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Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2040 Antalya Ulaşım Ana 

Planı Yönetici Özeti görüşü aşağıda yer almaktadır. 

1. Mekansal Planlar Yönetmeliğinde Ulaşım Ana Planı; Şehrin mekânsal, sosyal ve ekonomik 

özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve talepleri ile sürdürülebilir gelişmeyi dikkate alarak; şehir 

ve yakın çevresinin ulaşım sistemini, ulaşım ağını, standart ve kapasiteleri ile ulaşımın türlere 

dağılımını, kara, deniz ve hava ulaşımı ve bu ulaşım türlerinin birbirleriyle entegrasyonu, bu 

türlere ait transfer noktalarını, depolama ve aktarma merkezlerini, ticari yük koridorlarını ve 

toplu taşıma güzergâhları ile gerektiğinde otopark, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik ve 

trafik konularında gereken ayrıntıları belirleyen, toplu taşımaya ağırlık veren ve öncelikli kılan, 

kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerilerini ortaya koyan, 

gerektiğinde şehrin üst ve alt kademe planları ile eşgüdümlü olarak hazırlanabilen, plan 

paftası ve raporuyla bir bütün olan plan olarak tanımlanmıştır. 2040 yılı öngörüsüyle ulaşım 

sisteminin koordinasyonu ve entegrasyonu için bir uygulama stratejisi oluşturmak amacıyla 

hazırlanan Antalya Ulaşım Ana Planı çalışması,  Üst ölçekli planlama kararlarına uygun, 

Kentsel Dönüşü Master Planı verileriyle bütünlük sağlayan ve Nazım İmar Planı kararlarıyla  

eşgüdüm içerisinde olması gerekmektedir. 2040 yılı hedef projeksiyonuna göre hazırlanan 

Antalya Ulaşım Ana Planı çalışması kentiçi ulaşımın, Antalya Kentsel Dönüşüm Master Planı 

verileriyle bir bütün olarak ele alınmalı ve Antalya Nazım İmar Planı çalışmasına aktarılmalıdır.  

2. Çalışmada, mevcut durum analiz edilerek, gerek anket çalışmalarıyla gerek alan 

araştırmalarıyla sorunlar saptanmış ve stratejiler oluşturulmuştur. Fakat Nazım İmar Planında 

2040 hedefine göre ne gibi mekansal kararlar alınmıştır? Gelecekte oluşturulacak turizm 

alanları, sanayi alanları, yerleşim alanları, ulaşım tesisleri nelerdir ve bunlara yönelik ne gibi 

ulaşım alternatifleri oluşturulmuştur?Kentsel Dönüşüm Master Planı ulaşıma yönelik ne gibi 
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önerileri vardır ve Nazım İmar Planı ilişkileri kurulabilmiş midir? Geleceğe Yönelik Mekansal 

Kullanım Fonksiyonları ve Planlama Kararları öngörüleri ve bu kararların ulaşımla 

entegrasyonu çalışma içerisinde yer almamaktadır.  

3. Geçmişten defalarca yapılan Ulaşım Ana Planı çalışmaları tamamlanamamış, uygulama 

aşamasına geçememiştir. Bu bakımdan şehrimizin ulaşım yapısı ulaşım ana planı olmadan 

günlük kararlarla ve politikalarla şekillenmiştir. Bundan sonraki süreçte teknik ve bilimsel 

verilerle hazırlanan Ulaşım Ana Planı karar ve stratejilerini uygulamaya yönelik çalışmaların 

bir an önce vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kent yönetimlerinin ve 

yöneticilerinin değişmesiyle bu planlar da değişmemeli bir sürekliliği olmalı bununla ilgili 

kararlar alınmalıdır.  

4. Ulaşım Ana Planlarının en önemli özelliklerinden birisi, plan çalışmasının başlangıcından 

bitimine kadar ki süreçte kentteki tüm paydaşlara ihtiyaçlarını ve önceliklerini ifade etme 

olanağı veren ortaklaşa bir sürecin sonucu oluşması gerekliliğidir. Katılım plan bittikten sonra 

görüş sormak değil, planlama süreci içerisinde kişileri bu sürecin içerisinde dinamik bir şekilde 

katılmasını sağlamaktır. Böylece kişiler ortaklaşa oluşturdukları kararların uygulandığını 

görünce bu kararlara sahip çıkmakta ve doğal bir denetim mekanizmasını da hayata geçirmiş 

olmaktadırlar.   

5. Plan değişiklikleriyle mekansal kullanımların değişmesi kentin ulaşım yapısına önemli bir etkisi 

olmaktadır. Yapılan plan değişikliklerinin ulaşım yapısına getireceği etkileri, yükü önceden 

hesaplanarak plan tadilatlarının onayı ulaşım etüt edilerek verilmesi gerekmektedir. 

6. Antalya’da ulaşım sorunlarının giderilmesindeki anahtar kelime toplu taşımadır.Antalya’da 

toplu taşımada birçok özel işletmenin bulunması temel sorunları oluşturmaktadır. Mevcut 

durumda Antalya’da toplu taşıma sisteminde birçok eksiklik ve altyapı oluşturulamamasından 

dolayı aktarmalı yolculukların oranı da oldukça düşüktür. Bunun için toplu taşımanın 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Farklı tür ve kapasiteye sahip olan işletmelerin birbirleriyle 

entegrasyonunun sağlanarak kentliye toplu taşımanın daha hızlı, güvenilir ve konforlu olduğu 

mesajı verilerek toplu taşıma özendirilmelidir.  

7. Günümüze kadar Antalya’da bisiklet kullanımı istenen düzeye gelememiştir, hane halkı 

anketlerine göre tüm yolcuların araç türlerine göre dağılımında bisiklet kullanımı  0,1 

oranında gözükmektedir ki bu oran oldukça düşüktür. Yönetici Özeti Raporunda yer alan 

bisiklet Ulaşım Düzenlemeleriyle ilgili stratejiler olumludur ve bir an önce hayata 

geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle Bisiklet yollarının Akdeniz Üniversitesi 

ilişkisi kurulmalı gençleri bisikletle ulaşıma yönlendirilmelidir. Kentimize gelen turistlerin kenti 

dolaşabilecekleri ulaşım güzergahları oluşturulmalı bu yolların sürekliliği ve güvenliğ i 

sağlanmalıdır.  



8. Antalya’da turizm alanları ve kent merkezi ulaşım ilişkisine yönelik stratejiler geliştirilmelidir. 

Bu hatların yoğun olarak kullanıldığı yaz aylarında ek seferler yapılarak güçlendirilmelidir. İlçe 

bağlantıları ve ana arterler plan kapsamında gösterilmelidir. Karayolu, denizyolu ve havayolu 

bağlantıları toplu taşımada farklı türdeki araçların birbirleriyle entegrasyonu sağlanmalıdır.  

9. Antalya’nın en önemli ulaşım sorunlarından birisi otoparklardır. Yönetim Raporunda da ifade 

edildiği gibi Antalya’da otopark tesisleri bir otopark politikasına göre inşa edilmediği, araç 

sayısındaki artışlar, imarlaşmayla birlikte otopark yönetmeliğine uyulmasındaki eksiklikler 

otopark problemini büyüyerek bugüne kadar gelmesine yol açmış ve yollar araçlar tarafından 

dolmuştur. Bundan sonraki süreçte konutların otopark oluşturulması konusunda gerekli 

kararların uygulamada zorunlu tutulması ve kent içerisinde Avrupa ülkelerinin yıllardır 

uyguladığı otopark politikalarının uygulanması gerekmektedir.  

10. Teknik ve bilimsel metotlarla ülke, bölge ve kent hiyerarşisi kapsamında oluşturacağınız 

ulaşım planları ve geliştireceğiniz ulaşım stratejileri kent için geliştirilecek karayolu güvenliği 

ve trafik sisteminin iyileştirilmesini de sağlamaya yönelik olmalıdır. Kent içinde planlanacak İyi 

bir ulaşım sistemi, kent içinde hareketliliğin ve erişilebilirliğin arttırılmasına, sosyal ve 

ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulmasına, yaşam kalitesinin 

artmasına, daha mutlu bireyler olmamıza katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

Antalya ili TÜİK 2017 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Türkiye’de  

“trafiğe kayıtlı araç sayısı ” bakımından toplam 977.748 adet taşıt sayısı ile İstanbul, Ankara 

ve İzmir’den sonra  4. sırada ayrıca 262.781 motorsiklet sayısı ile 274.487 olan İstanbul 

ilinden sonra 2. sırada yer almaktadır. Özellikle motosikletlere yönelik ulaşım stratejileri ve 

otopark alanları planlanması gerekmektedir. Kentimiz TÜİK 2016 yılı verilerine göre “illere 

göre ölümlü trafik kazaları” bakımından Konya ve İzmir’den sonra 3. sıraya ulaşmıştır. Ulaşım 

Ana Planıyla geliştirilecek stratejilerde trafik güvenliği konusu büyük önem taşımaktadır. 

Bunun özellikle kent içerisinde hızı arttıran üst geçitler ve alt geçitler bağlamında tekrar 

sayımların yapılarak ve hız kontrollerinin ve denetimlerinin yapılması gerekmektedir.  

 


