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Antalya İli, Aksu ilçesi, Altıntaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan antik
kalıntıların bulunduğu alana ait koruma alanı sınırlarının belirlendiği Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2013 tarih ve 1406 sayılı kararının iptalinin
istendiği başvuru doğrultusunda alınan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
üyelerinin 09.11.2015 tarih ve 4198 sayılı yerinde inceleme kararı nedeniyle alan Kurul
üyelerince 29.11.2015 tarihinde yerinde incelendi, Kurul üyelerince hazırlanan 29.11.2015
tarihli tutanak okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Aksu ilçesi, Altıntaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan antik
kalıntıların bulunduğu alana ait koruma alanı sınırları içerisinde yapılan inceleme sonucunda:
1542 ada 1 parselde anıtsal mimariye ait olabilecek duvar kalıntıları ve mimari bloklar, kırık
ve moloz taşlardan çift sıra taşlı olduğu görülen duvarların yanı sıra, düz kenarlı, düz yüzeyli
ince yonulu dörtgen büyük taşlardan örülmüş anıtsal yapılar ve bu yapıların bölümleri
olabilecek üç fascialı arşitravlar bulunduğu, bu mimari kalıntıların yer aldığı bölümün maki
ve otlar ile kaplandığı için ana hatlarıyla belirlenmiş doğal bir sınır oluşturduğu,
Mimari kalıntıların bulunduğu alan dışında kalan bölümün yüzeyinde ise yoğun olarak
seramik kalıntılarının bulunması sebebiyle alanın alt seviyelerinde kalıntı bulunma ihtimalinin
olduğunun anlaşıldığına,
Bu nedenlerle kararımız eki haritada gösterildiği şekilde duvar kalıntıları ve mimari
elemanların olduğu taşımaz kültür varlığı olarak tescilli alana ait koruma alanı sınırlarının I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı ve yüzeyde sadece yoğun seramik görülen yerlerin ise III. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden düzenlenmesine, bu alandaki mevcut imar planlarının
2863 sayılı yasa gereği iptal edilmesine,
Arkeolojik Sit Alanları sınırları içerisinde Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik
Sitlere ilişkin ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, III.Derece Arkeolojik Sit Alanı için
2863 sayılı yasının 17. maddesi gereği geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının
belirlenmesine ilişkin çalışmanın ve sit fişinin Antalya Kültür Varlıkların Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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