49 MATSO’da Kooperatiflerin Konularına Göre Sayısal Dağılımı 

Yıllar 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

Yapı 

Kooperatifleri 

Konut Yapı Kooperatifi 84 39 36 36 30 

İşyeri Yapı Kooperatifleri 2 1 - 0 5 

Diğer Yapı Kooperatifleri - - - 0 0 

Toplam 86 40 36 36 35 

Tarımsal 

Amaçlı 

Kooperatifler 

 

Tarım Satış Kooperatifleri 1 1 2 1 1 

Tarım Kredi Kooperatifleri - - - 0 0 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 27 15 15 13 12 

Su Ürünleri, Sulama, Hayvancılık 

Ve Diğer Kooperatifleri 
10 5 

 

7 

8 9 

Toplam 38 21 24 22 22 

 

Esnaf ve 

Sanatkar 

Kooperatifleri 

Esnaf Kefalet Kooperatifi 2 2 2 3 3 

Küçük Sanayi Kooperatifi 2 2 2 2 2 

Temin, Tevzi, İmalat Kooperatifleri 1 1 1 1 1 

Toplam 5 5 5 6 6 

 

Tüketim 

Kooperatifleri 

 

Tüketim Kooperatifi 9 2 2 1 1 

Yardımlaşma Kooperatifi - - - 0 0 

Diğer Kooperatifler 1 2 1 1 1 

Toplam 10 3 3 2 2 

 

 

 

Diğer  

Kooperatifler 

 

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 69 61 62 62 62 

Sigorta Kooperatifi - - - 0 0 

Yayın Kooperatifleri - - - 0 0 

İşletme Kooperatifi 3 2 4 0 0 

Kooperatif Birlikleri - - - 4 4 

Turizm Geliştirme Kooperatifleri 7 3 3 4 4 

Toplam 79 66 69 70 70 

GENEL TOPLAM 218 135 137 136 135 

 

2015 yılı itibarıyla Manavgat ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde 424 işyeri 

bulunmakta olup, hepsi doludur. Burada 1.263 kişiye istihdam sağlanmaktadır.  

 

 



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.          

 

 

                                 Tablo.50.Manavgat İlçesinde Orman Alanı 

 

 

İçerik 

Manavgat Orman İşletme 

Müdürlüğüne Bağlı 

Taşağıl İşletme 

Müdürlüğüne Bağlı 

Alan-hektar Alan-hektar 

Normal Koru 38.108.0  39.706,0 ha 

Bozuk orman alanı Bozuk Koru 13.492.1  

Orman Alanı 51.600.1  64.984,6 ha 

 
 

Toplam Ormanlık Alan: 

104.204.6 ha 

Milli Park Alanı 35.726,5 31.721.5 ha 

Ormansız Alan 38.529.2  44.069.4 ha 

Toplam Alan 90.129.3   148.274.0 ha 

     Kaynak:www.manavgat.gov.tr 

 

 

Manavgat ilçe sınırları içerisinde 2016 yılı yapacak enval üretimi 27.220 m3 olup, 

13.758  m3 lif yonga üretimi ile birlikte toplam endüstriyel odun üretimi 40.978 m3’tür. 

Yakacak odun üretimi 17546 sterdir. 2016 yılı içerisinde 37 adet yangın çıkmış olup 

33,24 ha.alan yanmıştır. Ağaçlandırılan alan miktarı ise 85,6 ha.saha 

ağaçlandırılmıştır. 

 

Manavgat ilçe sınırlarındaki ormanlık alanların miktarı ve dağılımı: 51.600,1 

ha.ormanlık alan (38.108 ha. Verimli orman, 13.492,1 ha. Verimsiz orman)+38.529,2 

ha.ormansız alan = 90.129,3 ha. Toplam alandır. 

Personel sayısı ve çalıştırılan işçi sayısı: 36 adet memur, 57 adet mevsimlik, 45 adet 

kadrolu olmak üzere 102 adet işçi mevcuttur. 

Mevcut araç gereç durumu ise 7 adet hizmet aracı, 4 adet ilk müdahale aracı, 7 adet 

arazöz, 3 adet su ikmal aracı, 1 adet dozer, 1 adet treyler, 1 adet greyder, 1 adet 

kepçe ve 1 adet sürütücü olmak üzere toplam 26 adet araç bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 
 
 
 



                              
 
 
            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
   
     

 
 
MANAVGAT İLÇESİNDE ALTYAPI 

 
 
 
 
 

    
 
 
  
   
 
   
       
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvanasilsanizolasyon.com%2Fofosoft_upload%2Fimages%2Fresim_1362680812_8.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvanasilsanizolasyon.com%2Fsayfalar-9-hizmetlerimiz_Gunes_Enerjisi.html&docid=gIQ6ysZ4sIfNsM&tbnid=OBs3j7Evk1ks4M%3A&w=1762&h=1179&ei=Yoa-U7W3PKWxywPg8oKACA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


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 kapasitesi 1620 
GWh/yıl, sulama kapasitesi ise 450 m³/sn. dir. Tesisler EÜAŞ tarafından 
işletilmektedir. Manavgat Barajı ise, merkeze 10 km. uzaklıkta 1987 yılında inşası 
tamamlanan 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.51.Yıllık Trafo Merkezi Tüketimi Antalya ve Manavgat 

Trafo Merkezi 

Adı 

2015 2016 

Toplam 
Tüketim  

(Milyon Kwh) 

Toplam 
Tüketim  

(Milyon Kwh) 

Antalya  7.430 7.691 

Manavgat 643 642 

                       Kaynak: TEİAŞ-Antalya 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

 

Tablo.51’de de Yıllık Trafo Merkezi Tüketimi Antalya ve Manavgat verileri yer 
almıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo.51’de görüldüğü gibi, Antalya merkezinde 2015 yılında 3.616 Kwh elektrik 
tüketilirken, Manavgat’taki elektrik tüketimi aynı yıl 887 Kwh olmuştur. Burada dikkati 
çeken merkez ilçe hariç en fazla elektrik tüketen 2’nci ilçe Manavgat ilçesi olup, bu da 
turizm sektörünün ağırlığından gelmektedir.2015 yılında Antalya, Isparta ve 
Burdur'da 8 milyar 491 milyon Kwh elektrik tüketilirken, 2016'da bu rakam yüzde 
0,34'lük sınırlı bir artışa sahne oldu. Bölgedeki elektrik tüketimi 2016'da toplam 8 

milyar 520 milyon kWh'ye ulaştı.  
 
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. İlçeye 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 karayolunun genişletme çalışmalarının tamamlanması 
ile ulaşım biraz daha rahatlamıştır. Sorunun kalıcı ve sürdürülebilir çözümü için 
Kuzey Çevre Yolu Otobanın hayata geçirilmesi ve Antalya Hava Alanı-Çenger Turizm 
Bölgesi arasında Alternatif Turizm Yolunun tamamlanması önem arz etmektedir. 
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.52. Manavgat İlçesinde Kırsal Yerleşim Yollarının Durumu 

Yol Nev’i Yerleşim Sayısı Km 

Asfalt 131 406 

Stabilize 71 325 

Tesviye 46 234 

Ham Yol 11 60 

TOPLAM 259 1.025 

           Kaynak: Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri 
 
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 
İstasyonu vasıtası ile pompalanmaktadır. 6 esas 1 yedek olmak üzere 7 pompadan 
müteşekkil Pompa İstasyonunun günlük kapasitesi 500 000 m³ dür. Pompalardan her 
birinin kapasitesi 967 lt/sn ve basma yüksekliği 75 m’dir. 

 
Tablo.53. Su Alma Yapısı ve Ham Su Pompa İstasyonu 

Pompa Adedi  7 (Biri Yedek)  Emme Yüksekliği  2,15 m  

Pompa Kapasitesi  967 lt/sn  Emme Borusu  7 Adet  

Efektif Güç  900 Kw  Emme Borusu Çapı  800 mm  

Basma Yüksekliği  75 m  Basma Borusu Çapı  700 mm  

Hava Kazanı 2 Adet  H.Kazanı Kapasitesi 2x50=100 m  

              Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii. Hattı 
Terfi hattının her birinin çapı Ø 1 200 mm olan 2 borudan oluşmaktadır. Hattın 
uzunluğu 1 057 m.dir. 
 

Tablo.54.Terfi Hattının Teknik Özellikleri 

Boru Adedi  2  

Boru Çapı  Ø 1 200 mm  

Et Kalınlığı  8,8 mm  

Boru Boyu  1 057 m  

Boru Cinsi  SKÇB  

Boru İç Kaplaması İkoment Katkılı Beton  

Boru Dış Kaplaması  Polietilen  

                                Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 
 
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 
kapasitededir. 
 

Tablo.55. İsale Hattının Özellikleri 

Boru Adedi  2  

Boru Çapı  Ø 1600 mm  

Et Kalınlığı  12 mm  

Boru Boyu  10 000 m  

Boru Cinsi  SKÇB  

Boru İç Kaplaması İkoment Katkılı Beton  

Boru Dış Kaplaması  Pe  

                     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 kapasiteli 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 metresi 19.1 mm, 3.931 metresi de 25.4 mm kalınlığında imal 
edilmiş ve toplam 11.662 metredir. Boru koruma yöntemi Kurbanlık Anod (Al), İç 
kaplaması Epoksi, Dış kaplaması da PE+Ağırlıklı Beton Kaplamadır. 

 
vii. SPM Terminalleri                
Her biri iki boru hattı ile beslenen iki adet SPM terminali vardır. Tankerler, SPM 
terminallerinin etrafında serbestçe dönecek şekilde demirleyecektir. Bu suretle 
rüzgar, dalga ve fırtına etkisi gibi meteorolojik şartlarda tanker en uygun pozisyonu 
alacaktır. SPM terminalleri 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.56 ve Tablo.57’de gösterilmektedir.  
  

Tablo.56.Manavgat Çayı Üzerindeki Mevcut Tesisler 

Oymapınar Barajı ve HES Manavgat Barajı ve HES 

Amaç Enerji Amaç 
Enerji ve 

Regülasyon 

Tip Çift eğrili ince kemer Tip Toprak dolgu 

Kret Yüksekliği 185 m Kret Yüksekliği 35 m 

Kret Uzunluğu 330 m  

Depolama Hacmi 348 milyon m3 Depolama Hacmi 360 milyon m3 

Türbin Sayısı 4 adet (Francis) Türbin Sayısı 2 adet (Kaplan) 

Kurulu Güç 
4 x 135 Mw = 540 

Mw 
Kurulu Güç 48 Mw 

Yıllık Enerji 
Üretimi 

1.620 106 Kwh 
Yıllık Enerji 

Üretimi 
220 106 Kwh 

           Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 
 
 
 



Tablo.57.Manavgat Çayı Su Kalitesi 

 
Arıtılmış Su 
Değerleri 

Dünya Sağlık Teşkilatı 
Değerleri 

PH Değeri pHs+ 0,2 6,5-8,5 

Bulanıklık 0,4 5 

Toplam Manganez 0,05 0,1 

Toplam Demir 0,1 0,3 

Toplam Alüminyum 
(mgal/l) 

0,005 0,2 

Koli Bakterisi (1 her 100 Ml) 0,01 

           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 projenin 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 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.58’de sulama işletmeciliği ve suladıkları alana ilişkin detaylar verilmiştir. 

 
Tablo.58. Manavgat İlçesinde Yeraltı ve Yer üstü Sulamaları 

Yeraltı Sulamaları   

 
 
Karacalar Sulaması 

Sulama Sahil Projeli (Ha) 400 

Sulama Sahası 2012 (Ha) 38 

Sulama Oranı (%) 9,5 

İşletme Açılış Yılı 1972 

Devri Tarihi 1972 

İşletmeni Sulama Kooperatifi 

 
 
Hacıobası Sulaması 

Sulama Sahil Projeli (Ha) 66 

Sulama Sahası 2012 (Ha) 4,3 

Sulama Oranı (%) 6,5 

İşletme Açılış Yılı 2000 

Devri Tarihi 2000 

İşletmeni Sulama Kooperatifi 

Yerüstü Sulamaları   

 
 
Su Kaynağı 

Manavgat Sağ Sahil Sulaması Manavgat Çayı 

Manavgat Sol Sahil Sulaması Manavgat Çayı 

Alara Sağ Sahil Sulaması Alara Çayı 

Alara Sol Sahil Sulaması Alara Çayı 

Alanya Sulaması Dim Çayı 

Gazipaşa Sulaması Bıçkıcı-Delice Çayı 

 
 
İşletmeye Açılış Yılı 

Manavgat Sağ Sahil Sulaması 1984 

Manavgat Sol Sahil Sulaması 1957 

Alara Sağ Sahil Sulaması 1968 



Alara Sol Sahil Sulaması 1992 

Alanya Sulaması 1948 

Gazipaşa Sulaması 1994 

Sulama Sahası 
Projeli (Ha) 

Manavgat Sağ Sahil Sulaması 5.000 (p) 

Manavgat Sol Sahil Sulaması 1.300 (c) 

Alara Sağ Sahil Sulaması 1.000 (c) 

Alara Sol Sahil Sulaması 1.000 (p) 

Alanya Sulaması 1.100 (p+c) 

Gazipaşa Sulaması 1.400  (c+yas) 

 
 
2016 Yılı Sulanan 
Alan (Ha) 

Manavgat Sağ Sahil Sulaması 15000da 

Manavgat Sol Sahil Sulaması 6952da 

Alara Sağ Sahil Sulaması 5160da 

Alara Sol Sahil Sulaması  

Alanya Sulaması  

Gazipaşa Sulaması  

 
 
Sulama Oranı (%) 

Manavgat Sağ Sahil Sulaması 28,2 

Manavgat Sol Sahil Sulaması 51,4 

Alara Sağ Sahil Sulaması 55,2 

Alara Sol Sahil Sulaması 37,4 

Alanya Sulaması 60,8 

Gazipaşa Sulaması 19,4 

     Kaynak: www.manavgat.gov.tr 
D. Çevre 
Turizm açısından önemli bölgelerden olan Manavgat ve çevresinde çevre önemli bir 
dikkat noktasını oluşturmaktadır. Çevre temizliği, atıkların temizlenmesi, arıtma ilçede 
turizmin ve rahat bir yaşamın geleceği açısından önemlidir. Bundan dolayı da ilçede 
çevre konusunda gayretler ciddi boyutlardadır. İlçede çevre amacıyla ön plandaki 
girişim “Manavgat 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, kanalizasyon, 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. 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası 
ile birlikte atıl duruma geçen MATAB öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 
tesislere içme suyu temini ve bölgemizdeki iki arıtma tesisi ile pis su arıtımını 
sağlamakta idi. Birlik ayrıca, kapatılan kasaba üye belediyeleri ile köylerin yapmakla 
yükümlü oldukları ancak tek başlarına yerine getiremedikleri altyapı hizmetleri de 
gerçekleştirmekte idi. MATAB Manavgat ilçesi için önemli bir girişim ve inisiyatiftir. 
MATAB aktif olması ilçe bütününe çevresel konularda önemli katkılar sağlayacaktır.   
 
-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 yöntem 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. 
 
- Özel Çevre Koruma Bölgesi        
İlçenin artık mahalle konumuna geçen Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu beldeleri ile 
Büklüce, 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.  
 
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi kıyı kumulların biçimlendirdiği 29 km kıyısal alana 
sahiptir. Bölgesel özelliklere sahip geniş kumul ve orman alanları biyoçeşitlilik 
zenginliği açısından alanı oldukça zengin kılmaktadır. Endemik balık türü Aphanius 
anatoliae, endemik Serik armudu (Pyrus serikensis), Caretta caretta ve Chelonia 
mydas deniz kaplumbağası türleri bölgenin zenginlikleri arasında yer almaktadır. 
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5. MANAVGAT İLÇESİNİN GELECEĞİ İÇİN TEMEL KONU ALANLARI 
 
Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik gelişmeler her il-ilçeyi 
gelecek açısından farklı arayışlara itmektedir. Artan rekabet, göç, ekonomik 
hareketler yerleşimleri farklı senaryolarla büyüme ve kalkınma konusunda daha 
duyarlı hale getirmektedir. Gelecek yıllar için kendisine sosyo-ekonomik gelişmişlikte 
ilk 15 yerleşim arasına girme hedefini koyan Manavgat ilçesinin, bu hedefe varması 
bazı konulara daha fazla ağırlık vermesi gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu konular 
ilçenin ekonomik dinamikleri, gelişime açık sektörleri ve konu alanları dikkate alınarak 
ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  
 
5.1. Manavgat İlçesinin Ekonomik-Yatırım Amaçlı Teşviklerden 
Yararlanabilmesi Olanaklarının Artırılması 
 
Manavgat sahip olduğu başta tarım ve turizm potansiyeli itibarıyla değişik 
teşviklerden daha fazla yararlanabilir. Bunun için tüm Manavgat’ı kapsayacak bir 
“Teşvik Danışma ve Yönlendirme Merkezi” nin oluşturulması önemlidir. Böylece 
hem ilçeye daha fazla kaynak aktarılmış ve hem de istihdam alanı yaratılmış olunur. 
Tarım ve turizmin yanı sıra enerji, hizmetler, imalat, madencilik konularında da 
teşviklerinden de yararlanılabilir.  
 
Burada sözü edilen teşvikler 4 kalemde toplanmaktadır (2012 Yılı Yeni Teşvik 
Paketi). Bunlar; 

a) Genel Teşvikler  
b) Bölgesel Uygulamalar  
c) Büyük Ölçekli Yatırımlar  
d) Stratejik Yatırımlar  

 
a) Genel Teşvik Uygulaması  
- Gümrük Vergisi Muafiyeti  
- KDV İstisnası  
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için)  
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları)  

 
b) Bölgesel Teşvik Uygulaması  
- Gümrük Vergisi Muafiyeti  
- KDV İstisnası  
- Vergi İndirimi  
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
- Yatırım Yeri Tahsisi  
- Faiz Desteği (3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgeler için)  
- Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için )  

 
c) Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşviki Uygulaması  
- Gümrük Vergisi Muafiyeti  
- KDV İstisnası  
- Vergi İndirimi  
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
- Yatırım Yeri Tahsisi  
- Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için)  



d) Stratejik Yatırımlar Teşviki Uygulaması  
- Gümrük Vergisi Muafiyeti  
- KDV İstisnası  
- Vergi İndirimi  
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
- Yatırım Yeri Tahsisi  
- Faiz Desteği  
- KDV İadesi  
- Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için)  

 
a) Genel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları  

(Türkiye’nin tamamında uygulanır)  
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti  
➢ KDV İstisnası  
➢ Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için)  
➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları için)  
➢ Öngörülen asgari tutar/kapasite şartlarını sağlayan yatırımın Yatırım Teşvik 

belgesine bağlanması halinde, bölge ayrımı gözetmeksizin tüm 
uygulanmaktadır. 

 
b) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Teşvik Unsurları  
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti  
➢ KDV İstisnası  
➢ Vergi İndirimi  
➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
➢ Yatırım Yeri Tahsisi  

 
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 

▪ Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık 
yatırımları 

▪ Su ürünleri yetiştiriciliği  
▪ Gıda ürünleri ve içecek imalatı (Teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç) 
▪ Tekstil ürünleri imalat  
▪ Giyim eşyası imalatı 
▪ Derinin tabaklanması ve işlenmesi 
▪ Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 
▪ Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı 
▪ Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 
▪ Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 
▪ Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 
▪ Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 
▪ İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 
▪ Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
▪ Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 
▪ Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo 

ve kaldırım taşı imalatı 
▪ İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 
▪ Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, 

kireç, alçı  



▪ İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve 
karışımlar 

▪ Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 
▪ Metal eşya 
▪ Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı 
▪ Makine ve teçhizat imalatı 
▪ Sınai kalıp 
▪ Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı  
▪ Elektrikli makine ve cihazları imalatı 
▪ Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 
▪ Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı  
▪ Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 
▪ Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı  
▪ Motosiklet ve bisiklet üretimi  
▪ Mobilya imalatı  
▪ Oteller  
▪ Öğrenci yurtları  
▪ Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk  
▪ Eğitim hizmetleri  
▪ Hastane yatırımı, huzurevi  
▪ Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 
▪ Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri  
▪ Kömür gazı üretimi  
▪ Seracılık 

 
c) Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları  
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti  
➢ KDV İstisnası  
➢ Vergi İndirimi  
➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
➢ Yatırım Yeri Tahsisi  

 
Büyük Ölçekli Yatırımlardan Yararlanacak Sektörler 

▪ Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı  
▪ Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları  
▪ Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 
▪ Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 
▪ Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları  
▪ Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları  
▪ Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları  
▪ Elektronik Sanayi Yatırımları  
▪ Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları  
▪ İlaç Üretimi Yatırımları  
▪ Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları  
▪ Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 

 
d) Stratejik Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları  
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti  
➢ KDV İstisnası  
➢ Vergi İndirimi  



➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
➢ Yatırım Yeri Tahsisi  
➢ Faiz Desteği  
➢ KDV İadesi  

 
Stratejik Yatırım Konuları-Sektörler 
 

▪ Türkiye için ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. 

 
Yukarıda görüldüğü gibi, birçok konuda ve ekonomik miktarda farklı teşvik kalemleri 
vardır. Bunların birçoğu Manavgat ilçesi için yararlanılabilir niteliktedir. Burada önemli 
bunlardan yaralanmak için kurumsal bir yapılanmaya gitmek ve ortaya çıkacak katma 
değeri artırmaktır.  
 
5.2. Manavgat İlçesinde Örtü Altı Tarımın ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması ve Birim Alandan Elde edilen Gelirin Artırılması 
 
Manavgat ilçesi ekonomisi için tarım en önemli iki sektörden biridir. Bu nedenle 
ilçenin ekonomik kalkınmasında ve kaynakların değerlendirilmesinde tarım önemlidir. 
Tarımsal üretimde örtü altı tarımın ve süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. Hali hazırda mevcut tarım alanlarının yaklaşık %2’sinde örtü altı tarımı 
ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılırken, bunların ilçe tarım ekonomisindeki payı 
%24’dür. Bu nedenle bu iki üretim kolunun geliştirilmesi önemlidir. İlçede örtü altı 
tarımda ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde mevcut durumda beliren sorunlar şu 
biçimde özetlenebilir; 
 

• Üreticilerin küçük ölçekli üretim alanlarında üretim yapmaları  

• Parçalı ve küçük parseller  

• Belli bir alanın altındaki örtü altı yetiştiriciliğinde mali kayıt defteri tutma 
zorunluluğu  

• Modern seracılık teknikleri konusunda gerekli bilincin henüz tam oluşmamış 
olması  

• Seralarda kaliteli girdi kullanımına yeterince özen gösterilmemesi  

• Üretici birliğinin yetersizliği 

• Ürün satışlarında aracıların ağırlığı 

• Yurt dışında yeni pazarlara açılamama 

• Hedef pazarların ve tüketim alışkanlıklarının iyi tespit edilememesi ve bu 
nedenle arz talep dengesinde yaşanan düzensizlikler 

• Ürün güvenilirliği ve ürün kalitesinin sağlanmasında yaşanan eksiklikler  

• Ürünün izlenebilir olmasının sağlanmasında yaşanan sıkıntılar  

• Kalite konusunda laboratuar sayısının azlığı ve kapasite eksikliği  

• Ürün işlemelerde ve paketleme istasyonlarında kalite sistemlerinin kurulmamış 
olması, paketleme, lojistik alanlarında bilişim teknolojilerinin kullanılmaması  

• Üretilen ürünün yurt dışı ve yurt içi pazarlamasında yaşanan bürokratik 
sorunlar  

• GlobalGAP, İTU, BRC gibi dış pazar ve büyük marketlerin istediği standartların 
yakalanmasında yaşanan sorunlar 



• Hammadde temininde dışa bağlılık ve ilçede bu konuda üretimin olmaması 
(ambalaj, kasa, sera malzemesi vd.) 

• Örtü altı tarımı ve süs bitkileri konusunda danışmanlık hizmetlerinde 
yetersizlikler 

• Uygun alanların yeterince değerlendirilememesi 
 
Örtü altı tarımda ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların 
giderilmesine yönelik çözüm yaklaşımları ise şu biçimde özetlenebilir; 

• İşletme ölçeğinin büyütülmesi 

• Aile çiftçiliğinin ekonomik ölçek doğrultusunda yaşatılması 

• Manavgat ilçesinde “Örtüaltı Sebzecilik ve Süs Bitkileri İhtisas Organize Tarım 
Bölgesi”nin oluşturulması  

• Kesme çiçekçilik ve sebze üretimine yönelik tam otomasyonlu sera 
sistemlerinin geliştirilmesi,  

• Üretim planlanmasının kolaylaştırılmasını teminen, ihracatçı ile dış alıcı 
arasında uzun vadeli satış sözleşmelerinin imzalanmasının teşviki  

• Örtüaltı yetiştiriciliğinde mali kayıt defteri tutma zorunluluğunda yaşanan 
sıkıntıların giderilmesi 

• Verimli üretim için kaliteli üretim girdilerinin kullanılması konusunda üreticilerin 
bilinçlendirilmesi ve eğitimi teşvik edilmelidir. 

• Çiftçilerin üretici birliklerine karşı daha duyarlı olması ve örgüt üyeliğinin 
sağlanması 

• Var olan kalkınma kooperatiflerinin güçlendirilmesi 

• Eski seraların modernize edilmesi  

• Seracılık sektörünün kullandığı elektrik ve sulama tarifelerinin 
değiştirilmesi/düşürülmesi, tarımsal elektrik statüsüne alınması   

• Doğalgaz boru hattının seracılık bölgesine kadar indirilmesi   

• Üretim potansiyelinin belirlenmesi ve üretim sürekliliğinin sağlanması 

• İhracatı gerçekleştirirken üretim planlamasının yapılması  

• Yeni pazar araştırmaları yapılarak talep çeşitliliğinin tamamını karşılayacak 
şekilde üretimin yapılması 

• Tüm çiftçilerin üretilen ürünlerle ilgili danışmanlarla çalışmasının teşvik 
edilmesi 

• Ürünün yetiştirilmesi aşamasında yapılması gerekli analiz (toprak, gübre, su, 
yaprak gibi) desteklerinin artırılması   

• Ürünün izlenebilirliğinin sağlanması  

• Ürün kalıntı izlerinin izlenmesi için laboratuvar sayısının artırılması  

• Hem iç hem de dış piyasaya arz edilen ürünlerin analizlerinin yapılması  

• Yeni pazar araştırmaları yapılarak ihracat imkânları genişletilmesi  

• Standardizasyon konusunda eğitimlerin verilmesi 

• İlçede “ihtisas tarım fuarlarının” düzenlenmesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. Manavgat İlçesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi    
 
Manavgat ilçesi sahip olduğu tarım potansiyelini değerlendirmede sıkıntılar 
yaşamakta ve bunu ilçe ekonomisine aktarmakta zorluklar yaşamaktadır. Bunun için 
ilçede tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi önemlidir. Bunun için yapılması 
gerekenler; 
 

• Başta zeytin olmak üzere ürünlerin organize işlenmesinin özendirilmesi 

• Entegre et ürünleri alt sanayinin geliştirilmesi 

• Entegre süt ürünleri alt sanayinin geliştirilmesi 

• Endüstri bitkileri alt sanayinin geliştirilmesi: şeker, yem, zeytinyağı, defne yağı 
gibi. 

• Tarım alet-makineleri alt sanayi geliştirilmesi 

• Başta seracılık olmak üzere tarımsal girdi üretecek tesislerin kurulması ve 
bölgesel, ulusal hizmet verecek kapasiteye erişmesi 

• Tarım ve tarıma dayalı sanayiye yeni teknolojilerin transfer edilmesi  

• Meyve-sebzeler için ortak kullanıma açık ve yüksek kapasiteli sınıflandırma, 
paketleme ve ambalaj tesislerinin geliştirilmesi,  

• Ürün kalitesini artırıcı uygun üretim ve işleme teknik ve teknolojilerinin 
geliştirilmesi 

• Soğuk hava depolarının modernizasyonu, yeni tekniklerin ve enerji verimli 
teknolojilerin kullanımının artırılması 

• Tarıma dayalı sanayide bilişim ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması 
ve Ar-Ge olanaklarının geliştirilmesi  

• Tıbbi aromatik bitkiler işleme teknik ve teknolojisinin geliştirilmesi  

• Hayvan barınaklarının modernize edilmesi 

• Bal paketleme tesislerinin kapasitesinin artırılması 

• Tüm tarımsal ürünlerde markalaşmaya gidilmesi ve “Manavgat Üst Kimliğinin 
Ortak Değer” olarak kabul edilmesi 

• Süt ve süt ürünlerinde kümelemeye gidilmesi 

• Zeytin ve zeytinyağında da kümelemeye gidilmesi 
 
5.4.Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
 
Tarımı, turizmi ve ticareti ile ülke ve bölge ekonomisine katkılar yapan Manavgat’ta 
Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar 1996 yılında başlamıştır. Gelinen 
süreçte İlçede Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar 
ağırlık kazanmıştır. Bunun için OSB için yer bulma çalışması için faaliyetler 
yürütülmekte ve ilgili makamlarla temaslar en üst düzeyde gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan çalışmalar olumlu sonuçlandığında İlçe ekonomisi güçlenirken üretimde 
verimlilik, kalite, rekabet artacak, işletmelerin ekonomik potansiyeli güçlenecek, 
yatırım güçleri artacak, ulusal ve uluslararası alanda piyasalara girmeleri daha da 
kolaylaşacaktır. OSB, İlçeden yükselen taleplere de cevap verebilecek maliyet ve 
zaman kaybının önüne geçecektir. OSB istihdamın da artmasında etkili olacaktır. 
 
 
 
 
 



5.5.Turizmin Çeşitlendirilmesi 
 
Manavgat ekonomisinin lokomotifi konumundaki turizm,  Antalya’nın en fazla yatak 
kapasitesi, 4 milyona yaklaşan yabancı ziyaretçi sayısı, 4 milyar doları bulan turizm 
geliri, 64 km’lik sahil şeridi konaklama tesisleri, tarihi ve turistik değerleri, güneşi, 
denizi, doğası ile ülkemize ve bölgemize katkılar yapmaktadır. Yapılan bu katkıların 
daha da artırılması için son yıllarda arayışlar sürmektedir. Turizmin on iki aya 
yayılması, istihdamın artırılması, marka kimliğinin korunması, rekabet gücünün ivme 
kazanması ve sürdürülebilir bir turizm için sektörde çeşitliliğin artırılması gelinen 
noktada önem kazanmıştır. Alternatif Turizm arayışları hız kazanmıştır. Bu noktada 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanan Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi çevre düzeni planının (1/25000 ölçekli) revize edilerek alt ölçekli 
planlarının yapılıp yatırımcıya açılması bölge turizminin tamamlanması, 
çeşitlendirilmesi adına çok büyük önem taşımaktadır. 45 bin hektarlık bir alandır. 
Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ekoturizm, golf turizmi, 
sportif amaçlı turizm, doğa turizmi vb turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından 
olduğu kadar Manavgat turizm destinasyonunun güçlenmesi ve ekonomik gücünün 
artması açısından da son derece yararlı olacaktır. 
 
 
5.6. Manavgat İlçesinde Golf Turizminin Geliştirilmesi 
 
1980’lerde Türkiye’de çöküşe uğrayan golf sporu, 1990’lı yılların ortasında bu alanda 
yapılan yatırımların faaliyete geçmesi ve federasyonun kurulmasıyla yeniden ivme 
kazanmıştır. Belek Bölgesi’ndeki yatırımların başlamasında 1980’li yılların sonlarında 
o bölgenin turizm alanı olarak belirlenmesinin etkisi büyüktür. 1994 yılında 
Türkiye’nin ilk profesyonel golf sahası olan Klassis Golf and Country Club ile 
Belek’teki ilk saha olan National Golf Kulübü hizmete girmiş, sonrasında 1995 yılında 
da Türkiye Golf Federasyonu kurulmuştur. Gerek turizme teşvik yasalarının çıkmış 
olması gerekse de Türkiye Golf Federasyonu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda 
2000 yılı sonrasında golf sektörü önemli gelişmelere ve başarılara imza atmıştır. 
Fakat, Türkiye’de saha sayısının azlığı toplam golf turizmi geliri açısından Türkiye’nin 
diğer rakip ülkelere kıyasla geride kalmasına neden olmaktadır. Bu durum 
beraberinde büyük bir yatırım potansiyeli doğurmaktadır. Manavgat ilçesi bu 
potansiyeli iyi değerlendirebilirse golf turizminden daha fazla pay alabilir.  
 
“Golf endüstrisi hem doğrudan hem de dolaylı etkileşim içinde olduğu sektörlerde 
yarattığı istihdam ile önemli bir görev üstlenmektedir.” Türk golfü özellikle Antalya-
Belek’teki sahalarıyla dünyada kendini ispatlamış durumdadır. Bunun en büyük 
göstergelerinden biri, tüm dünyada 75 ülkeden 350 golf tur operatörünün bağlı 
bulunduğu Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği’nin (IAGTO) 2008 yılı için 
Antalya-Belek Bölgesi’ni Avrupa’da yılın en iyi golf bölgesi seçmesidir (IAGTO, 2008). 
Bir diğer önemli gösterge ise, Türkiye’nin 2012 Dünya Amatör Golf Şampiyonası’na 
ev sahipliği yapma hakkını kazanmasıdır. Türkiye’de 21 tanesi Antalya’da olmak 
üzere 28 tane golf sahası vardır. Manavgat golf sahası yapımı yoluyla golf 
turizminden daha fazla pay alabilir. Golf turizmi için Oymapınar Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin alternatif turizm için yatırımlara açılması başlangıç 
olabilir. 
 
 



Manavgat ilçesi, Türkiye’de ve dünyada önemli bir lokomotif olan golf sektöründe, 
konaklama tesislerinin kalitesi ve maliyeti 

• sahalarının kalitesi 

• uygun iklim koşulları 

• alışveriş ve eğlence 

• sahil imkânları 
bakımından en yüksek derecede müşteri memnuniyetinin sağlanabileceği önemli ve 
yıldızı parlayan bir ülkedir. 
 
5.7. Manavgat İlçesinde Güneş Enerjisi Sektöründen Yararlanma Olanaklarının 
Artırılması 
 
Günümüzde tüketilen enerjinin yaklaşık %90’nını kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil 
kaynaklar oluşturmaktadır. Fosil kaynakların rezervlerinin sınırlı olması, küresel 
ısınma, asit yağmurları vb. çevre ve insan sağlığına zararları ile özellikle 1973’te 
yaşanan petrol krizi gibi sebeplerden dolayı ülkeler bu kaynaklara alternatif olabilecek 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalara başlamışlardır. Bu 
kaynakların başlıcaları güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal ve biyokütle enerjileridir. 
Güneş enerjisi, güneşten yayılan ısı ve ışık enerjisine verilen genel isimdir. Antik 
çağlardan beri bu enerji sürekli gelişen teknolojiler yardımı ile insanoğlu tarafından 
kullanılmaktadır. Güneş ışınları, rüzgâr ve dalga enerjisi, hidroelektrik enerji ve 
biyokütle ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bölümünü 
oluşturmaktadır. 
 
Bir yılda dünya üzerine düşen güneş enerjisi miktarı dünyanın bilinen petrol 
rezervinin 516, kömür rezervinin 157 katıdır. Bu rakamları bir sene için hesaplarsak 
ve güneşin milyonlarca yıl ömrü olduğunu varsayarsak enerji kaynağının sonsuza 
yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hammaddenin maliyetsiz oluşu da bir 
avantajdır. Bir yılda dünya üzerine düşen güneş enerjisi miktarı dünyanın bilinen 
petrol rezervinin 516, kömür rezervinin 157 katıdır. Bu rakamları bir sene için 
hesaplarsak ve güneşin milyonlarca yıl ömrü olduğunu varsayarsak enerji kaynağının 
sonsuza yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hammaddenin maliyetsiz oluşu da bir 
avantajdır. Güneş enerjisi fosil yakıttan yanma yoluyla elde ettiğimiz enerjiye kıyasla 
dünya üzerinde her noktada bulunabilen, toplanması sırasında iş ve makine gücü 
gerektirmeyen, harcanması sırasında ise karbondioksit emisyonu sıfır olan bir 
kaynaktır.  
 
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi, sıcak su üretimi, doğal havalandırma ve 
ışıklandırma konuları tüketiciler tarafından fazla bilinmese de yeni bir iş kolu ve 
çalışma alanı olarak bilim adamları ve sanayicilerin ilgi alanıdır. Ülkemize göre daha 
az güneş ışını alan Avrupa ülkelerinde yapılarda güneş enerjisi kullanımı devlet 
teşvikleri kapsamındadır. Birçok ülke tarafından güneş enerjisi enerjide dışa 
bağımlılığa çözüm olarak düşünülmektedir.  
 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun ile Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
düzenlenmiştir. 6094 Sayılı Kanun ile de Kanun’un bazı maddelerinde değişiklikler 
yapılmıştır. Yasa, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini 
amaçlamaktadır. Yasaya göre, elektrik enerjisine yönelik kaynak alanlarının, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, 



kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecektir. Belirlenen 
yenilenebilir kaynak alanları, imar planlarına re’sen işlenmek üzere Enerji Bakanlığı 
tarafından ilgili mercilere bildirilecektir. 
 
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından 
birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık olarak 
170 milyon MW enerji gelmektedir. Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW 
olduğu düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye’nin enerji 
üretiminin 1.700 katıdır. 
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde mevcut bulunan güneşlenme süresi 
ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından 
yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 
saat, günlük toplam 7,2 saat, ortalama toplam ışınım şiddeti 1.311 kWh/m²-yıl, günlük 
toplam 3,6 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir. Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş 
enerjisi potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların yapılması halinde yılda birim 
metre karesinden ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilecek 
kapasiteye sahiptir. 
 
Genel olarak Türkiye’nin en çok ve en az güneş enerjisi üretilecek ayları sırası ile 
Haziran ve Aralık olmaktadır. Bölgeler arasında ise öncelikle Güneydoğu Anadolu ve 
Akdeniz sahilleri gelmektedir. Özellikle son yıllarda enerji dar boğazlarının, petrol 
krizlerinin meydana gelmesi ile birlikte dünya üzerinde meydana gelen iklimsel 
değişiklikler sebebiyle birçok ülke enerji üretimi anlamında alternatif enerji üretim 
yöntemlerine yatırım yapmaya başladılar. Bu alternatif enerjilerin başını ise rüzgar ve 
güneş enerjisi çekmektedir. 
 
Kyoto Protokolü gibi protokollerin imzalanması ile birlikte ülkelere ürettikleri sera gazı 
miktarında belirli kotalar konulmaya başlanmıştır. Bu kotaları aşan ülkeler ise cezaya 
çarptırılmaktadır. 
 
Yukarıda belirtilen bütün unsurların ışığında gelecek açısından Manavgat ilçesi 
için önemli bir yatırım alanının güneş enerjisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle ilçede güneş enerjisi kullanımına ve yatırımlarının yönelik uzmanlık 
komitesinin oluşturulması önemli görülmektedir. Bu konuda teşvik paketinde 
yer alan enerji desteklerinden yararlanılabilir.  
 
5.8. Hızlı Tren Hattına İlişkin Senaryolar Geliştirilmesi 
 
Antalya-Konya hattı Manavgat-Alanya arasından veya Alanya’yı geçtikten sonra 
Konya’ya yönelecektir. Tahmini mesafesi 385 kilometre, seyahat süresi bir buçuk 
saat civarında olacaktır. Bölgede yapılacak etüt çalışmalarından sonra kesinleşecek 
olan güzergaha, rayların eğimine, yapılacak tünel ve köprü gibi yapıların miktar ve 
uzunluklarına bağlı olarak hattın 2.5-5.5 milyar dolar arasında tutacağı tahmin 
edilmektedir. Ankara, İstanbul, Konya ve Alanya’ya olan seyahat süreleri hızlı tren ile 
yarı yarıya ve hatta daha fazla düşmektedir. Eskişehir ve yapım aşamasında olan 
Bursa hattının devreye girmesinden sonra da Bursa’ya seyahat sürelerinde küçük de 
olsa iyileşmeler olmaktadır. 
 
Antalya-Konya hızlı tren hattı ve yapımı devam eden Ankara-İstanbul hızlı tren 
hattının üzerinde bulunan Konya, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul illeri ve ek bir 



hatla Ankara-Eskişehir hattına bağlanacak olan Bursa ili Antalya’nın en önemli iç 
turizm pazarını oluşturmaktadır. Bu illerin ve Antalya’nın toplam nüfusunda 2010-
2018 yılları arasında %12’lik, 2010-2023 yılları arasında %18,59’luk bir artış 
beklenmektedir. 2023’te bu yedi ilin toplam nüfusu 30 milyona yaklaşacaktır(TÜİK). 
Yani, turizm hareketliliği ve ticaret açısından önemli bir ivme beklenmektedir. Bunun 
yanında Antalya-Konya hızlı tren hattının tamamlanmasıyla yabancı turistlerin 
Antalya’dan diğer yurtiçi turizm merkezlerine seyahat etme imkânı doğacaktır. Eğer 
Antalya’dan hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı mevcut olursa Konya ve oradan 
da Kapadokya yönüne gitmek isteyecek önemli bir turizm yolcu pazarı oluşacaktır. 
2020 yılı sonrası için planlanan, Kapadokya yöresinden geçen Konya-Kayseri 
hattının devreye girmesiyle stratejik öneme sahip Antalya-Konya-Kapadokya turizm 
hattı kazanılmış olacaktır. Bu sayede Antalya’dan Konya ve Kapadokya yöresine 
günübirlik turlar düzenlemek mümkün olacaktır. 2015’ten sonra devreye girecek 
Antalya-Konya hızlı tren hattı ile deniz-kum-güneş turizmine alternatif turizm 
alanlarını eklemek, böylelikle kıyı bölgelerine gelen turisti iç bölgelere çekmek ve 
daha fazla gelir elde etmek mümkün olacaktır. Ancak bu sayede 2023 yılı turizm 
stratejisi hedefi olan 63 milyon turist ve 86 milyar dolar turizm geliri elde etmek 
mümkün olacaktır. 
 
Türkiye’nin örtü altı sebze üretiminin yaklaşık %80’i Batı Akdeniz’den 
sağlanmaktadır. Bu ürünün tamamına yakını ve çiçek üretiminin bir kısmı 
kamyonlarla Ankara ve İstanbul’a iç pazara veya Trabzon üzerinden feribotla 
Karadeniz’i geçen kamyonlarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 
gönderilmektedir. Diğer yandan Avrupa’ya uzanan karayoluyla veya Tekirdağ’dan 
İtalya kıyılarına feribotla geçen kamyonlarla da Avrupa Ülkelerinin sebze hallerine 
ulaştırılmaktadır. 
 
Antalya, bu alandaki rekabette pazara uzak olmanın dezavantajını yaşamaktadır. 
Antalya-Konya hızlı tren hattı ile Avrupa hallerine 24-48 saatlik sürelerde soğutuculu 
vagonlarla ürün taşıma imkânı doğacaktır. Böylelikle Türk çiftçisi, kısa sürede 
tüketilmesi gereken yaş sebze ve meyveyi daha kısa sürede Avrupa pazarına 
sunabilme imkânını elde ederek pazarda rakiplerine karşı olan dezavantajını telafi 
edecektir.   
 
Bunun yanında yaş sebze ve meyvenin demiryolu konforunda taşınması sağlanarak 
ürünlerde nakliyat sırasında meydana gelen fire ve bozulmalar azaltılacaktır. 
Ülkemizde taşımacılık yönünden demiryolunun alternatifi olan karayollarının konfor 
standartlarının düşüklüğü herkesçe bilinmektedir. Sadece bu açıdan bakıldığında 
dahi meydana gelen ekonomik kayıpların büyüklüğü Antalya’ya hızlı trenin 
gerekliliğini ortaya koymak adına yeterlidir. 
 
Antalya-Konya hızlı tren hattının kurvaziyer turizmi açısından da bölge ve ülke 
ekonomisine çok büyük katkıları olacaktır. Liman, yüksek yolcu kapasitesine sahip 
Antalya Havaalanı ile birlikte, bölgenin önemli bir ulaşım merkezi haline gelmesinde 
tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Ancak bu iki terminal noktasını birbirine bağlayan 
karayolu dışında modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifinin olmayışı bu 
merkezlerin bütünlük zincirini kırmaktadır. Bu da kurvaziyer turizminin gelişmesini 
sekteye uğratmaktadır. Antalya-Konya hızlı tren hattı ile liman-havaalanı bağlantısı 
tamamlanarak Antalya’nın kurvaziyer gemi turları için bir başlangıç veya bitiş noktası 
haline gelmesi sağlanacaktır. Kurvaziyer turizminden en fazla kazancı başlangıç 



veya bitiş limanlarının aldığı unutulmamalıdır. Liman noktasında yapılacak; içinde 
otel, alışveriş ve eğlence merkezi bulunan, liman kurvaziyer rıhtımı ile bütünleşmiş 
modern bir hızlı tren yolcu istasyonunun ayrıca ekonomiye katkıları olacaktır. 
 
Sonuç olarak Antalya-Konya hızlı tren hattı tamamlandığında Antalya’ya, 
Bölgeye ve Türkiye’ye turizm sektöründe, ulaştırma sektöründe (yük ve yolcu 
taşımacılığı), sanayi sektöründe, tarım sektöründe hattın yapım maliyetlerinin 
çok üzerinde ekonomik katkıları olacaktır. Burada Manavgat açısından önemli 
konu şudur; ilçenin hızlı trenin devreye girmesi ile birlikte kazanımları, 
kayıpları, fırsatları neler olacak, ne tür yatırımlar gereklidir, bunun ile ilgili 
öngörüleri nelerdir? Bu konularda çalışma yapmak Manavgat ilçesinin gelecek 
hedeflerine varmasında önemli kolaylıklar sağlayacaktır.  
 
5.9. Manavgat İlçesinde Kırsal Turizm-Ekoturizm Geliştirilme Olanakları 
 
Kitle turizminin yok edici etkisine bir reaksiyon olarak ve farklılık arayışı ile ortaya 
çıkan ekoturizm günümüzde turizm endüstrisinin hızla gelişen bir alt sektörü olarak 
yılda milyarlarca dolar gelir yaratmaktadır. Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) 
ekoturizm ve doğa turizminin genel olarak turizm endüstrisinden 3 kat daha hızlı 
büyüdüğünü açıklamıştır. Ayrıca bazı geleneksel turizm sektörleri doyma noktasına 
ulaşmış haldeyken, kırsal turizmin-ekoturizmin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam 
etmesi beklenmektedir. 
 
Kırsal turizm, ekoturizm, ekolojik olarak hassas alanların korunmasını ve bu alanlara 
yakın yerlerde yaşayan halkın sosyal-ekonomik açıdan turizm yolu ile geliştirilmesini 
amaçlar. Bu açıdan bakıldığında Manavgat, doğal yaşamın sürdüğü bakir 
değerleriyle değerlendirilebilecek zengin bir kaynaktır. Manavgat Torosların 
eteklerindeki köyleri, baraj gölleri çevresinde eko turizme hitap edecek alanlar 
sunmaktadır. Ülkemizde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yürüttüğü 
Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizm Takas Programı TATUTA aracılığı ile sürdürülen 
ekolojik çiftlik ziyaretleri, Kaz Dağlarındaki uygulamalar, Çomakdağ Köyü, 
Safranbolu- Türkmen Köyü,  Akçakoca-Dadalı Köyü, Cumalıkızık Köyü, Nallıhan- 
Beydili-Karasu-Akdere köyleri, İzmir-Şirince, Giresun İnece ve Şeyhli köyleri önemli 
ekoturizm örneklerdir. Torosların uzantıları olan dağlar (Yönsüz Dağı, Akdağ, Göğü 
Dağı, Fatmalar Dağı, Erkibet  Dağı, Dede Dağı, Toka Dağı, Tepe Dağı, Kavanoz 
Dağı, Gürlen Dağı, Belen Dağı, Katran Dağı, Kavzan Dağı), Torosların eteklerinde 
bulunan yaylalar (Göktepe, Merdivenli, Ağaç Tepesi, Dumanlı, İbek, Yenice Pazar, 
Akdağ, Toka, Ketenli, Mezgit, Çatayağı, Sülek, Karabük, Çeçgar, Çay, Akpınar 
Yaylası ), kanyonlar (Köprülü Kanyon, Yeşil Kanyon, Cerle Deresi Kanyonu, Kızıldağ 
Kanyonu, Sevinçler Kanyonu ve Ahmetler Kanyonu), göletler (Çardak-Topsurlar, 
Yeşilbağ, Çaltepe ve Taşağıl Karabekir Göletleri), Oymapınar ve Manavgat Baraj 
Gölleri) ekoturizm açısından önemli kaynak değerlere sahip alanlardır. 
 
Manavgat ilçesinde deniz, kum, güneşe dayalı turizmin çeşitlendirilmesi, 
geliştirilmesinde kırsal turizm-eko turizm önemli bir potansiyeldir. Bunun 
geliştirilmesi, daha fazla harekete geçirilmesi için; 
 

• Kırsal-eko turizme ilişkin envanter çalışmasının yapılması, 



• Kırsal-eko turizme ait broşür ve kataloglar (fotoğraf, film, video, basılı 
materyal) hazırlanması ve özellikle dijital ortamın kullanılması ve tanıtımının 
yapılması,  

• Kırsal turizmin yapıldığı kırsal yerleşimlerde ihtiyaç analizlerinin yapılması ve 
alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi,  

• Kırsal turizm yapılan yörelerde coğrafi işarete konu olacak ürün başvuruları 
yapılması ve belgelerinin alınması,  

• Kırsal-Eko turizmin yapılacağı yörelerde belli senaryolar çerçevesinde, ana tur 
güzergahları, varış noktaları, ara istasyon ve alt istasyon noktaları 
belirlenmesi, temiz hava ve doğal şartlarının spor turizmiyle kombine edilerek 
sunulması planlama çalışmaları yapılması,  

• Manavgat’ın narı, susamı, narenciyesi gibi ürün değerlerinin ekolojik turizme 
katkıda bulunması için değerlendirilmesi-markalaştırılması, 

•  “Gerçek Kır Yaşam Tecrübesi”nın kırsal turizm yerleşimlerinde uygulanması 
(bir kır evinde kalacak olan turistin, kırsaldakiler gibi erken kalkıp, günlük 
aktivitelere katılım sağlanması),   

• Manavgat’ta yetiştirilen doğal ürünlerle yapılan üretimlerin ‘Manavgat Ürünleri’ 
(reçel, marmelat, ekmek, turşu, v.b.)  adı altında yöresel ürünler satış 
noktalarında satışının sağlanması,  

• Kır pansiyonculuğu kapsamında yereldekilere; genel turizm bilgisi, hediyelik 
eşya yapımı, servis, kalite ve pansiyon işletmeciliği, hijyen, iletişim konularında 
eğitimler verilmesi 

• Manavgat’ta kırsal turizm konusunda faaliyet gösteren/gösterecek sivil toplum 
örgütlerinin kurulmasının, özel girişimlerin sektöre girmelerinin teşvik edilmesi 
önem taşımaktadır.  

 
5.10. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Doğa Duyarlı Bir Yaklaşım İle Yararlanma 
Yoluna Gidilmesi 
 
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve 
hastalıkların iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda besin takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede 
faydalanılmaktadır. Parfüm, vücut bakım ürünleri olarak parfümeri ve kozmetikte 
kullanılmasının yanı sıra, parlatıcılar hatta böcek ilaçları olarak sanayinin farklı 
kollarında geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu bitkilerin drog denilen kurutulmuş, 
belirli ölçüde hazırlanmış bitki kısımlarından (kök, kök-sap, yumru, gövde veya 
odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum ve herba) yararlanılmaktadır. 
 
Bir çok alanda kullanım alanı bulan tıbbi ve aromatik bitkiler biyolojik kültürel ve 
endüstriyel kaynaklardır. Bu kaynaklara olan talep son yıllarda oldukça artmış ve 
artmaya devam etmektedir. Bu bitkilerin değeri tıp ve sağlık alanında sentetik yolla 
elde edilen etkin maddelerine göre çok yönlü etkiye sahip olmaları ve yan etkilerinin 
bulunmaması gibi nedenlerle artmaktadır. 
 
Dünyada 50.000 ila 70.000 arasında bitki türünü modern ve geleneksel tıbbın 
kullandığı bilinmektedir. Kozmetik ve botanik endüstrisinin de kullandığı bitki türleri bu 
sayıya dahil değildir. 2007 yılında “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğadan Sürdürülebilir 
Toplanmasının Uluslararası Standardı” oluşturulmuştur. 
 



20. yüzyılın başlarında teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler, sosyal ve politik 
değişimler bitkilerin ilaç olarak kullanımının hızla azalmasına neden olmuştur. Aynı 
zamanda ilaç sanayinde kitle üretimi sentetik ilaçların üretilmesi de bunda etkili 
olmuştur. Gelişmiş ülkeler özellikle tedavide bitkisel kaynaklara yönelmiş 
durumdadırlar. Tedavide kullanılan ilaçların önemli bir kısmını doğal kaynaklı ilaçlar 
oluşturmaktadır. Doğal kaynaklı ilaçların kullanım oranı gelişmiş ülkelerde %60, 
gelişmekte olan ülkelerde ise %4 civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 80’i 
sağlığına kavuşmak için geleneksel tıbbı ve tıbbi bitkileri kullanmaktadır. Bugün 
dünyada kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
20.000 civarındadır. Türkiye gelişmiş ülkelerin bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve 
katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok 
bitkisel ürünü florasında barındırmaktadır. Bu bitkisel ürünlerdeki çeşitlilik açısından 
baktığımızda mevcut türler içinde 8.988 bitki türü doğal, 2.991 bitki türü de endemik 
türdür. Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmakta olup, 
bunun yaklaşık üçte biri endemiktir. Endemik bitkilerin 2.282 kadarının yurdumuzun 
coğrafik bölgelerinden yalnız birisine has oldukları ve sadece o bölgede yayılış 
gösterdikleri saptanmıştır. 
 
Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün biraz daha 
artmaktadır. Tıbbive aromatik bitkiler Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplanmaktadır. Türkiye’de iç ve dış ticareti 
yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında yapılan bir çalışmaya göre bitki türü sayısı 
alt türler de dahil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün ihracatı 
yapılmaktadır. 
 
Türkiye’nin sahip olduğu geniş yüz ölçümü, iklimi ve önemli gen merkezlerinin 
kesişme noktasında bulunması zengin bir bitki çeşitliliğini barındırmasını 
sağlamaktadır. Bu önemli miktarda bitki çeşitliliğinin önemli bir kısmı tıbbi ve aromatik 
bitki olarak kullanılmaktadır.  
 
Akdeniz Bölgesi, Türkiye endemik bitki varlığının % 29,5’na sahiptir. Dünyada tıbbi ve 
aromatik bitkilere ilginin gün geçtikçe artması, hem ticaretinde önemli bir artışa hem 
de bu bitkilerle ilgili yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde bir artışı sağlamıştır. 
 
Türkiye’de bu bitkiler ham halde ihraç edilmekte olup, düşük katma değer 
yaratmaktadır. Temizleme, ayıklama, sınıflandırma, toptan veya perakende 
paketleme işlemleri dahi sınırlı sayıda baharat ve bitki çayı üretiminde 
uygulanmaktadır. Standartlara uygun ve işlenmiş tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya 
pazarlarındaki ihraç miktarını da yükseltecektir. Bitkisel ürün üzerinde yapılacak her 
işlem bitkisel ilaçların değerinin artmasına ve katma değerin ülkemizde kalmasına yol 
açacaktır. Manavgat ilçesi özellikle kekik ve adaçayı başta olmak üzere tıbbi ve 
aromatik bitkiler açısından zengin sayılabilir. Bu bitkilerin doğaya ve nesillerine 
zarar vermeden yetiştirilmesi, toplanması ve işlenmesi özellikle ilçenin kırsal 
ekonomisine katkı sağlayabilecektir.  
 
5.11. Topraksız Tarımda Ülke Lideri Olma Fırsatı 
 
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. İlçede 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 olabilecektir.  
 
5.12. Geleceği Yakalamada Dış Ticaret Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek 
 
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 kurumsal yapıların olmaması doğrudan ihracat olanağını 
kısıtlamaktadır. Oysa geleceğini kurgulayan ilçede dış ticaret ortamının yaratılması, 
dış ticarete yatkın işletmelerin teşviki, dış ticaret konusunda eğitim programlarının 
düzenlenmesi ilçenin geleceği açısından önemlidir.   
Özellikle tarımsal ürünler açısından ihracat olanaklarının artırılması ve kurumsal 
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. Burada bir noktayı da hemen belirtmek 
gerekir ki, dış ticarete ilişkin veri eksikliği ilçenin bu konudaki yol haritasını 
belirlemede önemli bir dezavantaj haline getirmektedir.  
 
5.13. Manavgat İlçesinde Geleceğin Yatırımları 
 
Manavgat ilçesinde gelecek açısından ortaya çıkan temel yatırım alanları şunlardır; 
 

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık 

• Et ve süt sığırcılığı 

• Organik tarım; özellikle seracılık, sebzecilik, tıbbi-aromatik bitkiler, 
meyvecilik 

• Meyve fidanı üretme istasyonları 

• Tohumculuk: özellikle kuraklığa, sıcağa dayanıklı 

• Arıcılık 

• Süs bitkileri 

• Et ürünleri alt sanayi 

• Süt ürünleri alt sanayi 

• Un ve unlu mamuller 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 

• Güneş enerjisi 

• Golf turizmi 

• Lojistik 

• Kırsal turizm 

• Ara mamuller-sanayiye yönelik 

• Tarımsal alet-ekipmanlar 

• Küçük ölçekli maden ürünleri işlemeciliği 

• …………………………. 
 



5.14. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Manavgat’a Sorumluluk 

 

Türkiye’nin gelecek yıllarda kalkınma hedeflerinin ortaya konulması ve 

tariflendirilmesinde 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 

tarifini yapmıştır. Kalkınma planında ön plana çıkan ve Manavgat’ın da kalkınması ile 

bağlantılı temel unsurlar şu biçimde sıralanabilir; 

 

• 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 

hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma 

yolunda önemli bir kilometre 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 konumunun aşamalı olarak üst basamaklara 

çıkarılması hedeflenmektedir.  

• Giderek karmaşıklaşan ve çeşitlenen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar, ülkemizin 

kısıtlı kaynaklarının etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Onuncu Kalkınma 

Planı, önümüzdeki 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 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 kapsamasının yanında öncelikli dönüşüm programları yoluyla 

da kritik müdahale alanlarını ortaya koymaktadır. Programlar; birden fazla 

sektörü kesen, planların uygulanması ve izlenmesini 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 yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer 

verilmektedir. “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” başlığı altında 

üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele 

alınmaktadır. “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında 

çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, 

insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir 

şekilde yükseltilmesi 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 

politikalar 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. Üretimin bu şekilde yeniden 

örgütlenmesi sebebiyle uluslararası ticaretin gittikçe artan bir bölümü nihai 

ürünler yerine ara ürünlerden ve endüstri içi ticaretten oluşmaktadır. Maliyetleri 

azalan ve kalitesi artan ulaştırma, lojistik hizmetleri ile bilgi ve iletişim 

teknolojileri, üretim 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 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 gündemindeki 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 dalgalanmanın 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 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.  

 

 

5.15. Manavgat İlçesi Markalaşma Yaklaşımı 

Manavgat ilçesinde her alanda ve konuda markalaşma bir ana unsur olarak 

değerlendirilmelidir. Markalaşmada temel yaklaşım ilçenin turizmini, tarımını, 

doğasını, kültürünü, folklorunu, doğal yapısını, sanayisini, gelişme dinamiklerini  

projelerde, ürünlerde markalaşma “Manavgat Üst Kimliği” ile belirlenip alt konular, 

üretim alanları, yatırımlar-girişimler boyutunda oluşturulmalıdır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo.59. 2015-2016 Yılında Manavgat İlçesi Dahilindeki Tamamlanmış Ve 
Yapılacak Olan Projeler 

1 Pazartesi Pazarı Kent Meydanı Düzenleme Projesi 

2 Manavgat Irmağı Üzerine Yaya Köprüsü Projesi 

3 Fevzi Paşa ve Atatürk Caddeleri Kaldırım ve Yol Düzenlemesi Projesi 

4 Manavgat Şelalesi Çevre Düzenleme Projesi 

5 Manavgat Belediyesi Kreş Projesi 

6 Sorgun 930 Parsel Sahil Park Tesisleri Projesi 

7 Gülveren Caddesi Kaldırım Ve Yol Düzenlemesi Projesi 

8 Örnek Mah. Irmak Kenarı Park Projesi 

9 Çiçek Sokak Çevre Düzenlemesi Projesi 

10 Antik Side Kentsel Tasarım Projesi 

11 Manavgat Belediyesi Nikah Salonu Projesi 

12 Çevre Yolu Kenarı Peyzaj Düzenleme Projesi 

13 Mahalle Muhtarlık Binası Projesi 

14 Mahalle Giriş Kapısı Projesi 

15 Tapu Ek Hizmet Binası Projesi 

16 Trafo Cephe Boyası ve Duvar Yazıları Projesi 

17 Manavgat Mahalleleri İçerisinde Büfe Projeleri 

18 Manavgat Kent Simgesi Projesi 

19 Manbis Bisiklet Kiralama Projesi 

20 Çok Amaçlı Kapalı Alan Projesi Yapılması 

21 Side-Sorgun-Titreyengöl Güzergahı Kaldırım ve Çevre Düzenlemesi 
Projesi 

22 Manavgat Çevresinde Mahallelere Yapılan Park Projeleri 

23 Manavgat ATM Park Projesi 

24 Manavgat Tenis Spor Alanı Tadilat Projesi 

25 Kütüphane Kafe ve Konuşan Bank Projesi 

26 Belediye Çevresi Kaldırım ve Yol Düzenleme Projesi 

27 Örenşehir C Tipi Mesire Alanı Projesi 

28 Sorkun Mahallesi 3 Adet Kanal Geçiş Menfez Projesi 

29 D400 Karayolu-Boğaz Mevkii Arasında Kalan Rekrasyon Projesi 

30 Yemişli C Tipi Mesire Alanı Düzenleme Projesi 

31 Çolaklı C Tipi Mesire Alanı Düzenleme Projesi 

32 Kızılot, Taşağıl, Cuma ve Cumartesi Pazar Meydanlarının Üst Örtüsü İle 
Kapatılması Projesi 

33 Ilıca Sahil Park Projesi 

34 Kent Meydanı Tasarım Yarışması Projesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 
 
2016 Yılında Yapılan İşler; 
 

 Gündoğdu Mahallesi’nde Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları dışında 
kalan alanda “Gündoğdu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Manavgat 
Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile Antalya 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 168 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 

 Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde Oymapınar KTKGB sınırlarında yer alan 
“Ilıca (Manavgat-Antalya) Oymapınar KTKGB-Ilıca Kesimi Revizyon 1/5000 
ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca 04.08.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

 Side Turiz Alanı ve Side 2 Nolu Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan 
Nifrit Çayı ile Manavgat Irmağı arasında kalan “Side Turiz Alanı ve Side 2 Nolu 
Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi 1.Etap İlave+Revizyon Nazım ve Uygulama 
İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı Revizyonu” 06.09.2016 tarihinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nca onaylanmıştır. 

 2016 yılı içerisinde Belediyemizce tespit edilen husular ve ihtiyaçlar 
kapsamında, parsel ve/veya ada ölçeğinde kamu yararı doğrultusunda 
münferiden toplam 25 adet “Uygulama İmar Planı veya Plan Değişiklikleri”ne 
ilişkin iş ve işlemler (ilgili Meclisler veya Bakanlıklara sunulması, İmar 
Komisyonu süreçleri, yazışmaları, askı işlemleri vb.) yürütülmüştür. 

 2016 yılı içerisinde özel mülkiyete konu alanlara ilişkin taşınmaz sahiplerince 
talep edilen toplam 16 adet “Uygulama İmar Planı veya Plan Değişiklikleri”ne 
ilişkin iş ve işlemler (ilgili Meclislere sunulması, İmar Komisyonu süreçleri, 
yazışmaları, askı işlemleri vb.) yürütülmüştür. 

 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 
 
2016 Yılında Yapılan İşler; 
 

 Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi 

 Yukarı Pazarcı Mahallesi Kaldırım Çalışması ve Otoparkı 

 Trafoların Cephe Giydirmeleri 

 Atm Park Yapımı 

 Sokak Festivali 

 Sanayi Bölgesi Kaldırım ve Yol Çalışması 

 Örnek Mahallesi Irmak Kenarı Düzenlemeleri 

 Kitap Kafe 

 Atatürk ve Fevzipaşa Caddeleri Düzenlemesi 

 Boğaz Otel Yolu Turizm Bölgesi Kaldırım Çalışması 

 Kız Öğrenci Yurdu 

 Manavgat Nikah Salonu 

 Giritliler Kültür Evi 

 Nehirden-Denize Ücretsiz Tekne Seferleri 

 Manavgat Şelalesi Çevre Düzenlemesi 

 Park Bahçeler Müdürlüğü Kent Mobilyaları İmalatı 

 Manavgat Yeni Yıl Süslemeleri 



 Hoş Geldin Bebek Projesi 

 Halk Masası Kuruldu 

 Muhtarlar Çalıştayı ve Çanakkale Gezisi 

 Heykel Sempozyumu “Barış Ve Su” Teması ile Yapıldı 

 Ücretsiz Wi-Fi Hizmet Noktaları Kuruldu 

 Manavgat Kent Simgesi Alanya Girişi Levhası Yapımı 

 Öğrenci Konukevi Yapılması 

 Manavgat Sevinç Mah. Sokaklarına Parke Kaplaması Yapılması 

 Y. Pazarcı Mah. Kafe Yapılması 

 Çavuşköy Mah. Kapalı Alan, Bay, Bayan WC ve Çevre Düzenlemesi 
Yapılması 

 Manavgat Çardak Mahallesine 2 Adet Menfez Yapılması 

 Manavgat Belenobası Mahallesinde ve Sığırcılar Mevkisinde Çeşitli İmalatlar 
Yapılması 

 Altınkaya Mahallesi Yollarına Parke Kaplama Yapılması 

 Manavgat Belediyesi Hizmet Binasında Çeşitli İnşaat İmalatları Yapılması 
 
 
2016 Yılında Yapımı Devam Eden İşler; 
 

 Pazartesi Pazarı Kent Meydanı Düzenlemesi 

 Side Antik Kenti Kentsel Tasarım Projesi 

 Yemişli Mesire Alanı 

 Örenşehir Mesire Alanı 

 Yaya Köprüsü 

 Gülveren ve Mithatpaşa Caddeleri Düzenlemesi 

 Kızılot+Sarılar+Taşağıl Pazar Alanı Düzenlemesi 

 Manavgat Kent Simgesi Akseki Girişi Levhası Yapımı 
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MATSO VİZYON VE MİSYON TANIMLAMALARI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. 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 perspektifimizi 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 sorunlar 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 vizyona 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 dinamikleri 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: “ÜYESİ MUTLU BİR ODA, EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR 
MANAVGAT”, biçimindedir. Buna bağlı olarak ortaya konulan Manavgat Ticaret ve 
Sanayi Odasının Misyonu ise; “KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÜRETECEĞİ 
POLİTİKALARLA BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK HER 
TÜRLÜ ÇALIŞMANIN İÇİNDE OLMAK”, biçiminde tanımlanmıştır.  
 
MASİAD tarafından gerçekleştirilen “Manavgat 2050 Vizyon Projesi”nde ise tarım, 
turizm 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 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 
biçimlenmesinde önemli birer yol göstericidir. Manavgat bunu yapacak insan 
kaynakları potansiyeli, genç nüfusu ve girişimci ruhu vardır. Bu vizyon ve misyon 
tanımlamalarının takipçisi ve uygulayıcısı olmak her Manavgatlı’nın hemşerilik 
borcudur.  
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7. 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 hayata 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 
tanımlıdır;  
 
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 5174 Sayılı Yasa gereği yerine getirmekle 
yükümlü olduğumuz görevlerimizin hızlı, doğru ve etkin biçimde gerçekleştirilmesini 
sağlamak için; 
  
√ ÜYELERİMİZE YAPILAN HİZMETTE KANUNLAR ÖLÇÜSÜNDE ONLARIN 
MENFAATLERİNİ KORUMAK 
√ YAPILAN HİZMETLERDE PLANLANAN HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN HER 
TÜRLÜ İMKAN VE DESTEK VERİLEREK ÇABA SARFETMEK, 
√ ÜYELERLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURMAK VE MESLEKİ FAALİYETLERİNİ 
KOLAYLAŞTIRMAK VE AYNI ZAMANDA HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEREK 
ÜYE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK, 
√ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK VE 
ÇALIŞANLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DE SAĞLAYARAK ÜYE MEMNUNİYETİNİ 
SÜREKLİ ARTTIRMAKTIR. 
  
VERDİĞİMİZ HİZMETİN KALİTESİNDEN DOĞAN BU MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK 
VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN, ÇALIŞANLARIMIZIN İHTİYACI OLAN HER 
TÜRLÜ İMKAN VE DESTEĞİN SAĞLANACAĞINI YÖNETİM KURULU OLARAK 
TAAHHÜT EDERİZ. 
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8. SONUÇ YERİNE: GELECEĞİN ÖNGÖRÜSÜ 
 
Manavgat ilçesi makro veriler açısından yıllar itibarıyla yüksek bir sıçrama 
yapamamaktadır. İlçe sahip olduğu potansiyeli daha fazla harekete geçirecek 
dinamizmi yakalamak durumundadır. Burada da en büyük sorumluluk yerel kurum, 
kuruluşlara ve dolayısı ile Manavgat Sanayi ve Ticaret Odasına da düşmektedir. 
Daha önceki bölümlerde verilen Manavgat’ın geleceğine ilişkin konu alanlarına ilçe 
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olarak eğilmek Manavgat açısından geleceği yakalamak demektir. Bu ancak “ortak 
akıl” ve “ortak inisiyatif” ile olacaktır. Geleceğe ancak bu biçimde yaklaşarak bazı 
öngörülerde bulunulabilir ve sağlam adımlar atılabilir.  
 
Buraya kadar belirtilenlerden sonra, Manavgat ilçesinin uzun vadede sanayi-ticaret 
destekli ekonomik kalkınmasına yön verecek yeni açılımlar şunlar olabilir:  
 

• Küme geliştirme/kümeye dâhil olma girişimlerinin planlı ekonomik kalkınmanın 
yöntemi 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, 

• Alternatif enerji kaynaklarına daha fazla yönelinmesi, 

• Dış ticarete yönelik kurumsallaşmanın hızlanması, 

• Farklı iç ve dış pazarlama fırsatlarının, Pazar alanlarının araştırılması ve 
erişilmesi, 

• Sanayi-ticaret teşviklerinden daha fazla yararlanma yollarının açılması, 
Destekleme araçlarından daha fazla yararlanabilecek kurumsal altyapının 
sağlanması, 

• İlçenin markalaştırılması, 

• Turizmin kırılganlığının sürekli göz önünde tutarak turizm yatırımlarına 
yönelmek, 

• İklim değişikliklerine karşı senaryo geliştirerek yatırım alanlarını güncellemek,  

• Bölgesel, ulusal, uluslararası markaların yaratılması, 

• Hızlı trenin devreye girmesini dikkate alacak olası yatırım konularının 
belirlenmesi, 

• Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, 

• “Çiçek ve Çocuk” temalı EXPO 2016 ANTALYA Dünya Botanik Expo’sunun 
Antalya’da düzenlenmiş olması ve bundan Manavgat ilçesinin nasıl yer 
alacağına ilişkin faaliyetlerin belirlenmesi,  

• Mutlaka “Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulması bu konuda güçlü bir lobi 
hareketinin başlatılması, ve de 

• «Manavgatlılık» bilincinin geliştirilmesi. 
 


