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Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kızılağaç Mahallesinde, kısmen sit sınırları dışı ve kısmen de Kurulumuzun 

24.01.2014 tarih ve 2270 sayılı kararıyla tescilli I.derece arkeolojik sit alanında kalan, hazineye ait 160 ada, 20 

parselin ifraz edilerek satılması talebine ilişkin; Milas Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 08.05.2014 tarih ve 1493 

sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 16.06.2014 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kızılağaç Mahallesinde, kısmen sit sınırları dışı ve kısmen de Kurulumuzun 

24.01.2014 tarih ve 2270 sayılı kararıyla tescilli I.derece arkeolojik sit alanında kalan, hazineye ait 160 ada, 20 

parselin ifraz edilerek satılması talebine ilişkin;  

1) Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kızılağaç Mahallesinde, Kurulumuzun 24.01.2014 tarih ve 2270 sayılı 

kararıyla I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın dışında Müdürlüğümüz uzmanlarınca yeni 

arkeolojik kalıntılar tespit edildiğinden, bu alanın kararımız eki harita üzerinde gösterildiği şekilde III.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke kararındaki koruma kullanma koşullarının geçiş dönem yapılanma koşulları 

olarak belirlenmesine, 

2) 160 ada 20 parsel için hazırlanan karar eki tescil bildiriminde gösterildiği şekilde 2863 sayılı Yasa 

kapsamında ifrazında sakınca bulunmadığına, ifraz sonucu I.derece arkeolojik sit alanında kalan geçici A parselin 

taşınmaz bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesine ve I.derece arkeolojik sit alanı şerhinin saklı kalmasına, 

kısmen III.derece arkeolojik sit alanı kısmen de sit dışında kalan geçici A parsele III.derece arkeolojik sit alanı 

şerhi verilmesine, 

3) 2863 Sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen Ġşlemlere Ġlişkin Yönerge 

gereğince I.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan geçici A parselin satışının uygun olmadığına, kısmen III. 

derece arkeolojik sit alanı kısmen de sit dışında kalan geçici B parselin ise satış işleminin yapılabileceğine karar 

verildi. 

 

   

 

  




