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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. KURUMSAL YAPI  

1.2. GÖREVLERİ  
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1.3. PERSONEL YAPISI  

1.4. MALİ YAPI 

1.4.1. 2012 YILI TAHAKKUK VE  TAHSİLÂT TABLOSU (TL) 

       GELİR TÜRLERİ    TAHAKKUK             TAHSİLÂT               TAHSİLÂT ORANI(%)  

 VERGİ GELİRLERİ                   13.468.015,77  16.069.573,88                             100  

 a) Mülkiyet Üz.Alınan Vergiler         4.682.065,57   6.183.278,01                             100 

 b) Dahilde Alınan Mal ve Hizm.Gel  3.406.093,58   4.506.290,59      100 

 c) Harçlar                               5.377.714,20  5.377.668,45                             100 

 d) Başka Yer. Sınıflandırılmayan V.          2.142,42                       2.336,83                                          100 

 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 7.419.320,91  11.860.096,09       100  

a) Mal ve hizmet satış geliri       3.188.126,56        3.187.825,88       99,99  

b) Kurumlar hasılatı    2.521.285,07    7.016.761,50       100  

 c) Kira Gelirleri    1.709.909,28        1.655.508,71              71,39  

BAĞIŞ VE YARDIMLAR      333.742,76         333.742,76           100 

 a) Merkezi Yönetim Bütçesine            

      Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ 

       ve Yardımlar                             10.728,75                          10.728,75                                            100 

b) Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan 

      Yardım ve Bağışlar                           323.041,01                        323.041,01                                          100 

 

DİĞER GELİRLER                             29.533.431,68             29.603.574,00             100 

a)Faiz Gelirleri                                         2.716.128,87              2.799.047,57                  100  
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b)KiĢi ve kurumlardan                       24.573.421,05           24.560.644,67                                      100 

     alınacak paylar  

c)Para cezaları                                  1.161.121,52                1.161.121,52                   100 

d)Diğer çeşitli gelirler                         1.082.760,24                1.082.760,24                   100 

SERMAYE GELİRLERİ                     669.381,76                     669.381,76                100 

a)Taşınmaz Satış Geliri                        646.118,16                     646.118,16             100 

b) Taşınır Satış Gelirleri                        23.263,60                        23.263,60                                            100 

    

1.4.2. 2013 YILI TAHAKKUK VE  TAHSİLÂT TABLOSU (TL) 

       GELİR TÜRLERİ    TAHAKKUK             TAHSİLÂT               TAHSİLÂT ORANI(%)  

 VERGİ GELİRLERİ                   18.866.144,35  17.332.370,87                             75,80  

 a) Mülkiyet Üz.Alınan Vergiler         8.048.060,76                  7.135.593,84                            66,63  

 b) Dahilde Alınan Mal ve Hizm.Gel  6.148.414,86   5.522.104,15     74,08 

c) Harçlar                               4.673,085,10               4.673.100,35                             100 

 d) Başka Yer. Sınıflandırılmayan V.          3.416,37                       1.572,53                                          72,89 

 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 15.952.445,35  13.200.993,27       75,43  

a)Mal ve hizmet satış geliri       3.151.167,28       2.867.591,91       90,61  

b)Kurumlar hasılatı    11.199.006,14    8.612.870,05       71,37  

 c)Kira Gelirleri    1.602.271,93       1.720.531,31              100  

BAĞIŞ VE YARDIMLAR      12.948.459,14    12.948.459,14           100 

 a) YurtdıĢından Alınan BağıĢ ve  

      Yardımlar                                              12.663.055,26          12.663.055,26                                          100 

 b)Merkezi Yönetim Bütçesine            

     Dahil İdarelerden Alınan Bağış                  20.986,26                20.986,26                                            100 

c) Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan 

      Yardım ve Bağışlar                                    264.417,62              264.417,62                                          100 

 

DİĞER GELİRLER                             35.775.997,50             36.238.511,81             100 

a) Faiz Gelirleri                                           127.046,89                      530.151,40                 100  

b) KiĢi ve kurumlardan           

     alınacak paylar                                  33.522.554,81    33.581.964,61                                    100 
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c) Para cezaları                                  1.167.975,17                1.167.975,17                   100 

d) Diğer çeşitli gelirler                           958.420,63                      958.420,63                   100 

SERMAYE GELİRLERİ                     8.476.487,59                     8.476.487,59                  100 

a) Taşınmaz Satış Geliri                        7.698.637,41                     7.698.637,41           100 

b) Taşınır Satış Gelirleri                        777.850,18                        777.850,18                                        100 

    

2.  DURUM ANALİZİ 

2.1. GZFT (GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT) ANALİZİ 

2.1.1. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 
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 İlçenin turizm sektöründe dünya genelinde tanınmış olması. 

 Teknoloji ve bilişim sistemleri konusunda kurumsal altyapının yeterli olması. 

 İlçenin turizm sektöründe dünya genelinde tanınmış olması. 

 İşletmelerin güvenlik sorununun çözülmüş olması. 

 Çay bahçeleri için kira gibi bir maliyetin olmaması. 

 Boğaz Otel’in orman, ırmak ve deniz arasında olması. 

  Manavgat’ın doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile gelişme potansiyeli yüksek 

olan bir kent olması, 

 Turizm, ticaret, inşaat, sağlık ve eğitim sektörlerinin hızla gelişiyor olması, 

 Deniz, Hava ve Kara ulaşımının yüksek olduğu bir konumda olması, 

 Gelişen ve yenilenen bir kent olması nedeniyle yatırımcı talebinin var  olması 

 Yeniliklere ve gelişmeye açık yapı, 
 Kurum kültürüne bağlı personel yapısı, 

 Yasa ve yönetmeliklerin en güçlü şekilde anlaşılması ve uygulanması, 
 Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içinde özverili çalışması, 

 Teknolojik araç gerecin (bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, fotokopi, faks) 

birimimizde yeterli olması ve bilinçli bir şekilde kullanılması, 
 Kaynaklara ulaşım sıkıntısının yaşanmaması, 

 Manavgat potansiyeli yüksek olan bir kent olması. 

 Turizm, ticaret, sağlık ve eğitim sektörlerinin hızla gelişiyor olması 

 Deprem riskinin diğer bölgelere göre daha az olması 

 Gelişen ve yenilenen bir kent olması nedeniyle yatırımcı talebinin var olması 

 

2.1.2. ZAYIF YÖNLERİMİZ 
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 Çok hızlı büyüyen ve göç alan bir kent olması 

 Kentte bulunan araç sayısının hızla artması 

 Kentte bulunan otopark sayısının yetersizliği 

 Çevre kirliliğine karşı yeterli bilincin oluşmaması 

 Manavgat Belediye sınırlarının ilçe sınırları olmasından dolayı kontrol 

altında tutulacak alanın çok büyümesi ve yapılacak hizmetlerin gecikmesi.

 Hizmet içi eğitim eksikliği, 
 Sosyal imkân ve aktivite eksikliği. 

 Çok hızlı büyüyen ve göç alan bir kent olması, 

 Kentte bulunan araç sayısının hızla artması, 

 Kentte bulunan otopark sayısının yetersizliği, 

 Çevre kirliliğine karşı yeterli bilincin oluşmaması, 

 Manavgat Belediye sınırlarının ilçe sınırları olmasından dolayı kontrol 

altında tutulacak alanın çok büyümesi ve yapılacak hizmetlerin gecikmesi. 

 İşletmelerde çalıştırılan Personelin; faaliyet konusu ile ilgili eğitim 

düzeyinin düşük olması. 

 Personele verilen eğitimlerin bugüne kadar yetersiz olması. 

 Teknolojik altyapının yeterli olmasına rağmen kullanım düzeyinin yeterli 

düzeyde olmaması. 

 Personel giderlerinin yüksek olması. 

 Kurum içi veri altyapısının zayıf olması ve yönetim bilgi sistemi 

bulunmaması. 

 İşletmelerin alan olarak yeterli büyüklükte olmaması. 

 Kış aylarında işletmelerin satışlarının olmaması. 

 

2.1.3. FIRSATLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 AB projelerine uygun bir yer olması ve destek alınabilir projelerin varlığı.
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 Belediyenin önemli sayıda proje hazırlığı olması

 6360 Sayılı Yasa ile yerel seçimlerden sonra yeni işletmelerin açılması

 Manavgat nüfusunun genç ve dinamik olması,

 Manavgat’ta bulunan 9 belde, 78 köyün 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel 

kişilikleri sona ererek Manavgat Belediyesi’nin mahallesi olması 

dolayısıyla İlçe genelinde bütüncül planlama çalışmalarının hızla 

yapılarak kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi,

 Doğal, tarihi ve kültürel değerleri bir arada bulundurması,

 Yüksek turizm potansiyeli olması.

 Manavgat nüfusunun genç ve dinamik olması

 Manavgat’ta bulunan köylerin 6360 Sayılı Kanun ile Tüzel kişilikleri sona 

ererek Manavgat Belediyesi’nin mahallesi olması dolayısıyla bu bölgelerde 

planlama çalışmalarının hızla yapılarak kaçak yapılaşmanın önüne 

geçilebilecek olması  

 Büyükşehir Belediyesi sınırlarına girilmesinde dolay daha fazla kaynak 

sağlanabilecek olması

2.1.4. TEHDİTLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplumun çevre kirliliğine karşı yeterli hassasiyeti göstermemesi

 Kentteki hızlı nüfus artışı ve kentin göç alması 

 İhtiyaç duyulan uzman personelin istihdamının güç olması 

 Kalifiye elemanın düşük maaş nedeniyle Belediyeyi tercih etmemesi  

 Gelir kaynağı yüksek olan işletmelerin Büyük şehir Belediyesi’ne 

devredilme olasılığı 

 Kış aylarında ırmak su seviyesinin yükselmesi. 

3.  MİSYON-VİZYON VE İLKELER 
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4.  STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER VE PROJELER 

4.1.  HİZMETER: 
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 Doğal, tarihsel, arkeolojik değerleri koruma-kullanma dengesini 

gözeterek, Manavgat’ın ulusal ve uluslararası marka değerinin 

arttırılmasına dönük projeler geliştirmek.  

 30 vatandaşımıza özürlü sandalyesi ve akülü araç sağlanması 

 1.500 öğrenciye kırtasiye ve okul malzemesi yardımı yapılması 

 Şiddete maruz kalan 20 kadının birer hafta süre ile barındırılması 

 Fakir ve muhtaç 15.000 aileye gıda yardımı yapılması 

 Fakir ve muhtaç 1.200 aileye yakacak yardımı yapılması 

 Ramazan ayı süresince 2.500 vatandaşa iftar yemeği hizmeti verilmesi 

 Ramazan ayı süresince 100 özürlü, yaşlı ve ağır hasta vatandaşa evinde 

yemek servisi yapılması 

 Sabahları vatandaşlara sıcak çorba dağıtımı yapılması 

 Yılda bir defa Muharrem ayında 5.000 kişilik aşure dağıtılması 

 2.500 ihtiyaç sahibine yardımların ulaşmasının sağlanması 

 Giyim eşyası, ayakkabı, beyaz eşya vb. malzemelerin alınması ve 

tamirlerinin yaptırılması 

 Yardıma muhtaç olanlara beyaz eşya, ev eşyası alınması 

 Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi, Huzur Evi ve yapılacak olan 

Kültür Merkezinin tefriş ve donanımının sağlanması 

 Manavgat yöresel kıyafetlerini tanıtıcı defile düzenlenmesi 

 Manavgat kültürünü tanıtıcı sempozyum düzenlenmesi 

 Uluslar arası halk oyunları yarışması düzenlenmesi 

 Yöresel lezzet yarışması düzenlenmesi 

 Manavgat konulu şiir yarışması ve dinletisi düzenlenmesi 

 Yöresel sanatsal ürünleri tanıtıcı sergiler düzenlenmesi 

 Manavgat tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı turlar düzenlenmesi 

 Manavgat tarih ve kültürünü tanıtıcı hediyeler dağıtılması 

 Çocuk şenliği düzenlenmesi 

 Gençlik şöleni düzenlenmesi 

 Nevruz kutlama programı düzenlenmesi 

 Diğer kurumlarca düzenlenen etkinliklere katkı sağlanması 

 Manavgat’ı tanıtıcı tanıtım kitapçığı hazırlanması 

 Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali ve Motor Festivali 

etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Motor Festivali etkinliklerinin düzenlenmesi 

 12 adet tiyatro organizasyonu düzenlenmesi 

 100 çocuğun sünnet ettirilmesi ve sünnet şöleni etkinliklerinin 

düzenlenmesi 
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 Manavgat Belediyesi çocuk korusunun kurulması 

 Ramazan Ayı süresince müzikli görsel şov ve konserler düzenlenmesi 

 Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin düzenlenmesi 

 İstiklal Marşının kabulü etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Şehitleri anma günü etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Yaşlılar haftası etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Dünya tiyatro günü etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Hıdırellez Şenliklerinin düzenlenmesi 

 Özürlüler Haftası dolayısıyla 500 özürlü ve ailelerine eğlenceli yemek 

programı düzenlenmesi 

 Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Müzeler haftası etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Dünya çevre günü etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Zafer bayramı kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Gaziler günü kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Cumhuriyet bayramı kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Atatürk’ün ölüm yıldönümü etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Öğretmenler günü kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Ramazan ve Kurban bayramı kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi 

 Ulusak ölçekte düzenlenen 3 farklı fuara katılımın sağlanması 

 Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 5 farklı toplantı 

düzenlenmesi 

 Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları ortaklığında bir proje 

geliştirilmesi 

 Halkımızın, faaliyetlerimiz öncesinde belediyemiz anons sistemiyle 

bilgilendirilmesi 

 Halkımızın, faaliyetlerimiz öncesinde yazılı mesaj sistemiyle 

bilgilendirilmesi 

 Faaliyetlerimizin belediyemiz web sitesinde duyurulması 

 Özel gün kutlama ve tebrik kartları ile faaliyetlerimize ilişkin 

davetiyelerin bastırılması ve dağıtılması 

 Billboard ve branda basımı için baskı makinesi alınması 

 Faaliyetlerimizin % 100’ünün yazılı ve görsel basına bildirilmesi 

 Belediyemiz etkinliklerinin yerel gazetelerde duyurulması 

 Birim personelinin katılımıyla 4 adet motivasyon toplantısı düzenlenmesi 

 Birim personeli ve ailelerinin katılımıyla 1 adet piknik düzenlenmesi 

 Birim personeli ve ailelerinin katılımıyla 1 adet moral yemeği 

düzenlenmesi 

 Birime bir adet tam donanımlı ses sistemi satın alınması 
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 Birim personelinin katılımıyla 5 adet bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmesi 

 Birimde çalışan 5 personeli belediyemiz ve diğer kurumlarca düzenlenen 

eğitim programlarına katılımının sağlanması 

 İl içi ve il dışı cenaze nakillerinin gerçekleştirilmesi 

 Mezarın kazılması, cenaze defin ruhsatının verilmesi 

 Cenaze evi için masa, sandalye, çadır ve çay hizmeti verilmesi 

 Belediye imamınca cenaze evinde Kur’an okunması 

 Cenaze hizmetlerine balta, kazma, kürek, kağıt havlu, çay, şeker, karton 

bardak vb. malzemelerin alınması 

 Cenaze nakil aracı ile cenazenin evine taşınması hizmeti sunulması 

 Cenaze yıkama aracı ile cenazenin bay ya da bayan imamlar tarafından 

yıkanması hizmeti sunulması 

 İhtiyacı olan ailelerin yada kimsesiz cenazelerin kefenlerinin temin 

edilmesi 

 Yemeklere çadır temininin sağlanması 

 Cenaze sahiplerinin akrabaları, yakınları, dostları ve ilgili şahıslara 

duyuruların ulaştırılması 

 Mevcut mezarlıkların bakımlarının yapılması 

 Yeni mezarlık alanlarının kriterlere uygun şekilde hazırlanması 

 Irmak kıyısında plaj voleybolu düzenlenmesi 

 Yılda bir defa büyük yağlı pehlivan güreşleri düzenlenmesi 

 Halı saha ve çim saha futbol turnuvaları düzenlenmesi 

 Voleybol, tek pota, basketbol, satranç müsabakaları düzenlenmesi 

 Fedarasyonu bulunan spor temsilciliğinin talepleri doğrultusunda sportif 

faaliyetlerde bulunulması 
 

 

 

 4734 Sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre müdürlüğümüzün mal alımı, 

yapım işi ve hizmet alımı ihalelerini EKAP ortamında ilgili yönetmeliklere 

göre gerçekleştirmek, hakedişlerini düzenlemek, ödeme evraklarını 

tamamlamak.  
 Müdürlüğümüze ait araçların bakım, onarımlarının yapılması, zorunlu 

trafik sigortaları, araç muayenelerinin takibi yapılarak en uygun şekilde 

neticelenmesini sağlamak. 
 Belediye hizmet binalarındaki tüm bilgi işlemlerinin koordinasyonunu 

sağlamak, yazılım ve donanımlarını sağlamak, tamir bakımlarını yapmak. 
 Belediye Başkanlığımız bünyesinde kullanılan elektrik, su, sabit ve gsm 

telefon hatlarının vb. en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak. 
 Belediye hizmet binalarının temizliğinin, güvenliğinin, konforunun 

sağlanması.
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 Hizmet içi eğitimin daha etkin yürütülebilmesi için, eğitim 
ihtiyaçları tespit edilerek, personelin gerek kurum dışındaki eğitim 
programlarına katılımının sağlanması, gerekse diğer kurumlardan 
getirilecek eğitimciler vasıtasıyla eğitimi sağlamak, 

 Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer 
araçlar kullanmak, 

 Personel kimlik kartları hazırlamak, 

 Kurum içi bilgilendirme levhalarını yeniden düzenlemek 

 Sosyal etkinlikleri artırmak (şehir dışı geziler düzenlemek vs.) 

 Çalışma şartlarını iyileştirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak 
vs.) 

 Teşkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni 
düzenlemeler yapmak, 

 Birimler arası koordinasyonu sağlamak, 

 Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla daha sık 
periyotlarda koordinasyon toplantılar yapmaktır. 

 İmar Faaliyetlerinde, Antalya ili ve Tüm Türkiye’ye örnek olmak 
 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6360 Sayılı Kanun gereğince tüzel kişilikleri sona eren 9 adet belde 

belediyesi ve 78 köy belediyemiz bünyesine katıldığından, bu belde ve 

köylere ait araçların tescil işlemlerini sonuçlandırmak. 

 Belediyemiz bünyesindeki mevcut araçlardan ve tescili yapılacak belde ve 

köy araçlarından hurdaya ayrılacak olanların tespit edilerek, hurdaya 

ayırma işlemlerini gerçekleştirmek. 

 Tüzel kişilikleri sona eren 9 adet belde belediyesi ve 78 köye ait 

taşınırların tespit edilmesi, korunması, Antalya Valiliği Devir , Tasfiye ve 

Paylaştırma Komisyonunca mülkiyeti diğer kurumlara verilen belediye 

hizmet binalarının içerisindeki taşınırların taşınması, 

ayrıştırılması,depolanması, ekonomik ömrünü tamamlamış veya hurda 

vasfındaki taşınırların düşüm işlemlerinin yapılması. 
 Manavgat Bütüncül Planlama çalışmalarını yapmak, 

 Kentsel mekan kalitesinin arttırılması, 

 İnsan ve vizyon odaklı mekânsal gelişme,    

 Koruma- kullanma dengesi, 

 Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilir kullanımına yönelik 

projeler üretilmesi,    

 Ulaşım master planının yapılması, 

 Disiplinler arası bilimsel çalışma ortamlarının sağlanması, 

 Manavgat markasına katkı sağlanması, 
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 Kentsel dönüşüm projeleri yapmak ve uygulamak 

 Estetiğe önem vermek    

 Estetik kurullarının kurulmasını sağlamak    

 Uygulama imar planı yapılan alanlarda imar uygulaması yapmak    

 Köylerde yapılacak yapıları ruhsatlandırmak    

4.2.  SOSYAL- KÜLTÜREL: 
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4.3.  TURİZM 
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4.4.  MİA-TİCARET 
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4.5.  ULAŞIM: 
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4.6.  SOSYO-EKONOMİK: 
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5.  İZLEME VE DEĞERLENDİRME  


