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Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Beldesinde bulunan İncekum Tabiat Parkı II 

adresinde, Antalya-Alanya Karayolunun güneyinde yer alan 399 ada, 2 parsel numaralı 

taşınmazda plaj düzenlemesi sırasında tespit edilen, Alanya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

yerinde yapılan inceleme ve sondaj kazısı sonucu açığa çıkartılan zeytin işliği kompleksinin 

“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescili ve koruma alanının belirlenmesi 

önerisi ile alanın tamamının kazısının yapılıp yapılmaması hususunun Antalya Koruma Bölge 

Kurulunca değerlendirilmesine ilişkin Alanya Kaymakamlığı Alanya Müze Müdürlüğünün 

30.01.2014 tarih ve 122 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Beldesinde bulunan İncekum Tabiat Parkı II 

adresinde, Antalya-Alanya Karayolunun güneyinde yer alan 399 ada, 2 parsel numaralı 

taşınmazda plaj düzenlemesi sırasında tespit edilen, Alanya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

yerinde yapılan inceleme ve sondaj kazısı sonucu açığa çıkartılan zeytin işliği kompleksinin, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında 

kaldığı anlaşıldığından, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil 

edilmesinin prensipte uygun bulunduğuna; 

Ancak Alanya Müze Müdürlüğü uzman raporundan; alanda kare plana oturtulmuş, 

dört köşesinde birer zeytin işliği olan bir kompleksin varlığının söz konusu olduğu, bu dört 

işlikten 2 tanesinin in situ durumda olduğunun açılan sondaj sonucu elde edilen bulgularla 

doğrulandığı ve bu kare alanın güney köşesinde yer alan ve kazısı yapılmayan alandaki pres 

kolu yuva taşının da insitu olduğunun kuvvetle muhtemel olduğu anlaşıldığından Alanya 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanın tamamının kazısının yapılması sonucu hazırlanacak 

bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi sonrasında söz konusu zeytin işliğinin tescili ve 

koruma alanına ilişkin nihai değerlendirmenin yapılacağına ve koruma alanı sınırları 

belirleninceye kadar bu alanda herhangi bir fiziki uygulamada bulunulmamasına; 

Ayrıca sondaj alanına ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi. 


