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Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyü, (Karaseki Mezrası), Kırkpınar Suyu Mevki, 101 

ada, 34 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmazın bir kısmı 
üzerinde yer alan I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Kırkpınar Tümülüsleri I-II-III’ün sit sınırının 
sayısallaştırılmasının istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
18.03.2016 tarihli ve 53249 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 
24.07.2017 tarihli ve 664 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit 
haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Mancılık Köyü, (Karaseki Mezrası),   Kırkpınar Suyu Mevki, 101 
ada, 34 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmazın bir kısmı 
üzerinde yer alan tescilli Kırkpınar Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit sınırının 
sayısallaştırılmasına yönelik yapılan çalışmada sit alanı dışında tescile haiz başka tümülüs ve 
mezarların tespit edildiği, tescilli mezarlar ile tespit edilen mezarların bulunduğu bu alanın 2863 
sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımı yapılan nekropol mahiyetinde olduğu anlaşıldığından bu 
alanın Kırkpınar Nekropolü I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilerek I. derece arkeolojik sit 
sınırının karar eki 1/10000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit 
alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 
            Kırkpınar Nekropolündeki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde kapatılmasına; 

I. derece arkeolojik sit alanları bilimsel kazı çalışmaları yapılacak rezerv alanlar olarak 
değerlendirilip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi esas olduğundan Kırkpınar Nekropolünün 
bulunduğu 34 parselin, mühimmat imha alanı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı 
adına tahsisinin uygun olmayacağı, ancak I. derece arkeolojik sit sınırı dikkate alınacak şekilde 34 
parselin ifraz edilerek ifraz işleminin Kurulumuzca uygun bulunması durumunda 34 parselin sit 
alanı dışında kalacak kısmının tahsis edilebileceğine karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




