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AKÇADAĞ

Local Events: Akçadağ Culture and Art Festivities: 4th week of Septem-

Yerel Etkinlikler: Akçadağ Kültür ve Sanat Şenlikleri: Eylül’ün 4. Haftası
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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AKÇADAĞ HÖYÜĞÜ (ARGA TEPESİ)

      Akçadağ Höyük, Akçadağ ilçe merkezinde yer almaktadır. Kuzeyinde Cami Tepesi, Başpınar mahallesi, doğusunda Malatya-
Akçadağ asfaltı, güneyinde Ganipınar Mahallesi, batısında Ganideresi Mevkii ve kaza merkezi bulunmaktadır. Akçadağ Höyüğü’nün 
eteklerinden başlayarak tepeye kadar kesif bir yerleşim mevcuttur. Tepede Eski Cami diye adlandırılan camii 1959 yılında yapılmıştır.  
Caminin doğusunda tepe üzerinde yer alan saha köylüler tarafından toprak almak için eşilerek tahrip edilmektedir.
         Bugünkü yerleşimin büyük bir kısmı tepe üzerinde yer aldığından höyük büyük bir tahribata uğramıştır. Tepede toplanan sera-
mik parçaları Roma çağma ait olup daha eski devirlere ait yerleşimi belgeleyen seramik parçaları tahribat nedeni ile ele geçmemiştir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde35 km1056 m 37° 58’ 18”38° 20’ 44” L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•-
Mevkii•:•Ganipınarı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•10.04.1982/9037
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Akçadağ Mound

The mound is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the period of Romans.  In the 
course of time, most of its parts were heavily damaged.
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AKTEPE KAYA MEZAR ODALARI I-II-III-IV-V-VI

Kaya mezar odaları ilçenin batısındaki yamaç alanda (TOKİ konutları altında-doğusunda) bulunmaktadır.
1 No’lu Kaya Mezar Odası: Akçadağ Şehir merkezinin batısında Aktepe Mahallesinde sıra kayalık alanda bulunmaktadır. 1,50 x 1,10 ölçülerindeki ana girişten içeri 

girilir. Mezar odasında orta boşluğun sağ-sol ve karşısında ölü yatırma yeri (kline) bulunur. Boşluğun 1 m. kadar üstünde yine kemerli nişlerin içinde aynı biçimde klineler 
yer almaktadır. Mezarın dıştan girişi parçalanarak tahribata uğramıştır. Mezar odasının girişinin dıştan her iki tarafında kaya yontularak birer basamak oluşturulmuştur. 

2 No’lu Kaya Mezar Odası: Akçadağ Şehir merkezinin batısında Aktepe Mahallesinde sıra kayalık alanda bulunmaktadır. 1 No’lu kaya mezar odasının 9-10 m. kadar 
kuzeydoğusundaki kaya kütlesi üzerinde oyulmuştur. Girişi 70 x 80 cm. ölçülerinde olup girişin üst bölümünde alt bağlantısı kırılmış bir havalandırma deliği vardır. 
İçerde kare planlı orta boşluğun sol-sağ ve karşısında kemerli nişte birer kline (ölü yatırma yeri) oyulmuştur. Batı yönündeki klinede tahribatın yanı sıra sonradan doğu 
duvarından delik açılarak 3 No’lu odaya geçiş sağlandığı izlenmiştir. Kaya mezar odasının dış tarafında (güneyi)  iki basamak yapılıdır. 

3 No’lu  Kaya Mezar Odası: 2 No’lu kaya mezar odasının 2 m. kuzeybatısındadır. 70 x 70 cm. lik girişten içeri girilir. Dikdörtgen planlı orta boşluğun sol-sağ ve 
karşısında yerden 65 cm. yükseklikte kemer biçimli nişler içinde klineler oyulmuştur. Doğu duvarından 2 No’lu kaya mezar odasına sonradan giriş deliği açılmıştır. 

4 No’lu Kaya Mezar Odası: 3 no’lu  kaya mezar odasının 10 m. kadar kuzeybatısında  sıra kaya üzerinde, dış giriş yarımay nişli, 65 cm. derinlikte oyulan nişin üzerinde 
65 x 20 cm. genişliğinde girişin üzerinde havalandırma deliği vardır. Oda orta boşluğunun sağ ve sol ve karşısında 70 cm. üstte klineler vardır. Sol ve sağ klinenin alt 
bölümünde birer kline daha vardır. Bu bölümde tahribat izlenmiştir. 

5 No’lu Kaya Mezar Odası: 4 No’lu kaya mezar odasının 20 m. kadar kuzey batısındaki sıra kayalığın üzerine oyulmuştur. Giriş ve üst kısmının büyük bir kısmı 
tahribata uğramıştır. İçi taş ile doldurulmuştur. Sadece giriş karşısındaki klinenin çok az kısmı kalmıştır. 

6 No’lu Kaya Mezar Odası: Akçadağ şehir merkezinin hemen batısındaki yamaçtaki bahçenin içerisindedir. Aktepe Kaya Mezar Odalarının (I-II-III-IV-V) 50 m. kadar 
kuzeydoğusunda kaya bloğunun üzerindedir. Kuzeydoğuya bakan giriş kemer nişli, giriş üstünde ise havalandırma deliği mevcuttur. Giriş yönünde 3 m. uzunluğunda 1 
m. yüksekliğindeki alan parçalanarak tahrip edilmiştir. İç mekânda orta boşluğun sol ve sağındaki kemer niş oyularak klineler yapılmış olup tahrip  edilmiştir. 

Mezarlar M.S. 2.-3. yy. a (Geç Roma Dönemi) tarihlenebilir. 1. Derece arkeolojik sit özelliği taşımaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

8000 m²35 km1101 m 37° 57’ 52” 38° 20’ 48”  L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Aktepe
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs I-II-III-IV-V-VI of Aktepe

The rock tombs are located inside the borders of Akçadağ district and cover a large area. They date back to the late Roman period (2nd-3rd century A.D.).    In the 
course of time, some of their parts were damaged.
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AKTEPE KAYA MEZAR ODALARI VII-VIII

          7 No’lu Kaya Mezar Odası: Aktepe Mahallesinde 89 Ada, 88 parsel üzerinde Abdullah ve Mehmet Deveci’ye ait bahçeli evin 
içerisinde, TOKİ konutlarına çıkan yolun sağındadır. (Aktepe K.M. Odaları I-II-III-IV-V-VI nın güney doğusunda) Kaya bloğu üzerinde 
girişi kemer nişli, 125 x 85 cm. ölçüsündeki girişten sonra odaya girilir. Orta boşluğun üç yönünde yarımay biçimli nişlerde birer kline 
oyulmuştur. Arka duvarın güney köşesinde betonla tamirat izi vardır. Kuzey duvarına bitişik diğer K.M.O. na sonradan delik açılmıştır. 
Girişi bahçe sahibince demir parmaklıklı kapıyla kapatılmıştır.
         8 No’lu Kaya Mezar Odası: 7 No’lu odanın 1,5 m. kuzeyindedir. Girişi kemer nişli olup 118 x 80 cm. genişliğindedir. İçeri iki 
basamakla inilir. Orta boşluğun karşılıklı duvarlarına 40 cm. yükseklikte oyulmuş nişlerde birer kline mevcuttur. Güneybatı duvarından 
7 No’lu mezar odasına geçiş deliği oluşturulmuştur. Girişi bahçe sahibince demir parmaklıklı kapıyla kapatılmıştır. 
Her ikisi de M.S. 2.-3. yy. a (Geç Roma Dönemi) tarihlenebilir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

200 m²35 km1087 m 37° 57’ 55” 38° 20’ 43”  L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Aktepe
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B3
Ada:•89
Parsel:•88

Rock Tombs VII-VIII of Aktepe

The rock tombs are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a small area. They date back to the late Roman period 
(2nd-3rd century A.D.).    In the course of time, some of their parts were damaged.
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AKTEPE KAYA MEZAR ODALARI IX-X-XI-XII

Aktepe Mahallesinde 7 ve 8 No’lu kaya mezar odasının güneydoğusuna düşen kayalık alan üzerinde, TOKİ konutlarına çıkan yolun sol 
tarafındadır.

9 No’lu Kaya Mezar Odası: Hüseyin İnci’ye ait evin (89 Ada - 39 parsel) 15 m. batısındaki kaya bloğundadır. Dıştan yarımay kemer nişli alınlığın 
ortasındaki 80 x 70 cm. ölçülerindeki girişten odaya girilir. Girişin üst bölümünde bir havalandırma deliği mevcuttur. Deliğin sağ ve solunda birer 
küçük oyuk bulunur. Odanın içi, kline ve orta boşluğu yoğun tahribata uğramıştır. İç güney duvarından diğer kaya mezar odasına delik açılmıştır.

10 No’lu Kaya Mezar Odası: 9 No’lu kaya mezar odasının 150 cm. kuzeyindedir. Girişi basit yapıda olup 90 x 55 cm. ölçüsünde olup iç mekân 
toprak ve taşla doldurulduğundan ancak 50 cm. yükseltili bölümü izlenebilmiştir.

11 No’lu Kaya Mezar Odası: 9 ve 10 No’lu kaya mezar odalarının 50 m. kadar güneyinde devam eden kayalıkta olup ağız kısmı doğuya 
bakmaktadır (89 ada - 44 parsel). Her iki mezarın bulunduğu ada içerisindedir. Bir tarafı bozulmuş kemerli niş üzerindeki 85 x 80 cm. ölçüsündeki 
girişten içeri girilir. Orta boşluğun yanları ve karşısında 15-25-45 cm. lik yüksekliklerde oyulan niş içerisinde ölü yatırma sekileri (Kline) mevcuttur. 
Yan sekilerde tahribat vardır.

12 No’lu Kaya Mezar Odası: 11 No’lu kaya mezar odasının 35 m. kadar güneybatısındaki kaya uzantısında olup ağız kısmı tamamen parçalanmıştır; 
170 x 110 cm. ölçüsündeki ana girişin içerden yanları, karşısında yer alan klineleri ve orta bölüm kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. İçinde insana ait 
kafatası parçası muhtemel kemikler izlenmiştir. Mezar odaları M.S. 2.-3. YY.’a (Geç Roma Dönemi) tarihlenebilir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2800 m²35 km1101 m 37° 57’ 53” 38° 20’ 40”  L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Aktepe
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B3
Ada:•89
Parsel:•KMO 9 ve 10 - 39 parselde
             KMO 11 ve 12 - 44 parselde

Rock Tombs IX-X-XI-XII of Aktepe 

The rock tombs are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a big area. They date back to the late Roman period (2nd-
3rd century A.D.).    In the course of time, some of their parts were heavily damaged.
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BAĞKÖY - DUMDUM KAYA MEZAR ODASI

           Bağköy, Osmanuşağı- Urumlar Mevkiinde arazi yolunun üzerinde bulunan tescilli  “Kaya Kabartması” nın  (10.04.1976/9038 
Sayılı Karar) 300 m. kadar güneybatısında Orhan Aslantaş’ın bahçesi içerisindedir. Ağız kısmı kuzeye bakan kaya mezar odasının (120 
x 135 cm.) ağız kısmı tamamen tahrip olmuştur. İç orta boşluğun solundaki sekisi tahribata uğramış olup karşı duvar ve sağ tarafta 
mezar sekisi yer almaktadır. Anılan yer yol üstündeki su geçiş menfezinin 40-50 m. güney batısındadır. 
            Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

100 m²62 km1500 m 37° 53’ 20”38° 27’ 04” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bağköy/•Osmanuşağı
Mevkii•:•Urumlar

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of dumdum - Bağköy

The rock tomb is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It dates back to the late Roman period. 
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BAĞKÖY- G NO’LU KAYA MEZAR ODASI

           A No’lu Kaya Mezar odasının 630 m. kadar kuzeyindeki kaya bloğu üzerinde daha önceden (10.04.1976/9038 Sayılı Karar) tescil 
edilmiş B-C-D-E-F No’lu kaya mezar odalarının (Tescilinde İbikpınarı Mevkii olarak geçmektedir.) bulunduğu alanda B No’lu Kaya 
Mezar odasının 10 m. kadar doğusundaki kaya bloğunun üzerinde yer alır. Kaya üzerindeki batıya bakan yüzünde 145 x 130 cm. 
ölçüsündeki kemer biçimli nişten içeri açılan giriş 55 x 70 cm. dir. Mezar odası içinde orta boşluktan 1 m. kadar yukarıdan karşılıklı 
oyulmuş kemerli nişlerde üç mezar sekisi bulunmaktadır. Nişin üst kemerinde ve iç duvarında kırmızımsı doğal boyayla yapılmış 
basit çizgisel süsleme vardır. İçi boştur. Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1876 m²63 km1292 m 37° 53’ 36”38° 27’ 28” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle:BağköyEbeler 
Mevkii•:•İbikpınarı/Çeşmenler

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Bağköy No: G

The rock tomb is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It dates back to the late Roman period. 
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BAĞKÖY KAYA KABARTMASI

          Bağköye giden yolun mahalleye girişte sağında, yoldan 2.5 m. yükseklikte kayanın yola bakan cephesi üzerine 120 x 80 cm. 
ebadında bir nişin içine kral kabartması ayakta durur vaziyette başı profilden vücudu cepheden tasvir edilmiştir.

Başında ponponlu basık takkesi olan kralın yüz teferruatları cepheden yapılan iri patlak bir göz, kemerli burun, sakalsız sivri çenesi, 
bukleler halinde saçları gösterilmiştir. Detayları aşınmış olan uzunca elbise giyen kral, ellerini göğsünde kavuşturur vaziyette 
yukarıya kaldırmıştır.

         Kitabesi olmayan kabartma, başındaki ponponlu basık takkesi, kemerli burnu, saç bukleleriyle üslup bakımından M.Ö. VIII. yy. 
Arami etkili Geç Hitit sanat üslubunu hatırlatmaktadır. Çevrede yoğun olarak Roma Dönemi’ne ait kaya mezar odası mevcuttur. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

200 m²58 km1457 m37° 53’ 29”38° 27’ 06” L39-B2

Rock-cut Relief of Bağköy 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bağköy/Osmanuşağı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•10.04.1976/9038
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•M.Ö. VIII. YY.
•• Mimari•Çağı•:•Geç Hitit (?)
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

The rock-cut relief is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It has no inscription but based on its 
construction technique, it probably dates back to the 8th century (Arami period).
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BAĞKÖY NİCER MEVKİİ KAYA NİŞİ

        Akçadağ, Bağköy, Nicer Mevkiinde, A No’lu tescilli kaya mezar odasının 100 m. batısındaki köy yolunun 5-6 m. kadar altında 
bulunan kaya bloğunun batıya bakan yüzeyindedir. Kemerli nişin alt bölümü çok silik oyulmuştur. 110 x 45 cm. ölçüsündeki kemerli 
alanda 30 cm. derinlikte 40 cm. yüksekliğinde bir niş daha oyulmuş, tekrar bu nişin içerisine 10 cm. derinliğinde 20 x 15 cm. 
ölçülerinde bir niş oyulmuştur. Çevredeki kaya kabartması ve diğer kaya mezar odaları da değerlendirildiğinde 

         Geç Roma Dönemine tarihlendirilmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

100 m²58 km1430 m 37° 53’ 40”38° 27’ 07” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bağköy
Mevkii•:•Nicer

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Niche of Nİcer - Bağköy

The rock niche•is located inside the borders of the Akçadağ district, inside Nicer local in Bağköy village. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the late Roman period.
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BAYRAMTEPESİ MEVKİİ ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

    Akçadağ İlçesi, Şıhlar Mahallesi, Bayramtepesi Mevkii denilen yerde yer alan yerleşme, Akçadağ İlçe merkezinin 10 km kadar 
güneydoğusundadır. Alan yaklaşık olarak 30 x 80 m. ebatlarında 6 m yüksekliğinde ana kaya üzerinde bir yayvan yerleşimidir. 
Alanda yer yer kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Kaçak kazı çukuru kesitinde mimari yapı tabakası izlerine rastlanmıştır.

       Yine kazı çukuru ve çevresinde Eski Tunç ve Roma Dönemine tarihlenebilecek bol sayıda seramik parçalan bulunmuştur. Arazide 
yer alan mimari yapı izlerine ait taşlar ve seramik parçalarına göre alanın Eski Tunç ve Roma Dönemi yerleşimine ait olabileceği 
düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

4262,50 m²30 km771 m 38° 09’ 57”38° 28’ 10” L40-A2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Şıhlar
Mevkii•:•Bayramtepesi

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•17.05.2010/1779
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-A2
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site of Bayramtepesİ 

The archaeological site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the Bronze age and to the Roman period.
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CULFABAĞI KAYA MEZAR ODASI

       Bağköyü/ Guruklar Mahallesi’nde tepelik alanda yer alan kaya bloğunda  170 x 130 cm. ebadında oyulan ana nişten 95 
x 95 cm. ölçüsündeki girişten mezar odasına girilmektedir. İçindeki nişlerde karşılıklı üç seki bulunmaktadır. Roma Dönemine 
tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²64 km1310 m 37° 53’ 44”38° 27’ 42” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bağköy/Guruklar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Culfabağı

The rock tomb is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the Roman period. 
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CULFABAĞI KAYA ODASI

       Bağköyü, Guruklar Mahallesinde tepelik alanda yer alan kaya bloğunda bulunan kaya mezar odasının  20-25 m. kadar 
güneyindedir. 225 x 195 cm. ölçüsündeki ön kısım tamamen tahrip olmuştur. 250 x 170 cm. ölçüsündeki iç alanın arka duvarında 
yuvarlak biçimli 18 x 20 cm. derinliğinde ve 26 cm. çapında iki niş bulunur. Giriş bölümünün önünde sonradan betondan arılar için 
su toplama havuzcuğu yapıldığı tespit edilmiştir. Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²64 km1310 m 37° 53’ 44”38° 27’ 42” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bağköy/Guruklar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock-cut Chamber of Culfabağı

The rock-cut chamber is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the late Roman period. 
In the course of time, some of its parts were heavily damaged.
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ÇAKILLITEPE TÜMÜLÜSÜ

           Malatya-Kayseri karayolunun 50. km. de yolun kuzeyindeki evlerin hemen kuzeybatısındaki tepe üzerinde, bazalt moloz 
taşların yığılmasıyla oluşturulmuştur. Orta bölümünde tahribat yoğundur. Bir sal taşı ve mezar örtüsünün toprağı alınmak suretiyle 
açığa çıkartılmıştır. Çevresinde az sayıda çanak-çömlek bulunan tümülüse asfalt yoldan 1 km. kadar gidilen bahçe yoluyla ulaşılır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

986.09 m²50 km1760 m 37° 49’ 10” 38° 20’ 57” L.39.B.04

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Gürkaynak
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu:•24.04.2013/1876
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B4
Ada:•-
Parsel:•-

Çakıllıtepe Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area.  In the course of time, most of its parts were heavily 
damaged because of illegal excavation.
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ÇAMSEKİ MEVKİİ ANTİK MEZARLIK ALANI

      Akçadağ İlçesi, Çatalbahçe Mahallesinden Yazı Mevkiine giden toprak köy yolunu takiple Çamseki Mevkiinde yolun alt 
tarafındaki yamaç alana halk arasında “Gevur Mezarlığı” denilmektedir. Çamseki Mevkiinde, yolun hemen doğusundaki yamaç 
üzerinde çok belirgin olmamakla birlikte birkaç taş izi belirlenmiştir. Güneye ve kuzeye eğimli yamaçta çok belirsiz izlenen birkaç 
izin bulunduğu alanın 300-350 m. kadar güneyinde, Tohma Çayının hemen kenarında tescilli Roma Mezar Anıtı (Ozan Köyü/
Darende) bulunmaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1896,50 m²80 km908 m 37° 50’ 30”38° 30’ 24”  K39-C4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Çatalbahçe
Mevkii•:•Çamseki

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C4
Ada:•-
Parsel:•-

Ancient Burial Site of Çamsekİ

The ancient burial site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. 
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ÇATALFEYZ TÜMÜLÜSÜ

        Keller Mahallesinin kuş uçuşu 2 km. kuzeyinde, tescilli Yıldırımkaya (Gevur Mağarası) arkeolojik yerleşiminin 600 m. batısındaki 
alanda bulunmaktadır. Yaklaşık 50 m. çapında yer yer 50 cm.- 2 m. yüksekliğinde, toprak yığıntının üzeri taşlarla tahkim edilmiştir. 
Tümülüsün batı bölümünde iş makinesiyle kaçak kazı yapılmış olup yapı taşı açıktadır. Yaklaşık 50 m2’lik alanda yoğun tahribat 
gözlenmiştir. Geç Roma Dönemi tümülüsüdür. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1098,50 m²57 km1901 m 37° 52’ 43” 38° 19’ 31” L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Keller
Mevkii•:•Çatalfeyz

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Çatalfeyz Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It dates back to the late Roman period.  In the 
course of time, most of its parts were heavily damaged because of illegal excavation.
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ÇERKEZTEPE TÜMÜLÜSÜ

        Akçadağ İlçesinin Sakalıuzun, Bağköy ve Kozalak Mahalleleri arazilerinin sınırlarının birleştiği noktada, az ağaçlıklı tepe sahasının 
üzerinde, çevreye hâkim konumdadır. 30-35 m. çapında, 10 m. kadar yüksekliği olan tümülüs Roma Dönemi’ne tarihlendirilmektedir.

       Doğu yamacında kazı çukuru vardır. Batı ve kuzey batı yamaçlarında çevreden tarla açmak amaçlı toplanan moloz taş yığıntısı 
yer alır. Kuzey yamacında eskiden açılmış kaçak kazı çukurları da mevcuttur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde64 km1654 m 37° 53’ 19”38° 25’ 54”L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bağköy
Mevkii• :•Dağ Mevkii, Çerkez Te-

pesi
•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.03.2005/468
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Çerkeztepe Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the Roman period.  In the course 
of time, most of its parts were heavily damaged because of illegal excavations.
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FIRINTEPE (KALENDERTEPE) TÜMÜLÜSLERİ I-II-III-IV 

Malatya-Kayseri karayolunun 27. km.’sinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinin arazisi içinde, işletmenin 500 m. kadar 
güneybatısında, barajın batısındaki tepelik alandadır. Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir. 

I. Tümülüs: İşletmenin 300 m. kadar güneybatısında Fırıntepe (Kalendertepe) üzerindedir. 30 m. çapında 1-1,5 m. yüksekliğinde 
toprak yığılmış tümülüsün orta bölümünde kaçak kazı çukurlarıyla tahribat vardır.

II. Tümülüs: Sultansuyu Tarım İşletmesinin 400 m. güney batısında (1 No’lu tümülüsün 80 m. kadar güneybatısı) Fırıntepe üzeri-
nde 30 m. çapında, 2-3 m. yükseklikte toprak yığılmış Tümülüs üzerinde yer yer kaçak kazı çukuruyla tahribat vardır.

III. Tümülüs: Sultansuyu Tarım İşletmesinin 450 m. kadar güneybatısında (2 No’lu tümülüsün 40 m. kadar güneybatısı), 30 m. 
çapında, 2,5-3 m. yükseklikte, toprak ve arasında az moloz taşla yığılmış, orta bölümünde 2 m. derinliğinde 10 m2’lik alanda kaçak 
kazı çukuru vardır. Açığa çıkmış dikdörtgen 1 m. uzunluğundaki mezar taşı açıktadır.

IV. Tümülüs: Sultansuyu Tarım İşletmesinin 500 m. kadar güneybatısındadır (3 No’lu tümülüsün 40 m. kadar güneybatısı). 11 m. 
çapında, 20-30 cm. yüksekliğinde yüzeyi toprak dolguludur. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

808 m²
1530 m²
1393 m²
388 m²

28 km
28 km
28 km
28 km

939 m
942 m
942 m
942 m

38° 03’ 06”
38° 03’ 03”
38° 03’ 00”
38° 02’ 58”

38° 19’ 57”
38° 19’ 56”
38° 19’ 53”
38° 19’ 49”

L40-A4
L40-A4
L40-A4
L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••Aydınlar
Mevkii•:•Fırıntepe (Kalendertepe)

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Fırıntepe Tumuli I-II-III-IV

The tumuli are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a large area. They date back to the late Roman period.    In the 
course of time, some of their parts were damaged because of illegal excavations.
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GÖLPINAR TÜMÜLÜSÜ

           Malatya-Kayseri karayolundan Sultansuyu Barajına ayrılan yolu 3 km. takiple, baraj su tutma setinin 400 m. güneybatısındaki 
tepe üzerindedir. 22-23 m. çapında, 1-1,5 m. yükseklikte toprak yığıntılıdır. Birçok yerinde iş makinesiyle kazı çukuru açıldığı 
görülmüştür. Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1355 m²30 km1355 m 38° 02’ 27”38° 18’ 50” L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Gölpınar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Gölpınar Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the late Roman period.   In the 
course of time, most of its parts were damaged because of illegal excavation.
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GÜNEŞLİ TÜMÜLÜSLERİ I-II

      GÜNEŞLİ TÜMÜLÜSÜ I: Malatya-Kayseri karayolunun 4. km.sinde (kuzeyinde), Güneşli köy yolunun 300 kadar batısında yer 
alan tepelik alan üzerindedir. Rışvanpınarı Mahallesinin 500 m. güneybatısındaki tepeliğin üzerindedir. Alanın güneyinde II No’lu 
tümülüs bulunmaktadır.  Tümülüs 20-30 m. çapında 4-5 m. yüksekliğinde olup çevreden toplanmış bazalt taşlarla yığılmıştır. 
Ortasında 3,5 m. derinliğinde, 2 x 2,5 m. ebadında kaçak kazı çukuru mevcuttur. Geç Roma Dönemine (M.S. 3. yy)  tarihlenmektedir. 

      GÜNEŞLİ TÜMÜLÜSÜ II: Malatya-Kayseri karayolunun 4. km.sinde (kuzeyinde), Güneşli köy yolunun 300 kadar batısında yer 
alan tepelik alan üzerindedir. Rışvanpınarı Mahallesinin 500 m. güneybatısındaki tepeliğin üzerindedir. Alanın güneyindeki I No’lu 
tümülüsün kuzeyinde yer alır. 15-16 m. çapında, 3-3,5 m. yüksekliğindeki tümülüs, çevreden toplanan bazalt taşlarla yığılmıştır. 
Ortasında 3 x 3 m2’lik alanda kaçak kazı çukuru mevcuttur. Geç Roma Dönemine (M.S. 3. yy)  tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

782 m²
598 m²

67 km
67 km

1878 m
1878 m

37° 43’ 50”
37° 43’ 50”

38° 22’ 51”
38° 22’ 51” 

L40-A2
L40-A2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Güneşli
Mevkii•:Rışvanpınarı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A2
Ada:•-
Parsel:•-

Güneşlİ Tumuli I-II 

The tumuli are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a small area. They date back to the late Roman period.    In the 
course of time, some of their parts were damaged because of illegal excavations.
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GÜNEY KAYA MEZAR ODASI

       Bağköy’den Ebeler Mevkiine giden köy yolunun 15 m. kadar güneybatısında, Güney Mevkii’nde kaya bloğu üzerindedir. 
Kaya yüzeyine oyulmuş 105 x 155 cm. ölçüsünde 50 cm. derinliğindeki kemerli niş üzerinde 82 x 82 cm. ölçüsündeki girişten iki 
basamakla mezar odasına girilir. Odada yerden 65-70 cm. yüksekte karşılıklı kemerli 60-65 cm. derinliğindeki üç niş içinde mezar 
sekileri mevcuttur. Orta bölümde çevreden toplanan devşirme taşlar atılmıştır. Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²63 km1315 m 37° 53’ 39”38° 27’ 33” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:•Bağköy
Mevkii•:•Güney

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Güney

The rock tomb is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the late Roman period. 
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HANTEPE HÖYÜĞÜ

      Akçadağ, Doğantepe Mahallesinin 800 m. kadar Darende-Balaban beldesine giden karayolunun devamında, yolun 30 m. 
kadar kuzeyinde,  kuzey-güney yönünde,  iş makinesiyle teraslanmış tepe uzantısının üzerindedir. Yerleşim dolgusu yer yer 1,5 
m. dir. Yüzey yerleşimi ve taraçalardan dolayı açılan höyükteki stratigrafiye göre ince kaliteli kırmızı renkli, kalın çizgisel süslemeli 
seramik, açık pembemsi renkli pithos parçalarına rastlanmıştır. M.Ö. 1. Bin ile M.S. 3. yy sonlarına kadar aralıklarla yerleşim gördüğü 
düşünülmektedir. Yerleşim alanının özellikle güney tarafı iş makinesiyle tamamen yok olmuş jeolojik katmana ulaşıldığı izlenmiştir. 
Yine batı ve doğu yamaçlarında yol ve taraça yapımı, ağaç dikme işleri dolayısıyla yoğun tahribat oluştuğu izlenmiştir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

20205 m²80 km973 m 37° 44’ 07”38° 29’ 25” L39-A2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Doğantepe
Mevkii•:•Hantepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•17.06.2010/1864
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-A2
Ada:•102
Parsel:•7,9,11,14,15,17,20,21,22,31,32

Hantepe Mound

The mound is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. It dates back to sometime between B.C. 1000 - 
A.D. 3000.  In the course of time, most of its parts were heavily damaged.
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HARUNUŞAĞI KAVURMA DERESİ (CİN KALESİ)

           Harunuşağı Mahallesinin bitiminden itibaren 5 km. güneyinde stabilize ve ham tarla yolu ile ulaşım sağlanan Kavurma Deresi 
Mevkii, Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi sınırındaki sıradağlar ile köy arasında “Boğaz” tabir edilen ve geçişi sağlayan konumdadır. Halk 
arasında “Kavurma Boğazı” olarak adlandırılan geçişin sol tarafında yalçın kayalığın yol seviyesinden yaklaşık 30 metre yükseklikte, 
yaklaşık 4 m2’lik düzlük içerisinde doğu istikametine inişi sağlayan ve yöre halkının ifadesine göre 82 basamaklı merdivenle şu anda 
kuru dere konumunda bulunan dereye inildiği tahmin edilmektedir. Yalçın kayalık yaklaşık 100 metre yüksekliğinde, 30 metre 
yükseklikteki suyoluna çıkış kayalık üzerine tırmanılarak sağlanmaktadır. Halk arasında “Cin Kalesi” olarak adlandırılan yerleşim alanı, 
boğazda bulunması nedeniyle ileri karakol vazifesi gören gözetleme kulesi olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde79 km2074 m 37° 43’ 47”38° 14’ 45”L39-D2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Harunuşağı
Mevkii•:•Kavurma Deresi

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•09.10.2008/999
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-D2
Ada:•164
Parsel:•1

Castle of Harunuşağı Kavurma Brook 

The castle•is located inside the borders of the Akçadağ district. It covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably dates 
back to the late Roman period.
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HÖYÜKTEPE (KEREMİS) TÜMÜLÜSÜ VE DÜZ YERLEŞİMİ

       Altunlu Mahallesinin 1650 m. kuzey doğusunda, Hamgrik Mah.nin (Keremis Mevkii) 300 m. kuzey batısında, Sultansuyu Barajı’nın 
300 m. batısında, “Höyüktepe” olarak anılan alan üzerindedir.  Doğal tepe üzerindeki tümülüsün yüksekliği 30 m. kadardır. Eteğe 
doğru doğal çakıllı toprak, zirveye doğru yerleşim katmanı bulunmaktadır. Üst yüzeydeki yerleşim kuzeydoğuya doğru yamaçtan 
düze yayılan bir durum gösterir. Tepe uzantısının bitimine doğru yine yerleşim yükseltisi izlenmiştir. Bu alana kadar yerleşim dokusu 
kesintili olmuştur. Tümülüs yüzeyi seramik buluntularına göre kısa süreli Tunç Dönemi yerleşimi, 1. bin ve höyükten düz yerleşime 
geçiş ve devamında Roma ve Orta Çağ yerleşimine sahne olduğu anlaşılmaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

55727 m²35 km997 m 38° 01’ 16”38° 17’ 02”L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Altunlu
Mevkii•:•Keremis

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•03.12.2010/2119
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Mound and Settlement of Höyüktepe

The mound is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. It was used as a settlement from B.C. 1000 to 
Middle Age and also used by the Romans.  
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İKİNCİLER HÖYÜĞÜ

        Akçadağ- Ören yolunun 6.km. sinde yolun 75-80 m. solundadır. Höyük tahminen 25-30 m. yükseklikte, orta boy sınıfına girer. 
Höyük en üst yüzeyde Roma Dönemi duvar kalıntıları ve seramik parçaları yer alır. Yüzey buluntusu olarak M.Ö. 1.bin seramiği, 
M.Ö.2000 ‘e tarihlenebilen bazı yerel seramik türlerine az da olsa rastlanır. Höyük eteklerine doğru inildiğinde M.Ö. 3000’e 
tarihlenebilen boyalı seramik ve el yapımı seramik parçalarına rastlanır. Höyükte ilk yerleşiminin 3.bin başlarında olduğu sanılan 
Karaz tipi seramiklere çok miktarda rastlanır. Höyük M.Ö. 3000 lerden başlayarak günümüze kadar zaman zaman yoğun, zaman 
zaman da kısa aralıklarla yerleşime sahne olmuştur. Üzerinde kaçak kazı çukurları vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde41 km1092 m 37° 57’ 02”38° 17’ 40”L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•İkinciler
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•14.11.1980/A-2471
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•-
Parsel:•93

İkİncİler Mound

The mound is located inside the borders of the Akçadağ, in a village called İkinciler. It dates back to sometime between B.C. 3000 - B.C. 
1000.  In the course of time, most of its parts were damaged.
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İN MAĞARASI YERLEŞİMİ

            Malatya-Kayseri karayoluna 5 km. mesafede olanYalınkaya’nın İnkaya Mahallesinde, İbrahim Turan evinin 500-600 metre 
kuzeybatısındaki yüksek kaya bloğunda, 50-60 metre aralıkla iki doğal mağara bulunmaktadır. Mağaraya çıkış için birkaç yerde 
basamaklar oyulmuştur. Çıkış yolu 2 no’lu mağaradan sağlanır. Burada iskân izleri mevcuttur. Burada batıya açılan 50 m. lik 
bir tünelden 1 no’lu mağaraya geçiş vardır. Geçilen mağarada da çok büyük bir alan mevcuttur. Doğuya açılan ağız kısmı çok 
büyük olup iç mekân iskân amacıyla kullanılmıştır. Burada birkaç basamak ve su tahliyesi için küçük ark oyulmuştur. Buradaki 
basamaklardan aşağıdaki su kuyusuna inildiği, bu kısmın tamamen tahribata uğradığı görülmüştür. Mağaranın paleolitik dönemden 
başlayan, Roma-Bizans ile devam eden ve sonraki dönemlerde de devam ederek barınma, korunma amaçlı kullanılmış olduğu 
düşünülmektedir. Mağara içinde ve buradan aşağıya/yamaca akmış durumda Roma ve Bizans Dönemi seramik parçalarına da 
rastlanılmıştır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

7021 m²55 km1638 m 37° 53’ 38”38° 24’ 38”L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Yalınkaya/Kaş
Mevkii•:•İnkaya

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

İn Cave Settlement

The settlement is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. The cave was used as a settlement from 
palaeolithic era to the Roman period.  
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KALE ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ/GÖZETLEME YERİ

          Malatya- Kayseri karayolunun 39. km. sinden kuzeye, mahallenin içine dönen yol üzerindeki mahalle camisinin kuş uçuşu 300 
m. batısındaki yamaç-tepe üzerindedir. Alanın üst ucunda büyük bir yerleşim izi mevcuttur. Yapıların beyaz kesme taştan duvar 
izlerinin bir bölümü açıkta olup küçük bir sarnıç bulunmaktadır. Yerleşimin hemen doğu yamacında (iki taraça) yapılara ait moloz 
taşlar öbek halinde toplanarak ekilebilir arazi oluşturulmuştur, ancak alan kullanılmamıştır. Alanda yoğun Roma dönemi seramiği, 
ezgi taşı parçaları, küçük demir obje parçacığı vb. tespit edilmiştir. Alanın Roma döneminde küçük bir kale yerleşimi ya da ileri bir 
karakol/gözetleme yeri olması mümkündür. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

9543 m²39 km1350 m 37° 56’ 34”38° 23’ 05” L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Doğanlar
Mevkii•:•Kale

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site/Castle Lookout of Kale

The archaeological site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the Roman period.
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KALMIŞATTEPE TÜMÜLÜSÜ

        Akçadağ İlçesi, Darıca Mahallesi, Büyükdere Mevkiinde, Kayseri-Malatya karayolunda Kürecik Beldesi üzerinden 5 km. ilerdeki 
Güneşli Köyü yol ayrımının hemen karşısındaki stabilize yoldan 1 km. güney yönüne gidildikten sonra, yolun doğusundaki 
tepelik alan üzerindeki Kalmışattepe Tümülüsü, Roma Dönemi’ne (M.S. 2-3.yy) ait olup tümülüsün yüzeyi çevreden toplanan 
kayaç parçaları ve toprakla örtülerek yükseltisinin oluşturulduğu izlenmektedir. Dromos (giriş) bölümünün bir kısmı izinsiz kazı 
neticesinde açıktadır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde69 km1706 m 37° 42’ 41”38° 21’ 20”L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Darıca
Mevkii•:•Büyükdere

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•06.12.2008/1092
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Kalmışattepe Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. It dates back to the Roman period (2nd-3rd century 
A.D).  In the course of time, most of its parts were heavily damaged because of illegal excavation.
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KARAÇAĞIL TÜMÜLÜSLERİ ve ANTİK MEZARLIK ALANI

            Akçadağ İlçesi Doğantepe Mahallesi’nden Darende-Balaban’a giden karayolunun sol tarafında (köye 500 m. mesafede) 
tepelik alan üzerinde ve Hantepe Arkeolojik Yerleşiminin güneyinde yer alır. Kuzeybatı-kuzeydoğu akslı tepe üzeri düzlük alanda 
(yaklaşık 250 x 100 m.), kuzeydoğudan başlayan antik mezarlık alanında yer altında bulunan mezarların bir kısmının üzeri moloz 
taşlarla yığılmış olup hafif yükseliter halinde (20-40-50 cm.) izlenmiştir. Yine bu yöndeki alanda kaçak kazılarla açılmış mezarların bir 
kısmında kenarlarına düz yan taşları konulmuş, bir örnekte ise mezarın iç kısmı tamamen moloz taşlarla örgülenmiştir. Bu alandan 
kuzey doğuya uzanan düzlüğün orta bölümünden itibaren düz-hafif yükseltili defin alanın 60 m. kadar ilerisinde çevreden toplanan 
moloz taşlarla oluşturulmuş yaklaşık 2-3 m. yükseltili 30 x 20 çapında Karaçağıl tümülüsü yer almaktadır. (Tümülüste kaçak kazı 
alanı tepit edilmiştir). Tümülüs ve mezarlık alanı Roma Dönemine (M.S.3.yy) tarihlenmektedir. Bu tümülüsün 20-22 m. kadar kuzey 
doğusunda ise iş makinesiyle yapıldığı anlaşılan kaçak kazı neticesinde alınan kum-çakıl ve toprak karışık doğal bir yükselti oluştuğu 
izlenmiş olup çukurda arkeolojik tabaka görülmemiştir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

48444 m²80 km976 m 37° 44’ 08”38° 29’ 14”L39-A2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ/Darende
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Doğantepe/Çınar
Mevkii•:•Karaçağıl

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•17.06.2010/1865
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-A2
Ada:•115/114
Parsel:•50/1-2-3-4 ve 1-3-4-5

Karaçağıl Tumuli and Ancient Burial Site

The tumuli and the ancient burial site are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a large area. They date back to the 
late Roman period (A.D. 3000). In the course of time, some of tumuli’ parts were damaged because of illegal excavations.
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KARAÇAKIL TÜMÜLÜSLERİ I-II-III

KARAÇAKIL TÜMÜLÜSÜ-I: Malatya-Kayseri karayolunun 2 km. kadar kuzeybatısında, Güneşli yol ayrımından itibaren yolun sol tarafından çıkılan 
Seksenveren adı verilen tepelik alan üzerindedir. 12-13 m. çapında, 2 m. yüksekliğinde olan tümülüsün üzeri çevreden toplanan moloz taşlarla 
yığılmıştır. Orta bölümde 20 m2 kadar bir alanda kaçak kazı çukuru vardır. Roma Dönemine (M.S. 3. yy)  tarihlenmektedir. 

KARAÇAKIL TÜMÜLÜSÜ-II: Malatya-Kayseri karayolunun 2 km. kadar kuzeybatısında, Güneşli yol ayrımından itibaren yolun sol tarafından çıkılan 
Seksenveren adı verilen tepelik alan üzerinde olup  1 No’lu tümülüsün doğusunda yer alır. 30 x 20 m. çapında,  yükseltisi 3-7-8 m. ye kadar ulaşır. 
Çevreden toplanmış kırmızımsı taş parçalarıyla tümülüsün üzeri yığılmıştır. Özellikle batı-kuzey-kuzeybatı yönlerinde kaçak kazı çukurları mevcuttur. 
Roma Dönemine (M.S. 3. yy)  tarihlenmektedir. 

KARAÇAKIL TÜMÜLÜSÜ-III: Malatya-Kayseri karayolunun 2 km. kadar kuzeybatısında, Güneşli yol ayrımından itibaren yolun sol tarafından 
çıkılan Seksenveren adı verilen tepelik alan üzerinde olup  2 No’lu tümülüsün doğusunda yer alır. 12-13 m. çapında, yer yer 1 ila 3 m. yüksekliğinde 
olup çevreden toplanan taş parçalarıyla Tümülüs üzerinde yığın oluşturulmuştur. Orta bölümde 2 x 3 m. ebadında, 1,5 m. derinliğinde kaçak kazı 
çukuru mevcuttur. Çukur aynasında orta mezar bölümünün kenarları büyük moloz taşlarla örgülenmiş olarak izlenmiştir. Çevresinde birkaç kemik 
parçasına rastlanmıştır. Roma Dönemine (M.S. 3. yy)  tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

762 m²
753 m²
131 m²

65 km
65 km
65 km

1793 m
1793 m
1793 m

37° 42’ 51”
37° 42’ 51”
37° 42’ 51”

38° 22’ 12”
38° 22’ 12”
38° 22’ 12”

L39-A3
L39-A3
L39-A3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:•Taşevler
Mevkii•:•Karaçakıl

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-A3
Ada:•-
Parsel:•-

Karaçakıl Tumuli I-II-III 

The tumuli are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a small area. They date back to the late Roman period (A.D. 
3000).    In the course of time, some of their parts were damaged because of illegal excavations.
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KARADAĞ TÜMÜLÜSLERİ I- II

       Karadağ Tümülüsü-I: Akçadağ-Sakalıuzun Mahallesi’nin kuş uçuşu 2,5 km., Levent Beldesi’nin ise 3 km. doğusunda Karadağ 
Mevkii’ndeki tepelik alan üzerindedir (Tescilli Çerkeztepe Tümülüsü’nün 1,5 km. batısında). Çevreden toplanan moloz taşlarla 1,5 
metreden başlayan ve 6 m. ye kadar çıkan bir yükselti oluşturulmuştur. Yaklaşık 20 x 15 m. çapındadır. Ortasında kaçak kazı çukuru 
var. Üst zeminde açılan mezarın yanında insana ait kemikler gözlenmiştir. Roma Dönemine tarihlenmektedir.

      Karadağ Tümülüsü-II: 1 No’lu tümülüsün 250 m. kadar kuzeydoğusundaki tepeliğin üzerinde (Çerkeztepe Tümülüsü’nün 
1400 m. kadar batısındadır). 50 m. çapında 7-9 m. kadar yüksekliğe kadar çevreden toplanan moloz taşlarla yığılıdır. Yanları ve 
ortasında kaçak kazı çukurları mevcuttur. Orta alanda 5 m. yükseklikte, 15-16 m2’lik çukur açıldığı izlenmiştir. Roma Dönemi’ne 
tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1666 m²
4654,50 m²

64 km
64 km

1907 m
1930 m

37° 53’ 05”
37° 53’ 14”

38° 24’ 45”
38° 24’ 49”

L39-B2
L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kozalak
Mevkii•:•Yığılı Çakıltepe (Karadağ)

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Karadağ Tumuli I-II

The tumuli are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a large area. They date back to the late Roman period.    In the 
course of time, some of their parts were damaged because of illegal excavations.
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KARADAĞ TÜMÜLÜSLERİ - III

        Karadağ Tümülüsü-III: Malatya-Levent yolunun ve Çerkeztepe Tümülüsünün (1200 m.) güneyinde, Karadağ-II Tümülüsünün 
ise 500 m. kuzey doğusundadır. 20 m. çapında, 1,5-2 m. yüksekliğinde olup çevreden toplanan moloz taşlarla yığılmıştır. Orta (4 m. 
yüksekliğinde, 6 x 3 m. genişliğinde çukur) ve güney kısımda iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ve bir bölümde jeolojik tabakanın 
açığa çıktığı izlenmiştir. Bir bölümü tamamen tahrip edilmiştir. Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3851 m²64 km1783 m 37° 53’ 42”38° 25’ 02” L39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kozalak
Mevkii•:•Killiktepe (Karadağ)

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Karadağ Tumuli III

The tumuli are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a large area. They date back to the late Roman period.    In the 
course of time, some of their parts were heavily damaged because of illegal excavations.



136

KASANLAR MAHALLESİ DUMDUM KAYA MEZAR ODASI

               Sarıhacı’ya dönen yoldan 4 km. takiple Kasanlar Mahallesindeki elektrik trafosunun sağında 100 m. ilerisinde bir kaya bloğu 
üzerindedir. Ağız kısmı güneye bakar. Yerden 110 cm. yükseklikte 30 cm. derinlikteki niş üzerinde 90 x 75 cm. ölçüsündeki girişten 
odaya girilir. Orta boşluktan 1 m. üstte karşılıklı üç kline mevcut olup iyi korunmuştur. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

60 m²52 km1540 m 37° 52’ 12”38° 23’ 33” L39-B1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••Sarıhacı/Kasanlar
Mevkii•:•Pıraza

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Dumdum - Kasanlar Street

The rock tomb is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. 
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KAYA ODALARI (b, c, d, e, f)

•••••••Bağköy’ün kuzey-batısında bulunan “Yassıkaya” olarak isimlendirilen kayanın batıya bakan yamaçları üzerinde iki metre mesafe 
ile yan yana B, C, D, E, F diye adlandırılan kaya odaları yer almıştır.

       B ve F kaya odaları ,kare planlı (2x2 m.) olup giriş batıya bakan kemerli niş içinde yer alan 65x55 cm. ölçülerindeki kapı açıklığından 
sağlanmaktadır. Yan duvarlarda tabandan yüksekliği 85-90 cm. olan şekiller yapılmış 60 cm. derinliği olan şekillerin üzeri kemerli 
nişler yapılarak duvarın içine doğru oyulmuştur. Kemerlerin kenarı kırmızı boya ile ince şerit halinde boyanmış, B odasının doğu 
duvarında kırmızı boya ile çizilerek yapılan sekiz tane dikdörtgen motifleri bulunmaktadır.

    C kaya odasının cephesi kemerli niş yapılmış giriş açıklığı düzeltilerek iç taraf oyulmadan bırakılmıştır. D ve E kaya odaları 
dikdörtgen planlı olup güney, doğu, kuzey duvarlarında yerden yüksekliği 90 cm. derinliği 50 cm. olan şekiller yer almıştır. Odaların 
üzeri tonoz şeklinde oyularak yapılmıştır. Batıya bakan cepheleri kemerli niş yapılarak oyulmuş, giriş cephede yer alan 65x55 cm. lik 
kapı açıklığından sağlanmaktadır. Kapı üzerinde ufak hava delikleri vardır.  F kaya odasının cephesi tamamen kırılmıştır.

       G kaya odası B kaya odasının güneyinde yer almış olup cephesi tamamen taş ve toprakla doludur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1876 m²63 km1292 m37° 53’ 36”38° 27’ 28” L39-B2

Rock-cut Chambers (B, C, D, E, F) 
•• İli:•Malatya
•• İlçesi:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Bağköy
Mevkii•:•İbikpınarı (Ebeler)

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•10.04.1976/9038
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•M.S. II - III. YY.
•• Mimari•Çağı•:•Roma
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

The rock-cut chambers are located inside the borders of the Akçadağ district and cover a big area. In the course of time, some of their 
parts were damaged.
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KAYA ODASI (a)

          Bağköye giden yolun köye girişte sağında yer alan tepenin üzerinde kuzey-güney istikametinde uzanan kayanın batıya bakan 
cephesi oyularak kemerli niş yapılmış, odaya giriş niş içinde yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır.

          

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

400 m²58 km1442 m37° 53’ 40”38° 27’ 06” L39-B2

Rock-cut Chamber (A)
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Bağköy
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•10.04.1976/9038
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•-
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

The rock-cut chamber is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. 
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KELLERİN SAYLAĞI MEVKİİ TÜMÜLÜSÜ

        Keller’in 500-600 m. kadar güneybatısında, Edilmen Mevkiinin 700 m. kadar batısındaki tepe üzerindedir. Tescilli Yıldırımkaya 
(Gevur Mağarası) Sarnıcı Arkeolojik Yerleşiminin 1100-1200 m. kadar güneyindeki tepelik alanın uç noktasındadır. Yan yana iki 
tümülüsten büyük olanı 20 m. çapında, 1,5-2 m. yüksekliğindedir, (yaklaşık 50 m2’lik orta bölümü iş makinesiyle tahrip edilmiş); diğeri 
ise birincinin güney yamacının devamı durumunda 3 m. çapında, 30-35 cm. yüksekliğindedir. Her ikisinin birlikte değerlendirilmesi 
gerekir. Geç Roma Dönemine tarihlemek mümkündür (M.S. 3. yy. başı). 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1358 m²59 km1858 m 37° 53’ 41”38° 19’ 27”L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Keller
Mevkii•:•Yıldırım Kayası

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It dates back to the late Roman period.  In the 
course of time, some of its parts were damaged because of illegal excavations.

Kellerİn Saylağı Mound
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KIŞLAYOLU TÜMÜLÜSÜ

          Bahri Mahallesi Pınarlı/ Kışlayolu-Mezarlık mevkiinde bulunmaktadır (Alana Sultansuyu Harasından ayrılan Bahri Beldesi yolunu 
9 km. takiple, merkezden 1 km uzaktaki mahalleye ulaşılır). Malatya’ya 35 km. olan Pınarlı Mahallesinin kuş uçuşu 600 m. batısında, 
hafif yamaç üzerindedir. 25-26 m. çapında, 2-2,5 m. yüksekliğindeki tümülüsün orta bölümü kaçak kazı ile açılmış durumdadır. 
Kesme taşlarla yapılmış odanın bir bölümü ile dromos geçişi açığa çıkmıştır. Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1374,50 m²35 km875 m 38° 05’ 17”38° 23’ 09”L40-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bahri / Pınarlı
Mevkii•:•Kışlayolu

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A1
Ada:•-
Parsel:•-

Kışlayolu Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It dates back to the late Roman period.  In the 
course of time, most of its parts were damaged because of illegal excavation.
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HÖYÜKTEPE ARKEOLOJİK YERLEŞİM ALANI

      Malatya - Kayseri karayolunun 74. km.sindeki Kozluca Beldesinin batısında, yolun hemen kuzeybatısındaki tepe üzerindeki 
hafif meyilli alanın 120 x 15 m.lik bölümünde kısa süreli bir yüzey yerleşimi mevcuttur. Tepenin üst bölümündeki yerleşimin 
bitiminden itibaren alttaki eteğe doğru doğal jeolojik katman bulunmaktadır. Yerleşim alanı tabakası yer yer 50 cm. ile 30 cm 
arasında değişmektedir. Yüzeyde siyah ve kırmızımsı renkli iyi pişmemiş seramiğe rastlanmıştır. Tunç Dönemi (İlk Tunç-III)’ne 
tarihlenebilecek kısa süreli bir iskân izi vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2858 m²74 km1576 m 37° 40’ 30”38° 20’ 53”L39-A3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kozluca/Darıca
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•17.06.2010/1862
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-A3
Ada:•107 / 108
Parsel:•3 / 1

Archaeological Site of Höyüktepe

The archaeological site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the Early Bronze age.
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KUYULAR ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

       Malatya - Erhaç Havaalanı yolundan Şıhlar Mahallesine dönen yolun 3 km.deki köy yerleşiminin 3 km. kuzeyinde Sıtmapınarı 
(Kuyular) Mevkiindeki bahçenin güneybatısında yer alır. Büyük bir bölümü tarımsal faaliyetle düzleştirildiğinden tabakalar ortadan 
kaldırılmıştır. Kalan bölümün orta kısmında büyük bir kaçak kazı çukuru mevcuttur. Yüzeyinde siyah-kırmızı bantlı ince hamurlu 
Tunç seramiği, siyah astarlı seramik parçalarına rastlanmıştır. Yükseklik yer yer 1-2 m. arası değişmektedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1491,50 m²27 km761 m 38° 09’ 33”38° 28’ 15”L40-A2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Şıhlar
Mevkii•:•Kuyular (Sıtmapınarı)

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•17.06.2010/1863
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A2
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site of Kuyular

The archaeological site• is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the Bronze age.
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KÜLTÜR MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK ALANI

         Akçadağ Kültür Mahallesi, 56 nolu parselde, 1217 m2’lik alanda Geç Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk döneminde kullanıldığı tahmin 
edilen, basit moloz taşlarla çevrilerek meydana getirilmiş mezarlardan oluşan bir mezarlık alanıdır. Mezarlık alanında yüzeyde 
görünen taşlarda herhangi bir yazıt ya da bezeme bulunmamaktadır. Alanın yörede yaşayan halk tarafından bir süre kullanılıp daha 
sonra terk edildiği düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1217 m²40 km1131 m 37° 57’ 02”38° 18’ 52”L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Kültür
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•54
Parsel:•56

Ancient Burial Site of Kültür Street

The ancient burial site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a big area. It dates back to the late Ottoman period.
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ÖREN HÖYÜĞÜ

       Akçadağ İlçesi, Ören Mahallesi’nin 1.5 km. kadar güneydoğusundadır. 20 m. kadar yüksekliğinde, 150 m. kadar çapında olan 
büyük bir höyük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan yüzey araştırmasında Eski Tunç Çağından Roma Çağı’na kadar iskân gördüğü 
anlaşılmıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde46 km1167 m 37° 55’ 03”38° 14’ 17”L39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Ören
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•07.10.1994/1920
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-C2
Ada:•-
Parsel:•155

Ören  Mound

The mound is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It was used as a settlement from Bronze Age to 
the Roman Period.  
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ÖRENTEPESİ HÖYÜĞÜ

         Malatya-Kayseri yolunun 14. km.sinde sağ tarafta Çayırköy yolunun 9. km.sinde Kırıkhan Mahallesi sınırlarındaki Örentepesi 
Mevkii’ndedir. Mezarlıktan sağa arazi yolundan 3 km. sonra ulaşılabilmektedir. Höyük alanı Kırıkhan Mahallesi’nin kuş uçuşu 700 
m. güneyindeki Sultansuyu Deresinin hemen güney yamacı üzerindedir. Tepelik - yamacın genellikle kuzeydoğu bölümünde 
1-3 m. kadar yerleşim tabakası izlenmiştir. Güneybatı tarafına doğru tabaka düzlenmektedir. Yüzeyde kaçak kazı çukurları vardır. 
Yüzeyde seramik çok azdır. Küçük orak parçacığı, künk parçacığı, pithos parçaları ve krem rengi-kırmızımsı Roma seramiğine çok 
az rastlanmıştır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2180 m²35 km869 m 38° 07’ 03”38° 23’ 45” L40-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Bahri/•Kırıkhan
Mevkii•:•Örentepesi

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A1
Ada:•-
Parsel:•-

örentepesİ  Mound

The mound is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It dates back to the period of the Romans.  In the 
course of time, most of its parts were damaged.
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SEYFOLAR - MEZARLIKTEPE ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

        Karapınar Mahallesi,Seyfolar (Tahir) Mevkiinde 120 x 70 m2’lik alandaki tepe üzerinde bir yerleşim izi mevcuttur. Yüzeydeki 
yerleşim tabakası yer yer 1-2 m. arası değişir. Stratigrafisinde M.Ö. 3000’den başlayan İlk Tunç ve Orta Tunç evresinden sonra kısa 
süreli Roma Dönemi yerleşimi izlenebilen alanda; karaz tipi siyah ve koyu kırmızımsı seramik ile büyük pithos parçaları vardır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

7972 m²27 km923 m 38° 03’ 11”38° 18’ 21” L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Karapınar•
Mevkii•:•Seyfolar (Tahir)

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site of Mezarlıktepe

The archaeological site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it 
dates back to the Early and Middle Bronze age and to the Roman period.
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SULTANSUYU ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

       Malatya-Kayseri karayolunun 25. km.sinde, Aydınlar Mahallesinin batısında yer alan Ağlındere Mevkii’ndeki tepelik alan 
üzerindedir. Kayseri’ye devam eden yolun güneyinde, Sultansuyu Harası’nın ve deresinin doğusundadır. Yaklaşık 50 x 30 m. lik 
alanda kuzey-güney doğrultusunda kaçak kazı neticesinde ortaya çıkmış yapıya ait moloz taşlarla horasan örgülü bir yapının duvar 
izleri açığa çıkmıştır. Özellikle güney uçta kalınlık 180 cm., uzunluk 210 cm. olan bölüm de açıktadır. Yüzeyde kırmızımsı ve mat 
kırmızı renkli, nokta ve çizgi bezemeli seramik parçaları ve ince yapılı yoğun seramik parçaları izlenmiştir. Alan Geç Roma-Erken 
Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Sonraki dönemlerde de gözetleme yeri olarak kullanılmış olması muhtemeldir. Alanda yoğun 
bir tahribat vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

669 m²25 km922 m 38° 03’ 51”38° 20’ 07”L40-A3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Aydınlar
Mevkii•:•Ağlındere

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A3
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site of Sultansuyu

The archaeological site•is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the late Roman and Early Byzantine period.



148

YILDIRIM KAYA (GÂVUR KAYASI)

         Karacadağ Mevkiindeki Karacabey Yaylasının güneyinde yer alan arazi halk arasında Yıldırım Kayası (Gâvur Kayası) Boncuklu 
Mevkii olarak adlandırılmaktadır. Yıldırım Kayasına bir mera yolu ile ulaşım sağlanır. Boncuklu Mevkiinde bulunan yerleşim alanı 
kayalık bir tepe üzerinde ve çevresinde yer alan küçük toprak alanlardan oluşmuştur. Kireç taşından oluşan kayalığın doğu yönünde 
1 m. çapında yaklaşık 2 m. derinliğinde (bazılarının içi toprak dolu) yedi adet su sarnıcı (kar kuyusu) bulunmaktadır. 4 adedi ayrı 
ayrı, 3 adedi ise 3x2,5 m. genişliğinde dikdörtgen şekilde ana kayaya oyulan ve 25 basamağı sayılabilen batı yöndeki dereye ulaşımı 
sağlayan gizli suyolu bulunmaktadır. 45 derecelik açı ile merdivenlerden aşağı inilen suyolunun önünde yer almaktadır. Yerleşimin 
bulunduğu kireç taşından oluşan kayalık kuzey-güney istikametinde bulunmakta, su sarnıçları ile suyolu kayalığın doğusunda 
bulunmakta, su sarnıcına dar bir patika yolla ulaşım sağlanmaktadır. Kayalığın kuzeydoğu tarafındaki küçük kayalık üzerinde Geç 
Roma dönemi kayaya oyulmuş ve boşaltılmış durumda, kapağı bulunmayan bir kaya mezarı, büyük kayalığın batı tarafında ise 
taştan yapılmış mimari parçalar bulunmaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde50 km1860 m 37° 53’ 06”38° 19’ 53”L39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Keller
Mevkii•:•Yıldırım Kaya

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•09.10.2008/998
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L39-B3
Ada:•109
Parsel:•1-5

Yıldırım Rock

The rock is located inside the borders of the Akçadağ district, in a village called Keller. It probably dates back to the late Roman period.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL 
YAPILAR



150

ÇARŞI CAMİİ

• • • • • • •Günümüzde mevcut olan cami 1960’lı yıllarda yapılmış olup kare planlı harim kısmı kesme taş malzeme ile inşa edilmiş 
ve üzerinde oldukça yüksektir, geniş beton malzeme ile yapılmış kubbe ile kapatılmıştır. Kubbe eteklerinde yuvarlak kemerli 
pencerelere yer verilmiştir. Son cemaat yeri 1970’li yıllarda yapılmıştır. Caminin harim kısmı içten sıvalı beden duvarlarında ikişer 
katlı kare pencerelere yer verilmiştir. Mihrap, mimber sonradan yapılmıştır. Caminin beden duvarlarında, dış cephelerde yer yer 
mermer malzeme kullanılmıştır. Bu malzemelerin devşirme olduğu düşünülmektedir. Doğu cephede bir giriş kapısı bulunmaktadır. 
Kapı yanlarında ve üzerinde kitabelikler bulunmakta olup bunlar boş bırakılmıştır. Minare kuzeybatıda sarı renkli kesme taş malzeme 
ile inşa edilmiş yine son cemaat yeri ile aynı tarihte yapılmıştır. Minarenin şerefe altlığında kadınlar mahfili güney cephede camekân 
ile kapatılmış ve son cemaat yerinden merdiven ile çıkılır. Kadınlar mahfili harim kısmından sütunlarla uzatılmıştır. Minarenin 
giriş kapısı son cemaat yerinden sağlanmaktadır. Minare kare kaide üzerinde çokgen olarak yapılmış, şerefe altlığında geometrik 
desenler ve mukarnası andıran süslemeler kullanılmıştır. Petek yine çokgen şeklinde düzenlenmiştir. Pencerelerin söve ve lentoları 
dışa taşıntılıdır. Son cemaat yeri çatısının üstünde elips şeklinde kitabe bulunmaktadır. Kitabede H. 1324 (M.1906/1907) tarihi yer 
almaktadır. Osmanlıca harflerle 3 satır halinde yazı yer almaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde40 km1057 m37° 58’ 12” 38° 20’ 40” L39-B3

Çarşı Mosque 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Kültür
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.07.2010/1876
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•-
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B3
Ada:•68
Parsel:•11

The mosque is located inside the borders of the Akçadağ district. According to its inscription it was built in 1906/1907. It has a square 
shape and was made of hewn stone.
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SARIHACI (MESCİTLİ) HANI

        Malatya-Kayseri karayolunun 50. km.sinde yolun hemen sağında, Sarıhacı Mahalle merkezine dönen yolun 10 m. kadar doğusunda 
bahçe içinde yer alır. Doğu-batı yönlü inşa edilen kervansarayın barınağı önünde avlu yeri vardır. Dıştan dışa 17,90 x 45,00 m.dir. Du-
var kalınlıkları kuzey cephede 1,60 m. ve diğer cephelerde 1,30 m. dir. Kuzey cephenin doğu ucunda iki payanda mevcuttur. Hanın 
içinde güney cephenin ortalarına doğru bir mihrap nişi vardır. Yapının güneyinde 15 m. mesafede su sarnıcı olduğunu düşünülen 
dikdörtgen plânlı bir iz vardır. Duvarların dış yüzeyleri düzgün sıralar oluşturan kaba yontu, içi ise kırma ve moloz taş örgülüdür. 
Yapının üst örtüsü, kemer ve ayakları tamamen yıkılmış, kesme taş malzemesi ise buradan taşınarak evlerde vb. de kullanılmıştır. 
Hanın içi yaklaşık olarak 2 m. kadar toprak dolguludur. Dış duvarların bir kısmı 1-1,5-3 m. seviyelerde günümüze kadar ulaşmıştır. 
Yapı Malatya-Elbistan güzergâhında önemli bir konaklama yeri olmuştur. Plan itibariyle 13.yy.ın ilk yarısına tarihlemek mümkündür.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

594 m²50 km1308 m37° 52’ 48”38° 22’ 29”L39-B2

Sarıhacı Inn
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Sarıhacı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Han
•• Yapım•Tarihi•:•13. YY. İlk Yarısı
•• Mimari•Çağı•:•Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

The inn is located inside the borders of the Akçadağ district and covers a small area. It has a rectangular shape and was made of hewn 
stone. Based on its architectural tracks, it probably dates back to the early 13th century.
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İDARİ YAPILAR
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AKÇADAĞ KÖY ENSTİTÜSÜ (ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ) BİNALARI

        1940 tarihinde yapılan Akçadağ Köy Enstitüsü, Akçadağ İlçesi Karapınar Mahallesindeki 1177 parselin 2011 yılındaki ifrazı 
sonucunda 1484-1485-1486 parsel üzerinde yer almaktadır. Kuzeydoğuda Malatya-Adıyaman karayolu ile kuzeybatıda Malatya-
Adana demiryolu ile sınırlıdır. 1954 yılına kadar köy enstitüsü olarak hizmet veren okul, bu tarihten itibaren Akçadağ İlköğretmen 
Okuluna, 1974 yılında Akçadağ Öğretmen Lisesine, 1990 yılında ise Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesine dönüştürülmüş ve halen 
eğitim ve öğretim devam etmektedir. Binalara süreç içerisinde özellikle 1965 yılından itibaren yeni modern binalar eklenmiştir. 
Binaların bir kısmı tamamen yıkılmış, bir kısmı harap, bir kısmı da kullanılmamaktadır. Eski binalar taş temel üzerine, tuğla örülü ve 
sıvalıdır. Örtü sistemi kırma ve beşik çatı tarzında, üzeri marsilya kiremidi ile kaplıdır.

     Eski binalar çoğunlukla yıkılmış, harap vaziyette; ayakta kalanların bir kısmı lojman olarak kullanılmakta, birisi ise uygulama 
okuludur. Diğer eski binalar boş ve bakımsızdır. İdari yapı 350 m2 alan üzerindedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde43 km987 m 38° 02’ 46”38° 16’ 55”L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Akçadağ
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Karapınar
Mevkii•:•Alibaba

•• Kategorisi:•İdari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•02.08.2000/3835
•• Koruma•Derecesi•:•Tarihsel Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•1484-1485-1486

Buildings of Akçadağ Village Institute

They are located inside the borders of the Akçadağ district, on the Malatya-Adıyaman highway and cover a very large area. They were built 
in the early 1900s. Today, some of the buildings serve as a high school.


