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ÖNSÖZ 

Matso 1995 yılında ticaret erbabı hemşehrilerimizin 

teşebbüsü ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret 

Genel Müdürlüğü'nün 25.08.1995 gün ve B-

14.0.14(610-2/181) 22441sayılı uygun görüşü ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.08.1995 ve 1995/60 

sayılı onayı ile kurulmuştur. Kuruluşumuz gayesiyle 

odamız, temel oda görevlerinin yanısıra, tüm 

sektörlerden üyelerine yardımcı olmak üzere geçtiğimiz 

yılların ekonomik durumlarını ortaya koymak ve gelecek yılların eğilimlerini araştırmak, 

sektörlere ait araştırma raporları hazırlamak, teşvik ve destekleri derlemek ve sunmak, güncel 

gelişmeler hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek, istihdam ve tanıtım fuarları organize 

etmek suretiyle yoğun bir çalışma içerisindedir. Bu çalışmalardan birisi olan ve her yıl 

yayınladığımız ‘‘Yıllık Ekonomik Rapor’umuzu’’ dünyada, ülkemizde ve bölgemizde gerçekleşen 

değişimleri ve meyilleri görmek ve bunun ülke ve bölge ekonomisine etkilerini incelemek 

amacıyla hazırlayıp kamuoyuyla paylaşmaktayız. Bunların yanı sıra Odamızın vizyon, misyon, 

temel değerler ve kalite politikasını, hizmet alanlarını da raporumuzda sunmaktayız. 

2018 yılı Dünya ve Avrupa ekonomisi ticaret hacmi büyük devletler arasındaki anlaşmazlıkların 

uzaması ve belirsizlikler nedeniyle negatif etkilenmiş, küresel ölçekte birçok firmayı ve devleti 

piyasalarda zora sokmuştur. Ülkemizde ise 2017 yılında alınan ekonomik tedbirler 2018 yılı ilk 

çeyreğine kadar olumlu etkiler gösterse de, seçim dönemi yaklaştıkça oluşan siyasi belirsizlik, 

sonrasında diğer ülkelerle yaşanan siyasi gerilimler kur üzerinden kendisini göstermiştir. Ancak 

2019 yılı ve ilerisinde yapısal ekonomik reformların doğru önceliklerle uygulanması durumunda 

ekonomik büyümemizin artacağı öngörülmektedir. 

Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese, bilgilerin derlenmesinde yardımcı olan 

kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine 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 
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1 DÜNYA VE TÜRKIYE EKONOMIK GELIŞMELER 

1.1 2018 Yılında Dünya Ekonomisi 

Küresel ekonomi 2017 yılında üretim, yatırım ve uluslararası ticaretteki toparlanmaya bağlı 

olarak güçlü bir büyüme görünümü yakalamıştır. 2018 yılının ilk yarısında ABD, Çin ve 

Hindistan’da gerçekleşen güçlü büyüme ile emtia ihracatçısı ülkelerdeki ekonomik toparlanma 

küresel ekonomik büyümeyi desteklemiştir. Bununla birlikte, ABD kaynaklı olarak uluslararası 

ticarete getirilen kısıtlamalar ve jeopolitik riskler sonucunda ekonomik aktivitede, özellikle imalat 

sanayinde nispi bir ivme kaybı gözlenmiştir. Bir önceki yıla göre artan aşağı yönlü risklere rağmen 

küresel ekonominin 2018 ve 2019 yıllarında da 2017 ile aynı oranda bir büyüme performansı 

sergilemesi beklenmektedir. 

Küresel ekonomideki olumlu seyir devam etmekle birlikte ivme kaybı gözlenmektedir. 2017 

yılının ikinci yarısında güçlenen yatırımlar ve uluslararası ticaret 2018 yılında, ABD ve Çin 

arasındaki ticari gerilimler nedeni ile ivme kaybederken güçlü görünüm zayıflamaktadır. 

Ekonomik büyüme ABD’de hız kazanırken Avro Bölgesi ve Japonya’da ivme kaybetmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise artan kırılganlıklarla beraber özellikle Çin, Hindistan ve emtia 

ihracatçısı ülkeler öncülüğünde büyüme devam etmektedir. 2017 yılında yüzde 3,7 büyüyen 

küresel ekonominin dış ticarette artan korumacılık, jeopolitik riskler ve sıkılaşan finansal 

koşullara rağmen 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 3,7 büyümesi beklenmektedir. 

Küresel ticaret, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin etkisi ile hız kaybetmektedir. 2017 yılında 

yüzde 5,2 oranında büyüyen küresel ticaret hacminin başta Avro Bölgesi olmak üzere bazı 

gelişmiş ülkelerdeki ılımlı talep, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin derinleşmesi ve finansal 

koşulların sıkılaşmaya başlaması nedeni ile 2018 yılı sonunda yüzde 4,2 olması beklenmekteydi. 

2019 yılında ise yüzde 4 oranında büyümesi beklenmektedir. ABD tarafından yapılması muhtemel 

tarife artışları ve ticaret ortaklarının karşı misillemesi ile artan ticari gerilim ve politika 

belirsizlikleri önümüzdeki dönemde küresel ticaret üzerindeki en önemli belirsizlik 

kaynaklarından biridir. 

Gelişmiş ülkelerde ekonomik aktivite, özellikle Avro Bölgesindeki ivme kaybına rağmen güçlü 

seyrini korumaktadır. İstihdam artışı, mali genişleme ile başta Avro Bölgesi ve Japonya’daki 

destekleyici para politikası iç talep yolu ile gelişmiş ülkelerde büyümeyi desteklemektedir. 

Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ABD’de devam ederken, başta Avro Bölgesi, Japonya ve bazı 

gelişmiş ülkelerde hız kesmektedir. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim ve artan belirsizlikler, 

ihracatı ve yatırımları olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi baskılamaktadır. İşgücü 

piyasaları ise genel olarak artan istihdam ve azalan işsizlik ile güçlenmeye devam etmektedir. 
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2017 yılında yüzde 2,3 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2018 yılında yüzde 2,4 olması 

beklenmekteydi. 2019 yılında ise yüzde 2,1 büyümesi beklenmektedir. 

ABD ekonomisi korumacı ticaret politikaları ve Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına 

rağmen destekleyici finansal koşullar ve mali genişleme ile güçlü görünümünü korumaktadır. 

İşgücü piyasasındaki iyileşme, ücretlerdeki ılımlı artış, özel tüketim ve yatırım harcamalarının 

artmaya devam etmesi ve yüksek seviyelerde bulunan tüketici güveni büyümeyi olumlu etkileyen 

etmenler olarak öne çıkmaktadır. 2017 yılında yüzde 2,2 büyüyen ABD ekonomisinin 2018 yılında 

yüzde 2,9 olması beklenmekteydi. 2019 yılında ise yüzde 2,5 oranında büyümesi beklenmektedir. 

ABD ekonomisinde işsizlik oranları doğal işsizlik seviyesinin altına düşmüştür. ABD’de güçlü 

ekonomik büyüme görünümüne bağlı olarak işgücü piyasasında iyileşme devam etmektedir. 

İstihdam artışı 12 aylık ortalamada 200 bin kişiye yaklaşırken, 2018 yılı Eylül ayında işsizlik oranı 

ise yüzde 3,7 ile 1969 yılı sonrası en düşük seviyelerinde bulunmaktadır. Reel ücretlerdeki artış 

ılımlı bir seyir izlerken hala kriz öncesi seviyelerinin altındadır. 

Fed’in kademeli olarak politika faizini artıracağı ve bilanço küçültmesine devam edeceği 

beklenmektedir. Fed 2015 yılı Aralık ayından 2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar 8 kez faiz artışına 

giderek yüzde 0-0,25 olan politika faiz oranını yüzde 2,00-2,25 bandına çıkarmıştır. Politika faiz 

oranlarının 2019 yılında yüzde 3,00-3,25 bandında seyretmesi beklenmektedir. ABD’nin güçlü 

büyüme performansı ile genişletici maliye politikası olarak değerlendirilebilecek yeni vergi yasası 

ve enflasyondaki artış Fed’e para politikası normalleşme sürecini hızlandırma imkanı 

vermektedir. Bilanço küçültme programına 2017 yılı Ekim ayında 10 milyar dolar3 azaltarak 

başlayan Fed, toplam azaltılacak tutar 50 milyar dolara seviyesine ulaşana kadar her üç ayda bir 

bu tutarı 10 milyar dolar artırmaktadır. 2018 yılı Eylül ayında 40 milyar dolar olan bu tutarın 

2018 yılı Ekim ayında 50 milyar dolar seviyesine çıkması beklenmektedir. Bilanço küçültme 

tutarının yeni bir düzenleme yapılana kadar aylık 50 milyar dolar düzeyinde kalacağı tahmin 

edilmektedir. Fed’in bilanço küçültmesindeki amacı borç alan kurumlara zamanı dolan tahvil-

bonolarını geri vererek hem parasal sıkılaşmayı artırmak hem de bilançoyu yeni bir finansal krize 

neden olmayacak seviyelere düşürmektir. 

Avro Bölgesi’ndeki olumlu büyüme performansı bir miktar güç kaybetmesine rağmen devam 

etmektedir. İşgücü piyasasındaki iyileşme, uygun finansman koşulları ve iç talep ekonomik 

büyümeyi desteklemektedir. Ancak, ABD’nin ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik 

riskler önümüzdeki dönemde Avro Bölgesi büyümesini olumsuz yönde etkileyecek faktörler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 2017 yılında yüzde 2,4 oranı ile son 10 yılın en yüksek seviyesine 

ulaşan ekonomik büyümenin, 2018 yılında yüzde 2 olması beklenmekteydi. 2019 yılında ise yüzde 

1,9 oranlarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) destekleyici para politikası azalarak devam etmektedir. Politika 

faizini uzun zamandır sıfır düzeyinde tutan ECB, ekonomik toparlanmaya rağmen varlık alım 

programını 2018 yılının sonuna kadar azaltarak devam edeceğini ifade etmiştir. ECB tarafından 

yapılan açıklamada, 2018 yılı Eylül ayında 30 milyar Euro olan varlık alım tutarının, 2018 yılı 

Ekim-Aralık aylarında 15 milyar Euro seviyesine düşürüleceği belirtilmişti. 2019 yılında varlık 

alım programını sonlandıracak olan ECB, ihtiyaç olması halinde varlık alımlarına devam edeceği 

yönündeki taahhüdünü yinelemiştir.4 ECB politika faiz oranındaki son değişikliğini 2016 yılında 

yüzde 0,05’ten yüzde 0’a düşürerek yapmıştı. 2018 yılı Eylül ayında politika faiz oranında 

değişikliğe gitmemiştir. Artış eğiliminde olan enflasyon politika faiz artışına ilişkin beklentileri 

yükseltmiştir. Ancak ECB tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı yazına kadar faiz oranında bir 

değişikliğe gitmeyeceği ifade edilmiştir. 

Japonya ihracat, parasal destek ve ek mali genişlemelerle büyümeye devam etmektedir. 

Japonya’daki ekonomik büyümede ihracat, ek mali genişleme, iyileşen istihdam, yüksek şirket 

karlılıkları ve turizm yatırımları etkili olmuştur. Artan istihdam ve gelir, özel tüketimi 

desteklemektedir. Japonya’nın ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Ragbi Şampiyonası ve 2020 

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nın iç talep ve yatırımlar kanalı ile ekonomiyi desteklemesi 

beklenmektedir. 2017 yılında yüzde 1,7 büyüyen Japonya ekonomisinin 2018 yılında yüzde 1,1, 

2019 yılında ise yüzde 0,9 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ), Çin,  Hindistan ve emtia ihracatçısı ülkeler öncülüğünde 

büyümektedir. 2017 yılında yüzde 4,7 büyüyen gelişmekte olan ülkelerin yüksek seviyedeki emtia 

fiyatları, iç ve dış talebin etkisiyle 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 4,7 oranında büyümesi 

beklenmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında resesyon yaşayan Rusya ve Brezilya gibi büyük emtia 

ihracatçısı ekonomilerdeki toparlanma gelişmekte olan ülkelerin büyümesine katkı 

sağlamaktadır. 

2017yılındaki senkronize büyümenin ardından 2018 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında 

ayrışmalar gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme performansı, para birimlerdeki 

değer kayıplarına, yapısal reform çabalarına ve finansal kırılganlıklarına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Hindistan ve Çin’de ekonomik büyüme güçlü görünümünü korurken, Arjantin ve 

Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme görünümü zayıflamaktadır. 

Artan emtia fiyatları ile Rusya ekonomisi ılımlı bir büyüme patikasında ilerlemektedir. Rusya 

ekonomisi politik belirsizliklere ve yaptırımlara rağmen yükselen petrol fiyatlarıyla pozitif 

büyümeye devam etmektedir. 2017 yılında yüzde 1,5 büyüyen ekonominin 2018 yılında yüzde 

1,7, 2019 yılında ise yüzde 1,8 oranında büyümesi beklenmektedir. 
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Küresel enflasyon, emtia fiyatlarındaki toparlanma ve artan petrol fiyatlarıyla yükselmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde enflasyonu, yüksek enerji ve emtia fiyatları beslemektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise enflasyon birkaç ülke hariç ılımlı bir seyir izlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerin 

para birimlerindeki değer kayıpları, başta Ortadoğu’daki jeopolitik riskler, emtia fiyatlarındaki 

toparlanma, artan petrol fiyatları ve yükselen borçlanma maliyetleri enflasyonu yukarı yönlü 

baskılamaktadır. 

Enflasyonun emtia fiyatlarındaki toparlanma ve artan petrol fiyatları nedeni ile hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde yükseleceği tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde enflasyon 2017 

yılındaki yüzde 1,7’lik seviyesinden artan petrol ve yüksek emtia fiyatları nedeniyle 2018 yılında 

yüzde 2, 2019 yılında ise yüzde 1,9 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyon 

oranlarının ABD ve Avro Bölgesinde yıl içerisinde yüzde 2 seviyelerini aşarak Fed ve ECB’nin 

enflasyon hedefine ulaşsa da Japonya’da enflasyon hala BoJ’un enflasyon hedefinden uzaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyon yüksek seviyedeki emtia ve enerji fiyatları, para 

birimlerindeki değer kayıpları ve artan borçlanma maliyetleri ile 2017 yılındaki yüzde 4,3 

seviyesinden 2018 yılında yüzde 5, 2019 yılında ise yüzde 5,2 seviyelerine yükselmesi 

beklenmektedir. 

2016 yılında artmaya başlayan petrol fiyatları, artan talep, jeopolitik riskler ve üretim 

kısıtlamaları nedeniyle bu yıl da yüksek seyretmektedir.  OPEC ve Rusya başta olmak üzere petrol 

üreticisi ülkelerin üretim kısıntısını derinleştirme yönünde atabilecekleri yeni adımlar, İran ve 

Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar gibi arzı kesintiye uğratabilecek jeopolitik riskler petrol 

fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaktadır. Öte yandan ABD kaya gazı yatırımları ile üretiminin 

artması ve jeopolitik risklerin azalması gibi unsurlar petrol fiyatlarını aşağıya çekecek 

unsurlardır. 2018 yılına 66 dolar/ varil ile başlayan brent petrol 2018 yılı Eylül ayında ortalama 

79 dolar/varil seviyesine ulaşmıştır. Çin’de yavaşlayan talep ve uluslararası ticarette artan 

korumacı politikalar ile düşen metal fiyatlarının, 2018 yılının geri kalanında ABD-AB-Çin ticaret 

görüşmeleri, jeopolitik gelişmeler, arz-talep kaynaklı sıkıntılar ve stok seviyelerine ilişkin veri 

akışından etkilenmesi beklenmektedir. 

2018 yılında artan ticari gerilim, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikasını 

normalleştirmeye yönelik attıkları adımlar ile politik ve jeopolitik riskler küresel finansal 

piyasalarda oynaklığa neden olmaktadır. 2018 yılında küresel finansal piyasalarda risk algısı ve 

dalgalanmalar artmış, bu da küresel finansman maliyetlerini yukarı çekmiştir. Bu hareketlilik yılın 

ikinci çeyreğinde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırmış ve bu ülkelerin 

döviz kurları üzerinde baskıyı artırarak, ülke paralarında değer kayıplarına neden olmuştur. 

Uluslararası ticarette artan korumacı politikaların küresel ölçeğe yayılması riski, Fed’in faiz 
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artışına ilişkin tutumu, büyük merkez bankalarının bilanço ve varlık alımlarını azaltma 

politikaları, sıkılaşan finansal koşullar, dolardaki güçlü seyir, emtia fiyatlarındaki artış, başta Orta 

Doğu olmak üzere jeopolitik gelişmeler küresel finansal istikrara yönelik risk unsurları olmayı 

sürdürmektedir. 

2018 yılında küresel finansal koşullar gelişmiş ülkeler için destekleyici olmakla beraber giderek 

sıkılaşmaktadır. Fed faiz artışlarına rağmen gelişmiş ülkeler için elverişli finansal koşullar 

varlığını korumaktadır. Ancak bu durum ticari gerilim ve tarife artışların devam etmesi, politik ve 

jeopolitik riskler nedeniyle değişiklik gösterebilir. Sıkılaşan finansal koşullar gelişmekte olan 

ülkelerin makroekonomik göstergeleri ve kırılganlıklarına göre farklılık göstermektedir. Finansal 

koşulların daha da sıkılaşması özellikle zayıf ekonomik dinamikleri olan, yüksek politik risk 

barındıran gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketini baskılayarak kurda değer 

kayıplarını ve borçlanma maliyetlerini artırmaktadır. 

2018 yılının ilk çeyreğinden sonra artan ticari gerilim, Fed’in para politikası ve doların güçlenmesi 

ile gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımı ivme kaybetmiştir. 2018 yılı ilk çeyreğinde 

artan küresel risk iştahı nedeniyle GOÜ’lere yönelik sermaye hareketlerinde artış yaşanmıştır. 

Ancak, 2018yılınınikinciçeyreğindenitibarenFed’infaizartış sürecini hızlandırması, küresel 

finansal koşullardaki sıkılaşma, artan ticari gerilim ve tarifeler ile risk iştahındaki azalışa bağlı 

olarak, GOÜ’lere yönelik net sermaye hareketlerinde zayıflama gözlenmiştir. Nisan ayı itibarı ile 

gelişmekte olan ülkelerden çıkışlar hızlanmıştır. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında sermaye 

hareketleri negatife dönmüştür. Bu aylarda tüm bölgelerde sermaye çıkışı yaşanmıştır. 

Önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kesmesi, ticari gerilimin 

azalması, büyük merkez bankalarından ECB ile BoJ’un parasal normalleşmeyi zamana yayacağı 

beklenmektedir. Bu çerçevede önümüzde dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye 

hareketlerinin devam edeceği ancak önceki seviyelerinin altında gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

Ekonomik görünüm üzerinde aşağı yönlü riskler daha belirgin hale gelmiştir. Risk algısındaki artış 

ve gelişmiş ülkelerdeki daha az destekleyici hale gelen para politikası 2018 yılında finansal 

piyasaları olumsuz yönde etkilemiştir. Artan ticari gerilim, finansal oynaklıklardaki artış ve 

yükselen borçlanma maliyetleri küresel ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaktadır. 

Finansal piyasalarda artan risk algısıyla elverişli finansal koşullar kademeli olarak 

sıkılaşmaktadır. Küresel risk göstergesi VIX endeksinde yıl içerisinde sert dalgalanmalar 

görülmüştür. Orta vadede ise küresel ekonomi açısından aşağı yönlü risk faktörleri ağırlığını 

korumaktadır. 

Fed’in parasal sıkılaşma hızı ile gelişmekte olan ülkelerde artan finansal kırılganlıklar bu 

ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırarak ülkelerin finansal varlıkları üzerindeki baskıyı 
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artırabilir. Özellikle Fed’in faiz kararları ve bilanço küçültme hızı ile bunun yansımaları, finansal 

piyasalar ve sermaye hareketleri açısından belirleyici olacaktır. Petrol fiyatlarındaki artış ve 

kurdaki değer kayıpları, yüksek döviz borçluluğu olan gelişmekte olan ülkelerde finansal 

kırılganlığı artırarak dış şoklara karşı daha hassas hale getirebilir. Buna karşın ECB’nin faiz artışını 

2019 yılı yaz aylarına kadar yapmayacak olması, ihtiyaç olması halinde varlık alım programına 

2019 yılında devam edebileceğini açıklaması ve BoJ’un düşük enflasyon oranları nedeni ile parasal 

genişlemeye devam edeceğini ifade etmesi finansal piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. 

Ticaret politikalarındaki belirsizlikler küresel ekonomi için önemli bir aşağı yönlü risk unsurudur. 

2018 yılbaşından sonuna ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına getirilen gümrük tarifeleri 

ve bunlara karşılık olarak yapılan misilleme önlemleriyle derinleşen ticari gerilim, atılacak 

karşılıklı yeni adımlarla önümüzdeki dönemde artabilir. Ticaret politikalarına ilişkin 

belirsizliklerin artması, bazı uluslararası firmaların siparişlerini ertelemesine ya da ticaret 

engellerinin etkisini azaltmak için alternatif üretim yerleri ve tedarik zincirleri arayışına 

girmesine neden olabilir. Artan korumacılık ve ticari gerilimdeki yükselişin önümüzdeki dönemde 

devam etmesi verimlilik ve rekabeti azaltarak orta vadede büyümeyi baskılayabilir. Buna karşın 

ticari gerilimin ve korumacılık faaliyetlerinin azalması, tarafların serbest ticareti destekleyecek 

adımlar atması, gümrük tariflerinde muhtemel düşüş ticaret hacmini genişleterek büyümeyi 

destekleyebilir. 

Jeopolitik gerginliklerin artması, küresel piyasalardaki güveni negatif yönde etkileyerek finansal 

kırılganlıkları artırmakta ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemektedir. Kore Yarımadasında 

yaşanan olumlu gelişmelere rağmen Ortadoğu’daki gerginliklerin devam etmesi ve İran 

üzerindeki yaptırımların yeniden başlamasıyla ortaya çıkan belirsizliklerle jeopolitik riskler 

varlığını korumaktadır. Jeopolitik gerginlikler, petrol piyasasında oynaklığın artmasına ve 

piyasaya olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca Rusya’nın AB ve ABD ile olan 

diplomatik geriliminin artması ticari gerilimin derinleşmesini tetikleyebilir. Jeopolitik risklerin 

arttığı bölgelerde ekonomik aktivite olumsuz etkilenerek büyüme beklentileri baskılanabilir. (Kn. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Raporu, 2018) 

1.2 2018 Yılında Türkiye Ekonomisi 

Türkiye ekonomisi, ekonomiyi canlandırma amacıyla uygulamaya konulan mali teşvikler, 

destekleyici makro ihtiyati politikalar, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan krediler ve olumlu 

dış konjonktürün etkisi ile 2017 yılında yüzde 7,4 ile güçlü bir büyüme performansı göstermiştir. 

Bu büyüme performansı ile Türkiye G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 
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2018 yılının ilk yarısında da Türkiye ekonomisi yüzde 6,2 büyüyerek küresel ve yerel ölçekteki 

birçok belirsizliğe rağmen güçlü seyrini sürdürmüştür. Yılın ilk yarısında büyüme tarafındaki 

pozitif görünümün devam etmesinde iç talep ve yatırım kanalından gelen güçlü katkılar belirleyici 

olmuştur. 

Yılın ikinci yarısında ise kur ve faiz tarafında yaşanan şoklar ve finansmana erişimin sınırlanması 

ile iç talep ivme kaybetmiştir. Dış talep ise mal ihracatı ve turizmdeki güçlü performans ile 

büyümeye pozitif katkı vermektedir. 

2019-2021 Yeni Ekonomi Programına göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak 

ekonomide dengelenme sürecine katkı verilecek; enflasyon, cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı 

kaynaklı riskleri minimize eden sürdürülebilir bir büyüme patikası izlenecektir. Bu doğrultuda 

2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminleri sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 2,3 olarak 

öngörülmüştür. 

Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakalamış olduğu güçlü büyümeyi 2018 yılının ilk yarısında da 

sürdürmüştür. 2017 yılında uygulamaya konulan teşvik ve destekler, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde gerçekleşen senkronize büyüme ve artan ticaret hacmiyle birlikte Türkiye yüzde 7,4 ile 

küresel çapta öne çıkan bir büyüme performansı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında ise ortaya çıkan 

siyasi ve jeopolitik riskler, uluslararası ticarette korumacı eğilimler ve finansal koşullarda 

sıkılaşma gibi şoklara karşın, Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,3 

ve yüzde 5,2 ile yüksek oranda büyümüştür. 

2018 yılının ilk yarısında iç talep ekonomik büyümenin ana kaynağı olmuştur. Yılın ilk yarısında 

toplam tüketim büyümeye 5,6 puan katkı sağlarken bunun 4,7 puanı özel tüketimden, 0,8 puanı 

da kamu tüketiminden gelmiştir. İç talebin en büyük kalemi olan özel tüketim harcamaları ilk 

çeyrekteki yüzde 9,3’lük büyümenin ardından, ikinci çeyrekte bir miktar ivme kaybederek yüzde 

6,3 artış kaydetmiştir. Kamu harcamaları ise ilk çeyrekte yüzde 4,9’luk artışın ardından ikinci 

çeyrekte de yüzde 7,2 artmıştır. Yılın ikinci yarısında ekonomik dengelenme süreci ile birlikte iç 

talepte daralma beklenmektedir. 

Yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin sürükleyicisi olan yatırımlar ikinci çeyrekte ivme 

kaybetmiştir. İlk çeyrekte yatırımlar, güçlü seyreden altyapı ve inşaat ile makine ve teçhizat 

yatırımlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,9 artarak büyümeye 2,3 puan katkı vermiştir. İkinci 

çeyrekte ise siyasi görünümdeki belirsizlikler, kur ve faiz şokları sonrası artan maliyet baskıları 

ile krediye erişimde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yatırımlar ivme kaybederek yüzde 3,9 ile sınırlı 

oranda artmış ve büyümeye 1,2 puan katkı sağlamıştır. Böylece yılın ilk altı aylık döneminde 

yatırımların büyümeye katkısı 1,7 puan olmuştur. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise finansal 
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koşullardaki sıkılaşmanın yatırımlar üzerinde aşağı yönlü risk unsuru olmaya devam edeceği 

öngörülmektedir. 

Yılın ilk çeyreğinde büyümeye negatif katkı yapan net ihracat, ikinci çeyrekte güçlü ihracat ve 

turizm performansı ile birlikte büyümeye pozitif katkı yapmıştır. İlk çeyrekte mal ve altın 

ithalatında yaşanan kuvvetli artışla birlikte net ihracat yıllık büyümeye 3,5 puan negatif katkı 

yapmıştır. İkinci çeyrekte ise güçlü ihracat ve turizm performansı ile net ihracatın büyümeye 

katkısı 1,0 puan olmuştur. Böylelikle yılın ilk yarısında dış talepten büyümeye 1,1 puanlık negatif 

katkı gelmiştir. Yılın geri kalanında iç talepteki yavaşlamanın ithalat talebini düşürmeye devam 

etmesi, buna karşın güçlü ihracat ve turizm performansının da sürmesiyle birlikte net ihracatın 

büyümeye desteğinin artması beklenmektedir. 

GSYH içerisinde en önemli paya sahip hizmetler sektörü, yılın ilk yarısında yüzde 7,2 ile güçlü bir 

büyüme sergilemiştir. Sektör ilk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 7,0 büyüyerek yılın 

ilk yarısında milli gelir büyümesine 4,1 puan katkı sağlamıştır.2 Bu dönemde hizmet sektörünün 

göstermiş olduğu güçlü performansta, turizmdeki canlanma öncülüğünde ticaret, ulaştırma ve 

konaklama hizmetlerinde gerçekleşen yüzde 9,1’lik büyüme belirleyici olmuştur. Eğitim, sağlık ve 

sosyal güvenlik (yüzde 8,8) ile finans ve sigortacılık faaliyetleri (yüzde 7,7) alt sektörlerinde 

gerçekleşen güçlü artışlar da hizmetler sektörü büyümesini olumlu etkilemiştir. 

Yılın ilk yarısında büyümeye en yüksek ikinci katkıyı sağlayan sanayi sektörü, ikinci çeyrekte bir 

miktar ivme kaybına uğramıştır. Sektör, ilk çeyrekte yüzde 8,1 büyüyerek büyümeye 1,7 puan 

katkı yaparken, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,3 büyüyerek büyümeye 0,9 puan katkı yapmıştır. Kur 

ve faiz şokları sonrası yükselen fiyatlar ve artan kredi maliyetleri ile iç talebin yavaşlaması yurt 

içine yönelik üretim yapan sektörleri olumsuz etkilemektedir. İhracatçı sektörler ise yoğun ithal 

girdi ve yüksek enerji kullanımı nedeniyle kur artışının sağladığı rekabet avantajından yeterli 

düzeyde yararlanamamaktadır. Bu nedenlerle önümüzdeki dönemde sanayi sektörünün GSYH’ye 

katkısının azalması muhtemeldir. 

Tarım sektörü, artan maliyetler ile sel ve dolu gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle dalgalı bir 

seyir izlemiştir. Bu kapsamda ilk çeyrekte yüzde 6,1 büyüyerek büyümeye 0,2 puan katkı yapan 

tarım sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daralarak büyümeyi 0,1 puan aşağıya çekmiştir. Yılın ilk 

yarısında ise ortalama yüzde 1,2 artarak büyümeye 0,04 puan katkı yapmıştır. 

Ekonomik aktivitelere yönelik öncü ve eş zamanlı göstergeler de ekonomide dengelenme 

sürecinin başladığına işaret etmektedir. Önümüzdeki süreçte; sanayi üretim endeksi (SÜE), imalat 

sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), kapasite kullanım oranı (KKO), perakende satış 

hacim endeksi ve kredi büyümesi gibi temel ekonomik göstergelerde yaşanan ivme kayıplarının 
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iç talep kanalıyla büyümeyi sınırlandırması beklenmektedir. Bununla birlikte güçlü mal ihracatı 

ve turizm performansıyla net ihracattan gelecek pozitif katkının yılın geri kalanında büyümeyi 

destekleyeceği öngörülmektedir. 

Üçüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yapan sanayi üretiminin iç talepteki yavaşlamayla beraber 

ivme kaybedeceği öngörülmektedir. Sanayi üretimi Temmuz ayında geçtiğimiz yılın yüksek 

bazına rağmen yıllık yüzde 7,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Takvim 

etkisinden arındırılmış endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarken, mevsimsel 

etkilerden arındırılmış endeks ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 artarak Ekim 2016’dan bu yana 

aylık bazda en yüksek artışı kaydetmiştir. Ancak bayram nedeniyle çalışılan gün kaybının yüksek 

olduğu Ağustos ayına ilişkin reel ihracat, reel kesim güven endeksi, ticari krediler, kapasite 

kullanım oranı ve PMI gibi öncü veriler ise sanayi üretiminin bu aydan itibaren daralacağını 

göstermektedir. Özellikle, faiz ve kurdaki artışların etkisi ile maliyetlerin yükselmesi ve yurtiçi 

talebin zayıflaması yılın ikinci yarısında üretim üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır. 

Yılın ikinci çeyreğinden bu yana reel sektörün kapasite kullanımı geçtiğimiz yıl ortalamasının 

altında seyretmektedir. Bu eğilim Eylül ayında artarak devam etmiştir. Kapasite kullanım oranı 

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan düşerekyüzde 76,2olarakgerçekleşmiştir 

.Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan 

düşerek yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece üçüncü çeyrekte reel sektörün kapasite 

kullanımı ortalama yüzde 77,0 olmuştur. Mal grupları kapsamında detaylara bakıldığında, 

geçtiğimiz yıl sırasıyla yüzde 83,2 ve yüzde 79 kapasiteyle çalışan sermaye malı sektörü ile ara 

malı sektörlerinde kapasite kullanımı Eylül ayında yüzde 76,4 ve 77,7 seviyelerine inmiştir. Bu iki 

stratejik sektörde kapasite kullanımının düşmesi, önümüzdeki döneme ilişkin yatırım 

harcamaları üzerinde aşağı yönlü risk yaratmaktadır. 

İmalat sanayinde zorlu faaliyet koşullarının devam ettiği görülmektedir. İmalat sektörünün 

faaliyet koşullarını ölçen PMI endeksi, Eylül ayında 42,7 ile Mart 2009’dan bu yana en düşük 

seviyede gerçekleşmiştir. Endeks Nisan ayından bu yana 50 seviyesinin altında seyrederek 

sektörde daralmaya işaret etmektedir. Ayrıca alt detaylara bakıldığında döviz piyasalarındaki 

olumsuz gelişmelerin yansıması olarak sektördeki fiyat baskılarının güçlenmeye devam ettiği, 

düşen talep koşullarının yansıması olarak da üretimdeki ivme kaybının belirginleştiği 

görülmektedir. Bununla birlikte dış talep koşullarının ihracatı desteklemesi sektörü olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Yaşanan kur ve faiz şokları sonrası kredi arz ve talebi düşmüştür. Yılın üçüncü çeyreğinde ticari 

kredi faiz oranları yüzde 35,9 ile 2003’ten bu yana en yüksek seviyeleri görmüştür. Ticari kredi 

büyümesi (13-haftalık hareketli ortalama, kur etkisinden arındırılmış, yıllıklandırılmış) Ağustos 
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ayı sonu itibarıyla yüzde 1,4 geriledikten sonra Eylül ayında da yüzde 6,4 düşerek daralma 

eğilimine devam etmiştir. 

Türk lirasındaki değer kaybı, kredi faizlerinde meydana gelen artışlar ve enflasyondaki yükselişle 

beraber hane halkı beklentilerinin bozulması yurt içi talebi olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda 

perakende satış hacim endeksi, Temmuz ayında yüzde 3,8 ile düşük bir oranda artarak 2018 

yılındaki en yavaş büyümeyi gerçekleştirmiştir. Benzer şekilde AVM ciro endeksi de Temmuz 

ayında reel olarak yüzde 5,7 ile sınırlı artış kaydetmiştir. 

Yatırımlara ilişkin göstergeler üçüncü çeyrekten itibaren hem üretim hem de ithalat tarafında 

ivme kaybına işaret etmektedir. Özellikle kur ve faiz tarafında yaşanan dalgalanma ve finansman 

koşullarında meydana gelen sıkılaşmanın da etkisiyle yatırım göstergelerindeki ivme kaybı 

belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Haziran ayında yüzde 1,1 daralan sermaye malı üretimi Temmuz 

ayında yüzde 3,6 artarak dalgalı bir seyir izlerken, sermaye malı ithalatı ise Haziran ve Temmuz 

aylarında yüzde 8,4 daralmıştır. Reel kesim güven endeksinin alt kalemlerinden olan sabit 

sermaye yatırım harcaması üçüncü çeyrekte 104,3 olurken Eylül ayında 96,1 ile 2014 Şubat 

ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. 

Konut piyasasında düşük talep ve artan inşaat maliyetleri inşaat yatırımlarının ivme 

kaybedeceğini göstermektedir. Gayrimenkul sektörüne sağlanan geçici vergisel teşviklere rağmen 

artan faiz oranlarının da etkisiyle Temmuz- Ağustos döneminde birinci el konut satışları yüzde 

3,1 düşmüştür.3 İnşaat maliyetlerindeki sert artışa karşın konut fiyatlarındaki artışın enflasyon 

oranının altında kalması da inşaat yatırımları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.  

Artan turizm gelirleri ve rekabetçi kur ihracatı desteklerken ekonomik dengelenmeye bağlı olarak 

ithalatın zayıflaması beklenmektedir. Temmuz ayında reel ihracat güçlü artış sergilerken (yüzde 

9,3 artış) ithalatta Türk lirasındaki değer kaybı ve yurt içi talepteki zayıflama nedeniyle daralma 

(yüzde 11,8) görülmüştür. Öncü verilere göre Bayram nedeniyle Ağustos ayında hem ihracat hem 

ithalatta düşüş görülmektedir. Bununla birlikte, ithalattaki daralma eğiliminin arttığı 

gözlenmektedir. 

Yılın ilk yarısında yüzde 30,6 oranında artış gösteren turizm gelirlerinin yılın ikinci yarısında da 

güçlü performans sergilemesi beklenmektedir. Yabancı turist sayısı ile seyahat geliri rakamları da 

bunu teyit etmektedir. Bu gelişmeler önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeyi desteklemeye 

devam edeceğini ortaya koymaktadır. 

2017 yılında ekonomideki güçlü büyüme ve istihdama yönelik teşviklerin etkisiyle hızlanan 

istihdam artışı bu eğilimini 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürmüştür. Yılın ilk çeyreğinde yıllık 
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ortalama istihdam artışı 1,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde güçlü istihdam artışına 

paralel olarak mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranında tek haneli seviyeler korunmuştur. 

Buna karşılık ekonomide başlayan dengelenme süreciyle birlikte yıllık istihdam artışında azalış, 

işsizlik oranlarında ise artış eğilimi görülmüştür. 2018 yılı Haziran dönemi itibarıyla istihdam son 

bir yılda 611 bin kişi artarken mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,9’a 

yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesi ve yavaşlayan 

iç talep nedeniyle işsizlik oranının bir miktar artarak 2018 yılında ortalama yüzde 11,3 olarak 

gerçekleşmesi öngörülmüştür.  

Ekonomik faaliyetlerin ve istihdam piyasasının öncü sektörü hizmetlerdir. Hizmetler sektörü 

GSYH’nin yaklaşık üçte ikisini, istihdamın ise yarısını oluşturmaktadır. Hizmetler sektörünün 

ardından en büyük ikinci pay sanayi sektörüne aittir. Tarım sektörü ise istihdamın yüzde 19’unu 

oluştururken GSYH içindeki payı yüzde 3 ile sınırlıdır. 2018 yılında hizmetler sektörü istihdam 

artışı bir miktar yavaşlasa da tarım dışı istihdam artışında öncü sektör olmaya devam etmiştir. 

2018 yılı Haziran döneminde hizmetler sektöründe 451 bin kişiye ilave istihdam sağlanmış, 

sektörde çalışan sayısı 15,8 milyon kişi olmuştur.  

Sanayi sektörü istihdamının son bir senedir toplam istihdama artan oranlarda pozitif katkı 

vermesi büyüme açısından da önemli bir gelişmedir. Sanayi istihdamında gözlenen bu yüksek 

artışlarda 2017 yılında iktisadi faaliyetteki güçlenme, imalat sektörüne yönelik sunulan üretim, 

yatırım ve istihdam teşviklerinin güç kazanması etkili olmuştur. 2018 yılının Haziran döneminde 

sanayi sektöründeki istihdam artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre 354 bin kişi olmuştur. 

Böylece sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 5,7 milyona ulaşmıştır 

Öte yandan yurt içi talep gelişmelerine paralel olarak inşaat ve tarım sektörlerinde istihdam artışı 

zayıflamıştır. Büyümenin temel sürükleyicilerinden biri olan inşaat sektörü istihdamı Haziran 

döneminde 61 bin kişi daralmıştır. Tarım sektöründe son dört dönemde yıllık bazda istihdam 

kaybı yaşanmış, Haziran döneminde de yıllık bazda istihdam kaybı 133 bin kişi olmuştur. 

Kadınların eğitim düzeyindeki iyileşme ile iş hayatına katılması işgücüne katılım oranındaki 

artışta önemli bir etkendir. Son dönemde kadınların işgücüne katılım oranında artış eğilimi devam 

etmekle birlikte Haziran döneminde bu oran yüzde 34,6 ile halen yüzde 64,3 olan OECD 

ortalamasının altındadır. Önümüzdeki dönemde, kadınların aile hayatı, iş yaşamı ve çalışma 

koşullarını iyileştiren düzenlemelerin etkisiyle kadınların işgücüne katılımının artacağı 

öngörülmektedir. Bu çerçevede 2018 yılında kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata 

geçirilen kreş çeki uygulaması kadınların aile ve iş yaşamını dengeleme konusunda önemli bir 

destek unsuru olacaktır. (Kn. Hazine ve Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Raporu, 2018)   
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2 ANTALYA HAKKINDA GENEL 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 1: Antalya İli Yüzölçümü, Yükseklik ve Kıyılara İlişkin Bilgiler (Kn.Antalya Valiliği) 

İlçeler 
Yüzölçüm 
(km²) 

İl Yüzölçümüne 
Oranı (%) 

Yükseklik 
(m) 

Kıyı Uzunluğu 
(km) 

Plaj Uzunluğu 
(km) 

Merkez 1953 9.48 42 180 40 

Akseki 796 3.86 1150   

Alanya 1545 7.5 7 67 40 

Elmalı 1594 7.74 1113   

Finike 655 3.18 3 25 10 

Gazipaşa 931 4.52 35 55 10 

Gündoğmuş 1323 6.42 930   

İbradı 1977 9.4 925   

Kale 353 1.71 25 47 11 

Kaş 1878 9.12 35 60 12 

Kemer 462 2.24 10 62 26 

Korkuteli 2471 12 1153   

Kumluca 1253 6.08 60 66 30 

Manavgat 2047 9.94 20 64 24 

Serik 1353 6.57 50 31 30 

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 1’de de görüldüğü gibi, yüzölçümü açısından ilk sırayı Korkuteli ilçesi 

almakta olup, bunu Manavgat izlemektedir. Tablo 2’de görüleceği gibi, Antalya ili nüfusu sürekli 

artış göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2018 yılında Antalya 
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nüfusu 2.426.356 kişidir. Bir önceki yıla göre nüfus değişimi 61.960 kişiyle % 2,6lık bir orana 

sahiptir. İlin Türkiye nüfusuna oranı % 3’tür. 2000 - 2018 yılları arasında Türkiye’nin nüfusunda 

%24 oranında artış olurken, Antalya ili genelinde bu artış oranı %65 olmuştur. Yani, Antalya ilinin 

nüfus artış yüzdesi Türkiye’nin nüfus artış yüzdesinin 2,6 kat 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. 

2018 yılı verilerine göre, Antalya ilinde kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu 117/ki olup, 

Türkiye ortalamasının (107/ki) üstündedir. 2018 ADNKS’ye göre Antalya’da nüfusun 1.222.086’sı 

(% 50,4) erkek, 1.204.270’i (% 49,6) kadından oluşmaktadır. 

Tablo.2’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 

%10dur. 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 2: 2018 Yılı Antalya İlçelerinin Nüfusu (Kn.TÜİK,2018) 

İlçe Nüfus  İlçe Nüfus  

Akseki 13,084  Kaş 58,600  

Aksu 71,643  Kemer 43,226  

Alanya 312,319  Kepez 531,619  

Demre 25,893  Konyaaltı 182,112  

Döşemealtı 63,186  Korkuteli 55,712  

Elmalı 39,254  Kumluca 68,610  

Finike 48,131  Manavgat 230,597  

Gazipaşa 50,003  Muratpaşa 495,688  

Gündoğmuş 8,726  Serik 124,335  

İbradı 3,618  Toplam 2,426,356 

Manavgat İlçesi kuzeyde Isparta ili Sütçüler ilçesi ile Konya ili Derebucak ilçesi, doğuda; İbradı, 

Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri, batıda ise; Serik ilçesi ile komşudur. Güneyde Akdeniz ile 

çevrili olan Manavgat ilçesi, 64 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir. (Şekil 1) 
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Şekil 1: Manavgat İlçesi Sınırı ve Mahallelerin Konumu (KARACA, 2006) 
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3 MANAVGAT 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.  

Yapılan araştırmalar,  bölgemizde paleolitik çağdan zamanımıza kadar süren bir uygarlığın 

varlığını göstermektedir.  Karataş-Semahüyük kazılarında  "Bronz çağı"  na ait yeni bilgiler elde 

edilmiştir. 1946 yılına kadar bilimsel nitelikli kazı ve araştırmalar yapılmadığından,  objektif 

bilgiler yetersiz,  mevcutlar da efsanevi ihtimallerden öteye geçememiştir. Side - Bucakşeyhler 

köyü kuzeyindeki  "SELEVKIA"  da,  1946 yılında yapılan ilk ciddi ve bilimsel araştırmalar,  teknik 

ve ekonomik sebeplerden dolayı yeterli olamamıştır. Bugünkü Manavgat, kuzeyde Toroslar,  

güneyde Akdeniz,  doğuda Alara çayı,  batıda Köprü çayı ile çevrili olan Antik Pamphylia’nın  

(Pamfilya)  doğu kısımlarıdır.  Pamphylia’nın kelime anlamı çok dil konuşulan,  çok kabilelerden 

oluşmuş,  ülke;  kabileler ülkesi demektir.  Kökü Yunanca olup,  Pamp:  çok,  hilia:  Irk, cins 

anlamında, yani "çok ırklı - soylu yer " anlamına gelir. Bizanslı ETIYEN, Pamphylia (Pamfilya) 

adının Lonya’lı Raphyos MANTO’nun kızı Pamphylia’ya  (Pamfilya)  atfen sonradan konduğunu 

yazar. Bölgemizin tarihi (Antalya) , M.Ö. 14. ve 15. Y.Y. da Grek efsanelerine göre değerlendirilir. 

Bu yy. da Miken Kolonilerinin Pamfilya sahillerine indiği söylenirse de,  bu olay henüz kesinlik 

kazanmamıştır. İlk yerleşim hareketleri M.Ö. 7. ve 8. Y.Y. da Akdeniz kıyılarında başlamıştır. Grek 

Kolonilerinin ilk kenti Phaselis’tir. (M.Ö. 690) Bu Şehrin kuruluşunu Side takip etmiştir.  Antalya 

Karain mağarasındaki yaşam M.Ö. 50.000yıl öncesinde var olduğuna göre, Karain ve civarında 

yaşayan Paleolitik çağı insanı,  iki veya üç günlük uzaklıkta olan bu bölgelerde de mutlaka 

yaşamışlardır. Müzelerimizdeki kaynaklar, yapıt ve tarihi kalıntılar, kesin tespitler için bize daha 

çok yardımcı olmaktadır. Torosların güneyinde, kuzeyindeki Isparta ve Burdur illeri sınırları 

içindeki gibi Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağları kalıntılarını içeren Prehistorik höyükler yok ama 

daha önceki Paleolitik çağa ait birçok kalıntılar vardır. 

Antik Dönemde Manavgat 

Antik dönemlerde Pamfilya’nın doğu kısmı,  Manavgat bölgesi hakkında en eski kaynak Hititlerin 

çivi yazılı tabletlerinde görülmektedir. Hitit kaynaklarına göre Akhiyavalar'ın bu bölgede 

yaşadıkları  (M.Ö.  1600–1200)  ve Luvice adlı bir dilin konuşulduğu belirtilmektedir.  Hatta Hitit 

Kralı II.  Murşilin anallerinde  (Kralın yaptıklarını anlatan yıllıklar)  "II.  Murşilin M.Ö.  1400 

yıllarında Kilikya' ya girdiği 6000 kişiyi öldürerek Pamfilya Şehir devletlerini alarak geri döndüğü 

"yazılıdır. M.Ö. 14. ve 13. yy. bağlarında Yunanistan'ın Arkadia kavimler göçüyle gelen Akhalar 
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tarafından istila edilmeye başladığı ve Akhaların getirdiği Arkadia - Grek lehçesiyle burada 

yaşayan yerli unsurların (dilin) Hititçe - Luvice'nin kaynaştığı, Side'de ele geçen ve bugün Side 

Müzesinde sergilenen yazılı kaynaklar nedeniyle Araştırmacı-Arkeologların ‘Sidece’ adını 

koyduğu bir dilin ortaya çıktığı görülmektedir. Antik Pamfilya bölgesi M.Ö. 8. ve 7. yy. da ikinci kez 

Batı Anadolulu Aiol ve İyon Kabileleri tarafından kolonizasyon hareketlerine maruz kalmıştır.  Bu 

hareketler sırasında Ege'deki Kymeliler (İzmir Aliağa yakınında bir İyon kenti) Antik Side şehrini 

bir Koloni şehri olarak kurmuşlardır.  Truva Savaşı sırasındaki bu kavimlerin göçü ve 

kolonizasyon hareketleri sonunda yeni gelenler ile yerli halk, yavaş yavaş karışıp kaynaşmış ve 

Helenleşen şehir devletleri  (Yunanca  "POLİS")  ortaya çıkmıştır.  Bugünkü Manavgat ilçe sınırları 

içindeki antik şehirlerin birçoğu bu dönemde kurulmuştur.  Herodot’a  göre:  Akdeniz sahillerine  

yerleşim  daha eskilere M.Ö 2000'in bağına kadar (M.Ö. 1800 yılları ) götürülür. Truva savaşında 

orduları dağılan Amhilophos Colehos ve Mophos’un Antalya Bölgesine yerleştikleri anlatılır.  Bu 

komutanlar çevresindekilerle birlikte,  bu bölgeye gelip yerleşmeden önce,  Truva savaşlarına bu 

bölgeden yardım eden soyların da var olduğunu yazar. Yine Herodot’a göre, Lydia Kralı Cresus 

(Krezüs)' un M.Ö. 334 yılında buraları fethiyle de Makedonyalıların egemenliği altına girmiştir. 

Böylece 210 yıl süren Pers hakimiyeti son bulur. M.Ö. 223 yılında Büyük İskender ölünce 

generalleri imparatorluğu bölüştü Pamfilya, Likya ve Yukarı Firikya Antionos (Antigone)'a verildi. 

Ancak hissesine razı gelmeyince Büyük İskender’in imtiyazlı generali Petigos ile yaptığı savaşta 

yenilerek Yunanistan'a kaçtı ve bu generaller arasındaki savaş uzun süre devam etti. Sonunda, 

M.Ö. 307 de Antinos, Pamfilya'yı elinde tutan Omedis'i de yenerek yöreyi ele geçirdi. “KÜÇÜK 

ASYA KRALI" unvanını aldı. Suriye'yi fethetti ama durmayan generaller savaşın sonunda M.Ö. 301 

yılında 84 yaşında öldü. Pamfilya M.Ö. 302-218 yıllarında Ptolemeioslar'ın, M.Ö. 215-189 

yıllarında Selevkios Kral Autiochos'un,  ünlü Kartacalı komutan Hannibal’ın komutasındaki 

donanmasını Roma senatosuna bağlı Rodos donanmasına,  Side açıklarında yapılan deniz 

savaşında yenilmesiyle,  (M.Ö.  190  ) Roma'ya, M.Ö. 188 yılında da Roma Senatosu tarafından 

Pamfilya Bergama Krallığı'na verilmiştir. Ancak Helenistik Krallıklar boyunca sürekli özelliğini 

koruyan ve gittikçe Helenleşen gelişimini sürdüren Pamfilya Şehirleri ve özellikle bunlardan Side 

Şehri Bergama krallığı ile çıkan sınır anlaşmazlığı yüzünden, M.Ö. 188-102 yılları arasında 

bağımsız kalarak Helenistik dönemin en parlak çağını yaşamıştır. Roma’nın kirli işlerine 

karışmamıştır. Bu nedenle Bergama Kralı Attolos II. bölgenin en önemli ve liman şehri Side'yi 

alamayınca kendi adını alan ATTALIA (Antalya )'yı Liman kenti olarak kurmak zorunda kalmıştır. 

İşte bunun için Side'ye "Eski Antalya ", Antalya'dan daha önce kurulmuş olduğundan denmektedir. 

Helenistik Krallıklar zamanında sık sık el değiştiren Pamfilya’ da büyük bir otorite boşluğunun 

olması,  Roma’ya uzak oluşu,  özellikle doğuda Kilikya bölgesi ve dağlık bölgelerde 

saklanabildiklerinden bölgede korsanlığın ortaya çıkıp çoğalmasına güçlenmesine neden 

olmuştur.  Pontus Kralı VI Mitridates'in Romalılara karşı korsanlığı desteklemesiyle durum daha 
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da kötüleşmiş hatta Alanya’da  (Cerecetyne)  Korekesion Diodotos Tttryphon adlı bir zorba 

korsan, başkanlığında para basıp kaleler inşa edecek düzeyde ileri giderek Helenistik şehirleri 

tehdit ederek zayıflamalarına neden olmuştur. Hatta bu zorba korsan, Selevkos Krallarına kafa 

tutarak, Selevkos Krallarını devirecek ve yerine istediğini geçirecek güce bile sahip olmuştur.  Bu 

tehdit M.Ö. 78 yılında Romalı Konsül Publius Servillius’un Pamfilya ve Kilikya’yı Roma’ya 

bağlaması ve kumandan Pompeius’un bölgeyi korsanlardan temizlemesine kadar sürmüştür.  Bazı 

tarihçiler "Pompeius’un 24 generalin komutasında 120 bin asker,  500 parça gemiyle Akdeniz’e 

açıldığını, Pamfilya’yı tüm korsanların gemilerini yakarak Akdeniz’i onlardan temizlediğini,  

Trayphon'un yaptırdığı kaleleri yakıp yıkarak sağ kalanlarının da Torosların tepelerine 

kaçtıklarını" yazarlar. Pompeius kısa zamanda Anadolu ve Akdeniz'de sağlam bir egemenlik 

kurarak birçok küçük devlet ve bölgedeki Prenslikleri Roma’ya bağlayıp,  bölgeyi Roma eyaleti 

haline getirmişse de, Pamfilya’ da korsanlığı bitiremedi. Bunları daha sonraları Sezar 

temizleyecektir.  Roma senatosunca idama mahkûm edilince Pamfilya kıyılarına kaçan Sezar,  

önce korsanların eline düşer onların elinden kurtulup Milet’e kaçar.  Milet’te eline geçirdiği 

gemiler ve Miletlilerin yerlerini iyi bildiği korsanları yakalayarak, Bergama'ya getirip hepsini asar. 

Bunlarla yıldızı parlayan Sezar büyük bir ordu ile Anadolu seferine çıkar.  Pamfilya ve Kilikya’da 

Roma hâkimiyetini kurduktan sonra  da Roma’ya o meşhur mektubu yazar.  "GELDİM,  GÖRDÜM,  

YENDİM". Bu arada Mısıra kaçan Pompeius’u takip eden Sezar,  Mısır üzerine yürüyerek Mısır’a 

gider. Pompeius’ü öldürür. Orada Gördüğü Kleopatra’ya aşık olur. Adeta Sezar’ı büyüleyen 

Kleopatra’nın etkisinde kalan Sezar Mısır’ı,  Kleopatra‟ya vererek Roma’ya döner.  Sezar’dan sonra 

Anadolu’nun yönetimi Markus Antonius'a verilir. Tabi Pamfilya da. Anadolu’daki sık sık değişen 

bu egemenlik savaşlarında, bilhassa Pamfilya (Manavgat), dağlık olduğundan, Alanya ve 

çevresiyle birlikte hep bu olayların içinde kalmış ve küçümsenemeyecek üne de kavuşmuştur.  

Özellikle Köprüçay ve Manavgat çayından yararlanarak dağlık bölgelerin kerestelerini ta Mısır'a 

kadar satarak kereste ve zeytinyağı ticareti yapılmıştır. Marcus Antonius buraların hakimi olup 

Kleopatra’yı tanıyınca Korekesyon’u  (Alanya) çevresiyle birlikte Kleopatra’ya armağan eder.  

Buraların zenginlikleri,  özellikle keresteleri Mısır’a akar burada bölgenin,  çok önemli diğer kenti 

Side,  Strabon’a göre Side;  M.Ö.  7.  yüzyılın ikinci yarısında, bir Ionia kentinden gelen Helenli 

kolonistlerce kurulmuştur. Kentin adı Helence olmayıp, Anadolu lehçesinde "NAR" anlamına gelir. 

Nar meyve olarak M.Ö. 500 yıllarından itibaren, şehir sikkelerinde,  bereket ve bolluğu sembolize 

etmektedir.  Side’nin gelişmesinde kolonistlerin büyük payı vardır.  Ve çok zengin bir liman kenti 

haline gelir.  Kent yalnız geniş bir bölgeyi kapsayan zenginliği ile değil, köle ticareti ile de tanınır. 

Özellikle şehirde, özel bir podyumda teşhir edilerek gösterilen kadın kölelerin güzelliğinin ünü 

çevredeki tüm ülkelere yayılmıştır.  Roma’nın kirli işlerine hiçbir zaman bulaşmayan Side’liler,  

M.Ö.  2.  ve 1.  yüzyıllarda barış içinde yaşadılar. Side’nin en görkemli dönemi M.Ö. 2. yüzyılın ilk 

yarısıdır. En önemli, en süslü yapıları bu dönemde yapılmıştır. Roma imparatorluğu döneminde; 
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M.Ö. 27 den M.S. 192 yılına kadar süren imparatorluk devrinde Anadolu Roma egemenliğinde 

kalmıştır. Oktaviyanus imparatorluğu eyaletlere ayırdıktan sonra Pamfilya ve Akdeniz 

sahillerindeki Krallıklar olduğu gibi Roma'nın eyaletleri haline gelmiştir.  M.S.  3.  yüzyıldan sonra 

devlet idaresinin zayıflamasıyla kuzeyde dağlık bölgelerdeki kavimlerden DOSTLAR yada 

İSKİTLER M.S.  266-270 yıllarında bölgeye inerek Side’yi kuşatmışlardır.  Daha  sonraki  M.S.  361-

363  yıllarında  da  İSAURALILAR  yine  Side  ve  bölgesini kuşatıp yağma ve talan ederek 2. çöküş 

dönemini yaşatmışlardır.  

Bizans Hakimiyeti 

M.S.  4.  yüzyıl boyunca gittikçe Hristiyanlaşan bölge M.S.  395 yılında Roma imparatorluğunun 

doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma Bizans egemenliği altında kalmıştır.  Denizcilik 

ve ticaretin önem kaybetmesine karşın M.S. 4–6 yüzyıllarda,  Bizanslılar döneminde tarım ve 

ziraatla yapılan ilerlemelerle tekrar canlanan bölge şehirlerinden Side, imparatorluğunun (dini 

anlamda) doğu Pamfilya Metropolitanlığının başkenti olarak eski sınırlarını da aşan ünlü bir şehir 

haline dönüşerek 3. parlak dönemini yaşamıştır. Bizanslılar da Roma hâkimiyeti sırasında, 

bölgede yapılan koruyucu kale ve garnizon binalarını kullanarak aynı sistemi devam 

ettirmişlerdir.  Önceleri; Körüçay Havzası, Manavgat çayı Havzası, daha sonra Zincirli kale ile 

Akseki - Abradı güzergâhlarındaki küçük küçük yerleşimler bunu ispatlıyor. M.S.  7.  yy’lardan 

başlayan ve ardı arkası kesilmeyen Arap korsanların akınlarına uğrayan bölgedeki Hristiyan 

şehirlerinin gittikçe önemi azalmaya başlamış, Araplar tarafından sürekli yağma ve talan edilen 

bölgeyi korumak için Bizans imparatorluğunun kurduğu özel donanma bile bölgeyi koruyamamış, 

yavaş yavaş İslamlaşan bölgede Side-Manavgat  -  Hisar vb. gibi bazı stratejik yerler ve kentlerde 

ufak keşişlikler halinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan Bizanslıları;  ayrıca Rodos, Venedik,  

Ceneviz korsanlarının talanları ve Kıbrıs Krallarının saldırıları ile haçlı seferleri sırasındaki 

yağmalar, bölgenin ekonomik gücünü olduğu kadar kentlerini de yıpratmıştır. Dönemin Arap 

coğrafyacısı İdrisi'nin (1150) 'yanık Antalya' olarak belirttiği bölge, Side gibi kentlere dönüşmüş, 

12. yy. da da tamamen terk edilmiştir. 

Selçuklular Ve Osmanlılar Döneminde Manavgat 

12.  ve 13.  yy. da Selçuklu Türklerinin yoğun bir yerleşimine sahne olan Manavgat’ı Teke yöresiyle 

değerlendirirsek;  13.  yy sonunda Anadolu da Türk Beylikleri,  yani Beylikler dönemi başlayınca, 

Antalya ve Isparta bölgeleri Hamitoğulları’nın eline geçmiştir, ancak Hamitoğulları bir ara 

Selçuklulardan sonra İlhanlıların hükmü altına girdiler ise de,  Hamitoğulları olarak hüküm 

sürdüler, 1300 yıllarında da Isparta ve Antalya (Tekeoğulları) olarak ikiye ayrıldılar. Merkezleri 

Antalya, zaman zaman da Korkuteli olmuştur.(1331-1423 ). İşte bu yüzden Korkuteli civarına 

Teke yöresi denir.  Antalya’daki Tekelioğlu ailesi de ta o hanedandan yani Hamitoğulları’nın bir 
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kolundandır. Manavgat Hisar mahallesinde ziyaretgâhtaki  (Mezarlık'taki)  sandukada 1272 tarihi 

ve sandukalardaki şekil ve yazılar Isparta, Atabey, Ertokuç Medresesi yanındaki bir sanduka ile 

tıpa tıp aynıdır.  Yani Selçuklu Türklerinin Manavgat’a Hamitoğulları’nın batıdan geldiğinden daha 

önce kuzeyden geldiklerinin ispatıdır. Köprüçayı yöresinde Olukköprü’nün güney taraflarında 

(Karabük köyünde) o günlerden kalma bir camii vardır. (Önceleri bu açık hava camisi ibadete 

açıktır). 1148 de Bizanslıları yenen Selçuklu Türkleri bu bölgeyi alarak Alanya’yı zapt etmişlerdir.  

(1223)  Hatta Büyük Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat (1220-1237) bölgeyi Bizanslılardan 

temizleyerek, yenik valinin kızıyla evlenmiş,  Şehrin adını da Alaiye olarak değiştirmiştir.  Yani 

kendi adını vermiştir. Alara kalesini de Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı söylenir. Alaiye'yi 

kendisine kışlık merkez yapar. Ancak esas Türk egemenliği,  Hamit ve Tekeoğullarının bu 

bölgelere dağılıp yerleşmelerinden sonra bağlamıştır.  Bu dönemden başlayarak Manavgat’ın 

tarihi,  Alanya tarihiyle birlikte değerlendirilmektedir. Bunun nedeni, bu bölgede büyük Şehirleri 

olmayan Türklerin, yerleşik bir hayata geçemeyerek hayvancılıkla uğraşan göçebe  (Yörük)  olarak 

yaşamaları, ya da yerleşik hayata geçenlerin dahi köy beylerine  (batı yakasında Tugay Beyleri, 

Doğu yakasında Senir Beyleri) tabii olarak, Selçuklulardan itibaren önemli bir merkez olan Alanya 

Sancak Beyliği'ne idari olarak bağlı olmasındandır. Bu dönemde Alanya’da basılan paraları 

Manavgatlılar kullanmışlardır. Hatta bunlar arasında Karamanoğulları(1293),  İlhanlılar  (1304-

1306) ve Mısır kölemenleri(1323-1341)'nin de paraları bulunmaktadır. Beylikler dönemi  

(14.yy.da.)  Hamitoğulları ve Tekeoğullarının nüfusu altındaki Manavgat,1361 yılında Kıbrıs Kralı 

Pierre,  yörede yerleşen Türklerin Mısır’a yardım etmesi önlemek amacıyla Antalya'yı zapt edince,  

Alanya ve Manavgat bu egemenliği kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak mücadeleden de 

vazgeçmeyen, Mısır’a yardımı sürdüren Tekeoğulları 1364 yılında Alanya ve Manavgat Beylerinin 

yardımını da alarak, Kıbrıs Krallığı yanlısı Antalya'ya saldırdı. Fakat Antalya'yı  denizden  kuşatan  

Alanya  Donanması  yakıldı. Gizli gizli Mısır’a yardımı sürdüren Manavgat, Alanya ve 

Karamanoğulları Kıbrıs Kralı Pierre’nin planını bozmuşlarsa da, 1365 yılına kadar Manavgat ve 

Alanya Kıbrıs yönetimi altında kalmıştır.15. yy.ın ilk yarısında bölgeyi elinde bulunduran 

Karamanoğulları Beyliğinden, Karaman Bey, Osmanlıların buraları almak için sefere 

hazırlandıklarını öğrenince,  Alanya ve Manavgat’ı alelacele Mısır’a 500 dinara satmıştır. Tabii 

Kıbrıs da  (1425)  Mısır Krallığı’na bağlanmıştır. Ama Mısır Kralı II. Murat’ın kuvvet topladığını, 

yakında sıranın kendine geleceğini biliyordu. 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet’in 

Karamanoğulları Beyliği’nin ortadan kaldırılmasıyla Manavgat,  Alanya ile birlikte Osmanlı 

Egemenliği altına girmiştir. 1530 yıllarına ait Osmanlı Arşivlerinde Manavgat’ın,  Alanya yörük 

toplumları ve tımarları içinde, Nahiye olarak kaydı vardır. Manavgat Çayı’nda gemileri olanlar da 

diğerlerinin dışında gemi vergisi olarak götürü vergisinden söz edilmektedir. Osmanlı İdari 

Teşkilatında Manavgat yine Beylere tabi olarak II. Murat zamanı (1584) kayıtların Teke iline bağlı 

Alanya'yla birlikte 1603-1604 yılları arasında tımarlı bir nahiye olarak gözükür. Sultan 



 

 33 

Abdülmecit zamanında  (1859)  yapılan yeni idari düzenleme ile Manavgat,  yine Alanya sancağına 

bağlı olarak Konya eyaletine bağlanır.1868 yılında sancakların Antalya’ya verilmesiyle Alanya ve 

Manavgat'ın itirazlarına rağmen,1871'de bir kaza olarak Alanya ile birlikte Alanya kazasının 

nahiyesi olarak Antalya'ya (Teke Sancağına) bağlanır. Buna çok kızan Alanyalılar; 6 köy ve 

mahalle muhtarları ve imamları ile birlikte 71 Alanyalı tarafından mühürlenmiş, bir tutanak 

hazırlamışlar.  Bu tutanak Alanyalıların Antalya’ya karşı duydukları kırgınlığın tam bir ifadesidir. 

Nitekim tüm bunların üzerine 1896 yılında Alanya kaza olarak yine Konya vilayetine bağlanınca 

Manavgat'ta Konya'ya başlanmış oldu. Böylece Manavgat Irmağı'nın batısı Tugay Beylerinin, 

doğusu Senir Beylerinin Tımar, zeamet ve hasları olarak Cumhuriyet'in ilanına kadar devam 

etmiştir, Daha sonraları buralar bu beylerin üzerine tapu  edilmiştir. Görüldüğü gibi Manavgat ve 

civarı güç kime geçtiyse oralara tabi olmak zorunda kaldığından bir batı,  bir doğu derken sonunda 

Türklerin egemenliği altına girmiş ve Türk Şehri olarak yaşamını sürdürmektedir. 

Cumhuriyet Döneminde Manavgat 

Bugünkü Manavgat’ın kuruluş tarihi hakkında kesin bir kayda rastlanmamakla birlikte köklü bir 

yerleşim merkezi oluşu 150-200 yıl öncesine rastlamaktadır.  Yakın tarihe kadar,  Şimdiki ilçe 

merkezinin bulduğu Manavgat Çayı’nın civarında iki yakalı (kayık ve gemilerin çay üzerinde, iki 

yaka arasında, yük ve insan nakli yapıldığı) bir yer olarak belgelerde görülmektedir.  Cumhuriyet 

ilanıyla,  1923 yılında vilayet yapılan Antalya ile birlikte Manavgat'ta Beşkonak ve Taşağıl 

Nahiyeleri ile kaza yapılmış (1924) ve Antalya  'ya bağlanmıştır.  O zamanlar elverişiz doğal ortam  

(çay taşmaları,  sıtma hastalığının bir doğal afet olması)  nedeniyle büyüyüp gelişemeyen 

Manavgat için o günkü Manavgat için Orhan Tunçdemir'in tasviri o günkü Manavgat'ı ne güzel 

anlatıyor: Cumhuriyetin ilk Kaymakamları Lütfi Bey ve Avni Refik'tir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

İttihat ve Terakki zamanında temeli atılan şimdiki "Çağlayan İlkokul ve Tugayoğullarından Hafize 

Hatun camii ve caminin yanında Hoca Mustafa Medresesi " en önemli yapı olarak gözükmektedir. 

Bunlardan başka, 1920-1930 yıllarında, 3 ağaya ait konut, bir iki tahta kâgir bina ve yürüklerin 

kışladıkları bir sürü saz damlar bulunmaktaydı. Taşıt olarak 3 ağaya ait iki tekerlekli binek arabası 

vardı. O zamanlar ırmak üzerinde köprü olmayışından kayıkla ve küçük mavnalarla insan ve yük 

nakli yapılırdı.  Bütün Manavgat’ın lağımları ırmağa akardı. Çok miktarda hayvan besleyen 

Yörüklerin saz damlarının etrafı gübre tepecikleri ile doluydu. Bu yüzden bataklıklarda üreyen 

sivrisinek, gübreliklerde üreyen karasineklerden yaşanmaz, pis ve bakımsız bir belde idi. 50 yıl 

önce Manavgat. Durumun en acı tarafı, lağım ve gübreliklerinin pis suyunun aktığı Manavgat 

çayından halk,  içme suyunu alırdı.  Hatta bu hal zamanla belediye ve hükümet yetkililerinin 

dikkatini çektiğinden ırmağa akıntısı olan tüm lağımlar foseptik şekline dönüştürüldü.  Irmağın 

kirletilmesi yasaklandı.  Çünkü ırmak suyunu içmekten halkı men etmenin imkânı yoktu.  Çevrede 
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başka kaynak suyu bulunmuyordu,  kuyu açmak zahmet ve masrafından ırmaktan su almak,  halk 

için daha pratikti.  Belediye su şebekesi kuruncaya kadar bu hal devam etmiştir. 

1940 yılında 1162 olan nüfus ancak tarım ve eğitimin gelişmesi hükümet ve belediyenin doğal 

şartlarla mücadelesi sayesinde 1960’lı yıllarda itibaren gelişmeye başlamıştı. Son zamanlarda ki 

turizm ile birlikte Türkiye'nin her tarafından, hatta yabancı ülkelerden bile insanların gelip 

yerleştiği bir kent olmuştur.  Ansan ihtiyaçları kurumlaşmış devlet kendisini hissettirmiş ve yerel 

yönetim kentin eksiklerini gidermeye başlamıştır. Bu dönemde ırmak üzerine, Alman Grup 

Firması tarafından 1931 yılında demir köprü yapımına başlanmış ve köprünün yapımı 1938 

yılında tamamlanmıştır.  Halkın ekonomik ve kültürel seviyesi artıkça daha modern bir kent 

olmaya başlayan Manavgat 1990'lı yıllarla birlikte il olmayı hak eden çağdaş bir kent görünümüne 

kavuşmuştur. (Kn. Manavgat Bel, 2018,Performans Programı) 

3.1 Nüfus  

Türkiye’nin nüfusu 2013 yılında 76 milyon 667 bin 864 iken bu rakam 2014 yılında yaklaşık % 

1,4 artarak 77 milyon 695 bin 904’e ulaşmıştır. 2015 yılında yaklaşık % 1,3 artarak 78 milyon 741 

bin 053 olmuş, 2016 yılında da yaklaşık % 1,4 artarak 79 milyon 814 bin 871 olmuştur. 2017 

yılında yaklaşık % 1,3 artarak 80 milyon 810 bin 525’e ulaşmıştır.2018 yılında ise %1,4 artarak 

82 milyon 003 bin 882’ye ulaşmıştır. 

Antalya İli’nin 2013 yılında 2 milyon 158 bin 265 olan nüfusu 2014 yılında yaklaşık % 3 artarak 2 

milyon 222 bin 562 olmuştur. 2015 yılında ise yaklaşık % 3 artarak 2 milyon 288 bin 456 

olmuştur. 2016 yılında ise yaklaşık % 1,8 artarak 2 milyon 328 bin 555 olmuştur. 2017 yılında 

yaklaşık % 1,5 artarak 2 milyon 364 bin 396’ya ulaşmıştır. 2018 yılında ise %2,6 artarak 2 milyon 

426 bin 356 kişiye ulaşmıştır. 

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 olacaktır. 2025 yılında aktif 

nüfusun %32,1’i tarım sektöründe çalışıyor olacak ki, bu 89.501 nüfusa denk gelmektedir. 

Manavgat’ın nüfusu ise 2013 yılında 208 bin 526 iken 2014 yılında yaklaşık % 3,4 artarak 215 bin 

526 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise yaklaşık % 3,2 artarak 222 bin 419 olmuştur. 2016 

yılında ise yaklaşık % 1 artarak 224 bin 664 olmuştur. 2017 yılında yaklaşık % 0,8 artarak 226 

bin 394’e ulaşmıştır. 2018 yılında ise % 2 artarak 230 bin 597 kişiye ulaşmıştır. 2018 yılı nüfusu 

ile Manavgat,  11 ilden daha fazla nüfusa ulaşmıştır. Bu iller şunlardır: Artvin (174.010), Bilecik 
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(223.448), Çankırı (216,362), Gümüşhane (162.748), Sinop (219,733), Tunceli (88,198), Bayburt 

(82,274), Bartın (198,999), Ardahan (98,907),  Iğdır (197,456) ve Kilis (142,541) ’tir. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2018 yılı sonu itibarıyla 230,597 

olan Manavgat nüfusu 118,336 erkek ve 112,261 kadından oluşmaktadır. Nüfus yoğunluğu (bir 

kilometrekareye düşen insan sayısı) 2017 yılında 111 kişi iken 2018 yılında 1 kişi artarak 112 kişi 

olmuştur. Tablo 3’te de görüldüğü gibi geçtiğimiz 3 yıl baz alınırsa 2016 yılında %1,01 iken 2017 

yılında %0,77 2018 yılında ise %1,86 oranında olmuştur. Bu oranda alınan-verilen göç oranı, 

doğum-ölüm sayıları etkilidir.  

Tablo 3: Yıllara Göre Manavgat Nüfusu (ADNKS) (Kn.Manavgat İlçe Nüfus Müd.,2018) 

Nüfus Sayımı Tarihi Sayım Sonucu Artış Oranı 

01.01.2016 224.664 %1,01 

01.01.2017 226.394 %0,77 

01.01.2018 230.597 %1,86 

Tablo 4: 2018 Yılı Manavgat İlçesi'ne Bağlı Mahalle Nüfusları (Kn.TÜİK,2018) 

Mahalle 
Nüfus  

Mahalle 
Nüfus  

Mahalle 
Nüfus  

Mahalle 
Nüfus 

2017 2018 Değişim  2017 2018 Değişim  2017 2018 Değişim  2017 2018 Değişim 

A.Hisar 8524 8574 50  Değirmenözü 279 274 -5  Kalemler 265 255 -10  Şelale 8811 9098 287 

A.Pazarcı 8525 8298 -227  Demirciler 1246 1254 8  Karabucak 575 575 0  Sevinçköy 92 107 15 

Ahmetler 226 350 124  Denizkent 305 307 2  Karabük 596 617 21  Seydiler 432 484 52 

Aksaz 683 679 -4  Denizyaka 511 514 3  Karacalar 1791 1832 41  Side 12742 12749 7 

Altınkaya 375 414 39  Dikmen 899 919 20  Karakaya 452 470 18  Sırtköy 189 478 289 

Aşağıışıklar 1376 1358 -18  Doğançam 653 669 16  Karaöz 967 965 -2  Şişeler 187 195 8 

Aydınevler 4452 4452 0  Dolbazlar 554 543 -11  Kasaplar 5127 5310 183  Sorgun 3123 3341 218 

Bahçelievler 9482 9543 61  Düzağaç 536 520 -16  Kavaklı 8676 8753 77  Sülek 1037 1069 32 

Ballıbucak 144 254 110  Emek 9330 9461 131  Kırkkavak 308 389 81  Taşağıl 4484 4408 -76 

Belenobası 962 995 33  E.Hisar 3713 3779 66  Kısalar 282 342 60  Taşkesiği 193 195 2 

Bereket 641 627 -14  Evrenleryavşı 408 424 16  Kızılağaç 1945 1902 -43  Tepeköy 107 105 -2 

Beşkonak 1508 1584 76  Evrenseki 2972 2943 -29  Kızıldağ 800 929 129  Tilkiler 117 326 209 

Beydiğin 318 340 22  Gaziler 201 191 -10  Kızılot 1839 1798 -41  Ulukapı 3312 3266 -46 

Boztepe 574 557 -17  Gebece 789 774 -15  Milli 
Egemenlik 

4626 4725 99  Uzunkale 409 508 99 

Bucakşeyhler 644 728 84  Gençler 268 312 44  Mimar Sinan 3205 3440 235  Uzunlar 367 473 106 

Bülküce 220 272 52  Gültepe 2030 2054 24  Namaras 159 172 13  Y.Hisar 2254 2319 65 

Burmahan 489 503 14  Gündoğdu 2060 1981 -79  Odaönü 322 323 1  Y.Pazarcı 6014 5994 -20 

Çağlayan 3296 3251 -45  Güzelyalı 195 193 -2  Örenşehir 931 951 20  Yalçıdibi 209 212 3 

Çakış 1867 1873 6  Hacıali 307 412 105  Örnek 6560 6537 -23  Yavrudoğan 1711 1788 77 

Çaltape 369 373 4  Hacıisalı 350 348 -2  Oymapınar 1602 1563 -39  Yaylaalan 494 634 140 

Çardakköy 963 929 -34  Hacıobası 558 578 20  Perakende 155 241 86  Yayla 12162 12026 -136 

Çavuşköy 890 868 -22  Halitağalar 231 231 0  Sağrin 1766 1801 35  Yeniköy 698 715 17 

Çayyazı 1591 1511 -80  Hatipler 2757 2730 -27  Salkımevler 2780 2846 66  Yeşilbağ 554 530 -24 

Çeltikçi 2269 2240 -29  Hocalar 509 547 38  Salur 108 108 0  Yukarıışıklar 805 844 39 

Çenger 818 894 76  Hocalı 430 399 -31  Sanayi 1240 1227 -13      

Cevizler 266 272 6  Ilıca 6607 7134 527  Saraçlı 588 602 14      

Çolaklı 6450 6483 33  Kadılar 196 200 4  Sarılar 21003 21738 735      

 Cumhuriyetin kurulmasına müteakip 1924 yılında Antalya Sancağı vilayet yapılarak; Antalya, 

Akseki, Alanya, Finike, Elmalı, Kaş, Korkuteli, Gündoğmuş, Manavgat ve Serik olmak üzere 10 
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kazaya ayrılmış ve Manavgat yerleşmesi Beşkonak ve Taşağıl Nahiyeleri ile kaza yapılmıştır. 

Manavgat ilçesi sınırları içerisinde 06.12.2012 yılında çıkarılan ve 2013 yılında değişiklik 

yapılarak Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 

İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” doğrultusunda 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri itibariyle merkezde 25 mahalle 

olmak üzere toplamda 106 mahalle bulunmaktadır. Tablo 4’te görüldüğü üzere bu mahallelerden 

en yüksek nüfusa sahip olan mahalleler başlıca Sarılar, Side, Yayla, Bahçelievler ve Emek 

mahalleleri olarak sayılabilir.  

2017 ve 2018 yılları arasında Manavgat mahalleleri arasında en çok nüfus kaybeden Aşağıpazarcı 

ve Yayla mahalleri olup,  en çok nüfus alan ise Sarılar, Ilıca mahalleleri olmuştur. 2018 yılı İlçe 

Nüfus verilerine göre Manavgat’ta yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları iller incelendiğinde 

Antalya’dan sonra göç alınan illerin sırasıyla en çok Konya (14717kişi), Kahramanmaraş (5988 

kişi), Hatay (5669) ve Adana (5024) illeri olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Manavgat toplam nüfusunun %51ini erkekler, %49unu kadınlar oluşturmaktadır. Yaş aralığına 

göre nüfus yapısı incelendiğinde kadın ve erkek nüfusunun her dilimde birbirine yakın seyrettiği 

görülmektedir. 35-39 yaş arası erkek ve kadın nüfusun her ikisinin de en yüksek olduğu aralıktır. 

Geçtiğimiz bir yıl içinde yaş aralıkları arasındaki değişime bakıldığında en çok nüfus alan yaş 

grubu 45-49 yaş, 55-59 yaş ve 10-14 yaş aralıklarıdır. Buna karşılık en çok nüfus kaybeden yaş 

aralığı ise 0-4 yaş aralığıdır. (Tablo 5) 

Tablo 5: 2018 Yılı Manavgat İlçesi Yaş Aralıkları ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Dağılımı (Kn.Manavgat 
İlçe Nüfus Müd.,2018) 

ERKEK NÜFUSU 

Yaş 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90+ TOPLAM 

2017 9645 9427 9055 8678 7578 8193 10152 11236 10219 8799 7337 5453 3972 2466 1669 1201 702 382 91 116255 

2018 9437 9465 9423 8749 7568 8202 9876 11173 10458 9402 7586 5829 4189 2658 1824 1255 636 503 103 118336 

Değişim -208 38 368 71 -10 9 -276 -63 239 603 249 376 217 192 155 54 -66 121 12 2081 

KADIN NÜFUSU 

Yaş 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90+ TOPLAM 

2017 9042 8913 8432 7696 7546 8841 9667 10293 9075 7577 6427 5040 3736 2730 1967 1489 829 623 216 110139 

2018 8860 8991 8876 7671 7306 8610 9766 10362 9208 8250 6490 5513 4012 2848 2163 1578 837 677 243 112261 

Değişim -182 78 444 -25 -240 -231 99 69 133 673 63 473 276 118 196 89 8 54 27 2122 

GENEL TOPLAM 

2017 18687 18340 17487 16374 15124 17034 19819 21529 19294 16376 13764 10493 7708 5196 3636 2690 1531 1005 307 226394 

2018 18297 18456 18299 16420 14874 16812 19642 21535 19666 17652 14076 11342 8201 5506 3987 2833 1473 1180 346 230597 

Değişim -390 116 812 46 -250 -222 -177 6 372 1276 312 849 493 310 351 143 -58 175 39 4203 
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2010 yılından bu yana evlenme ve boşanma istatistikleri incelendiğinde evlenme oranının %5, 

boşanma oranlarının ise %3 azaldığı görülmektedir. 2010 yılından bu yana bir önceki yıla göre 

evlenme adedindeki azalma ve boşanma adedindeki azalma 2017 yılına denk gelmektedir. 2018 

yılında ise evlenme adedinde yine %0,02 azalma olmuş ancak %0,26 oranında boşanma artmıştır. 

(Tablo 6) 

Tablo 6: 2018 Yılı Manavgat ilçesi Evlenme ve Boşanma İstatistikleri (Kn.Manavgat İlçe Nüfus 
Müd.,2018) 

Yıllar Evlenme Adedi Artış (%) Boşanma Artış  (%) 

2010 1569 -0.05 527 0.17 

2011 1744 0.11 577 0.10 

2012 1794 0.03 463 -0.02 

2013 1733 -0.03 446 -0.04 

2014 1747 0.01 524 0.15 

2015 1755 0.00 542 0.03 

2016 1646 -0.60 448 -0.17 

2017 1496 -0.93 397 -1.14 

2018 1462 -0.02 499 0.26 

3.2 Eğitim 

Manavgat ilçesinde 7 anaokulu, 49 okullarda anasınıfı, 63 ilkokul, 44 ortaokul, 10 Anadolu lisesi, 

8 meslek lisesi, 3 imam hatip lisesi ve 1 fen lisesi olmak üzere toplam 136 adet resmi eğitim 

kurumu 1508 adet derslik bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı geçen seneye 

oranla %10 artarak 26 kişiye çıkmış ve standartlar düşmüştür. (Tablo 7) 

Tablo 7: Manavgat İlçesi'nde Yer Alan Resmi Eğitim Kurumları (Kn.Manavgat İlçe Milli Eğt. 
Müd.,2018) 

Resmi Eğitim Kurumları Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı 

Okul Türü 2017 2018 Değişim % 2017 2018 Değişim % 2017 2018 Değişim % 

Anaokulları 7 7 0 1165 1195 3 38 38 0 

Anasınıfı (Okullarda)   49 -   1964 -     - 

Fen Lisesi 1 1 0 487 490 1 16 16 0 

Anadolu Lisesi 10 10 0 5246 5615 7 210 210 0 

Meslek Lisesi 9 8 -11 3954 3124 -21 170 160 -6 

İmam Hatip Lisesi 3 3 0 1036 1049 1 71 71 0 

İlkokul 64 63 -2 13354 13555 2 764 760 -1 

Ortaokul 44 44 0 13273 12741 -4 253 253 0 

TOPLAM 138 136 -1 38515 39733 3 1522 1508 -1 
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Resmi kurumların yanında farklı cinslerde toplam 98 adet özel öğretim kurumu bulunmaktadır. 

2017 yılında 84 olan Özel Eğitim Kurumu adetleri 2018 yılında %17 artışla 98’e, öğrenci sayıları 

%14 artışla 7242 ye ulaşmıştır. (Tablo 8) 

Tablo 8: Manavgat İlçesi'nde Yer Alan Özel Eğitim Kurumları (Kn.Manavgat İlçe Milli Eğt. 
Müd.,2018) 

Özel Öğretim Kurumları Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı 

Okul Türü 2017 2018 Değişim % 2017 2018 Değişim % 2017 2018 Değişim % 

Anaokulları 4 6 50 360 337 -6 19 42 121 

Anasınıfı (Okullarda)   5 -   371 -     - 

İlkokul 5 7 40 771 904 17 109 129 18 

Ortaokul 8 10 25 1573 1671 6 115 140 22 

Anadolu Lisesi 4 6 50 486 1019 110 34 60 76 

Sağlık Meslek Lisesi 1 1 0 183 154 -16 11 10 -9 

Temel Lise 4 4 0 898 627 -30 66 66 0 

Rehabilitasyon Mer 3 3 0 635 650 2 58 - - 

MTSK 10 10 0     - 30 - - 

Muhtelif Kurslar 30 31 3 950 1020 7 221 - - 

Özel Yurtlar 15 15 0 489 489 0 - - - 

TOPLAM 84 98 17 6345 7242 14 663 447 - 

Öğretmen dağılımı açısından Manavgat ilçesi incelenecek olursa 2597’si devlet okullarında, 475’i 

Özel Kurumlarda olmak üzere toplam 3072 öğretmen çalışmaktadır. (Tablo 9) 

Tablo 9: Manavgat İlçesi Okullara Göre Öğretmen Sayısı (Kn.Manavgat İlçe Milli Eğt. Müd.,2018) 

Okul Devlet Özel 

Anaokulu 57 22 

İlkokul 706 76 

Ortaokul 715 192 

İmam Hatip Ortaokulu 62 - 

Lise 698 185 

Ram 13 - 

Özel Eğitim Okulu 34 - 

Halk Eğitim Merkezi 11 - 

Mesleki Eğitim Merkezi 18 - 

Milli Eğitim Müdürlüğünde 7 - 

Ücretli Öğretmen 276 - 

Toplam 2597 475 

Genel Toplam 3072 

İlçe genelinde hakim olan sektörlerin devamı ve daha da gelişmesi için bu sektörlere girdi verecek 

eğitim kurumlarının açılması, bu sektörlerin geleceği olan gençlerin eğitilmesi Manavgat’ın 

kalkınması için gereklidir. Bu açıdan ilçeden bulunan Akdeniz Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek 
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Okulu ve Turizm Fakültesi stratejik öneme sahiptir. Tablo 10’da belirtildiği gibi 2018 yılında 

öğrenci sayısını geçtiğimiz seneye oranla %5 artıran, 3685 öğrencinin kayıtlı olduğu Manavgat 

Meslek Yüksek Okulu’nda; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, 

İşletme Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgisayar Programcılığı, Pazarlama, Aşçılık ve 

Çocuk Gelişimi programları vardır. Turizm fakültesine ise 724 öğrenci devam etmekte ve bu 

öğrenciler Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Turizm Rehberliği ve Turizm 

İşletmeciliği bölümlerinde kayıtlı bulunmaktadırlar. Bunların yanında 2017-2018 yılında İşletme 

Enformatiği bölümüyle eğitim ve öğretime başlayan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde de 

kayıtlı 23 öğrenci bulunmaktadır.  

Tablo 10: Manavgat Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Sayıları, 2018 (Kn. Manavgat MYO, 2018) 

Program 

Öğrenci 
Sayısı 

2017 2018 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 446 448 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 204 228 

İşletme Yönetimi 443 479 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 570 598 

Bilgisayar Programcılığı 177 202 

Pazarlama 367 269 

Aşçılık 129 148 

Çocuk Gelişimi  58 

TOPLAM 2236 2430 
   

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö) 314 318 

İşletme Yönetimi (İ.Ö) 193 219 

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö) 410 395 

Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) 164 187 

Pazarlama (İ.Ö) 165 136 

TOPLAM (İ.Ö) 1246 1255 
   

GENEL TOPLAM 3482 3685 

İlçede şimdilik programlar ve bölümler 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 katacaktır. 

3.3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

Manavgat ilçesinde 1’i devlet hastanesi olmak üzere 6 hastane, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 

19 adet Aile Sağlığı Merkezi, 2 adet Tıp Merkezi, 1 adet Poliklinik, 4’ü aktif olmak üzere 9 adet 

Sağlık Evi, 61 adet Aile Hekimliği Birimi ve 150 adet Eczane bulunmaktadır. (Tablo 11) 
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Tablo 11: Manavgat İlçesi’nde Yer Alan Sağlık Tesisleri, 2018 (Kn. İlçe Sağlık Müd.,2018) 

Genel Bilgiler 2018 

Hastane 6 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sayısı 1(24UNIT) 

Toplum Sağlığı Merkezi 0 

Aile Sağlığı Merkezi 21 

Tıp Merkezi Sayısı 2 

Poliklinik Sayısı 1 

Sağlık Evi Sayısı 9 (6 Aktif) 

Aile Hekimliği Birimi 64 

Toplam Yatak Sayısı 454 

Onbin Kişiye Düşen Yatak Sayısı 27.1 

Yatak İşgal Oranı 55.45% 

Bin Kişiye Düşen Doktor Sayısı 1.453 

Hekim Muayenehane Sayısı 24 

Diş Hekimi Muayenehane Sayısı 36 

Diş Hekimi Polikliniği Sayısı 9 

Optik Sayısı 135 

Eczane Sayısı 163 

Ambulans (Kamu:K+Özel:Ö) 6K+18Ö=24 

112 İstasyonu 5 

Bebek Ölüm Hızı (Binde) 6% 

Evde Sağlık Hizmeti Verilen Kişi MDH:2642 

İlçenin en büyük hastanesi olan Manavgat Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesi 229 olup toplam 

hekim sayısı 87’dir. Hastanede toplam personel sayısı 455’tir. Yatan hasta sayısı 15.067, yatak 

başına düşen hasta sayısı 66, hekim başına düşen hasta sayısı ise 251’dir. (Tablo 12) 

Tablo 12: Manavgat Devlet Hastanesi, 2018 (Kn. İlçe Sağlık Müd.,2018) 

Manavgat Devlet Hastanesi  2018 

Yatak  229 

Hekim 87 

Poliklinik Hizmeti Veren Hekim (Acil Dahil) 75 

Toplam Poliklinik (Acil Dahil) 992.652 

Yatan Hasta 15067 

Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve Diğer Sağlık Personeli (Toplam) 455 

Yatak Başına Düşen Hasta 65.7 

Hekim Başına Düşen Hasta (Yatan) 251 

Hekim Başına Düşen Hasta (Ayakta) 13235 

 

Manavgat İlçesi’nde 5 adet özel hastane yer almaktadır. Özel hastanelerin toplam yatak sayısı 

225’tir. İlçede bulunan tüm hastanenin toplam yatak kapasitesi 454’tür. (Tablo 13) 
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Tablo 13: Manavgat İlçesi'nde Yer Alan Sağlık Kurumları, 2018 (Kn. İlçe Sağlık Müd.,2018) 

Sağlık Kurumları 2018 
Yatak 
Sayısı 

Yatak İşgal 
Oranları 

      

Manavgat Devlet Hastanesi 229 58.1% 

Resmi Sağlık Kur TOPLAMI 229 58.1% 

      

Özel Eslem Hastanesi 45 45.0% 

Özel Anadolu Hastanesi 47 82.0% 

Özel Akdeniz Hastanesi 45 48.0% 

Özel Bilgi Hastanesi 47 40.0% 

Özel Yaşam Hastanesi 41 59.0% 

Özel Sağlık Kur. TOPLAMI 225 52.8% 

      

GENEL TOPLAM 454 55.5% 

2018 yılında Manavgat’ta yer alan sağlık kurumlarında 201 uzman hekim, 128 pratisyen hekim, 

106 diş hekimi, 362 hemşire, 166 ebe, 535 diğer sağlık personeli olmak üzere toplamda 1498 adet 

sağlık personeli istihdam edilmektedir. 2017 yılına göre en büyük değişim diğer sağlık 

personelindeki azalma olarak görülmektedir. (Tablo 14) 

Tablo 14: Manavgat İlçesi'nde İstihdam Edilen Sağlık Personeli Sayısı, 2018 (Kn. İlçe Sağlık 
Müd.,2018) 

Sağlık Personeli  
Sağlık Kurumları Özel Kurumları TOPLAM 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Uzman Hekim 79 76 111 125 190 201 

Pratisyen Hekim 85 85 45 43 130 128 

Diş Hekimi 
36 (5i Uzman 

DH) 
37 (3ü Uzman 

DH) 61 69 97 106 

Hemşire 232 218 130 144 362 362 

Ebe 141 150 16 16 157 166 

Diğer Sağlık Personeli 315 257 291 278 606 535 

Genel TOPLAM 888 823 654 675 1542 1498 

3.4 Kültür 

Manavgat ilçesinde yerleşim Pamphylia 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. 
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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, Belediye Kültür evinde diksiyon ve 

tiyatro kursları verilmektedir. Her yıl İlçede Manavgat Uluslararası Barış Suyu Turizm ve Kültür 

Festivali düzenlenmektedir. Öte yandan, Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 

düzenlenmektedir. 

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 1993'ten bu yana mevcut binasında hizmet vermektedir. Bunun 

yanında ilçede Taşağıl mahallesinde Şube Kütüphanesi de bulunmaktadır. Kitap koleksiyonu 

sürekli artan kütüphanelerde, 2018 yılı itibariyle 35,408’i Manavgat Halk Kütüphanesinde, 

8,930’u Taşağıl Şube Kütüphanesinde olmak üzere toplam 44,338 kitap mevcuttur. Manavgat Halk 

Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı 5091, kütüphaneden 2018 yılı içinde yararlanan kişi sayısı 

78,441’dir. Taşağıl Halk Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı ise 437 kişi, kütüphaneden 2018 yılı 

içinde yararlanan kişi sayısı 20,737’dir. (Tablo 15) 
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Tablo 15: 2018 Yılı Manavgat İlçesi Kütüphane İstatistikleri (Kn. İlçe Halk Kütüphane Müd.,2018) 

2018 
Manavgat Halk Kütüphanesi Taşağıl Şube Kütüphanesi GENEL 

TOPLAM Bayan Bay Toplam Bayan Bay Toplam 

Üye Sayısı 3001 2090 5091 265 172 437 5528 

Süreli Yayınlar, 
İnternet Salonu ve 
Kitaplardan 
Yararlanan Kişi 

39256 39185 78441 12498 8239 20737 99178 

Ödünç Verilen 
Materyal 

14615 7786 22401 5981 4233 10214 32615 

Kitap Sayısı 35408 8930 44338 

 

Manavgat ilçesi dışarıdan gelen spor faaliyetlerine ve sporculara sunduğu olanaklar yanında yerel 

potansiyeli açısından da potansiyeli yüksek bir ilçedir. Şu anda Manavgat’ta bulunan çeşitli 

branşlarda (futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, muay thai, kick boks gibi) 20 ye yakın spor 

kulübü vardır. Tablo 16’da görüldüğü üzere 2018 yılı sonu itibariyle kulüpler futbolda Süper 

Amatör Lig, Futbol U-13 Ligi 6. Grup, Futbol U-11 Ligi 8. Grup, Spor Toto Bal Ligi 7.Grup, Futbol U-

19, Futbol U-17, Futbol U-15 Ligi 4. Grup, Futbol U-14 Ligi 6. Grupta yarışmaktadırlar. Basketbolda 

Basketbol U-14 Erkek, Antalya Basketbol Ligi U-16 Erkek liglerinde, Voleybolda ise Antalya 

Voleybol liglerinde yarışılmaktadır. Ayrıca Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü 

Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi A Grubunda yer almaktadır.  

Tablo 16: 2018 Yılı Manavgat İlçesi Spor Kulüpleri (Kn. Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müd., 2018) 

Manavgat Spor Ilıca Belediye Spor Manavgat Hisar Gençlik Spor 

Süper Amatör Lig Futbol U-14 Ligi 6. Grup Futbol U-14 Ligi 6. Grup 

Futbol U-13 Ligi 6. Grup Futbol U-15 Ligi 4. Grup Futbol U-15 Ligi 4. Grup 

Futbol U-11 Ligi 8. Grup Futbol U-13 Ligi 6. Grup Futbol U-13 Ligi 6. Grup 

Manavgat Belediye Spor Futbol U-11 Ligi 8. Grup Futbol U-11 Ligi 8. Grup 

Spor Toto Bal Ligi 7.Grup Çolaklı Spor Side Spor 

Futbol U-19 Futbol U-14 Ligi 6. Grup Futbol U-13 Ligi 6. Grup 

Futbol U-17 Futbol U-15 Ligi 4. Grup Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü 

Futbol U-15 Ligi 4. Grup Futbol U-13 Ligi 6. Grup Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi A Grubu 

Futbol U-14 Ligi 6. Grup Futbol U-11 Ligi 8. Grup Manavgat Genç Yıldızlar 

Futbol U-13 Ligi 6. Grup Manavgat Genç Saray Spor Antalya Basketbol Ligi U-16 Erkek 

Futbol U-11 Ligi 8. Grup Futbol U-14 Ligi 6. Grup Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü 

Basketbol U-14 Erkek Futbol U-15 Ligi 4. Grup Antalya Voleybol Ligi Midi Kız (1 Takım) 

Sarılar Belediye Spor Futbol U-13 Ligi 6. Grup Antalya Voleybol Ligi Minik Kız (3 Takım) 

Futbol U-14 Ligi 6. Grup Futbol U-11 Ligi 8. Grup Antalya Voleybol Ligi Küçük Kız (2 Takım) 

Futbol U-15 Ligi 4. Grup Kardelen Spor Antalya Voleybol Ligi Yıldız Kız (2 Takım) 

Futbol U-13 Ligi 6. Grup Futbol U-13 Ligi 6. Grup Manavgat 60. Yıl Spor Kulübü 

Futbol U-11 Ligi 8. Grup Futbol U-11 Ligi 8. Grup Antalya Voleybol Ligi Küçük Kız (2 Takım) 

MANAVGAT İLÇESİ SPOR KULUPLERİ Antalya Voleybol Ligi Yıldız Kız (1 Takım) 
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 İlçede Atatürk Stadyumunun yanı sıra, belediyelere, okullara, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve 

otellere ait çok sayıda futbol sahaları, havuzlar ve tenis kortları ile semt sahaları bulunmaktadır. 

(Tablo 17) 

Tablo 17: 2018 Yılı Manavgat İlçesi Spor Tesisleri (Kn. Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müd., 2018) 

Tesisin Adı 
Seyirci 

Kapasite 
Ölçüleri Yapısı/Özellikleri 

Yüzölçümü
(m²) 

Kullanım Durumu 

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu 1000 40*20 Parke 12343 Spor Gen. Müd. 

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi -  Yüzme Havuzu  Manavgat Bel. 

Atatürk Stadyumu 5000  Stadyum  Manavgat Bel. 

Atatürk Stadyumu Antrenman Sahası -  İdman Sahası   

Evrenseki Stadyumu 1200  Stadyum  Manavgat Bel. 

Evrenseki Stadyumu Antrenman 
Sahası 

-  İdman Sahası  Manavgat Bel. 

Şelale Anadolu Lisesi Kapalı Spor 
Salonu 

75 26*14 Poliüretan 900 Milli Eğt. Müd 

Hatice Sezer Anadolu Lisesi - 40*20 Poliüretan-Çadır 800 Milli Eğt. Müd 

Ahmet Köseoğlu İlköğretim Okulu - 40*20 Poliüretan-Çadır 800 Milli Eğt. Müd 

Çolaklı Atatürk Stadı 500  Çim  GençlikveSpor Bak. 

Çolaklı Üçtepeler Stadı 500  Çim  GençlikveSpor Bak. 

Namık Karamancı Fen Lisesi Kapalı 
Spor Salonu 

125 26*14 
Betonarme-

Sentetik 
900 Milli Eğt. Müd 

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 
Kapalı Spor Salonu 

150 40*20  900 Milli Eğt. Müd 

Dr. Hüseyin Vural Spor Salonu 75 26*14  600 Milli Eğt. Müd 

Başarı Koleji - 26*14  400 Okul 

Bahçeşehir Koleji - 8.5*19 Yüzme Havuzu 200 Okul 

Bahçeşehir Koleji - 26*14 Kauçuk 400 Okul 

İstek Koleji - 8.5*19 Yüzme Havuzu 200 Okul 

İstek Koleji - 26*14 Kauçuk 400 Okul 

Çardak Şh. Py. Uzm. Çavuş Mustafa 75  Kauçuk  Milli Eğt. Müd 

Ilıca Sahası -    GençlikveSpor Bak. 

Side Atatürk Sahası -    Manavgat Bel. 

Side Antrenman Sahası -    Manavgat Bel. 

3.5 Emniyet Hizmetleri 

2017 yılında Manavgat ilçesinde ölümlü kaza sayısı 3’tür. Yaralamalı kaza sayısı 2016 yılında 399, 

2017 yılında 350, 2018 yılında ise 431’dir. Yaralı sayısı 2016 yılında 598 iken 2017 yılında 509 

olmuş, 2018 yılında 635’e çıkmıştır. Toplam kaza ise 2016 yılında 753, 2017 yılında 556, 2018 

yılında 673 olmuştur. (Tablo 18) 

Tablo 18: Manavgat'ta Gerçekleşen Trafik Kazaları, 2018 (Kn. İlçe Emniyet Müd., 2018) 

TÜRÜ 2017 2018 Değişim 

Ölümlü Kaza 3 2 -1 

Yaralamalı Kaza 350 431 81 

Maddi Has. Kaza 203 240 37 

TOPLAM KAZA 556 673 117 
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Ölü Sayısı 3 2 -1 

Yaralı Sayısı 509 635 126 

 

Manavgat ilçesindeki tescilli araç toplamı 2016 yılında 85.874 iken 2017 yılında ise 89.898 

olmuştur. 2018 verilerine ulaşılamamıştır. (Tablo 19) 

Tablo 19: Tescilli Araç Son Durum, 2017 (Kn. İlçe Emniyet Müd., 2018) 

Araç Cinsi 2016 2017 

Motosiklet 18.563 19.284 

Otomobil 40.103 42.362 

Minibüs 2.154 2.231 

Otobüs 1.453 1.460 

Kamyonet 15.925 16.619 

Kamyon 1.781 1.817 

Traktör 5.081 5.292 

Çekici 215 203 

Özel Amaçlı Taşıt 239 247 

Tanker 76 75 

Arazi Taşıtı 41 34 

Römork/Yarı Römork 243 273 

Özel Plaka 0 1 

TOPLAM 85.874 89.898 

 

2017 yılında tescil edilen araç durumu ise otomobilde 2.509, motosiklet 740, kamyonette 841 

olmuştur. 2018 verilerine ulaşılamamıştır. (Tablo 20) 

Tablo 20: 12 Aylık Tescil Edilen Araç Sayısı, 2017 (Kn. İlçe Emniyet Müd., 2018) 

Araç Cinsi 2016 2017 

Motosiklet 387 740 

Otomobil 1823 2509 

Minibüs 42 93 

Otobüs 40 30 

Kamyonet 755 841 

Kamyon 50 45 

Traktör 163 226 

Çekici 23 4 

Özel Amaçlı Taşıt 18 16 

Tanker 1 1 

Arazi Taşıtı 0 0 

Römork/Yarı Römork 32 20 

Özel Plaka 0 1 

TOPLAM 3334 4526 
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2017 yılında 3.544 adet yeni sürücü belgesi kaydı alınmış olup yılsonu itibariyle toplam sürücü 

belgesi sayısı 77.812’ye ulaşmıştır. 2018 verilerine ulaşılamamıştır. (Tablo 21) 

Tablo 21: İşlem Yapılan Sürücü Belgesi (Kn. İlçe Emniyet Müd., 2018) 

Türü 2017 

Yeni Kayıt 3544 

Zayii-Yıpranma-Yenileme 7093 

Fark 615 

Tebdil 34 

TOPLAM 11286 

    

Sürücü Belgesi TOPLAM 77812 
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4 MANAVGAT EKONOMIK 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.  

4.1 Tarım ve Hayvancılık 

Manavgat ilçesinin toplam arazi varlığının %17,68’ini tarım arazisi oluşturmaktadır. İlçe 

yüzölçümünün %7,66’sını çayır ve mera alanları, %74,66’sını orman ve tarım dışı araziler 

oluşturmaktadır. (Tablo 22) 
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Tablo 22: Manavgat İlçesi'nin Yüzölçümü (Kn. İlçe Tarım Müd., 2018) 

Cinsi Ölçüm 

Tarım Alanı 
Miktar (da) 423,360 

Oran (%) 17,68 

Çayır ve Mera 
Miktar (da) 183,353 

Oran (%) 7,66 

Orman ve Tarım 
Dışı Arazi 

Miktar (da) 1.787.522,93 

Oran (%) 74,66 

Toplam Yüzölçümü (da) 2.394.235,93 

Manavgat ilçesinde Tablo 23’te görüldüğü gibi 2018 yılı toplam tarım ve hayvancılık geliri 2017 

yılına göre %43 artarak 1.378.571.337,5 TL olduğu görülmektedir. Toplam üretim içerisinde 

796.222.487,5 TL ile en fazla geliri bitkisel üretimin sağladığı görülmektedir. Bunun yanında bir 

önceki yıla göre oransal olarak geliri en çok artan %53 lik artışla hayvansal ürünler değeri 

olmuştur. 

Tablo 23: Manavgat İlçesi Tarım ve Hayvansal Üretim Değerleri, 2018 (Kn. İlçe Tarım Müd., 2018) 

Üretim Konusu 
Üretim Değeri 

2017 2018 

Bitkisel Üretim (TL) 564,407,818.75 796,222,487.50 

Canlı Hayvanlar Değeri (TL) 318,556,525.00 462,075,850.00 

Hayvansal Ürünler Değeri (TL) 78,803,875.00 120,273,000.00 

TOPLAM 961,768,218.75 1,378,571,337.50 

Toplam tarım ve hayvancılık üretim değerlerinde en fazla paya sahip olan %40,04 ile sebzeciliktir. 

Sebzeciliği %27,05 ile meyvecilik ve %15,76 ile tarla bitkileri takip etmektedir. Toplam üretim 

değeri içindeki paylar arasında sebzecilik, tarla bitkileri, su ürünleri, süs bitkilerinin payı 

düşerken, meyvecilik, hayvancılık ve ormanlık alandaki defne çalba vb. ürünlerinin payı artmıştır. 

Sebzecilik ve su ürünleri türünde üretim miktarı düşmesine karşın üretim değerlerinde sırayla 

%37 lık ve %6 artış olmuştur. Kesme çiçek ve tarla bitkileri üretiminin aynı kalmasına rağmen 

üretim değerleri sırayla %25 ve %22 artmıştır. Üretim miktarında en çok artış %174lük oranla 

Ormanlık alandaki defne çalba vb türlerinde olmuş, daha sonra %27lık bir oranla meyvecilik 

üretiminde ve %16lık oranla süs bitkilerinde olmuştur.  

Üretim miktarına paralele olarak, üretim değerlerindeki en büyük artış oranı %269 oranı ile 

Ormanlık alandaki defne çalba vb türünde, %63 oranı ile meyvecilikte olmuştur. Bunları %53 ile 

hayvancılık ve %37 ile sebzecilik türlerinin üretim değerleri değişimi izlemektedir. (Tablo 24) 
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Tablo 24: Manavgat İlçesi Tarım ve Hayvansal Üretim Değerleri, 2018 (Kn. İlçe Tarım Müd., 2018) 

Cinsi 
Üretim Miktarı (ton) Üretim Değeri (TL) 

Top Üretim 
Değeri 

İçindeki Payı 
(%) 

2017 2018 Değişim(%) 2017 2018 Değişim(%) 2017 2018 

Sebzecilik (örtü 
altı dahil) 

253,947.520 251,035.175 -                 1 269,798,507.5 368,781,312.50 37 41,6 40,04 

Meyvecilik 
(örtü altı dahil) 

89,546.750 113,391.7 27 152,850,861.25 249,135,175.00 63 23,57 27,05 

Tarla Bitkileri 144,054.200 144,476 0 118,701,825.00 145,173,500.00 22 18,30 15,76 

Hayvancılık  18241.45-
472500 

- 78,803,875.00 120,273,000.00 53 12,15 13,06 

Su Ürünleri 281.500 260.3 -                 8 4,284,517.00 4,525,956.00 6 0,66 0,49 

Kesme Çiçek 
(dal) 

260,000 260,000 - 156,000.00 195,000.00 25 0,024 0,02 

Süs Bitkileri 
(adet) 

7,745,000 8,995,000 16 22,900,625.00 29,437,500.00 29 3,53 3,20 

Diğer (Ormanlık 
alandaki 

defne,çalba vb) 
730 2,000 174 949,000.00 3,500,000.00 269 0,166 0,38 

TOPLAM (ton-
adet) 

488,559.970 529,404.625 8 684,445,210.75 921,021,443.50 35 100 100 

4.1.1 Tarım 

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 25’te görüldüğü gibi, 2018 yılı Manavgat 

ilçesinde tarım arazilerinin %43,4’ü tarla bitkileri için değerlendirilmektedir. Buna karşılık katma 

değeri yüksek ürünlerden süs bitkileri sadece %0,1’lik bir alanı kaplamaktadır.  

Tablo 25: Manavgat İlçesi Tarım Arazilerinin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı, 2018 (Kn. İlçe Tarım 
Müd., 2018) 

 2017 2018 

Cinsi Miktarı (da) 
Oranı 

(%) 
Miktarı (da) 

Oranı 
(%) 

Tarla Bitkileri (ikinci ekilişler hariç) 184,817 43.7 183,705 43.4 

Açık Tarla (Sebze) 33,011 7.8 32,363 7.6 

Örtüaltı (Sebze) 12,136 2.9 12,209 2.9 

Süs Bitkileri 555 0.1 565 0.1 

Meyvelikler (örtü altı meyve dahil) 57,018 13.5 62,322 14.7 

Nadas ve Tarıma elverişli olup kullanılmayan alan 135,823 32.1 132,196 31.2 

TOPLAM 423.360 100 423.360 100 

 

Tarla bitkileri üretim alanı açısından buğday ilk sırada yer almakta olup üretim miktarı açısından 

slajlık mısır ilk sırada yer almaktadır. Silajlık mısırdan sonra üretim miktarı en fazla olan ürünler 

buğday ve mısırdır. Tablo 26’da görüleceği gibi, ilçede susam da önemli bir ürün olarak 
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belirmektedir. Burada ise susamın ne tür işlendiği ve nasıl değerlendirildiği önemli bir konu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü susam sanayiye konu olduğundan 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) %27’de kalmaktadır. Silajlık mısır ise tarla 

bitkileri ekim alanının %5’ini oluşturmakta iken tarımsal üretim değeri %33’tür. Manavgat 

ilçesinde, katma değerinin daha fazla olması sebebiyle, silajlık mısır üretimine daha fazla yer 

verilebilir. Nitekim 2017 yılı ve 2018 yılları arasındaki üretim miktarında buğday ve mısır(dane) 

üretimlerinin %1 azaldığı, silajlık mısırın üretiminin %2 arttığı gözlenmektedir. 

Tablo 26: Tarla Bitkileri Ekiliş ve Üretim Miktarları, 2018 (Kn. İlçe Tarım Müd., 2018) 

Ürün 

2017 2018 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi (%) 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi (%) 

Buğday 104100 45 38810 27 105000 46 37275 26 

Silajlık 
Mısır 11400 5 47475 33 12000 5 50000 35 

Pamuk 13500 6 5975 4 13500 6 5975 4 

Mısır 
(dane) 15000 7 13900 10 14000 6 12950 9 

Susam 39000 17 2665 2 40000 17 2730 2 

Diğerleri 47687 21 35229.2 24 45925 20 35546 25 

TOPLAM 230687 100 144054.2 100 230425 100 144476 100 

 

Manavgat ilçesinde açıkta sebze yetiştiriciliğinde üretim alanı açısından il sırayı karpuz (46) 

almakta daha sonrasında kavun (22) , biber (11) ve kabak (9) almaktadır. Üretim miktarları da 

Tablo 27’de görüleceği gibi üretim alanlarına paralel olarak gelişmekte, ilk sırada yine karpuz 

(61), sonrasında kavun kavun (15) , biber (9) ve kabak (8) olarak sıralanmaktadır. 2017 yılına 

göre üretim miktarları karşılaştırıldığında karpuz üretiminin %1 azaldığı, kabak ve fasulyenin %1 

arttığı gözlenmektedir. 
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Tablo 27: 2017-2018 Açıkta Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları (Kn. İlçe Tarım Müd., 
2018) 

Ürün 

2017 2018 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi (%) 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi (%) 

Karpuz 16000 48 96000 62 15000 46 90000 61 

Kabak(sakız) 2570 8 10280 7 2800 9 11200 8 

Kavun 7400 22 23680 15 7000 22 22400 15 

Biber(sivri) 3250 10 14625 9 3460 11 13840 9 

Patlıcan 1100 3 4950 3 1200 4 4800 3 

Domates 320 1 1920 1 325 1 1950 1 

Fasulye (taze)· 425 1 765 0 450 1 810 1 

Bakla 500 2 350 0 500 2 350 0 

Diğerleri 1526 5 2565 2 1628 5 3010.175 2 

TOPLAM 33091 100 155135 100 32363 100 148360.175 100 

 

Manavgat ilçesi tarım alanlarının yalnızca %2,9’unda seracılık yapılmaktadır. Tarımsal kalkınma 

açısından bakıldığında, katma değeri yüksek olan örtü altı üretimin tarım alanlarındaki payının 

artırılması gerektiği düşünülmektedir.  

2017 yılında ilçede yer alan sera alanlarının %60’ını plastik tünel, %38’ini plastik sera ve %2’sini 

de cam seralar oluştururken, 2018 yılında plastik tünel %52, plastik sera %47 ve cam sera %2 

oranlarındadır. Geçmiş yıl ile bu yıl arasında sera alanlarında %17 lik bir artış gözlenmiştir. Bunun 

nedeni ilçede üretimine başlanan muz seraları olduğu düşünülebilir. (Tablo 28) 

Tablo 28: Manavgat İlçesi’nde Sera Alanlarının Çeşitlerine Göre Dağılımı, 2018 (Kn. İlçe Tarım 
Müd., 2018) 

Cinsi 
Miktarı (da) 

2017 % 2018 % 

Cam Sera 260 2 260 2 

Plastik Sera 5170 38 7370 47 

Plastik Tünel 8011 60 8108 52 

TOPLAM 13441 100 15738 100 

Artış Yüzde (%) 17 
 

Tablo 29’da görüleceği gibi 2017 yılında örtü altı tarımında en fazla alana sahip olanlar sırasıyla; 

karpuz, domates ve kabak yer almakta, üretim miktarı açısından bakıldığında sırayla en çok 

domates, karpuz ve biber üretilmektedir. 2018 yılında üretim alanları en çok karpuz, muz ve 

domates ürünlerinin olmuş, üretim miktarları ise domates, muz ve karpuz olarak sıralanmıştır. 

Geçtiğimiz 1 yıllık süre içerisinde muz üretim alanları ve üretim miktarındaki artış dikkat 

çekmekte, yeni başlanan muz üretiminin şimdilik başarılı olduğu gözlenmektedir.  
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Tablo 29: Örtü Altı Sebze Yetiştiriliş Alanları ve Üretim Miktarları, 2018 (Kn. İlçe Tarım Müd., 
2018) 

Ürün 

2017 2018 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi (%) 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi (%) 

Karpuz 4040 30.1 20468 18.8 4075 25.9 23898 18.3 

Kabak 2270 16.9 12140 11.1 2290 14.6 12270 9.4 

Hıyar 620 4.6 10955 10.1 620 3.9 10955 8.4 

Patlıcan 731 5.4 5566.52 5.1 721 4.6 5486 4.2 

Domates 2745 20.4 37195 34.1 2755 17.5 37335 28.7 

Fasulye 151 1.1 336.5 0.3 151 1.0 336.5 0.3 

Muz 1240 9.2 9920 9.1 3400 21.6 27200 20.9 

Çilek 60 0.4 215.5 0.2 115 0.7 410 0.3 

Biber 1357 10.1 11573.5 10.6 1384 8.8 11816.5 9.1 

Diğerleri 227 1.7 600.5 0.6 227 1.4 600.5 0.5 

TOPLAM 13441 100.0 108970.52 100.0 15738 100.0 130308 100.0 

Alan Artış 
(%) 

17 

Üretim 
Artış (%) 

20 

 

Manavgat ilçesinde meyce yetiştirilme alanları geçen yıla göre %9 artmış ve üretim de %27 

artmıştır. Geçtiğimiz yıllarda da günümüzde de üretim miktarı en çok olan ürün şimdilik 

portakaldır. Toplam üretim alanının %25.3’ünü kaplayan ürünün toplam üretim miktarının 

%42’sini oluşturmaktadır. Muz üretimi yine bahsedildiği büyük bir artış göstermiş, 2017 de 

toplam alanın %2.2’sini kaplayıp üretimin %11.4 lük payına sahipken, 2018 yılında toplam alanın 

%5.5’ini kaplayıp üretim miktarının %24’ünü oluşturur hale gelmiştir. Bunların yanında ilçede 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) 
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Tablo 30: 2017 - 2018 Meyve Yetiştirilme Alanları ve Üretim Miktarları (Kn. İlçe Tarım Müd., 
2018) 

Ürün 

2017 2018 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 
(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi 

(%) 

Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Alanı 
(%) 

Üretim 
Miktarı 
(ton) 

Üretimdeki 
Yüzdesi 

(%) 

Portakal 
(toplam) 

15300 26.8 43111.5 48.1 15750 25.3 48024 42.4 

Zeytin (yağlık, 
sofralık) 

26500 46.5 13659.5 15.3 28500 45.7 11994.5 10.6 

Nar 6200 10.9 11338 12.7 6200 9.9 13659.75 12.0 

Kiraz 650 1.1 288 0.3 685 1.1 288 0.3 

Üzüm (çekirdekli, 
ç.siz, örtü altı 
dahil) 

1293 2.3 2782.25 3.1 1330 2.1 2998.5 2.6 

Muz (örtü altı 
dahil) 

1240 2.2 9920 11.1 3400 5.5 27200 24.0 

Diğerleri 5835 10.2 8447.5 9.4 6457 10.4 9226.95 8.1 

TOPLAM 57018 100.0 89546.75 100.0 62322 100.0 113391.7 100.0 

Alan Artış (%) 9 

Üretim Artış (%) 27 

 

2016 yılında toplam 9.220 çiftçi/işletmeye destek sağlanmış olup, toplam destek tutarı 10.541.318 

TL olmuştur. 2017 yılında destek alan çiftçi/işletme sayısı 6354 olup, bunlar 10.501.439 TL 

destek almıştır. 2018 yılında da bu sayılar 4964 çiftçi/işletme ve 2.284.859 TL olmuştur. Burada 

bir noktayı hemen vurgulamak lazımdır; yıllar itibarıyla Manavgat ilçesinde tarımsal destek 

miktarları büyük oranda azalmakta olup, bu konu acil masaya yatırılmalıdır. (Tablo 31) 

Tablo 31: 2017 - 2018 Yılları Manavgat İlçesi Tarım Desteklemeleri (Kn. İlçe Tarım Müd., 2018) 

Ürün 

2016 2017 2018 

Proje 
(Çiftçi-
İşletme 
Sayısı) 

Proje 
Tutarı 

(TL) 

Hibe Tutarı 
(TL) 

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 

4395  4274667.46 4387  6027358.0
85 

3902  908416.
03 

Hayvansal 
Desteklemeler 

4825  6266650.47 1967  4474081.0
4 

1062  137644
2.78 

Özel İdare 
Yatırımları 

         

TOPLAM 9220  10,541,317.
93 

6354  10,501,43
9.13 

4964  2,284,8
58.81 
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4.1.2 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 32’de 

görüldüğü gibi 2018 yılı itibarıyla; ilçede 144.800 adet kıl keçisi, 110.750 adet koyun, 249 adet 

manda ve 28.835 adet sığır bulunmaktadır. Bunların yanında 17660 adet arı kovanı ve 45710 

kanatlı hayvan bulunmaktadır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir konu ise büyükbaş 

hayvanların büyük çoğunluğunun kültür ırklarından oluşmasıdır. 2018 yılı itibarıyla hayvancılık 

açısından ortaya çıkan temel bulgu şudur; manda ve arı kovanı sayısında azalma görülmekte iken 

keçi ve koyun sayısında %10 luk artış bulunmaktadır.  

Tablo 32: 2017 - 2018 Yılları Hayvan Varlığı (Kn. İlçe Tarım Müd., 2018) 

Karne Adı 
Sayı 

2017 2018 Değişim 

KEÇİ (KIL KEÇISİ VE DİGER IRKLAR) 132658 144800 12142 

KOYUN (YERLİ VE DİGER IRKLAR) 98470 110750 12280 

MANDA 359 249 -110 

SIĞIR (KÜL TÜR, MELEZ VE YERLİ IRKLAR) 24990 28835 3845 

ARI KOVAN SAYISI 18675 17660 -1015 

KANATLI HAYVAN SAYISI 42653 45710 3057 

 

İlçenin hayvansal üretimden kazandığı değer geçtiğimiz yıla oranla % 63 artmıştır. Özellikle 

küçükbaş deri ürünlerinde elde edilen gelirin %385 artması ve büyükbaş deri ürünlerinden elde 

edilen gelirin %82 artması ve bunların yanında genel olarak tüm ürünlerden elde edilen gelir 

Manavgat’ta hayvancılığın geliştiğini göstermektedir. Deri alanındaki bu gelişim Meslek Yüksek 

Okulu ve kurslar aracılığıyla verilen eğitimler ile desteklenmelidir. 2018 yılında hayvansal üretim 

faaliyetlerinde gelir açısından ilk sırayı toplam ürün değerindeki %73.2 lik payıyla kırmızı etin 

aldığı görülmektedir. Kırmızı etten sonra en çok gelir getiren ürünler süt (%20.6) ve baldır (%4.4). 

Geçtiğimiz yıla göre geliri azalan tek ürün balmumudur. (Tablo 33) 
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Tablo 33: 2017 - 2018 Yılları Hayvancılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelir (Kn. İlçe Tarım Müd., 
2018) 

Hayvansal 
Ürünler 

2017 2018  

Üretim 
Miktarı 

(ton-
adet) 

Üretim 
Değeri (TL) 

Üretim 
değerindeki 
Yüzdesi (%) 

Üretim 
Miktarı 

(ton-
adet) 

Üretim 
Değeri (TL) 

Üretim 
değerindeki 
Yüzdesi (%) 

2017-
2018 

Üretim 
değeri 

Değişimi 
% 

ET-KIRMIZI 1890 52,920,000 71.7 2750 88,000,000 73.2 66.29 

SÜT 13200 14,520,000 19.7 15000 24,750,000 20.6 70.45 

YÜNYAPAGI 153500 383,750 0.5 200000 650,000 0.5 69.38 
DERİ(küçük baş) 

adet 
20075 60,225 0.1 22500 292,500 0.2 385.68 

DERİ(büyük 

baş) ton 
87,48 393,660 0.5 150 720,000 0.6 82.90 

BAL 166,5 4,995,000 6.8 132.45 5,298,000 4.4 6.07 

BALMUMU 11,562 231,240 0.3 9 225,000 0.2 -       2.70 

YUMURTA 400000 300,000 0.4 450000 337,500 0.3 12.50 

TOPLAM  73,803,875 100.0  120,273,000 100.0  

Ürt.Değ. Artış (%) 63  

4.2 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. 

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.  

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 
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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. Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileri ve TUROB’un yayınladığı rapora göre 2018 yılında 

2017’ye göre %6 artış ile 1,4 milyar uluslararası turist sayısına ulaşılmıştır. Orta Doğu (% + 10) 

ve Afrika (% + 7) dünya ortalamasının üzerinde büyürken, Asya ve Pasifik ve Avrupa% 6'da 

büyümüştür. 2019 için UNWTO, büyüme eğilimine paralel olarak % 3-4 artış öngörmektedir. 

UNWTO,  dünya çapındaki uluslararası turist varışlarının  (gece başına gelen ziyaretçilerin) 

2018'de % 6 artarak küresel ekonomide kaydedilen % 3,7'lik büyümenin üzerinde olduğunu 

tahmin etmektedir. Göreceli olarak,  Orta Doğu  (%+10),  Afrika  (%+7),  Asya ve Pasifik ve Avrupa  

(her ikisi de  %+ 6'da) 2018'de büyümüştür. UNWTO’nun 2010’da yayınlanan raporu,  2020’de 

1,4 milyar uluslararası turist geleceğini öngörmüştü.  Ancak,  daha güçlü ekonomik büyüme,  daha 

uygun fiyatlı hava yolculuğu, teknolojik değişiklikler,  yeni iş modelleri ve daha fazla vize 

kolaylaşması son yıllardaki büyümeyi hızlandırmıştır. 

Bölgelere göre turizm sektörü incelendiğinde Avrupa'ya gelen uluslararası turist sayısı 2018'de 

713 milyona ulaştı; bu 2017'ye kıyasla % 6'lık bir artışı gösteriyor. Büyüme, Güney ve Akdeniz 

Avrupa (+%7), Orta ve Doğu Avrupa (%+6) ve Batı Avrupa (+%6). Kuzey Avrupa'daki sonuçlar 

İngiltere'ye gelenlerin zayıflığı nedeniyle sabit kaldı. 

Asya ve Pasifik  (%+6),  2018’de 343 milyon uluslararası turist geldiğini kaydetti.  Güneydoğu 

Asya’ya gelenlerin  %7,  ardından Kuzey-Doğu Asya  (%+6)  ve Güney Asya  (%+5)  sıralandı. 

Okyanusya %+3 oranında bir büyüme göstermiştir. 

Amerika(%+3) 2018’de 217 milyon uluslararası turist ağırladı. Büyüme, Kuzey Amerika (%+4) ve 

ardından Güney Amerika (%+3), Orta Amerika ve Karayipler, Irma ve Maria kasırgalarının etkisini 

yansıttı. (Her ikisi %-2). Afrika’dan gelen veriler 2018’de (% + 10’da Kuzey Afrika ve Sahra Altı 

+% 6’da)% 7’lik bir artışa işaret ederek 67 milyon kişiye ulaştı. 

Orta Doğu (%+10), uluslararası turist sayısında 64 milyona ulaştı. Mevcut eğilimlere, ekonomik 

beklentilere ve UNWTO Güven Endeksi'ne dayanarak, UNWTO uluslararası varışların gelecek yıl 

%3 ila %4 oranında büyümesini öngörüyor. 
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Uluslararası turizm gelirleri ise 2017 yılında reel olarak%  4,9 oranında artarak  (döviz kuru 

dalgalanmalarına ve enflasyona göre düzeltilmiş) 1,340 milyar ABD doları olmuştur. Dünya 

çapında ihracat kategorisi olarak turizm, kimyasallar ve yakıtlardan sonra ve otomotiv 

ürünlerinden önce üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede turizm en çok 

ihracat yapan kategoridir. 

Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR'ın hazırladığı Aralık 2018 Ülke 

Performans Raporunu incelediğimizde, 018 yılı on iki ay toplamında oda gelirlerinde (RevPar) en 

büyük artışı yaşayan ülke %16,9 (2018:46,64Euro/2017:39,91 Euro) ile Türkiye olmuştur. 

Bununla beraber, 2017 yılı on iki ay otel doluluklarında en büyük artışı gösteren ülke de Türkiye 

olmuştur. (+%9,6 artış / %66,2 doluluk – 2017: %60,4). 2018 yılsonu genelinde 27 Avrupa Ülkesi 

ortalama oda fiyatı (ADR) 114,44 Euro (2017:108,9 Euro) olarak ölçülmüştür. (Türkiye: 70,44 

Euro). 2018 yılsonu genelinde 27 Avrupa Ülkesi ortalama doluluk oranı %72,4 (2017:71,5) olarak 

ölçülmüştür. (Türkiye: %66,2). 2018 yılı on iki aylık dönemde oda gelirlerinde (RevPAR) en büyük 

artışı yaşayan ikinci Avrupa destinasyonu %24,4 artış oranı ile İstanbul olmuştur. (2018 

revpar:58,82 Euro/2017 revpar:47,28) (1. Moskova). 2018 yılı on iki aylık dönemde Avrupa 

geneli doluluk oranlarında en yüksek artış oranı %12,7 ile İstanbul’a aittir. (2017: %63,1 – 2018: 

%71,1). 2018 yıl sonu genelinde 35 Avrupa Destinasyonu ortalama oda fiyatı (ADR) 111.44 Euro 

(2017:108,98 Euro) olarak ölçülmüştür. (İstanbul: 82,73 Euro). 2018 yılsonu genelinde 35 Avrupa 

Destinasyonu ortalama doluluk oranı %72,4 (2017:71,5) olarak ölçülmüştür. (İstanbul: %71,1). 

İstanbul ilinde 2018 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2018 

toplam); Occupancy (doluluk oranı) - %71,1 (2017 -  %63,1) (2016 -  %49,6), ADR (Ortalama 

Günlük satılan oda bedel)    - 82,73 Euro (2017 – 74,91 Euro) (2016–88,73 Euro), RevPAR 

(Odabaşı elde edilen gelir) -  58,82 Euro (2017 – 47,28 Euro) (2016 – 44,05 Euro) olmuştur.  

Antalya ilinde 2018 yılbaşından Aralık sonuna kadar geçen sürede ise (Ocak – Aralık 2018 

toplam); Occupancy (doluluk oranı) - %65,3 (2017 -  %59,1) (2016 -  %53,8), ADR (Ortalama 

Günlük satılan oda bedel)- 76,81 Euro (2017 – 74,58 Euro) (2016–78,73 Euro), RevPAR (Odabaşı 

elde edilen gelir) -  50,18 Euro (2017 – 44,09 Euro) (2016 – 42,34 Euro) olmuştur. 

MasterCARD’ın hazırladığı ‘Türkiye Turizm Sektörü’ne Genel Bakış- 2018’ raporuna göre, nakit 

çekim ve pos harcamalarından hareketle 5 ülkenin kritik öneme sahip olduğu görülmektedir. 

Harcamalardaki payına göre ilk sırayı %19 ile Almanya almakta ardından Hollanda (%10), Rusya 

(%8), İngiltere (%8), S.Arabistan (%7) gelmektedir. Yurt dışı kartlar tarafından Türkiye’de 

gerçekleştirilen harcamaların yaklaşık %50’den fazlası 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kart başına ortalama harcama tutarı ~638 USD’dir. S. Arabistan kart başına harcama ortalaması 

(1400$) genel ortalamanın 2.2 katıdır.  
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Türkiye, Rus turistler arasında en çok harcama yapılan 7. ülke olmuş ve Rus turistlerin 

Türkiye’deki harcaması 2018 yılında %26 büyümüştür. Türkiye’de en çok harcama yaptıkları 5 

sektör (%31) giyim ve aksesuar, (%16) market ve alışveriş merkezleri, (%15) konaklama, (%7) 

kuyumcular, (%7)seyahat acenteleri ve taşımacılık sektörlerinde olmuştur. 

Alman turistlerin Türkiye’deki harcamaları geçen yıla göre %20 büyümüştür. Türkiye’de en çok 

harcama yaptıkları 5 sektör (%20) konaklama, (%19) giyim ve aksesuar, (%11) kuyumcular, 

(%10) market ve alışveriş merkezleri, (%8) sağlık ve kozmetik sektörlerinde olmuştur. 

Hollandalı turistlerin Türkiye’deki harcamaları, harcama yaptıkları ilk 5 ülkeden daha fazla 

büyümüştür. İngiliz turistler Türkiye’deki harcamalarını 38% oranında arttırmış, öne çıkan 

harcama kategorisi ise Konaklama olarak gerçekleşmiştir. Suudi Arabistanlı turistlerin 

Türkiye’deki harcamaları geçen yıla göre artış göstermiş ve Türkiye en çok harcama yapılan 6. 

ülke olmuştur. 

Türkiye’ye gelen bir turist ortalama olarak 1,3 şehir ziyaret etmektedir. Türkiye vatandaşlarının 

fazla olduğu ülkelerde (Hollanda, Almanya vb.) ve Arap turistlerde bu oran yükselmektedir. ABD 

vatandaşlarının büyük bir bölümünün tek bir ile ziyaret yaptığı gözlemlenmektedir. 

En turistik 2 şehir olan İstanbul ve Antalya, yurt dışı kartların toplam harcama ve nakit çekim 

tutarının yaklaşık %60’ına sahiptir. İstanbul’da Katarlı turistlerin harcamaları iki katına çıkarken, 

Antalya’da İngiliz, İsveç ve ABD’li turistlerin harcamaları yüzde 50 civarında büyümüştür. 

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.  

TÜİK’ten alınan verilere göre Türkiye’nin turizm gelirleri 2016 yılında bir önceki yıla göre %29.7 

azalmış, 2017 yılında %19 artmış iken 2018 yılında ise geçen yıla oranla %12 oranında artmıştır. 

2016 yılı ve dış ülkelerle yaşanan siyasi krizler sebebiyle turizm açısından iyi geçmemesinden 

sonra 2017 yılında özellikle Rusya ile yaşanan siyasi krizin sona ermesi ile turizm geliri de artış 

göstermiştir. 2016 yılında turizmden elde edilen gelir, 22.107 milyon $, 2017 yılında 26.283 

milyon $, 2018 yılında 29.512 milyon $ olmuştur. Bir önceki yıla göre %12.3 artış göstermiştir. 

(Tablo 34) 
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Tablo 34: Türkiye Yıllara Göre Turizm Geliri (Kn. TÜİK, 2018) 

Yıllar Gelir (Milyar $) 

2010 24,931 

2011 28,115 

2012 29,351 

2013 32,309 

2014 34,305 

2015 31,464 

2016 22,107 

2017 26,283 

2018 29,512 

TUROB’un 2018 yılı raporuna göre Türkiye turizmini ülke ekonomisine etkisi incelendiğinde 

2018 yılı seyahat ve turizmin GSYH direkt katkısı geçtiğimiz yıla göre %5 artarak 33,6 milyar dolar 

olmuştur. Seyahat ve turizmin direkt ve dolaylı katkısı 98.4 milyar dolar, istihdama direkt ve 

dolaylı olarak 2093500 kişi ve ihracata etkisi 33.08 milyar dolar olmuştur. 2028 yılının öngörüsü 

ise 2018 yılına göre %47 artarak 49.5 milyar dolar olacağı yönündedir. (Tablo 35) 

Tablo 35: Turizmin Ekonomiye Katkısı (Kn. TUROB, 2018) 

  2016 2017 2018 ÖNGÖRÜ 2028 

Seyahat ve Turizmin GSYH 
direkt katkısı 

29.1 milyar USD 
(%4.1) 

32 milyar USD  
(%3.8) 

33,6 milyar 
USD 

49.5 milyar USD 
(%4.2) 

Seyahat ve Turizmin GSYH 
direkt + dolaylı katkısı 

88 milyar USD 
(%12.5) 

98.4 milyar USD 
(%11.6) 

102,4 
milyar USD 

149.5 milyar 
USD (%12.7) 

İstihdam direkt + dolaylı 
2,197,500 

(%8.1) 
2,093,500 

(%7.4) 
2,158,500 2,724,000 (%8.3) 

İhracat (Hizmet) 
26,5 milyar USD 

(%14,2) 
31.3 milyar USD 

(%14.8) 
33.08 

milyar USD 
51 milyar USD 

(%20,7) 

Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre Tablo 36’da görüldüğü gibi 2017 yılında ülkemize gelen 

yabancı ziyaretçi sayısı 2016 yılına göre %27.84 oranında artarak 32 410 34 seviyesine 

yükselmiştir. 2018 yılı ziyaretçi sayısı ise 2017 yılına göre %21.84 oranında artış göstererek 39 

488 401’e yükselmiştir. 2018 yılı içinde ülkemize gelen 39 488 401 yabancı ziyaretçinin 342 230 

(% 0,87) günübirlikçidir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri, 2018) 

Tablo 36: Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara Ve Aylara Göre Dağılımı (Kn. Kültür ve 
Turizm Bak, 2018) 

 YILLAR % DEĞİŞİM ORANI 

AYLAR 2016 2017 2018* 2017/2016 2018/2017 

OCAK 1 170 333 1 055 474 1 461 570 -9.81 38.48 

ŞUBAT 1 240 633 1 159 833 1 527 070 -6.51 31.66 

MART 1 652 511 1 587 007 2 139 766 -3.96 34.83 

NİSAN 1 753 045 2 070 322 2 655 561 18.10 28.27 
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MAYIS 2 485 411 2 889 873 3 678 440 16.27 27.29 

HAZİRAN 2 438 293 3 486 940 4 505 594 43.01 29.21 

TEMMUZ 3 468 202 5 075 961 5 671 801 46.36 11.74 

AĞUSTOS 3 183 003 4 658 463 5 383 332 46.35 15.56 

EYLÜL 2 855 397 4 076 630 4 792 818 42.77 17.57 

EKİM 2 449 948 2 992 947 3 755 467 22.16 25.48 

KASIM 1 353 280 1 652 795 1 966 277 22.13 18.97 

ARALIK 1 302 157 1 703 789 1 950 705 30.84 14.49 

TOPLAM 25 352 213 32 410 034 39 488 401 27.84 21.84 

2018 yılı itibariyle Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Rusya’dır. Rusya’yı Almanya, İran, 

Gürcistan, Bulgaristan, İngiltere, Ukrayna, Irak ve Hollanda takip etmektedir. 2018 yılı içinde bu 

ülkelerin toplam ziyaretçi sayısı içindeki oranı %15.1 ile Rusya’ya, %11.4 ile Almanya’ya aittir.  Bu 

ülkelerin ardından %6 ve %5.7 oranlarıyla Bulgaristan ve İngiltere’dir. 

2016 yılındaki Rusya ile yaşanan krizin etkileri 2016-17 yılları arasında açıkça görülmektedir. 

2017 yılında yerini kapatmasının ardından 2018 yılında bu artış %26 oranında normalleşerek 

devam etmiş 5 964 360’a ulaşmıştır. 2017 yılında sırasıyla %50 ve %11oranında artış gösteren 

İran ve Gürcistan, en çok gelen ülkeler arasında sıralarını korusalar da geçtiğimiz yıla göre yine 

sırasıyla %20 ve %15 oranında ziyaretçi sayıları azalmıştır. Ziyaretçi sayısına göre ilk 9 ülke 

arasından 2018 yılı içinde en çok artış gösteren ülke %36 oranıyla İngiltere olmuştur. İngiltere 

ardından diğer dikkat çeken ülke, 2017 yılında bir önceki yıla göre %113’lük artış gösteren ve 

2018 yılında %31’lik artışını devam ettiren Irak’tır. (Tablo 37) 

Tablo 37: Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı, 2018 (Kn. Kültür ve Turizm Bak, 2018) 

  2016 2017 
DEĞİŞİM 

(%) 
2018 

DEĞİŞİM 
(%) 

2018 
İçindeki 

% 

YABANCI TOPLAM  25,352,213     32,410,034    28  39,488,401    22 100 

EN
 Ç

O
K

 G
EL

EN
 Ü

LK
EL

ER
 Rusya Fed        866,256        4,715,438    444     5,964,613    26 15.1 

Almanya     3,890,074        3,584,653    -8     4,512,360    26 11.4 

İran     1,665,160        2,501,948    50     2,001,744    -20 5.1 

Gürcistan     2,206,266        2,438,730    11     2,069,392    -15 5.2 

Bulgaristan     1,690,766        1,852,867    10     2,386,885    29 6.0 

İngiltere     1,711,481        1,658,715    -3     2,254,871    36 5.7 

Ukrayna     1,045,043        1,284,735    23     1,386,934    8 3.5 

Irak        420,831           896,876    113     1,172,896    31 3.0 

Hollanda        906,336           799,006    -12     1,013,642    27 2.6 

2018 yılında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller 

sıralamasında ilk 5 il İstanbul(%34.02), Antalya(%31.50), Edirne(%9.71), Muğla(%6.90), 

Artvin(%5.98) illeri olmuştur. (Tablo 38) 
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Tablo 38: İllere Göre Turist Sayısı, 2018 (Kn. Kültür ve Turizm Bak, 2018) 

 2018 Ziyaretçi Sayısı 
Yüzde 

(%) 

İstanbul 13,432,990 34.02% 

Antalya 12,438,822 31.50% 

Edirne 3,835,131 9.71% 

Artvin 2,723,815 6.90% 

Muğla 2,360,370 5.98% 

 

Türkiye turizm pazarının en yoğun olduğu ili şüphesiz Antalya’dır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’ndan alınan konaklama verilerine göre Tablo 39’da görüldüğü üzere 2018 yılında 

işletme ve belediye belgeli tesislerin toplamı üzerinden Antalya’da konaklayan turist sayısı 20 000 

245 kişi olup tüm turistlerin geceleme toplamı 84 057 324’tür. Tüm Türkiye’de konaklayan turist 

sayısının 71 957 656 kişi ve gecelemesinin 190 686 722 olduğu da görülmekte, buradan hareketle 

Antalya’nın Türkiye’deki turist sayısının %28ini ağırladığı ve Türkiye gecelemesinin %44’ünü 

sağladığı gözlenmektedir. İstanbul’da konaklayan turist sayısının Türkiye’ye gelen turist sayısının 

%17’sini ve geceleme sayısının da %15’ini karşıladığı görülmektedir. Bu değerlerden sonra 

Antalya’nın Türkiye’nin turizm sektörü için ne kadar önemli bir yere sahip olduğu görülmekte, 

konaklama istatistiklerinde tüm değerler açısından 1.sırada yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 39: Türkiye, İstanbul, Antalya ile Manavgat ilçesi Turist Tesise Geliş Sayısı ve Gecelemeleri 
(Kn. Kültür ve Turizm Bak, 2018) 

 TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME 

YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI YERLİ TOPLAM 

TÜRKİYE 31,135,545 40,822,111 71,957,656 112,245,139 78,441,583 190,686,722 

İSTANBUL 7,729,916 4,531,733 12,261,649 20,132,109 8,266,259 28,398,368 

İstanbul-Türkiye (%) 25 11 17 18 11 15 

ANTALYA 15,072,144 4,928,101 20,000,245 70,277,274 13,780,050 84,057,324 

Antalya-Türkiye (%) 48 12 28 63 18 44 

MANAVGAT 3,911,588 649,993 4,561,581 21,476,303 2,219,861 23,696,164 

Manavg-Türkiye (%) 13 2 6 19 3 12 

Manavgat-Ant (%) 26 13 23 31 16 28 

Antalya’nın Türkiye içindeki konumundan sonra, Manavgat’ın Türkiye içindeki yerine bakacak 

olursak, Manavgat’a gelen turist sayısı Ülkemize gelen turist sayısının %6’sına, geceleme sayısı da 

%12’sine tekabül etmektedir. Türkiye’de geceleyen yabancı turist sayısının Manavgat’taki oranı 

İstanbul’u da geride bırakmaktadır.  

Ortalama kalış süresi ülkemizde 2.5 gündür ve bu sürenin uzatılması adına farkı turizm modları 

ve aktivitelerin çeşitlendirilmesi turizm sektörünün kaçınılmaz gereğidir. Bu süre İstanbul’da 2, 
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Antalya’da 3.75 ve Manavgat’ta 5 gündür. Manavgat sahip olduğu turist ve turizm profili 

nedenleriyle ortalama kalış süresinde İstanbul ve Antalya’yı geride bırakmaktadır. Doluluk 

oranları açısından incelendiğinde ise yine Manavgat’ın (62.05), Türkiye ortalamasının (%47.67) 

üstünde ve diğer illeri de geride bıraktığı gözlenmektedir. (Tablo 40) 

Tablo 40: Türkiye, İstanbul, Antalya ile Manavgat ilçesi Turist  Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk 
Oranı (Kn. Kültür ve Turizm Bak, 2018) 

  
ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ DOLULUK ORANI(%) 

YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI YERLİ TOPLAM 

TÜRKİYE 3.31 1.91 2.50 25.79 21.88 47.67 

İSTANBUL   3   2   2   38   16   54 

ANTALYA 4.17 2.66 3.75 48.64 13.09 61.73 

MANAVGAT 5.39 3.23 5.00 55.07 6.99 62.05 

Manavgat sahip olduğu bu konaklama değerleriyle Antalya’nın turist konaklamasının %23’ünü ve 

Antalya’daki gecelemenin %28ini karşıladığı görülmektedir. Yine konaklama verilerine göre 

Antalya içindeki ilk 5 ilçe içinde 5 680 359 kişi ile Alanya’ dan dan sonra 4 561 581 kişi ile 

Manavgat 2. Sırada yer almaktadır. Ancak toplam gecelemeye bakıldığında ise Manavgat’ın 

Alanya’yı da geride bıraktığı görülmektedir. Geceleme konusu altında yabancı turistlerin 

Manavgat’ta, yerli turistlerin ise önce Alanya, daha sonra Serik, Kemer ve Manavgat’ta gecelediği 

görülmektedir. (Tablo 41) 

Tablo 41: Antalya Başlıca İlçeler Turist Tesise Geliş Sayısı ve Gecelemeleri (Kn. Kültür ve Turizm 
Bak, 2018) 

 TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME 

İLÇELER YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI YERLİ TOPLAM 

Alanya 4 642 849 1 037 510 5 680 359 17 313 490 2 966 301 20 279 791 

Manavgat 3 911 588 649 993 4 561 581 21 476 303 2 219 861 23 696 164 

Serik 2 206 971 890 882 3 097 853 10 964 358 2 559 640 13 523 998 

Kemer 2 131 321 674 758 2 806 079 11 134 472 2 300 889 13 435 361 

Aksu 1 310 792 383 411 1 694 203 6 141 150 950 360 7 091 510 

Muratpaşa 609 184 669 461 1 278 645 2 413 727 1 427 998 3 841 725 

Antalya ilçelerinin yine ilk 5 ilçesi ortalama kalış süresi ve doluluk oranı incelendiğinde, en uzun 

ortalama kalış süresinin 5 gün ile Manavgat ve Kemer ilçelerinde olduğu görülebilir. Doluluk 

oranında en yüksek değerin %71 ile Kemer ilçesine ait olduğu, daha sonra (%68) Aksu, (%67) 

Alanya ve (%62) Manavgat’ta olduğu görülmektedir. 

Antalya’da turizme hizmet veren Bakanlık belgeli tesislerin tür ve sınıflarına göre dağılımına 

baktığımızda 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki yatak sayısının toplam yatak kapasitesinin, % 75’ine 

tekabül ettiği ve konaklamada ağırlığı oluşturduğu görülmektedir. Turizm Bakanlığı İstatistikleri 
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ışığında hazırlanan Tablo 42’ye göre Manavgat’ta ise 2017 yılında Bakanlık belgeli 240 tesiste 159 

989 yatak kapasitesi bulunurken 2018 yılında tesis sayısı 229’a, yatak sayısı da 158 169’a inmiştir. 

Burada Bakanlık Belgeli tesislerin altında yatırım belgeli tesislerdeki azalma dikkat çekmektedir. 

Buna karşın kapasite anlamında yeni açılan İşletme Belgeli tesislerdeki yatak sayıları kapanan 

tesislerdeki kaybı büyük oranda kapatmıştır. Bunun yanında Belediye Belgeli tesisler 2017 yılında 

167 adet ve bu tesislerdeki yatak kapasitesi 14 409 iken 2018 yılında tesis sayısı %68 artarak 

282’ye, yatak kapasitesi ise %49 artarak 21 570’e çıkmıştır. 2018 yılı için Bakanlık ve Belediye 

Belgeli tesislerin toplam adedi 511’e, yatak kapasitesi de 179 739’a ulaşmaktadır. Bu durumda 

geçtiğimiz yıla göre toplamda 104 adet tesis sayısı, 5341 adet yatak sayısı artmıştır. 

Tablo 42: Manavgat İlçesi Tesis ve Yatak Sayıları, 2018 (Kn. Turizm İlçe Müd., 2018) 

Tesis Türü 
Tesis Sayısı Yatak Sayısı 

2017 2018 Değişim (Adet) 2017 2018 Değişim (Adet) 

Bakanlık Belgeli Tesisler Toplamı 240 229 -11 159989 158169 -1820 

Yatırım Belgeli Tesisler 41 22 -19 25362 15393 -9969 

İşletme Belgeli Tesisler 199 207 8 134627 142776 8149 

Belediye Belgeli Tesisler Toplamı 167 282 115 14409 21570 7161 

TOPLAM 407 511 104 174398 179739 5341 

 

Manavgat’ta Bakanlık Belgeli tesisler içinde yatak kapasitesinin salt çoğunluğunu %69.03 

oranında 5* Oteller, %18.78 oranında 4* Oteller, %6.91 oranında 5* Tatil Köyleri oluşturmaktadır. 

(Tablo 43) 

Tablo 43: Manavgat Bakanlık Belgeli Tesis Sayıları, Oda ve Yatak Kapasiteleri, 2018 (Kn. Turizm 
İlçe Müd., 2018) 

Tesis Türü / 
Sınıfı 

İŞLETME BELGELİ 
TESİSLER 

YATIRIM BELGELİ 
TESİSLER 

TOPLAM 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Tesis 
Sayısı 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

Top.Ytk
.Kap.İç.

% 

5* Tatil Köyü 12 4845 10928 0 0 0 12 4845 10928 6.91 

5* Otel 117 43683 95311 14 6662 13877 131 50345 109188 69.03 

4* Otel 49 13528 28516 3 575 1190 52 14103 29706 18.78 

3* Otel 16 2064 4539 2 83 210 18 2147 4749 3.00 

2* Otel 1 28 56 0 0 0 1 28 56 0.04 

1* Otel 0 0 0 1 30 60 1 30 60 0.04 

Motel 1 16 32 0 0 0 1 16 32 0.02 

Kamping 1 30 90 0 0 0 1 30 90 0.06 

Müstakil Apart 
Otel 

6 616 1276 0 0 0 6 616 1276 0.81 
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Spor Tesisi 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 

Golf Tesisi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 

Özel 
Konaklama 
Tesisi 

1 31 62 0 0 0 1 31 62 0.04 

Butik Otel 0 0 0 1 25 56 1 25 56 0.04 

Personel 
Eğitim Tesisi 

2 898 1966 0 0 0 2 898 1966 1.24 

TOPLAM 207 65739 142776 22 7375 15393 229 73114 158169 100.00 

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.  

2.047 km² yüzölçümü ile Antalya’nın ikinci büyük ilçesi olan Manavgat’ın 64 km’lik sahil 

bandında; Titreyengöl, Side, Ilıca, Çolaklı, Evrenseki ve Gündoğdu turizm alanları; Manavgat 

Kızılağaç köyünde Orman Bakanlığınca tahsis edilen turizm alanı; Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu 

beldeleri ile Kısalar, Perakende, Denizyaka köylerinin D-400 karayolu ile kıyı arasındaki Özel 

Çevre Koruma alanında kalan alanları mevcut olup, buralardaki tesislerde Antalya’ya gelen 

turistlerin yaklaşık % 30’una hizmet verilmektedir. Manavgat’taki bu farklı turizm alanlarında, 

doğa turizmi, kültür turizmi, spor turizmi gibi değişik imkanlar sunulmaktadır.  

2016 yılında Manavgat’ta 195 seyahat acentesi bulunurken, bu sayı 2017 yılında 206’ya, 2018 

yılında ise 219’ya çıkmıştır. Antalya ve Manavgat’ın bu turizm kapasiteleri dikkate alındığında 

ülke ekonomisine sağladıkları katkı açıkça görülmektedir. (Tablo 44) 

Tablo 44: Yıllara Göre Manavgat'ta Yer Alan Seyahat Acenteleri Sayısı (Kn. Turizm İlçe Müd., 2018) 

Acente Türü 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A Grubu 145 63 60 64 173 73 75 84 96 

A-G Grubu                   

C Grubu 1 1               

B Grubu 1 1 1 1   1 1 1 1 

Şube 82 82 84 97   103 119 121 122 

TOPLAM 229 147 145 162 173 177 195 206 219 
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4.3 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.  

Manavgat, başta Avrupa Birliği, Asya, Ortadoğu, Uzak Doğu, Bağımsız Devletler topluluğuna 

ihracat yapmaktadır. Ağaç ve orman ürünleri, iklimlendirme sanayi, elektrik-elektronik ve 

makinaları, kimya, madencilik, tarım ve tarıma dayalı sanayi, gemi ve yat, toprak sanayi ürünleri 

başlıca ihraç edilen ürünlerdir. Diğer taraftan Manavgat adresli Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne 

kayıtlı 131 firma bulunmaktadır. Ayrıca, bir kez ihracat yapmış olsa da 2013-2018 yılları arasında 

Manavgat adresli ihracat yapan toplam firma sayısı 71'dir. Birliğe kayıtlı Manavgat adresli 

firmaların yaklaşık % 55'i ihracat yapmıştır. 

Manavgat, 2013-2018 döneminde toplamda 28 milyon 246 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.  

2013 yılında 1 milyon 248 bin dolarlık, 2014 yılında 1 milyon 696 bin dolarlık, 2015 yılında 1 

milyon 584 bin dolarlık, 2016 yılında 2 milyon 135 bin dolarlık, 2017 yılında 6 milyon 3 bin 

dolarlık ve 2018 yılında 15 milyon 580 bin dolarlık ihracat hacmini Manavgat ekonomisi 

yakalamıştır.  

Özellikle 2016 yılından itibaren başlayan artış dikkat çekmektedir. 2017 yılında ihracat, 2016 

yılına göre yaklaşık % 181,2, 2018 yılındaki artış, 2016 yılına göre yaklaşık % 630, 2017 yılına 

göre ise yaklaşık % 159,5 olmuştur. 2018 yılındaki artış 2013 yılına göre ise yaklaşık % 1.148,4 

seviyesinde gerçekleşmiştir.  

2013-2018 döneminde Manavgat'ın ihracatta il içindeki payında da artış yaşanmıştır. 2013 

yılında Antalya'daki 1 milyar 169 milyon 684 bin dolarlık ihracatın 1 milyon 248 bin doları yani 

yaklaşık % 0,1'i Manavgat'tan olurken 2018 yılında Antalya'daki 1 milyar 279 milyon 681 bin 

dolarlık ihracatın 15 milyon 580 bin doları yani yaklaşık % 1,2'si Manavgat'tan yapılmıştır. 

Rakamlardaki olumlu gelişmeler, MATSO'nun "Merhaba Dünya" sloganıyla başlattığı Manavgat 

ekonomisini ihracatla tanıştırma ve uluslararası alana taşıma çalışmalarının meyvelerini vermeye 

başladığını göstermektedir. Manavgat ekonomisinin güçlenmesi için uluslararası düzeyde rekabet 

edebilme gücünü yakalaması gerekmektedir ve MATSO ile bu yönde sağlam ve kararlı adımlar 
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atılmaktadır. İhracatçıya verilecek devlet destek ve teşviklerinden de Manavgat ekonomisinin 

daha yüksek pay alması ihracat rakamlarının artmasında hayati önem taşımaktadır. 

Tablo 45’de görüldüğü gibi 2018 yılındaki yeni kaydın 306'sı limitet şirket, 76'sı anonim şirket, 

43'ü şahıs, 5 dernek iktisadi işletmesi ve 1'i de kooperatif türünde olmuştur. 

Tablo 45. 01/01/2018 - 31/12/2018 Arası Yeni Kayıt Olan Üyeler (Kn. MATSO, 2018) 

Firma Tipi Adet 

Limited Şirket 306 

Anonim Şirket 76 

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi 43 

Dernek İktisadi İşletmesi 5 

Kooperatif 1 

Genel Toplam: 431 

2017 yılı aralık ayında odamıza 32 yeni üye kayıt olurken bu sayı 2018 yılı aralık ayında yaklaşık 

% 28,1 artarak 41 olmuştur. 2018 yılı aralık ayında odamıza yeni kayıt olan 41 üyenin 32’si limitet 

şirket, 5’i anonim şirket, 3'ü şahıs ve 1'i de diğer türde olmuştur. (Tablo 46) 

2017 yılı aralık ayında odamızdan 30 üye terkin olurken, bu rakam 2018 yılı aralık ayında yaklaşık 

% 43,4 azalarak 17 olmuştur. 2017 yılında odamıza 382 yeni üye kayıt olurken bu sayı 2018 

yılında yaklaşık % 12,8 artarak 431 olmuştur. 

Tablo 46: 2018 Yılı Yeni Kayıt ve Terkin Olan Üyelerin Türlerine Göre Dağılımı (Şubeler Dahil) 
(Kn. MATSO, 2018) 

Aylar 

LİMİTED 
ŞİRKET 

ANONİM 
ŞİRKET 

KOOPERATİF ŞAHIS 
DERNEK 
İKTİSADİ 

İŞLETMESİ 
TOPLAM 

Yeni 
Kayıt 

Terkin 
Yeni 
Kayıt 

Terkin 
Yeni 
Kayıt 

Terkin 
Yeni 
Kayıt 

Terkin 
Yeni 
Kayıt 

Terkin 
Yeni 
Kayıt 

Terkin 

Ocak 28 8 4 4     7 6     39 18 

Şubat 27 3 3 2     4 7     34 12 

Mart 42 4 8 2     3 2 2   55 8 

Nisan 33 2 8 2     5 218     46 222* 

Mayıs 18 12 9 3     3 6 1   31 21 

Haziran 23 7 8 2   1 1 7     32 17 

Temmuz 25 3 6 1 1 1 5 20     37 25 

Ağustos 14 4 5       2 4 1   22 8 

Eylül 19 5 4       1 3     24 8 

Ekim 23 4 10 2   1 6 2     39 9 

Kasım 22 3 6 3     3 5     31 11 

Aralık 32 8 5 2     3 7 1   41 17 

Gen. 
TOP. 

306 63 76 23 1 3 43 287 5   431 376 

*Not: Nisan ayındaki 222 terkinin 210'u şahıs türünde re'sen terkindir. 
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2017 yılında odamızdan 195 üye terkin olurken bu sayı 2018 yılında yaklaşık % 14,9 düşerek 166 

olmuştur. 2018 yılındaki terkinlerin 287'si şahıs, 63'Üu limited, 23'ü anonim şirket, 3'ü kooperatif 

ve 1'i de diğer türde olmuştur. 

2018 yılı itibariyle terk hariç 3.429 limited şirket, 1.862 şahıs, 806 anonim şirket, 133 kooperatif, 

15 kollektif şirket, 10 dernek iktisadi işletmesi, 3 diğer kamu ticari işletmeleri, 1 diğer iktisadi 

işletmeleri, 1 yabancı şirketin Türkiye merkez şubesi, 1 vakıf iktisadi işletmesi olmak üzere 

toplam 6.261 üye mevcuttur. (Tablo 47) 

Tablo 47: Odaya Kayıtlı Üyelerin Türleri Ve Adetleri, 2018 (Kn. MATSO, 2018) 

Firma Tipi Adet 

Limited Şirket 3,429 

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi 1,862 

Anonim Şirket 806 

Kooperatif 133 

Kolektif Şirket 15 

Dernek İktisadi İşletmesi 10 

Diğer Kamu Ticari İşletmeleri 3 

Diğer İktisadi İşletmeler 1 

Vakıf İktisadi İşletmesi 1 

Yabancı Şirketin Türkiye Merkez Şubesi 1 

Genel Toplam: 6,261 

2017 yılı ocak-aralık döneminde Antalya’da 2.910 yeni şirket kurulurken bu sayı 2018 yılı ocak-

aralık döneminde yaklaşık % 18,3 artarak 3.443 olmuştur.  

2017 yılında Manavgat’ta 300 yeni şirket kurulurken bu sayı 2018 yılında yaklaşık % 27,4 artarak 

382 olmuştur.2017 yılında Antalya’da kurulan 2.910 şirketin 300’ü yani yaklaşık % 10'3'ü, 2018 

yılında Antalya’da kurulan 3.443 şirketin 382’si yani yaklaşık % 11,1’i Manavgat’ta kurulmuştur. 

2018 yılında 431 yeni şirket kurulan Manavgat, 81 ilin 53’ünü yani yaklaşık % 66’sını geride 

bırakmıştır. Bu illerden bazıları: Bayburt (19), Tunceli (28), Gümüşhane (36), Bartın (41), Kars 

(52), Çankırı (71), Kırşehir (72), Artvin (91), Karabük (92), Ağrı (98), Bitlis (100), Bilecik (101), 

Rize (134), Niğde (155), Tokat (165), Uşak (184), Isparta (219), Kütahya (224), Afyon (322) . 2017 

yılında Manavgat, 51 ili geride bırakmıştır. 

2017 yılında Manavgat'ta 1 milyar 017 milyon 811 bin 440 TL vergi tahakkuku olurken bu rakam 

2018 yılında yaklaşık % 43,9 artarak 1 milyar 464 milyon 334 bin 106 TL olmuştur. 

Manavgat vergi tahsilatı açısından 2018 yılında 81 ilin 40'ını yaklaşık %49,4'ünü geride 

bırakmıştır: Ardahan (147.554.208 TL), Gümüşhane (218.269.817 TL), Sinop (417.539.510 TL), 
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Siirt (523.896.798 TL), Kırşehir (561.963.275 TL), Bilecik (722.196.603 TL), Burdur (831.899.596 

TL), Amasya (925.848.605 TL), Bolu (1.205.925.607 TL), Çorum (1.255.053.057 TL), Isparta 

(1.256.044.405 TL), Uşak (1.282.138.973 TL), Edirne (1.455.588.650 TL). 

2017 yılında Manavgat'ta 544 milyon 242 bin 100 TL vergi tahsilatı olurken bu rakam 2018 

yılında yaklaşık % 64,8 artarak 896 milyon 858 bin 101 TL olmuştur. 

Manavgat vergi tahsilatı açısından 2018 yılında 81 ilin 37'sini yaklaşık %46'sını geride 

bırakmıştır: Bayburt (111.068.377 TL), Kilis (277.082.674 TL), Kırıkkale (374.974.119 TL), Bartın 

(388.408.529 TL), Karaman (462.455.003 TL), Nevşehir (534.743.270 TL), Yozgat (587.965.927 

TL), Giresun (660.565.266 TL), Düzce (844.923.736 TL), Osmaniye (853.786.252 TL), Karabük 

(863.867.048 TL). 

2017 yılında tahsilatın tahakkuka oranı yaklaşık % 54 olurken, 2018 yılında bu rakam yaklaşık % 

61,2 olarak gerçekleşmiştir.2017 yılında Manavgat'ta vergi mükellef sayısı 20 bin 087 iken bu 

rakam 2018 yılında yaklaşık % 3,1artarak 20 bin 703 olmuştur. 

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (ANTBİRLİK) 2017 yılı 

itibariyle 562 adet üyesi bulunmaktayken %7.5 azalış göstererek 523 e düşmüştür. Pamuk miktarı 

2.820.877 kg iken %1.8 azalışla 2.770.540 kg olmuştur. (Tablo 48) 

Tablo 48: ANTBİRLİK 2018 Yılı Verileri (Kn. Antbirlik, 2018) 

  2017 2018 

Üye Sayısı 562 adet 523 adet 

Ürün Miktarı (Pamuk) 2.820.877 kg 2,770.540 kg 

1991 yılında faaliyete başlayan Manavgat Küçük Sanayi Sitesi’nde 2017 yılı itibariyle 424 adet 

işyeri bulunmakta olup doluluk oranı %100’dür. Manavgat Küçük Sanayi Sitesi’nde 1.263 kişi 

istihdam edilmektedir. 2018 yılı verilerine ulaşılamamıştır. 

4.4 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.  

Manavgat ilçe sınırları içerisinde 2017 yılı yapacak enval üretimi 30.076 m3 olup yakacak odun 

üretimi 17546 sterdir.2018 yılında yapacak enval üretimi %33 artarak 40.085m3 olmuş, yakacak 

odun ise %30 artışla 14906 ster olmuştur.  2017 yılı içerisinde 46 adet yangın çıkmış olup 15.70 
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ha. alan yanmıştır. 2018 yılında çıkan yangın sayısı 58 olmakla birlikte yanan alan sayısı 24.12 

ha’dır. Ağaçlandırılan alan miktarı ise 2017 yılında 86,7 ha iken 2018 yılında 48.7 ha saha 

ağaçlandırılmıştır.  

Manavgat ilçe sınırlarındaki ormanlık alanların miktarı ve dağılımı: 51.670 ha ormanlık alan 

(38.140 ha verimli orman, 13.530 ha verimsiz orman) ve 38.456 ha ormansız alan olmak üzere 

toplamda 90.126 ha’dır. (Tablo 49) 

Tablo 49: Manavgat İlçesi 2018 Orman Alanları (Kn. İlçe Orman İşletme Müd, 2018) 

Ormanlık Alan Miktarı ve Dağılımı 2017 2018 

Ormanlık Alan 51.644ha 51.670 ha 

Verimli Orman 38.114 ha 38.140 ha 

Verimsiz Orman 13.530 ha 13.530 ha 

Ormansız Alan 38.456 ha 38.456 ha 

TOPLAM 90.100 ha 90.126 ha 

 

Personel sayısı ve çalıştırılan işçi sayısı: 39 adet memur, 55 adet mevsimlik, 42 adet kadrolu olmak 

üzere 97 adet işçi mevcuttur. (Tablo 50) 

Tablo 50: Orman Alanları İstihdam Edilen Personel Sayısı, 2017 (Kn. İlçe Orman İşletme Müd, 
2018) 

Memur 39 

İşçi (Mevsimlik:M, Daimi:D) 55M+42D 
 

Mevcut araç gereç durumu ise 6 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 25 adet araç bulunmaktadır. (Tablo 51) 

Tablo 51: Araç Gereç Durumu, 2018 (Kn. İlçe Orman İşletme Müd, 2018) 

Hizmet aracı 6 

İlk Müdahale Aracı 4 

Arazöz 7 

Su İkmal Aracı 3 

Dozer 1 

Treyler 1 

Greyder 1 

Kepçe 1 

Sürütücü 1 

TOPLAM 25 
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5 MANAVGAT TEKNIK ALTYAPI 

5.1 Ulaşım 

Manavgat ülke ölçeğinde turizm yolu olarak bilinen D-400 karayolu üzerinde yer alması, Gazipaşa 

ve Antalya havalimanlarına yakın olması sebebiyle birçok ülkeden, il ve ilçeden kolayca ulaşım 

sağlanabilecek bir konumdadır. İlçe merkezine ana ulaşım karayoluyla sağlanmakta, Antalya 

78km, İstanbul 802 km, Ankara 406 km, İzmir 524 km mesafede bulunmaktadır. Ülkenin bu 

sayılan büyük merkezlerine havayoluyla 1 saatlik uçuş ile de ulaşılabilmektedir. 

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. İlçe de ve yakın yerlerde liman olmadığından deniz ulaşımı sınırlı da Antalya ve 

Alanya Limanı’ndan 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 güzergâh 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) 

Tablo 52: Manavgat İlçesi'nde Kırsal Yerleşim Yollarının Durumu (Kn. İlçe Tarım Müd, 2018) 

Yol Nev’i Yerleşim Sayısı Km 

Asfalt 131 406 

Stabilize 71 325 

Tesviye 46 234 

Ham Yol 11 60 

TOPLAM 259 1.025 
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5.2 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 53: Yıllık Trafo Merkezi Tüketimi, Antalya ve Manavgat (Kn. TEİAŞ-Antalya 19.İletim Tesis 
ve İşletme Grup Müd, 2018) 

Trafo Merkezi Adı 

2015 2016 

Toplam Tüketim 
(Milyon Kwh) 

Toplam Tüketim 
(Milyon Kwh) 

Antalya 7.430 7.691 

Manavgat 643 642 

Tablo 53’te de Yıllık Trafo Merkezi Tüketimi Antalya ve Manavgat verileri yer almıştır. Tabloda 

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 ulaşmıştır. 2018 yılı verilerine ulaşılamamıştır. 
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5.3 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 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.  

5.3.1 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 

54) 

Tablo 54: Su Alma Yapısı ve Ham Su Pompa İstasyonu (Kn. DSİ Genel Müd, 2018) 

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  

5.3.2 Terfi Hattı 

Terfi hattının her birinin çapı Ø 1.200 mm olan 2 borudan oluşmaktadır. Hattın uzunluğu 1.057 

m’dir. (Tablo 55) 

Tablo 55: Terfi Hattının Teknik Özellikleri (Kn. DSİ Genel Müd, 2018) 

Boru Adedi 2 

Boru Çapı Ø 1 200 mm  

Et Kalınlığı 8,8 mm  

Boru Boyu  1 057 m  
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Boru Cinsi  SKÇB  

Boru İç Kaplaması İkoment Katkılı Beton  

Boru Dış Kaplaması Polietilen  

5.3.3 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   

5.3.4 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 56) 

Tablo 56: İsale Hattının Özellikleri (Kn. DSİ Genel Müd, 2018) 

Boru Adedi 2 

Boru Çapı Ø 1 600 mm  

Et Kalınlığı 12 mm  

Boru Boyu  10000 m  

Boru Cinsi  SKÇB  

Boru İç Kaplaması İkoment Katkılı Beton  

Boru Dış Kaplaması Pe 

5.3.5 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.  
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5.3.6 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.  

5.3.7 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.  

5.3.8 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 57 ve Tablo 58’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 57: Manavgat Çayı Üzerindeki Mevcut Tesisler (Kn. DSİ Genel Müd, 2018) 

Oymapınar Barajı ve HES  Manavgat Barajı ve HES  

Amaç Enerji  Amaç Enerji ve Regülasyon 

Tip  Çift Eğrili İnce 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  
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Tablo 58: Manavgat Çayı Su Kalitesi (Kn. DSİ Genel Müd, 2018) 

  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 

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 59’da sulama 

işletmeciliği ve suladıkları alana ilişkin detaylar verilmiştir.  

Tablo 59: Manavgat İlçesi'nde Yeraltı ve Yerüstü Sulamaları (Kn. İlçe Kaymakamlığı, 2018) 

2018 
Manavgat Sağ Sahil 

Sulama Birliği 
Manavgat Sol Sahil 

Sulama Birliği 
Alara Sağ Sahil 
Sulama Birliği 

Sulanan Alan (Ha) 6430 802 645 

Başkan İsa ŞANLI İsa ŞANLI Rabia TEKİN 

Meclis Üyesi 0 0 0 

Mühendis (Adet) 1 0 0 

İşçi (Adet) 11 3 3 

Binek Oto (Adet) 1 1 1 

Çift Sıra Pikap (Adet) 2 0 0 

Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Adet) 1 0 0 

Motorsiklet (Adet) 0 0 0 

Traktör Vinç (Adet) 1 0 1 

Traktör Beko (Adet) 1 0 0 

2018 Toplam Gelir (TL)        2,035.74 ₺     564,014.13 ₺     659,531.48 ₺  

2018 Toplam Gider (TL)        1,419.84 ₺     317,830.56 ₺     574,538.42 ₺  

5.4 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 
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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.  

5.4.1 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.  

5.4.2 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 
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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.  

5.4.3 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.  

Antalya ili, Manavgat ve Serik ilçelerine bağlı 5 mülga belde ve 5 köyden oluşmaktadır. Batısında 

Belek yerleşmesi, doğusunda Ilıca yerleşmesi bulunmaktadır. Bölge yaklaşık 5 km genişliğinde 

denize paralel olarak 25 km uzunluktadır. Manavgat bölümü Köprüçay’dan başlayarak Evrenköy 

yerleşmesinde son bulur. Sahil sınırları ise Acısu Deresi'nin denize ulaştığı yer ile Kumköy 

yerleşmesi arasındadır. Genelde orta engebeli, tarıma elverişli bir arazi yapısına sahiptir. Bölgenin 

tarihi Hititlere kadar dayanmaktadır. Gündoğdu, Kısalar ve Çolaklı mahallelerinde bulunan antik 

döneme ait eserlerden bölgede binlerce yıllık yerleşimin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 

Gündoğdu mahallesinin Aktaş mevkiini içine alan sahilde büyük bir arkeolojik sit alanı mevcuttur. 

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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6 MANAVGAT İLÇESİ GELECEĞİ 

6.1 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 aktarılmış̧ ve hem de 

istihdam alanı yaratılmış̧ olunur. Tarım ve turizmin yanı sıra enerji, hizmetler, imalat, madencilik 

konularında da teşviklerinden de yararlanılabilir.  

Ekonomik yatırım amaçlı teşvikler kapsamında Ekonomi Bakanlığı teşvik uygulamaları açısından 

tüm illerin gelişmişlik düzeyini belirlemiştir. Antalya ili gelişmişlik düzeyi açısından 6 bölge 

arasında 1.bölgeye dahildir. Sözü edilen teşvikler, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik 

Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik 

Yatırımların Teşviki olmak üzere 5 kalemde toplanmaktadır (15.06.2012 tarih ve 2012/3305 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı).  

Bu uygulamalar kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta 

Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği, 

Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi gibi destek unsurları bulunmaktadır. (Tablo 60) 

Tablo 60: Yatırım Teşvik Sistemi Destek Unsurları 

Destek Unsurları  
Genel Teşvik 
Uygulamaları 

Bölgesel 
Teşvik 
Uygulamaları 

Öncelikli 
Yatırımların 
Teşviki 

Büyük 
Ölçekli 
Yatırımların 
Teşviki 

Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

KDV İstisnası  x x x x x 

Gümrük Vergisi Muafiyeti  x x x x x 

Vergi İndirimi   x x x x 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği  

 x x x x 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*  x x x x x 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) 
Desteği*  

 x x x x 

Faiz Desteği **   x x  x 

Yatırım Yeri Tahsisi   x x x x 

KDV İadesi***      x 

* Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB’lerde ve 
Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 
** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 
*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2018 yıllarında imalat 
sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden 
yararlanabilmektedir. 
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6.2 Destek Unsurları 

Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin 

edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış 

ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı 

makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.  

Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya 

kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.  

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 

için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 

Bakanlıkça karşılanmasıdır.  

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için 

belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek 

yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 

için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça 

karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik 

yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

Faiz Desteği: Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım 

kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının 

%70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının 

Bakanlıkça karşılanmasıdır.  

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.  

Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik 

Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade 

edilmesidir. (2017-2018 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm 

yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.) 
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6.2.1 Genel Teşvik Uygulaması  

Genel Teşvik Uygulamalarının destekleyici unsurları, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve 

Gelir Vergisi Stopajı Desteğidir(sadece 6. bölge için). Genel teşvik uygulamasında asgari sabit 

yatırım tutarının 1. ve 2. bölgelerde en az 1 milyon TL olması gerekmektedir. 

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak 

üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın 

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.  

6.2.2 Bölgesel Teşvik Uygulaması  

Bölgesel Teşvik Uygulamalarının destekleyici unsurları, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği(sadece 6. bölge 

için), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği(sadece 6. bölge için), Faiz Desteği(3, 4, 5 ve 6. bölge için), 

Yatırım Yeri Tahsisidir. 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve 

ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik 

seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. (Tablo 61) 

Tablo 61: Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları 

Destek Unsurları 1. Bölge 

KDV İstisnası Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi İndirimi* 
Yatırıma Katkı 
Oranı* (%) 

OSB ve EB Dışı 15 

OSB ve EB İçi 20 

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği 

Destek Süresi 

OSB ve EB Dışı 2 yıl 

OSB ve EB İçi 3 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

Faiz Desteği 

İç Kredi Yok 

Döviz / Dövize Endeksli Kredi Yok 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği Yok 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok 

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar 

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 
31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede 
geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 
oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. 
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6.2.3 Öncelikli Yatırımların Teşviki 

Öncelikli Yatırım Teşviklerinin destekleyici unsurları, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği(sadece 6. bölge 

için), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği(sadece 6. bölge için), Faiz Desteği(3, 4, 5 ve 6. bölge için), 

Yatırım Yeri Tahsisidir. (Tablo 62) 

Öncelikli yatırımlar için sağlanan destek unsurları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 62: Öncelikli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları 

Destek Unsurları Destek Oranı Süreleri* 

KDV İstisnası Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi 
İndirimi* 

Yatırıma Katkı Oranı* (%) 40** 

Vergi İndirimi (*) 80** 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

Faiz Desteği 
İç Kredi 5 puan 
Döviz / Dövize Endeksli 
Kredi 2 puan 

* 1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği, 6. Bölgede yapılacak yatırımlar 
için 6. Bölge desteği 
**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım 
harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi 
indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde 
kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. 

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli 

yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar 

dahi 5. bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. bölgede 

gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.  

Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:  

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel 

desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,  

Madencilik yatırımları, 

Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,  

Savunma sanayi yatırımları, 
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Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki 

yatırımlar,  

Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları, 

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, 

ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri 

neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,  

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki 

yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki 

motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,  

3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak 

kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,  

Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,  

Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar, 

Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz 

depolama yatırımları,  

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan 

mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek 

teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,  

Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip 

yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları, 

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde 

kullanılan kanat imalatı yatırımları, 

Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine 

yönelik entegre yatırımlar, 

Lisanslı depoculuk yatırımları, 
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Nükleer enerji santrali yatırımları, 

Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.  

6.2.4 Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması  

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasının destekleyici unsurları, KDV İstisnası, Gümrük 

Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği(sadece 6. bölge için), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği(sadece 6. bölge için), Yatırım Yeri 

Tahsisidir. 

Tablo 63’de belirtilen 12 yatırım konusu büyük ölçekli yatırımların teşviki kapsamında 

desteklenmektedir. 

Tablo 63: Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırım Konuları  
Asgari Sabit 
Yatırım Tutarları 
(Milyon TL) 

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı  1000 

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı  

200 
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer 
Hizmetleri Yatırımları  

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları  

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları  

50 

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları  

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık 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 İmalatı Yatırımları  

Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar  
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Büyük ölçekli yatırımlar için sağlanan destek unsurları Tablo 64’teki gibidir: 

Tablo 64: Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları 

Destek Unsurları 1. Bölge 
KDV İstisnası Var 
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 

Vergi İndirimi* 
Yatırıma Katkı 
Oranı* (%) 

OSB ve EB Dışı 25 

OSB ve EB İçi 30 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği 

Destek Süresi 
OSB ve EB Dışı 2 yıl 

OSB ve EB İçi 3 yıl 
Yatırım Yeri Tahsisi Var 
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği Yok 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok 
EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar 

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 
31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli 
olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve 
yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. 

6.2.5 Stratejik Yatırımlar Teşviki Uygulaması  

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasının destekleyici unsurları, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi 

Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği(sadece 6. bölge için), Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği(sadece 6. bölge için), Faiz 

Desteği(3, 4, 5 ve 6. bölge için), Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesidir(sabit yatırım tutarı 500 

milyon TL üzerinde olmalıdır). 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik 

yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek 

olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.  

Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması, 

Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 

Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu 

şart aranmayacaktır), 

Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması. 

Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar 

stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yedi 

yüz bin Türk Lirasını geçemez. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet 

olarak Tablo 65’te gösterilmiştir.  
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Tablo 65: Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları 

Destek Unsurları 1. Bölge 
KDV İstisnası Var 
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var 
Vergi İndirimi* Yatırıma Katkı Oranı* (%) 50 

Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği 

Destek Süresi 7 yıl (6.bölgede 10 yıl) 

Yatırım Yeri Tahsisi Var 

Faiz Desteği 
İç Kredi 5 puan 
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği 10 yıl (sadece 6.bölge) 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (sadece 6.bölge) 

KDV İadesi 
Var (500 milyon TL ve üzeri 

yatırımlar için) 
*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 
31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede 
geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 
oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır. 

6.3 Manavgat İlçesi’nde 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  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 Ürünün izlenebilir olmasının sağlanmasında yaşanan sıkıntılar   

 Kalite konusunda laboratuvar 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   

 Global GAP, 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 “Örtü altı 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   

 Örtü altı 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   



 

 90 

 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.   

6.4 Manavgat İlçesi’nde 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  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 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   

6.5 Gıda İhtisas ve 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.   

6.6 Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014 – 2023 Bölge Planı Raporu’nda, Türkiye 

2023 Turizm Stratejisi kapsamında, Batı Akdeniz Bölgesi’nde turizmin tüm yıla yayılması, kıyı 

turizmi dışında diğer turizm çeşitlerinin ve iç bölgelerdeki turizm aktivitelerinin geliştirilmesi gibi 

tedbirler alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda Manavgat’ta alternatif turizm çeşitleri 

arasından ekoturizm, sağlık turizmi, spor turizmi, yat-kruvaziyer turizmi, kongre ve fuar turizmi, 

rafting, kültür turizmi ve golf turizminin bölgede geliştirilmesi için uygun koşullar yer aldığı 

belirtilmiştir. Yapılan çalışma ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından turizmin 

çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması adına aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

Ekoturizm faaliyetlerini geliştirebilmek amacıyla, ekoturizme uygun kırsal yerleşimler belirlenip 

altyapı hizmetleri geliştirilecektir. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kırsal 

yerleşim yerlerini birbirine bağlayan alternatif rotalar ve yürüyüş parkurları tespit edilerek 

haritalama çalışması yapılacaktır. Bölge halkının ekoturizm konusunda bilgilendirilecektir. 
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Kültür ve inanç turizmi için çekim noktası olabilecek mekânlar turist ziyaretlerine uygun hale 

getirilecek ve tanıtımları yapılacaktır. Tarihi ve kültürel yapılar ziyaretçilerin hissetmeyi 

arzuladığı mistik havayı yansıtacak şekilde aslına uygun olarak restore edilecektir. Tarihi ve 

kültürel yapıların yakınında turistler için rekreasyon alanları oluşturulması ve tesisleşme teşvik 

edilecektir. Tarihi ve kültürel yapılara ulaşım sağlayan yolların yenilenmesine ve yapıların 

etrafında gerçekleştirilecek çevre düzenleme faaliyetlerine öncelik verilecektir. Tarihi yapıların 

tanıtımı için bulundukları bölgelerde sanatsal içerikli festivaller organize edilecektir.  

Bölgede uygun doğal alanlarda turistlere yönelik amatör spor etkinlikleri gerçekleştirilecektir. 

Rafting organizasyonlarının yaygınlaştırılması için gerekli önlemlerin alındığı yarışmalar tertip 

edilerek Bölgenin bu konuda sunduğu olanakların tanıtımı yapılacaktır.  

Bölgede çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirilebilmesi için 

çalışmalar yürütülecektir. Bölge kıyı kesimlerinin kış aylarında ılıman iklime sahip olmasının 

avantajı kullanılarak bu zaman diliminde gerçekleştirilecek futbol, voleybol, hentbol, tenis, motor 

sporları, su sporları vb. yarışma ve turnuva organizasyonları üstlenilecektir. Bölge içlerindeki 

yüksek kesimlerin yaz aylarında serin iklimi turnuva, kamp gibi spor organizasyonları için uygun 

mekânlar olarak tanıtılacaktır. 

Bölgede golf turizmi yaygınlaştırılacaktır. Bölgede golf sahası yapımı için uygun alanlar tespit 

edilerek yatırım yapılması teşvik edilecektir. Uluslararası golf müsabakaları üstlenilerek Bölgenin 

golf konusunda popülerliği artırılacaktır.  

Bölgede sağlık turizmi faaliyetleri teşvik edilecektir. Bölge hastanelerinin mevcut hizmet şartları 

ve sağlık turisti kabul kapasiteleri ayrıntılı olarak araştırılacaktır. Sağlık kuruluşları, konaklama 

tesisleri ve seyahat acenteleri arasında sağlık turizmine yönelik işbirliği çalışmaları 

desteklenecektir. Kış aylarında Bölgenin atıl duruma düşen konaklama tesislerinin ileri yaş ve 

engelli turizmi faaliyetleri ile değerlendirilmesi için belirlenen bölgelerde pilot uygulamalar 

gerçekleştirilecektir. Sağlık turizmi kapsamında görev yapacak personel için eğitim programları 

organize edilecektir.  

Bölgede gerçekleştirilen fuar ve kongre organizasyonları artırılacaktır. Uluslararası kongre 

organizasyonlarının gerçekleştirilebileceği salon ve teknik donanıma sahip konaklama 

tesislerinin envanteri çıkarılacaktır. Bölgede bulunan kongre ve fuar alanlarının elektronik 

ortamda tanıtım ve iletişim bilgilerinin derleneceği profesyonel ve kapsamlı bir internet sitesi 

oluşturulacaktır. Büyük uluslararası fuar organizasyonlarına yönelik olarak Bölgenin sunduğu 

imkanların etkin medya araçları kullanılarak tanıtımı yapılacaktır.  
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6.7 Manavgat İlçesi’nde 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.  
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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 Etüt 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.  

 

Şekil 2: Türkiye Güneş Atlası, (SolarGIS.com) 

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. 

Antalya tüm Türkiye içinde en çok güneşlenme süresi ve ışımasına sahip birkaç ilden biridir. 

Burada kurulacak gerek tarla gerek çatı üstü tesisler birçok üretim ve sanayi alanının, otellerin, 

sulama birlikleri ve çiftliklerin enerji masrafını da tamamen ortadan kaldırabilecek veya yarıya 

indirecektir. 
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Şekil 3: Antalya Güneş Atlası, (Enerjiatlası.com) 

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.  

6.8 Hızlı Tren Hattına İlişkin Senaryolar Geliştirilmesi  

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi’nin 2023 yılı hedefleri arasında Manavgat – Konya Hızlı Tren 

Hattı’nın inşa edilmesi yer almaktadır.  

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 
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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 



 

 97 

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.  

6.9 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 
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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. 

Tıbbi ve 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 
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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.  

6.10 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.  

6.11 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.  

6.12 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  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 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   

6.13 Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve Manavgat’a Sorumluluk  

Türkiye’nin gelecek yıllarda kalkınma hedeflerinin ortaya konulması ve tariflenmesinde kalkınma 

planları anahtar roldedir. Buradan hareketle 5 Yıllık Kalkınma Planları hep önem taşımıştır. 2014-

2018 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık kalkınma planı 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 şekilde 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.  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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.  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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.  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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 
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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.   

6.14 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.   

Manavgat Belediyesi’nden alınan verilere göre 2018 yılı itibariyle belediyede çalışan 220 memur, 

158 işçi, 20 sözleşmeli personel, 1561 taşeron çalışan olmak üzere toplam personel sayısı 1959 

kişidir. (Tablo 66) 

Tablo 66: Manavgat Belediyesi Personel Sayısı, (Kn. İlçe Belediyesi, 2018) 

Personel Bilgileri 2017 2018 

Memur 221 220 

İşçi 167 158 

Sözleşmeli Personel 22 20 

Taşeron Çalışan 1645 1561 

TOPLAM 2055 1959 

Gelir      198,178,335.43         230,922,753.94    

Gider      231,888,190.07         363,236,759.12    

Verilen İnşaat Ruhsatı 608 448 

Verilen İskan Ruhsatı 616 528 
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2017 yılında belediye geliri 198.178.335,43 iken 2018 yılında % 17 artarak 230.922.753,94 

olmuş, bunun yanında 2017 gideri 231.888.190,07 iken 2018 yılında %57 artışla 363.236.759,12 

olmuştur. 

Verilen inşaat ruhsat adetleri 2017 yılında 608 ve 2018 yılında 448 adet olmuş, verilen iskan 

ruhsat adetleri ise 2017 yılında 616 ve 2018 yılında 528 adet olmuştur. 

Fen İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğünün verilerine göre 2018 senesinde Manavgat’ta 

yapılan işler listesi Tablo 67’deki gibidir: 

Tablo 67: İlçe Belediyesince Manavgat'ta Yapılan İşler, (Kn. İlçe Belediyesi, 2018) 

Manavgat Belediyesi Ilıca Mahallesi Kültür Evi Yapılması İşi 

Büfe - Kreş Yapılması 

Side Antik Kenti Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi 2.Kısım 

Aşağı hisar Mahalleri 2171 Ada 1 Parselde Yer Alan Yapıda Tadilat İşleri Yapılması (Manavgat Müzesi) 

Manavgat İlçesi Kızıldağ, Karakaya, Sevinç, Yeniköy ve Yaylaalan Mahallelerine Çeşitli İnşaat İmalatları 
Yapılması İşi 

Manavgat Belediyesi Sınırları İçerisindeki Mahallelerde Beton Parke Taşı İmalatı Yapılması 

Manavgat Kent Meydanı Yapılması 

Side Mahallesinde Girit Kahvesi Yapılması 

Muhtelif Mahallelere Muhtarlık Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapılması 

Aydınevler ve Bahçelievler Mahallelerine Park Yapılması İşi 

Çolaklı ve Gündoğdu Mahallelerine Park Yapılması İşi 

Örenşehir Mesire Alanına Büfe Güvenlik Kulübesi Yapılması İşi 

Hacıobası Mahallesine Park Yapılması İşi 

Bucak Mahallesine Park Yapılması İşi 

Örenşehir Mahallesine Park Yapılması İşi 

Çolaklı F.Yılmaz Sezer Lisesi Yanı Park Yapılması İşi 

Değirmenli Mahallesine Park Yapılması İşi 

Yukarı Pazarcı Mahallesine Park Yapılması İşi 

Şelale Mahallesine Park Yapılması İşi 

Sarılar Mahallesi 23 Nisan Park Yapılması İşi 

Gündoğdu Mahallesine Kütahyalılar Park Yapılması İşi 

Gündoğdu Mahallesine SEÇ Market yanı Park Yapılması İşi 

Bereket Mahallesine Park Yapılması İşi 

Boztepe Mahallesine Park Yapılması İşi 

Aşağı Işıklar Mahallesine Park Yapılması İşi 

Milli Egemenlik Mahallesine Park Yapılması İşi 

Hatıplar Mahallesine Park Yapılması İşi 

Karacalar Mahallesine Park Yapılması İşi 

Çavuşköyü Mahallesine Park Yapılması İşi 

Sağırin Mahallesine Park Yapılması İşi 

Çenger Mahallesi Altın Portakal Sitesi Yanı Park Yapılması İşi 

Örnek Mahallesine Park Yapılması İşi 
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Saraçlı  Mahallesine Park Yapılması İşi 

KAsaplar Mahallesine Park Yapılması İşi 

Sarılar Mahalesi H.Efendi Caddesi 2050 Sok Park Yapılması İşi 

2017 yılında mülkiyeti hazineye ait alanların satış gelirleri toplamı 21,999,046.46 ₺ olup idare 

gelirleri toplamı 185,323,184.84 ₺’dir. (Tablo 68) 

Tablo 68: Hazine Gelirleri, (Kn. Milli Emlak Müd., 2018) 

Satış Gelirleri TL 

2B Arazi Satış Gelirleri                               16,487,931.94 ₺  

Hazineye Ait Tarım Arazisi Satış Gelirleri                                     321,044.46 ₺  

Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri                                 5,190,070.06 ₺  

Taşınır Satış Gelirleri                                                       -   ₺  

TOPLAM                               21,999,046.46 ₺  

  

İdare Gelirleri TL 

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                 6,018,326.43 ₺  

Ön İzin Gelirleri                                     310,479.58 ₺  

İrtifak                             157,791,455.72 ₺  

Hasılat                               20,642,942.88 ₺  

Kullanma İzni                                     559,980.23 ₺  

TOPLAM                             185,323,184.84 ₺  
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7 MANAVGAT TICARET VE SANAYI ODASI HAKKINDA GENEL BILGILER 

7.1 Tarihsel Gelişim 

İlçemizde Oda kurulmadan önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir ajanlık 

bulunmaktaydı. Bu ajanlıkta Türkiye genelinde birçok odada bulunmayan üye sayısına ulaşılmıştı. 

O dönemde üye sayısı olarak 1860 ulaşmıştı İşadamlarının yatırım yapmak istedikleri ilçemiz, 

ekonomik ve ticari açıdan her zaman önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen Ticaret ve 

Sanayi Odasının kurulmasında oldukça geç kalınmıştır. 

Daha önceleri tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan ilçemiz 1981 sonrası gelişen turizm ile hızlı 

bir büyüme içine girmiş, Ticaret ve Sanayi Odasının kurulması gündeme gelmiştir. İlçemizdeki 

yatırımların artması, şirket kuruluşlarının sürekli çoğalması, ilçemizin ekonomik ve ticari 

potansiyelinin süreklilik kazandığı bir dönemde devamlı Antalya'ya gidip gelmek zorunda 

kalınması sonucu ilçemiz işadamlarını, odanın kurulması için harekete geçirmiştir.  

İlçemizde faaliyet gösteren MASİAD (Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde bir 

müteşebbis heyet oda kurma çalışmalarına başlamıştır. Heyet ilk olarak Manavgat'ta kayıtlı 1002 

ticaret erbabından oda kuruluşu için imza toplayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru 

yapmıştır. Başvuru sonucu Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 

25.08.1995 gün ve B-14.0.14(610-2/181) 22441sayılı uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı'nın 25.08.1995 ve 1995/60 sayılı onayı ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

kurulması uygun görülmüştür. Bu olayın ardından gruplandırma çalışmaları başlamış, 16 Meslek 

grubu oluşturulmuş, organ seçimlerine gidilmiştir. 11.11.1995 tarihinde meslek komiteleri 

seçimi, 15.11.1995 tarihinde Oda Meclisi seçimi, 18.11.1995 tarihinde Oda Yönetim Kurulu seçimi 

yapılmıştır.  

Oda Yönetim Kurulumuz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ilçemiz tüccarlarının tüm sicil ve 

oda kayıtlarını teslim aldıktan sonra Antalya Caddesinde iki daire kiralayarak 02.01.1996 

tarihinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın fiili olarak üyelerine hizmet vermesini sağlamıştır. 

Daha sonra Oda için gerekli personel ve teçhizat alınmıştır. 

Yönetim Kurulumuzun odamız bünyesinde Ticaret Sicil Memurluğu kurulması yönündeki çabaları 

çok kısa bir sürede netice verdi. Ticaret Sicil Memurluğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

14 Şubat 1996 tarihinde odamıza verildi. Tüm şirket kuruluşları ve Ticaret Sicili İşlemleri 

odamızda yapılmaya başlanmıştır. 1996 yılı sonunda odamız kendi hizmet binasını yapmak üzere 

Aydınevler Mahallesinde bir arsa aldı. 1997 yılı Mayıs ayında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 
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Hizmet Binası kaba inşaatını ihaleye çıkardı. 30.125.1998 tarihinde inşaatını tamamlayıp, 

01.01.1999 tarihinde odamız kendi hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştır. 

Odamız şu anda ulaşmış olduğu seviye ile ilçemiz ekonomisini ilgilendiren her konuda araştırma 

ve incelemeler yapmaktadır. Yerel ve merkezi yönetimlerle kurulan ilişkiler sonucunda 

üyelerimizin ve ilçemizin sorunlarının çözümüne yönelik yoğun çabalar sarf etmektedir. 

7.2 Vizyon ve Misyon 

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.  
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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” olarak tanımlanmıştır. 

 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 

Manavgatlının hemşerilik borcudur 

7.3 Temel Değerler ve Kalite Politikası 

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. 
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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; 

 Üyelerimize yapılan hizmette kanunlar ölçüsünde onların menfaatlerini korumak 

 Yapılan hizmetlerde planlanan hedeflere ulaşmak için her türlü imkan ve destek verilerek 

çaba sarf etmek, 

 Üyelerle sağlıklı iletişim kurmak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve aynı zamanda 

hizmet kalitesini yükselterek üye memnuniyetini arttırmak, 

 Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarımızın gelişimini de 

sağlayarak üye memnuniyetini sürekli arttırmaktır. 

Verdiğimiz hizmetin kalitesinden doğan bu memnuniyeti sağlamak ve sürekli iyileştirmek için, 

çalışanlarımızın ihtiyacı olan her türlü imkan ve desteğin sağlanacağını yönetim kurulu olarak 

taahhüt ederiz. 
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7.4 Faaliyet Alanları Ürün Ve Hizmetler 

MATSO  üyelerine ve diğer paydaşlarına vermekte olduğu hizmetleri beş başlık altında 

toplamıştır. Ayrıca bu sunulan hizmetleri hizmet alan merkezleri altında ayrıca değerlenmiştir. 

7.4.1 Hizmet Başlıkları 

A-Belgelendirme Hizmetleri 

MATSO , bağlı bulunduğu yasa ile tanımlanan bilirkişi, ekspertiz raporları ile kapasite raporları, 

fire, zayiat ve randıman tespitleri, imalat yeterlik belgesi, yatırım teşvik belgesi işlemleri, dış 

ticaret evraklarının ( Eur-1 Belgesi, A.TR Belgesi, Menşe Şahadetnameleri vb.) onay ve satış 

işlemleri, sanayici kimlik belgesi, üyelik tasdikleri, faaliyet belgesi ve oda kayıt sicil sureti, rayiç 

fiyat, muhammen bedel tespiti ve fatura tasdik işlemleri, Bağ-kur tasdikleri vb. belge ve rapor 

düzenleme hizmetlerini üyelerine sunmaktadır. 

B-Gözetim Hizmetleri 

Üyelerin yerel ve merkezi yönetimlerden kaynaklanan sorunları saptanmakta, tacir ve sanayicinin 

önünde engel oluşturan, devletten kaynaklanan kısıtlamalara yönelik girişimlerde bulunulmakta, 

ticaret ve sanayiyle ilgili kanun, yönetmelik, talimat, vb. belgelerin hazırlanması sürecinde 

üyelerin görüş ve önerileri yerel ve merkezi yönetimlere taşınmakta ve mevzuat oluşturma 

süreçlerinde aktif rol alınmaktadır. 

C-Eğitim ve Bilgilendirme Hizmetleri 

Üyelerin eğitim ve bilgilendirme gereksinimleri planlı bir şekilde toplanmakta, eğitim içerikleri 

oluşturulmakta ve eğitimler uzman kişiler tarafından sunulmaktadır. Tüm eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetlerinde katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmakta, anketlerin sonuçları her dönemin 

sonunda değerlendirilmekte ve gelen öneriler ve görüşler dikkate alınarak yeni eğitim 

programları planlanmaktadır. 

D-Araştırma Hizmetleri 

MATSO, düzenli olarak yapmakta olduğu ekonomik ve sektörel araştırmalar ile bilgi toplamakta 

ve yayımlamaktadır. Ekonomik Rapor: Tamamlanan yılın ekonomik açıdan değerlendirilmesinin 

yapıldığı ticaret ve sanayideki gelişmelerin ortaya konduğu ekonomik raporlar yapılmaktadır. 

E-Ticaret Geliştirme Hizmetleri 

MATSO  yeni iş oluşumları için bölgemizdeki yatırım olanaklarını sunmaya, işadamlarını 

bilgilendirmeye ve ticari ilişkileri geliştirmeye odaklanmıştır. Bu amaçla, Oda tarafından gerek 

yurt içi gerek yurt dışı fuar bilgileri üyelere iletilmekte, grup halinde katılım veya ziyaret talebi 

olan fuarlar için katılım organizasyonları takip edilmektedir. Ayrıca, Oda’yı ziyaret eden 
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diplomatik misyon temsilcileri ve diğer yabancı heyetlerin Antalya programlarının 

oluşturulmasında destek sağlanarak; kendilerine bölgeyi tanıtıcı bilgiler aktarılmakta, karşılıklı 

firma görüşmeleri ve/veya firma ziyaretleri organize edilmektedir. Bunun yanı sıra dış ticaretteki 

gelişmeler ve Avrupa Birliği ile ilgili güncel konular takip edilerek bu kapsamda Oda’da konferans, 

seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. 

7.4.2 Hizmet Alan Değerlendirme Merkezleri 

Sunulan hizmetlerin sebebi, sonucu, çevreye katkısı, etkisi ve aktarımı konularının 

ölçümlendirilmesi için oluşturulan bir alt yapı sistemidir. 

A-İletişim 

İL
ET

İŞ
İM

 

Yayınlar-(bülten ve ekonomik rapor)  . 

Tanıtım/reklam 

Bilgilendirme 

Üyeleri dinleme (sorunlara çözüm) 

Üye ziyaretleri/iletişim/ilgi eksikliği 

Komiteler/üyeler arası işbirlikleri 

Düzenlenen faaliyetler hakkında bilgilendirme 

 
B-Sunulan Hizmetler 

 
C-Şehirle İlişkiler 

ŞE
H

İR
LE

 İL
İŞ

K
İL

ER
 Sosyal yardım ve destekler 

Konferans ve seminerler 

Tarafsızlık 

Kamuoyu oluşturma 

Yerel gündemde etkin olmaması 

Yerel halkla bağlar 

 
D-Kurumlarla İlişkileri 
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Bürokratlarla ve TOBB ile ilişkiler 

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 

Basın ve halkla ilişkiler 

 
 
 

SU
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H
İZ

M
ET
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R

 

İdari hizmetler (hızlı işlem/belgelendirme)  

Eğitim faaliyetleri (mesleki eğitimler) 

Personel (hizmet) 

Yönetim  

Yönetimin kurumsal olması 

Aidatlar 
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E-Ekonomik Katkı 

 
 

7.4.3 Faaliyetlere Rakamlarla Bakış 

MATSO, 8 Haziran 2013- 2018 döneminde 308'i üye ve Manavgat sorunlarının da konuşulduğu 

protokol ziyaretleri, 240’ı sosyo-ekonomik toplantı, 129'u tanıtım-fuar, üyeler ve kurumsallaşma 

amacıyla personel eğitimleri olmak üzere 107’si eğitim, sorunların çözümü için 104 talep başvuru 

girişimi ve 29 bilimsel içerikli yayım kapsamında toplamda 917 faaliyet gerçekleştirmiştir.  

Bu faaliyetlerin % 33,5'ini protokol ziyaretleri, % 26,1’ini sosyo-ekonomik toplantı, % 14,1’ini 

tanıtım-fuar, % 11,7’sini eğitim, % 11,4'ünü talep başvuru girişimi ve % 3,2'ünü de bilimsel içerikli 

yayım çalışması oluşturmuştur.  

MATSO, 2015 yılında toplamda 91 faaliyet gerçekleşirken,  2016 yılını kapsayan süreçte 

faaliyetlerin sayısı, yaklaşık % 48,4 artışla 135 olmuştur. Oda faaliyetleri, 2017 yılında ise 2016 

yılına göre yaklaşık % 13,3 artarak 153 olmuştur. Seçim yılı olmasına rağmen çalışmalar hız 

kesmemiş 2018 yılında da, 2017 yılına göre yaklaşık % 6 artarak 162 olmuştur. 

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin 74’ü protokol ziyaretleri (% 46), 55'i sosyo-

ekonomik toplantı (% 34), 24’ü tanıtım-fuar (% 15) ve 9’u da eğitim çalışmaları (% 5) 

oluşturmuştur.  

2006-2018 yılları arası MATSO ile ilgili Medya'da 14.878 haber çıkmıştır. Bu haberlerin 1.850'si 

(% 12,5) 2006-2013 8 Haziran öncesi dönemde,  13.028'i (% 87,5) 8 Haziran 2013 sonrası-2018 

döneminde çıkmıştır. 

2018 yılında 64 ulusal (yüzde 2,8), 338 bölgesel  (yüzde 14,9)  ve 1.872 (yüzde 82,3) yerel olmak 

üzere toplam 2.274 haber çıkmıştır. 
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Ekonomik gelişimde rol oynama 

Fuarlara katılım 

Mesleki eğitimler 

Manavgat ekonomisine katkı (fikir) 

Yeni iş ilişkilerinin kurulması, ekonomik tanıtım 

Organize sanayi bölgesi faal. Başlanmaması 
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