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Geçmişten günümüze birçok uygarlığın hüküm sürdüğü Antalya kenti Bergama Kralı II.
Attalos tarafından kurulmuş ve bilinen tarihi başlamıştır. Tarihi ve doğal güzellikleri
tartışılmaz olan, turizm açısından Türk Riviera’sı olarak anılan Antalya İli, yaz aylarında
turizmin sağladığı ilave nüfus artışı, iş olanakları, iç ve dış göçler nedeniyle kapasite üstü bir
topluluğa hitap etmek zorunda kalmaktadır. Özellikle 1980 yılından sonra başlayan göç, göçle
gelenleri barındırma zorunluluğu ve siyasi liberalleşmenin rant beklentisi, kenti aşırı bir
betonlaşma ile yüz yüze bırakırken, kent dokusunun doğal ve tarihi güzellikleri ile değerlerine
telafisi imkansız zararlar verdiği gözlenmektedir.
Bu çalışmada Antalya İlinde 1980 sonrası dönemde kıyıların ve tarım arazilerinin
yapılaşmaya açılmasıyla yaşanan kentsel sorunlar irdelenecektir.
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Dominated by many civilizations from the past to the present, city of Antalya was established
by the king of Pergamum Attalos II and its known history began. Antalya Province, with
indisputable historical and natural beauty and in terms of tourism which is referred as the
Turkish Riviera, is forced to appeal to a community with higher capacity due to the additional
population created by tourism during the summer months, employment opportunities, internal
and external migrations. While migration, hosting dignitaries and rent expectations of political
liberalization starting especially after 1980 left the city face to face with excessive concrete
buildings, they also gave irreparable harm to the urban’s natural and historical beauties and
values.
In this study, urban problems, with the opening of coastal and agricultural lands to
construction the period after 1980 in Antalya Province, will be discussed.
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