
 

KAMUOYUNA 

AÇIKLAMA  
ANTKART Kart Hizmetleri A.Ş ile 
‘Toplu Taşıma Sistem 
Otomasyonu’nun satın alınması ve 
satın alınan bu sistemin halk 
yararına kullanılması için başlatılan 
görüşmeler, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız tarafından 18 
Haziran 2009 tarihinde 

sonlandırılmıştır.  

19 Haziran 2009  

Görüşmelerde anlaşma ortamı sağlanamamış fiyatın ve ödemenin vadesinin yapılandırılması 
mümkün olmamıştır. 18 Haziran 2009 tarihinde kesilen görüşmeler nedeniyle kamuoyuna 
açıklama yapılması zarureti doğmuştur. Bu kararın alınmasının ardından Antalya 2. İdare 
Mahkemesi de ANTKART sistemini iptal etmiştir. 

19 Haziran 2009 tarihi itibariyle ‘Antalya 2. İdare Mahkemesi 2008/1282 Esas Sayılı 
Dosyası’ndan ANTKART sisteminin kurulmasına ilişkin, encümen kararı, hukuka uyarlılığı 
bulunmadığından ve yetki aşımından iptal edilmiştir. Öte yandan, ANTKART sadece bir 
toplu ulaşım kartı değil, alışverişte de kullanılabilecek bir kent kart olarak ihale edilmiştir. 
Mahkemenin bir diğer iptal gerekçesi de yüzde 11 artı KDV’lik kesintinin, ANTKART’ın 
toplu taşımanın yanında kent kart özelliğine de sahip olmasına rağmen bedelin sadece ulaşım 
esnafından tahsil edilmesidir. Ve bunun hakkaniyete uygun bulunmamasıdır. 

Yukarıda alınan mahkeme kararı gereği ve 18 Haziran 2009 tarihinde Başkanlığımızın ilgili 
birimleriyle aldığı karar gereği, ANTKART Kart Hizmetleri A.Ş ile ANTKART ismiyle 
bilinen kartlı sistem uygulamasının 21 Haziran 2009 tarihi gece 24.00 itibariyle devreden 
çıkartılacaktır. Bu kararımız çerçevesinde taşıyıcı esnafımızın ve halkımızın 21 Haziran 2009   

gece 24.00’den itibaren nakit para uygulamasına geçileceğini bilmesini istiyoruz.  

Vatandaşlarımızın sahip olduğu kartların içindeki yüklenmiş bedellerin, ANTKART A.Ş 
tarafından tahsil edilerek, iade edilmesi sağlanacaktır. Kartın kendi bedeli için de aynı yöntem 
izlenecektir. Vatandaşlarımızdan kartlarını atmamalarını rica ediyoruz. Mağduriyetleri en kısa 
sürede giderilecektir. 

Minibüs, otobüs ve tramvay ulaşım ücretleri, ANTKART sisteminde nasıl ise aynı şekilde 
devam edecektir. Yeni bir fiyat ayarlaması söz konusu değildir.  Buna göre vatandaşlarımız 
‘minibüs  için 1.40 TL, otobüs için 1.30 TL, öğrenci için 70 Kr, emekli için 1 TL’  ulaşım 
ücreti ödemeye devam edecek. Sisteme ilişkin yeni bir düzenleme yapılana kadar indirimli 
kart kullanan veya ücretsiz ulaşımdan faydalanan kişiler (basın, muhtar, şehit aileleri gibi) 
aynı şekilde kartlarını göstererek, indirimli ücret ödeyecek ya da ücret ödemeden ulaşımını 
sağlayacaktır. 



Mahkeme kararı ile ilgili temyize ilişkin işlemler Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
tasarrufundadır. Konuyla ilgili karar, mahkeme kararı tebliğ edildikten sonra verilecektir.  

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikle halkın çıkarlarını ve ulaşımın 
koordinasyonunu ön planda tutacak adil, ucuz, modern bir sistemi en kısa sürede içerisinde 
Antalya halkının hizmetine sunacağız.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur   
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