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ARAPGİR

Arapgir Bağbozumu Şenlikleri: Eylülün 1. haftası

Arapgir Vintage Festivity: 1st week of September



155

ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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GEBENARASI MEVKİİ KAYA MEZAR ODASI

     Alıçlı Malahhesi’nin içinde, Gebenarası Mevkiinde bulunan kaya mezar odası, ön cepheden kemer oymalıdır. İçinde üç mezar 
sekisi bulunmakta olup girişin üst kısmında havalandırma deliği mevcuttur. İçeride girişin solundaki sekinin 52 cm. üstünde duvar 
yüzeyindeki 50 x 24 x 12 ebadında yarım kemerli niş mevcuttur. Mezar odasının seki uzunluğu 225 x 180 cm. ve yüksekliği 170 
cm.dir. Giriş ağzı 92 x 73 cm. ölçülerindedir. 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

10 m²116 km1307 m 38° 28’ 33”38° 54’ 12”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Alıçlı
Mevkii•:•Gebenarası

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Gebenarası

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It dates back to the Roman period (3rd century A.D.). 
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NEVER MEVKİİ KAYA MEZAR ODASI

           Alıçlı Mahallesi Never Mevkiinde bulunan mezarlık - yerleşim alanının güneydoğusundaki kümbetin 100-150 m. kadar 
güneyindeki yamaçtaki kayalık alan üzerinde bulunmaktadır. Yörede buraya “İt Deliği” adı da verilmektedir. Mezar odasının girişi 
kuzeye bakmakta olup 70 x 50 cm. ölçülerindeki girişten girilen odada iki uzun (217 cm.) karşılıklı, biri kısa olan mezar gömüsü için 
seki yapılmıştır. Girişten orta boşluğa bir basamak yapılmıştır. İçi yarım dairesel oyma biçimli olup iç duvarlarda doğal kırmızı boyayla 
geometrik çizgisel bezeme yapılmıştır. Orta boşluktan tavana yüksekliği 175 cm.dir. 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

10 m²117 km1315 m 38° 28’ 56”38° 55’ 17”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Alıçlı
Mevkii•:•Never

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Never

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It dates back to the Roman period (3rd century A.D.). 
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NEVER MEVKİİ MEZARLIK VE YERLEŞİM ALANI

         Alıçlı ile Aktaş Mahallesi arsında, Never Mevkiinde, tescilli taşınmaz kültür varlığı olan Alıçlı Kümbetinin bulunduğu alanın 
hemen batı ve kuzeyini çevreleyen 25 km2’lik bir alanın kümbete yakın yüzeyinde yerleşim dokusuna ait mekânların taş temel izleri 
ve yerleşim alanının hemen kuzey ve kuzeydoğusunu çevreleyen alanda ise; alanda bulunan kayaların kesilmesiyle oluşturulmuş 
doğu-batı yönlü mezarlık alanı mevcuttur. Birçok mezarın üzeri açık durumdadır. Yerleşim alanında Bizans ve Ortaçağ seramiğine 
az da olsa rastlanmaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

35000 m²117 km1335 m 38° 28’ 52”38° 55’ 31”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Alıçlı
Mevkii•:•Never

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Cemetery and Settlement of Never

They are located inside the borders of Arapgir district and cover a large area. Based on their architectural tracks, they probably belong to 
the Middle age and Byzantine period.



159

OTOBA MEVKİİ KAYA MEZAR ODALARI

      Alıçlı Mahallesinin içinde, hemen güney yönündeki kayalık alanda ağız kısımları güneye-batıya bakan üç adet mezar odası 
mevcuttur.

      1 No’lu Mezar Odası: Yarım ay biçimli girişli, orta boşluğu çevreleyen üç gömme sekilidir. Orta boşluk yüksekliği 55 cm., ağız 
genişliği 250 cm., iç seki uzunluğu 135-140 cm.dir.

         2 No’lu Mezar Odası: 1 no’lu mezarın hemen 2 m. kadar doğusunda ağız kısmı geniştir. Tahribata uğramış olan odanın içi kemer 
biçimli olarak oyulmuş olup içerde gömü için seki oluşturulmadığı görülmüştür. Ağız genişliği 185 cm., iç genişlik 310 cm., yükseklik 
ise 175-180 cm.dir.

        3 No’lu Mezar Odası: 2 no’lu mezar odasının güney doğuya doğru uzanan kaya duvarında yer alır. İçe doğru oluşturulmuş nişli 
girişten içeri girilir. Dıştan girişin hemen üstünde havalandırma deliği mevcuttur İçerde karşılıklı 2 m. uzunluk, 60 cm. genişliğinde 
gömü sekisi yer alır. İçerde ateş yakmadan dolayı islenme var. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²116 km1300 m 38° 28’ 38”38° 54’ 12”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Alıçlı
Mevkii•:•Otoba

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs of Otoba

The rock tombs are located inside the borders of Arapgir district and cover a small area. They belong to the Roman period (3rd century 
A.D.). 
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SALINBAŞI MEVKİİ KAYA ODALARI

Malatya-Arapgir karayolu üzerindeki Deregezen Mahallesinden batıya ayrılan yol güzergâhından ulaşılmaktadır. Kaya odaları mahallenin 
hemen içinde, evlerin kuzeyindeki kayalık alandadır. Burada batıdan başlayıp doğuya doğru sıralanan beş kaya odası mevcuttur. Bir kısmı kaya mezar 
odası olarak kullanılmış, bir kısmı ise daha sonra oturma mekânı olarak kullanılmıştır. Ağız yönleri güney-güneydoğuya bakmaktadır. 

1 Nolu Oda:  Kaya odaların doğudan 1. odasıdır. Ağız genişliği 5 m. olup güneye bakan girişi önce mezar olarak kullanılmış, sonradan ise 
giriş genişletilerek oturma mekânı olarak kullanılmıştır. Önceden yan yana iki mezar odasının varlığı düşünülmekte olup her ikisinin giriş kısmı yok 
edilerek tek mekân haline getirildiği izlenmiştir. İçeride mezar gömü sekisi yoktur. Tabandan yüksekliği 2,10-2,20 m. arasındadır. 

2 Nolu Oda:  1 nolu odanın hemen doğusundadır. Ağız giriş tarafı tamamen yok edilerek oturma mekânı olarak kullanılmıştır. İçeride mezar 
gömü sekisi yoktur. Yükseklik: 75-175 cm., derinlik: 135 cm., genişlik: 165 cm.dir.

3 Nolu Oda: 2 nolu odanın hemen doğu tarafındadır. Yuvarlak ağız girişli, 185 cm. ağız genişliğinde, 162 cm. iç yüksekliğindedir. Ağız kısmı 
tahrip olmuş, önce mezar odası sonra barınma mekânı olarak kullanılmıştır.

4 Nolu Oda:  3 nolu Odanın doğu tarafındadır. Yarım ay planlı olup ortası boşluktur. Girişin karşısında bir seki bulunur. Mezar ve barınma mekânı 
olarak kullanılmıştır.

5 Nolu Oda: 4 nolu odanın doğu tarafındadır. Giriş kısmı tahrip edilmiş olup üç adet gömü sekisi mevcuttur. Genişlik:150 cm., yükseklik: 155-
160 cm.dir. Orta boşluk toprak dolgudur. İçinde kırmızı doğal boya ile geometrik çizgi bezeme mevcuttur. Odanın giriş kısmının sağ alt yanında 
havalandırma deliği ile üst tarafında 40 x 50 cm.lik niş içindeki alanda kabartma stilize insan figürü bulunmaktadır. Kaya odaların üst tarafındaki alana 
ise oyulmuş basamaklarla çıkılmakta olup bu alandaki yüzeyde tek basamaklı bir açık oturma mekânı bulunur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1500 m²116 km1318 m 38° 28’ 36”38° 54’ 15”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Alıçlı
Mevkii•:•Salınbaşı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

The rock tombs are located inside the borders of Arapgir district and cover a big area. 

Rock Tombs of Salınbaşı
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ANTİK YOL İZİ VE KAYA MEZAR ODASI

         Antik Yol Kalıntısı: Eskli’ye girişteki caminin kuzeybatısındaki dereye inen yaklaşık 100 m. uzunluğundaki yamaçtaki taşlarla 
yapılmıştır. Teraslama tekniğiyle yapılmış olan yoldan derenin içinde bulunduğu vadiye inilir. Yolun her dönemde kullanıldığı 
düşünülmektedir. 

       Esikli Kaya Odası: Antik yolun dereye doğru devamı geçilerek sağ taraftaki (kuzeybatısı) kayalık alandaki odaya oyulmuş 
basamakla çıkılır. Ağız kısmı tahribata uğramıştır. İçi yaklaşık 1,5 x 2,5 m., yüksekliği 110 cm. kadardır. Bu odanın 6-7 m. kuzey 
doğusunda da 1 x 0,50 m. ölçülerindeki oyuğun hemen altına küçük bir oturma sekisi yapılmıştır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1000 m²
50 m²

80 km
80 km

1006 m
997 m

38° 32’ 02”
38° 22’ 01”

38° 50’ 50”
38° 50’ 46”

K41-A4
K41-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Esikli
Mevkii•:•Köşger

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları

Traces of Ancient Road and Rock Tomb

The rock tomb and  ancient road are located inside the borders of Arapgir district and cover a big area.

•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K41-A4
Ada:•-
Parsel:•-
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BOSTANPINARI MEZAR ODALARI I-II-III-IV-V

1 Nolu Oda: Bostanpınarı Mevkiinde kaya bloğu üzerindeki 1. oda yerden 3 m. kadar yüksektir. Ağız kısmı aslında dikdörtgen 
girişli olup tahrip edilmiştir. Hemen kuzeybatısındaki havalandırma ağzı sonradan örülerek kapatılmıştır. İç alan yarımay biçimli olup 
yaklaşık 160 cm. yüksekliğindedir.

2 Nolu Oda: 1 Nolu odanın 150 cm. kadar solunda 150 x 120 cm. dikdörtgen girişlidir. Ağızın bir kısmı tahrip olmuştur. İçi 
yarımay biçimlidir. 235 x 155 cm. ölçülerinde olup 185 cm. yüksekliğindedir. İçi boş, süsleme yoktur.

3 Nolu Oda: 2 Nolu odanın 2 m. kadar solunda, dikdörtgen niş alınlıklı ağzın bir bölümü tahrip olmuştur. İç mekân 160 cm. 
yüksekliktedir. İçi düzdür. Buranın içinden açılmış delikten diğer bir mezar odasına geçilir. Burada ölü bırakma sekisi mevcuttur. 
Dışarıya oyulmuş 40 x 40 cm. ölçüsünde bir ışık penceresi mevcuttur.

4 Nolu Oda:  3 Nolu odanın 9-10 m. kadar solunda kaya bloğu üzerindedir. Ağız kısmı çoğunlukla tahrip olmuştur. İç mekân 
tonozlu, sağ ve sol duvarda mezar sekisi mevcuttur. Ağız: 1 x 1,50 m., iç mekan 2 x 2,20 m. dir. Ortada boşluk bulunur. Buradan 
sekilere yükseklik 50-55 cm.dir. 
         5 Nolu Oda:  4 Nolu odanın 50 m. kadar solunda (doğusunda) devam eden kaya üzerindedir. Ağzı dikdörtgen girişlidir (53 x 75 
cm.). İç mekân tonozlu olup taban düzdür. Yaklaşık 150 cm. yüksekliğinde ve 180 cm. genişliğindedir. İçi boş olup süsleme yoktur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²90 km1268 m 38° 31’ 32”38° 53’ 22”K41-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Eski Arapgir
Mevkii•:•Bostanpınarı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K41-A1
Ada:•-
Parsel:•-

Tombs I-II-III-IV-V of Bostanpınarı 

The rock tombs are located inside the borders of  Arapgir district and cover a small area. 
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BUDAMABAŞI KAYA MEZAR ODASI

         Budamabaşı Mevkiindeki kaya kütlesinin kuzeye bakan duvarına oyulmuş, yuvarlak ağızlı, içi tonozludur. Ağız ölçüleri: 130 x 
120 cm.dir. İç mekân, 180 cm. yüksekliğinde ve 190 cm. genişliğindedir. Seki bulunmamaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

25 m²90 km1329 m 38° 31’ 11”38° 53’ 27”K41-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Eski Arapgir
Mevkii•:•Budamabaşı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K41-A1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Budamabaşı 

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. 
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ÇEKMECENİN KAYA MEZAR ODASI

      Mezar odasının bulunduğu Koru Mahallesine,  Arapgir-Ağın yolunun 18. km.sinden sağa 1 km. kadar gidildikten sonra ulaşılır. 
Kayabaşı Mevkiindeki Çekmecenin Kaya Mezar Odasına mahallenin içinden 2 km.lik toprak yolla gidilir. Tepelik alandaki mezar odası 
mahalenin kuş uçuşu 1 km. kuzeyindedir. Kaya bloğuna oyulmuş odanın ağzı güneye bakar. Kemerli nişin üzerinde dikdörtgen 
biçimli mezar girişi yer alır (100 x 60 cm.). Oda içerisinde seki yoktur. Muhtemelen sonradan eşilerek tahrip edilmiştir. İç kısım 350 x 
300 cm. ölçülerindedir. Tavana yükseklik 250 cm. kadardır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²140 km1229 m 38° 35’ 03”39° 01’ 59”J41-D4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Koru
Mevkii•:•Kayabaşı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Çekmecenİn

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. 
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DİNLENCEK KAYA MEZAR ODALARI I-II-III

       1 Nolu Oda: Bostanpınarı Kaya Mezar odalarının yaklaşık 200 m. doğusundaki ayrı bir kaya bloğu üzerindedir. Ağız girişi 70 x 
90 cm.dir. İç mekân tonozlu, dikdörtgen orta boşluğun her iki taraf ve karşısında mezar sekisi mevcuttur. İç mekân 238 x 212 cm. 
ölçüsündedir. İçi boştur.

         2 Nolu Oda: 1 Nolu odanın 25 m. kadar solunda (doğusunda), dikdörtgen ağızlıdır (87 x 67 cm.). İç mekân yarımay biçimli, orta 
dikdörtgen boşluğun her iki yanında ve karşısında mezar sekisi mevcuttur. Sekinin biri bozulmuştur. İçi 210 x 225 cm. ölçüsünde, 
orta boşluktan tavana yükseklik 180 cm.dir.

     3 Nolu Oda: 2 Nolu odanın 140 cm. solunda 80 x 70 cm. ölçüsündeki girişten mekâna girilir. Mezar sekisi olacak kısımlar 
yontularak ortada 60 cm. derinlik, 185 x 170 cm.lik bir yer oluşturulmuştur. 225 x 272 cm. iç ölüsünde, yükseklik yaklaşık 210 cm.dir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

150 m²90 km1264 m 38° 31’ 37”38° 53’ 11”K41-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Eski Arapgir
Mevkii•:•Dinlencek

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K41-A1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs I-II-III of Dİlencek

The rock tombs are located inside the borders of Arapgir district and cover a small area.
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HOŞİRİK KAYA MEZAR ODALARI I-II

        1 Nolu Oda: Arapgir merkezden hareketle Arapgir-Malatya karayolunun 7,3 km.sinden sağa dönen stabilize yolun 23. 
km.sindedir. Bulgurlu Mahallesinin 800-850 m. kadar kuzeydoğusundaki doğuya bakan kaya bloğunun üzerinde yarımay kemerli 
nişli alınlıktaki dikdörtgen girişteki kemerli (35 x 32 cm.) niş daha yer alır. Kapı girişi: 77 x 64 cm., iç mekân: 198 x 141cm., yükseklik: 
156 cm.dir. Mezarın dıştaki alınlığının yerdeki yüzeyden başlayan kabartma stilize insan vardır (Sonradan isim, kuş vb. çizilerek 
deforme edilmiş). Ana girişin iki tarafında kabartma sütunlar işlenmiştir. Mezar odasının içindeki orta boşluğun karşısı, sağı ve 
solunda yarım ay biçimli nişlerde mezar sekileri mevcuttur. İçi boştur. 

        2 Nolu Oda: 1 Nolu odanın 7 m. kadar güneydoğusunda devam eden kayanın üzerindedir. Yarımay biçimli nişli alınlığın bir kısmı 
kopmuştur. Dikdörtgen biçimli girişin üstünde yarımay biçimli (35 x 22 cm.) niş bulunur. Kenarları kabartmalıdır. Kırık bölümde 
stilize palmet motifi izi vardır. Girişin kenarları stilize hayat ağacı motiflidir. İç bölüm yarımay biçimli olup orta boşluğun yanlarında 
ve karşısında mezar sekileri mevcuttur. Sağ ve sol seki duvarında birer niş olmak üzere karşı duvarda ise  bir niş daha (74 x 56cm.) 
bulunmaktadır. Ana giriş : 116 x 86 cm., iç mekân: 220 x 178 cm.dir. İçi boştur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

75 m²133 km1196 m 38° 26’ 51”38° 55’ 58”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Bostancık
Mevkii•:•Bulgurlu

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs I-II of Hoşİrİk

The rock tombs are located inside the borders of Arapgir district and cover a small area. 



167

KARATEPE ARKEOLOJİK GÖZETLEME ALANI

         Arapgir İlçesinin Çobanlı Mahallesi’nde, İlçe merkezinin doğusunda, Ermeni Mezarlığına giden yolun doğusundaki yarı 
ormanlık tepe üzerindedir.Yüzeyde yoğun bazalt taşlar ve az sayıoda Roma seramiği izlenmiştir.  Güneyinde ana kayaya inilmiş eski 
kaçak kazı çukurları vardır.Alan Budak ve Düzce’ye giden yolun 400 m. güneyindedir. Roma Döneminde kullanılmış bir gözetleme 
alanı olduğu düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2655.22 m²122 km1225 m 38° 30’ 23”39° 02’ 35” J.41.D.04

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Çobanlı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.04.2013/380
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J.41.D.04
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Castle Lookout of Karatepe

It•is located inside the borders of the Arapgir district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably dates back to 
the Roman period.
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KOMBAŞI KAYA MEZAR ODALARI I-II

        Eski Arapgir Mahallesinin Kombaşı mevkindedir. 

      1 Nolu Oda: 82 x 68 cm. ebadındaki alt tabana açılmış su akıtma oyuklu girişten odaya girilir. Orta bölümün iki tarafında ve 
karşısında da mezar sekisi bulunur. İç arka duvardaki sekinin 40 cm. yukarısına 74 x 60 cm.lik bir niş yapılmıştır. Tavandan tabana 
200 cm., iç ölçüsü ise 300 x 260 cm.dir.

        2 Nolu Oda: 1 Nolu odanın 40-45 m. doğusunda devam eden kayalığın üzerinde, 90 x 80 cm. ebadındaki ağız girişinden düz 
kaya zeminli iç mekâna girilir. İçi yaklaşık 190 x 175 cm. genişliğinde 95 cm. yüksekliğindedir. Seki mevcut değildir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²90 km1252 m 38° 31’ 41”38° 53’ 07”K41-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••Eski Arapgir
Mevkii•:•Kombaşı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs I-II of Kombaşı

The rock tombs are located inside the borders of Arapgir district and cover a small area. 
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KIZILTEPE TÜMÜLÜSLERİ I-II-III-IV

          Arapgir-Ağın karayolunun yaklaşık 21. km.sinde, yolun batısındaki tepelik alan üzerindedir. Koru köyüne kuş uçuşu 2 km. 
mesafede olup köyün güneydoğusunda Kızıltepe Mevkii’nde yer alırlar.

        1  Nolu Tümülüs: Yaklaşık 2 m. yüksekliğindeki tümülüs yığıntısı, çevredeki kayalık alandan elde edilen parçalanmış taş 
parçalarıyla oluşturulmuştur. 15-18 m. çapında olan tümülüsün ortasında 1,5 m. kadar derinlikte kaçak kazı çukuru vardır. Mezar 
dromosunun bir kısmı açıktadır. Tümülüse ait kapak taşı 3-4 m. kuzeydoğuya atılmıştır.

       2 Nolu Tümülüs: 1 nolu tümülüse yaklaşık 15 m. mesafede (batısında) yaklaşık 2,5-3 m. yüksekliğinde, etraftan toplanan 
siyahımsı renkli kaya parçalarıyla yığıntı oluşturulmuştur. 

             3 Nolu Tümülüs: 2 Nolu tümülüsün 5 m. kadar batısında, yerden 1,5 m. kadar yükseklikte, yaklaşık 10-12 m. çapında, çevreden 
toplanan kaya parçalarıyla yığıntı oluşturulmuştur. 

      4 Nolu Tümülüs: 1-2-3 Nolu Tümülüslerin 200 m. kadar güneybatısındaki yamaç üzerindedir. Yaklaşık yerden 1,5-2 m. 
yüksekliğinde, 10 m. çapındadır. Çevre kayalık alandan sağlanan kaya parçalarıyla yığıntı oluşturulmuştur. Mezar odasının dromosu 
ve yan taş duvarlarının büyük bölümü açıktadır.  Tümülüsler Roma Dönemine (M.S. 3.-4.yy)’a tarihlenebilir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

6000 m²150 km1269 m 38° 36’ 53”39° 01’ 15”J41-D4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Koru
Mevkii•:•Kızıltepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

Kızıltepe Tumuli I-II-III-IV

The tumuli are located inside the borders of Arapgir district and cover a large area. They belong to the Roman period (3rd-4th century A.D.).    
In the course of time, some of their parts were damaged because of illegal excavations.
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ONAR KAYA MEZARLARI, KAYA KİLİSELERİ

       Arapgir İlçesi, Onar Mahallesi, Kayadibi mevkiinde; doğu – batı yönünde uzanan derenin kuzey yamacında 19 Kaya mezar odası 
yer almaktadır. Odaların kapıları, yaklaşık 150 cm. yükseklikte olup 2 – 2,5 m. yükseklikteki nişlerin içinde yer almakta ve üzerlerinde 
15 x 20 cm.’lik mazgalları bulunmaktadır. Kaya mezar odalarının yüksekliği genellikle 2,5 m. yükseklikte olup zeminde 70 x 170 
ölçülerinde 50 cm. derinliğinde sanduka biçimli oyuntular yer almaktadır. Girişin karşısı ve yanlarında olmak üzere, odada yerden 
50 cm. yükseklikte; karşılıklı üç tane kline yer almaktadır. Klineler 2 m. en, 1 m. yükseklik ve 80 cm. derinlikte yarım kubbe formunda 
kayalara oyulmuştur. Ölçüler odadan odaya değişmekle birlikte aşağı yukarı verilen ölçülerdedir. Bazı mezar odaları genişletilmiş 
olup yaşam ve ibadet mekânı olarak kullanılmıştır. Bazı hücrelerin tavan ve duvarlarında geometrik ve figürlü süslemeler mevcut 
olup 60 x 50 cm. ölçülerinde girişi bulunan kaya odasının duvarlarında otlayan atların, deve ve insan figürlerinin bulunduğu 
resimler yer almaktadır. Roma Döneminde kaya mezar odası, Bizans Döneminde ise bir bölümü kilise olarak kullanılmıştır. Selçuklu 
ve Osmanlı dönemleri ile sonrasında da farklı fonksiyonlarla kullanıldıkları düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde110 km1258 m 38° 34’ 14”38° 58’ 55”K41-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Onar
Mevkii•:•Kayadibi

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2311
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K41-A1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs and Rock Churches of Onar 

The rock tombs and churches are located inside the borders of Arapgir district, in a village called Onar.



171

ORMANSIRTI KAYA MEZARLARI

     Arapgir İlçesi, Ormansırtı Mahallesi girişinde, yolun 50 m. güneyinde, doğu-batı yönünde uzanan kuru derenin güney yamacında, 
Roma Dönemine tarihlenen 13 tane kaya mezarı tespit edilmiştir. Kaya mezarlarına, ortalama 1 m. derinlik ve 2 m. yükseklikteki 
nişlerin içinde 150 cm. yükseklikteki kapılardan girilmektedir. Bu kapılar üzerinde 15 x 20 cm.’lik mazgallar bulunmaktadır. Mezar 
odaları ortalama 3,50 x 3 x 2,50 m. ölçülerinde olup girişin sağında, solunda ve karşısında yarım kubbe biçimli oyulmuş 2,20 x 1,30 
x 1,20 m. ölçülerinde 3 tane kline mevcuttur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde141 km1075 m 38° 37’ 17”39° 05’ 27”J41-D4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Ormansırtı
Mevkii•:•Yazı

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•16.08.2009/1316
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•102
Parsel:•-

Rock Tombs of Ormansırtı

The rock tombs are located inside the borders of Arapgir district and cover a small area. They belong to the Roman period.
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ROMA YOLU KALINTILARI

       Roma Yolu, Arapgir’in Gözeli Mahallesi Kuyulan Mevkiindeki yayla sahasında bulunmaktadır. Yolun başlangıç noktasının 
çevresindeki az da olsa görülen düz yerleşim izleri özelliğini yitirmiştir. Arapgir-Divriği karayolunun 8. km.sinden sola dönülen, 
eskiden Arapgir-Vijne Çiftliği-Yeşilyayla-Suceyin Mahallesi ve oradan da Arguvan sınırından içeriye devam ettiği belirtilen yolun 
üzerindedir. Ana yoldan sola 300 m. kadar devam edildikten sonra başlayan yol bölümü izlenmiştir. Bu bölümde çevredeki kayalık 
alandan sağlanan yüzeyi düzleştirilmiş taşların kullanılmasıyla yaklaşık 160 m. uzunluğunda 2- 2,5 m. kadar genişliğinde bir yol izi 
vardır.

         Taş kaplama yolun bazı bölümlerinde üst yamaçtan gelecek yağmur-kar sularının yolu bozmasını önlemek için küçük arklar 
oluşturulduğu görülmüştür. Yolun bu bölümünden sonra tahribatın başladığı, sonrasında ise yolun tamamen kaybolduğu kenardaki 
taş yığıntılarından ve izlerden anlaşılmaktadır. Yolun Roma Döneminden başlayarak Selçuklu, Osmanlı dönemi ve sonrasında da 
kullanıldığı düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1600 m²128 km1646 m 38° 23’ 47”39° 01’ 46”J40-C3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Gözeli
Mevkii•:•Kuyulan

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

Remains of Roman Road

The ancient road is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. It probably used by the Romans, Seljuks and 
Ottomans.
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SARAY MEZRASI ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ I-II-III-IV

Arapgir İlçesi, Konducak Mahallesi, Saray mevkinde 4 adet arkeolojik yerleşim vardır.
I. Merdiven-Duvar Kalıntısı: Arapgir-Malatya ana yoluna 8 km. mesafededir. Konducak Mahallesine girişte sağa ayrılan toprak yoldan 2,5 km. 

gidildikten sonra ulaşılır. Saray Mevkiinin doğusundaki dik kayalıklarla kaplı alandadır. Kayalık alana inen kayaya oyulmuş merdivenin bitişiğinde 
kesme taştan duvar örgüsü mevcuttur.

II. Kral Taşı:  Merdivenli inişin hemen 100 m. kadar kuzeyinde blok kayanın üst kısmında oyulmuş oturma mekânı yer alır. Karşı kayadaki 
deliklerden burasının döneminde üzerinde bir ahşap örtü sistemi olduğunu düşündürmektedir. Bu alanın güneye bakan yüzeyinde 66 x 67 cm. ve 
30 cm. derinlikte oluşturulan niş ve 145 x 60 cm. ebadında oyulmuş ayrı bir bölüm bulunur. Bu bölümde de yapı örtü sistemine ait direkler için kaya 
yüzeyine oyuklar açılmıştır.

III. Gevur Mağarası Kaya Mezar Odası: Kral taşı ve merdivenli bölümün yaklaşık 100-150 m. güneybatısındaki yüksek kayalık alanın yerden 15 
m. kadar yüksek bölümünde mağara içinde 8 adet yarımay biçimli derin nişli bölümün varlığı bunun ortadaki boşluğun her iki yanında olduğu, 
bölümlerin içindeki duvarlarında yaklaşık 65 x 65 cm. ölçülerinde nişlerin varlığından söz edilmektedir. Roma Dönemine aittir.

IV. Demirli Mağara Duvar Kalıntısı: Kral taşı alanının yaklaşık 500 m. güneyindeki kaya bloğunun doğuya bakan mağaraların önünde 7 x 8 m. 
ölçülerinde moloz taşlarla horasan harç ile örülmüş bir duvar yer alır. Taşların bir kısmı sökülerek alınmıştır. Diğer alanlarla bütünlük taşır. Birkaç parça 
Bizans seramiğine de rastlanmıştır. Roma, Bizans ve  Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı sanılmaktadır.

Sözü edilen dört yerleşim alanının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²
500 m²
50 m²

75 km
75 km
75 km

1032 m
1085 m
1111 m

38° 27’ 23”
38° 27’ 09”
38° 27’ 09”

38° 50’ 12”
38° 50’ 27”
38° 50’ 22”

K40-B3
K40-B3
K40-B3

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Saray Archaeological Site I-II-III-IV
•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:••
Mahalle•:•Konducak
Mevkii•:•Saray

The archaeological site•is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. Based on its architectural tracks, it probably 
dates back to the Roman and Byzantine periods.
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SARAY MEZRASI TÜMÜLÜSLERİ I-II-III

           1 Nolu Tümülüs: Saray Mevkiinin kuş uçuşu 2 km. kuzeybatısında, Çakırsu mahallesinin güneyinde ormanlık alan içerisindeki 
kayalık alan üzerinde, çevreden toplanan kaya parçalarıyla yığıntı oluşturulmuştur. 20 m. çapında ve yaklaşık 3 m. yüksekliğindedir. 
Orta kısmında yaklaşık 4 m2 genişliğinde, 1 m. yüksekliğinde kaçak kazı çukuru mevcuttur. Roma Dönemine tarihlemek mümkündür.

           2 Nolu Tümülüs:  1 Nolu tümülüsün kuş uçuşu 800 m. kadar kuzeydoğusunda ormanlık alanda, yüzeyi kayalık tepede yer alır. 
Çakırsu’nun da 1,5 km. kadar güneyindedir. Çevreden toplanan kaya parçalarıyla yığıntı oluşturulmuştur. 5-6 m. kadar yükseklikte, 
18-20 m. çapındadır. 

          3 Nolu Tümülüs: 2 Nolu tümülüsün 800 m. kadar kuzeydoğusunda, Çakırsu mahallesinin yaklaşık 2 km. güneydoğusunda, 
Saray mevkiinin 2200 m. kuzeyindedir. Ağcahöyük Mezrasının ise güneyindeki tepenin üzerindedir. Ormanlık alandaki kayalıklardan 
temin edilen kaya parçalarıyla yığılmıştır. 8-9 m. kadar yükseklikte, 30 m. çapındadır. Saray mevkiindeki yerleşimle üç tümülüsün 
bağlantılı olabileceği düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²
250 m²
300 m²

78 km
78 km
78 km

1301 m
1308 m
1339 m

38° 26’ 02”
38° 26’ 22”
38° 26’ 52”

38° 51’ 33”
38° 51’ 36”
38° 51’ 39”

K40-B3
K40-B3
K40-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Konducak
Mevkii•:•Saray

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Saray Tumuli I-II-III

The tumuli are located inside the borders of Arapgir district and cover a small area. They belong to the Roman period. In the course of 
time, some of their parts were damaged because of illegal excavations.
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TEMÜRÜK MEVKİİ KAYA MEZAR ODASI

          Suceyin Mahallesinden Yeşilyayla Mahallesine giden toprak arazi yolun (Yeşilyayla Mahallesi, hemen 500 m. kadar doğusundaki 
dağlık alan üzerinde bulunan kayaya oyulmuştur. Kırmızımsı renkli kaya mezar odasının ağzı güneye bakar. Kayaya dışarıdan içe 
giriş hizasına kadar niş oluşturulmuş olup burada dikdörtgen biçimli giriş bulunur. Mezar odasında girişin hemen karşısındaki yarım 
ay biçimli nişli mezar sekisi bulunur. Seki uzunluğu yaklaşık 2 m., genişlik yarım metredir. İç mekân yaklaşık 3 x 2 m. ölçülerindedir.            
Giriş alınlığın üzerinde, kazınarak Türkçe isim yazılarak az da olsa tahribat oluşmuştur. Roma Dönemine (M.S. 3.yy) tarihlemek 
mümkündür.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

25 m²150 km1588 m 38° 19’ 47”39° 00’ 28”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Yeşilyayla
Mevkii•:•Temürük

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Temürük

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It dates back to the Roman period (3rd century A.D.). 
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YAZILI KÖYÜ KAYA MEZAR ODASI

       Malatya-Arapgir karayolu üzerindeki Deregezen Mahallesinden batıya ayrılan yol güzergâhından Yazılı Mahallesine ulaşılmaktadır. 
Roma Dönemine (M.S. 3. yy) tarihlenen kaya mezar odası; doğal beyazımsı renkli kaya oyularak yapılmıştır. Mezarın girişi batı 
yönünde olup mezarın içinde sağda-solda ve karşıda üç seki vardır. Orta boşluktan sekiye yükseklik 50 cm., mezarın doğudan batı 
duvarına uzaklığı 2,55 m., güney-kuzey duvarları mesafe 2,45 m.; orta boşluktan tavana yükseklik ise 1,80 m.dir. Mezarın bulunduğu 
arazi özel mülkiyettedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

10 m²114 km1180 m 38° 28’ 40”38° 52’ 58”K40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Yazılı
Mevkii•:•Karamuk

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Yazılı Village

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It dates back to the Roman period (3rd century A.D.). 
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YAZILIMAĞARA KAYA MEZAR ODASI

        Arapgir İlçesinin eski yerleşim yeri olan ve “Eski Şehir” adıyla da anılan Osmanpaşa Mahallesindedir. Yeni Camii’nin hemen 50-60 
m. kuzeyindeki yamaçta yer alan kaya mezar odasının giriş cephesi yer alır. Mezar girişinin yüksekliği 123 cm., genişliği 127 cm.dir. İç 
oda uzunluğu 310 cm., iç genişlik 270 cm., sekiden tavana yükseklik 155 cm. olup içeride mezar gömüsü için iki seki bulunmaktadır. 
Roma Döneminde (M.S.3.yy) mezar odası, sonraki dönemlerde barınma yeri olarak kullanılmıştır. Doğal tahribat nedeniyle, Grekçe 
yazıtın bir kısmı okunamamaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

20 m²122 km1068 m 38° 28’ 44”39° 03’ 49”J40-C3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2300
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Yazılımağara

The rock tomb is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It dates back to the Roman period (3rd century A.D.). 
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ASKERİ YAPILAR
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ESKİ ARAPGİR KALE KALINTISI

•••••••Arapgir İlçesi’nin Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yüksek bir platformda sarp kayalar içine yapılmıştır. Birkaç duvar izinden 
başka ortada pek fazla bir yapı izi de kalmamıştır. Takriben 8500 m2’ye oturtulan kalenin temel kısımları blok taşlarla, diğer kısımları 
ise kesme taşlarla yapılmıştır. Devamlı muhasara edilmesi sebebiyle harap durumda olan bu kalenin kitabesi yoktur. Kalenin yapılış 
tarihi kesin olarak bilinememektedir. Bugün için görülebilen üç burcu mevcuttur. Pınarbaşı istikametinden gelen bir su kanalı ile 
kalenin su ihtiyacının giderilmesi yoluna gidilmiştir. Kaleye ulaşmak için tek yol vardır. Büyük Kozluk Çayı üzerindeki Kozluk Köprüsü 
ile Eski Arapgir Deresi üzerindeki Kale Köprüsü’nün kaleye yapılacak ani bir baskını önlemek için yapıldığı düşünülmektedir. Kalenin 
yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Selçuklu ordularının Malatya – Erzincan yolunun güzergâhında olması ve hatta 
bu güzergâhta bu çağı içeren önemli hanların inşa tekniği ile kale içerisindeki yapı kalıntılarının aynı teknikte yapılmıştır. Bu yapının 
Anadolu Selçukluları devrinde yapıldığı düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1172 m38° 28’ 32”39° 03’ 51”J40-C3

Old Arapgir Castle

The castle is located inside the borders of the Arapgir district and covers a large area. It was constructed on a foundation of boulders. The main sections are 
made of block stones and the others hewn stone. There are peepholes for guarding the way to the castle. In the course of time, most of its parts were 
heavily damaged. The castle dates back to the Anatolian Seljuk period.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Beylikler (Selçuklu)
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Askeri Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
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DOĞAL SİT 
ALANLARI
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ARAPGİR KOZLUK ÇAYI KANYONU

             Arapgir İlçesi hudutlarında kalmaktadır. Kanyon-vadi, Kozluk Çayı üzerinde bulunan Çiğnir Köprüsünden başlayıp, yine Arapgir-
Kemaliye Karayolu yakınındaki eski köprü (Eski Kozluk Köprüsü) civarında bitmektedir. Toplam uzunluğu 17.847 metredir. Yer yer 
dik ve sarp kayalıkların yer aldığı kanyon-vadi çevresindeki alanlarda dağ keçisi ve diğer bazı yaban hayvanlarına da rastlanmaktadır. 
Vadi içerisinde daha önceden tescilli taşınmazlar yer almaktadır.

      Anılan alan J40-C3, J40-C4 ve J41-D4 paftasında  (1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası), 6 derece UTM,  Y: 443759,230 X: 
4324881,414 koordinatlarından başlayıp, Y: 457848,067 X: 4325037,571 koordinatlarında bitmektedir.

Bitiş Yeri (X-Y)
6 Derecelik
longitude

Başlangıç (X-Y)
6 Derecelik

latitude

Paftası (1/25.000)
map section no

Y:457848,067
X:4325037,571

Y:443759,230
X: 4324881,414

J40-C3
J40-C4
J41-D4

•• Kategorisi:•Doğal Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•17.06.2010/1859
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Doğal Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3, J40-C4, J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

Canyon of Kozluk Stream - Arapgİr
•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•-
Mevkii•:•Çiğnir-Arapgir Kozluk Köprüsü Arası

The canyon is located inside the borders of Arapgir district and covers a long area.
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İNCİRLİ YERALTI MAĞARASI

    Bacalı Mahallesi Arapgir’e 48 km. olup ana yola 3 km. mesafededir. Yeraltı mağarası mahalle merkezinde, camiinin 
güneybatısındadır. Kayalık alanda ana giriş güneyde kaya altındaki girişten sağlanır. İki bölümdür. Birinci bölüm yaklaşık 150 m2 

olup burada yaklaşık çapı 1 m. olan yukarıya bir havalandırma bacası bulunmaktadır. Mekânın kuzeyindeki küçük girişten 2. mekâna 
geçilmektedir. Bu alan tahminen 250-300 m2 olup 25 m. uzunluğunda bir havalandırma bacası mevcuttur. Bacaların insan eliyle 
yapıldığı düşünülmektedir. Döneminde barınma mekânı olarak kullanılması mümkündür. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

•• Kategorisi:•Doğal Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Doğal Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Underground Cave of İncİrlİ

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Bacalı
Mevkii•:•Köyiçi

1200 m²71 km894 m 38° 28’ 40”38° 48’ 54”K40-B3

The underground cave is located inside the borders of Arapgir district and covers a large area.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL 
YAPILAR
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ALIÇLI (PİNİK ANA) KÜMBETİ

••••••••••Alıçlı Mahallesinin Never Mevkii’nde düzlük bir alan üzerindedir. Sekizgen planlıdır. Yörede “Kubbe” ya da “Pinik Ana Kümbeti” 
olarak da bilinmektedir. Kesme taş ve horasan harcıyla yapılmıştır. Üst örtüsü yıkılmış olup yoktur. Batı yönde sivri kemerli bir 
kapı girişi bulunmaktadır. Güney ve kuzey cephelerde birer pencere boşluğu vardır. Kümbetin içi toprak dolgu ile kaplıdır. Yapıda 
herhangi bir süsleme elemanı yoktur. 13-14. yy. özellikleri göstermektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

75 m²117 km1330 m38° 28’ 53”38° 55’ 26”K40-B2

Monumental Grave of Alıçlı

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Alıçlı
Mevkii•:•Never

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•16.08.2009/1317
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•13-14. yy.
•• Mimari•Çağı•:•Selçuklu-İlhanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

It is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. It has a octagonal shape and was made of hewn stone. It dates 
back to the Ilkhanids period (14th century).
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ARAPGİR MİLLET HANI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

570 m²120 km1153 m38° 29’ 39”39° 02’ 27”J41-C3

Mİllet Inn of Arapgİr

Han yapısı dikdörtgene yakın yamuk bir plan örneği göstermektedir. İki katlı olan han ortada üzeri açık havuzlu kare planlı avlu etrafına dizili 
olan dükkânlardan oluşmaktadır. Dükkânların önü taşıyıcı ağaç direklerle revak görünümdedir. Alt katta 12, üst katta 13 dükkân bulunmaktadır. Her 
iki kat aynı plan özelliği göstermektedir. Kuzey duvarda bulunan merdiven ile ikinci kata ve çatı katına çıkılmaktadır.

Hanın cephesi, kuzeyde bulunan çarşı sokağa bakmaktadır. Kesme taş yuvarlak kemerli tek kanatlı ahşap kapısı mevcuttur. Batı cephede yine 
aynı özelliklerde ikinci bir kapı yer almaktadır. Her dükkân için bir pencere mevcuttur.

Hanın dış duvar yapısı köşelerde ve pencere kenarlarında düzgün kesme taş, diğer bölümlerinde moloztaş örgülüdür. Bulunduğu parselin 
yamuk biçimine uyumu sağlamak için duvarlar kademelendirilerek kırılma sağlanmıştır. Bu kırılan duvar köşeleri düzgün kesme taş ile örülmüş ve 
kat ayrımı seviyelerinde mukarnaslarla geçişler sağlanmıştır.

Hanın kat ayrımı, taşıyıcı unsurlar ağaç direkler ve tahtalar ile sağlanmıştır. Kapı, pencere ve merdivenler ağaçtan yapılmıştır. Dükkân duvarları 
kerpiç örgülü ve sıvalıdır. Çatısı 1980’li yıllarda yenilenmiş ve sac ile kaplanmıştır. Yapı 570 m2 alan üzerindedir.

Giriş kapısı üzerinde kitabe taşının olduğu yer boştur. Kitabesi buradan sökülmüştür ve kitabenin akıbeti bilinmemektedir. Hanın yapım tarihine 
ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İlçe halkı tarafından 1850’li yıllarda yapıldığı belirtilmektedir. Uzun yıllar ticaret merkezi olarak kullanılan 
hanın restorasyonu 2010 yılında  tamamlanmıştır.

The inn is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. It has a rectangular shape and was made of hewn stone. It 
dates back to the late Ottoman period (19th century).

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•19. YY.
•• Mimari•Çağı•:•Son Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J41-C3
Ada:•2
Parsel:•23

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Berenge
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.03.2005/469
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BULANCIK KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

200 m²116 km1339 m38° 29’ 34”39° 00’ 19”J40-C3

Bulancık Brıdge
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Kayakesen
Mevkii•:•Darlık

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•14.03.1980/11789
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•20. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

       Kayakesen Mahallesi sınırları içinde, Arapgir-Malatya karayolunun 7-8. km.sinde, Arapgir Meslek Yüksek Okulu binasını 1,5-2 
km. Malatya yönüne geçtikten sonra, yeni karayolunun hemen 10-15 m. kadar batısında, Bulancak Deresi üzerindedir. İç bükey 
kavisli kemerli olan köprü tek gözlü olup kesme taştan yapılmıştır. Kemerin yan tarafları moloz kireç taşlarla örülüdür. Kemerli 
kısmın hemen üzerinde 60 cm. kadar beton ile bitişik ek bir kemer oluşturulmuştur. Köprünün üzerinde bozuk asfalt vardır. Osmanlı 
Dönemi’ndendir.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the Malatya-Arapgir highway. It was made of hewn stone. It dates back to 
the late Ottoman period.
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BÜYÜK KOZLUK KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde123 km941 m38° 29’ 03”39° 04’ 07”J40-C3

Big Kozluk Bridge
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•-
Mevkii•:•Kozluk Çayı

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari• Çağı• :• Beylikler (MS.13-14 

yy )
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

        Arapgir İlçesinin 15 km. kuzey-batısında, Eski Arapgir Osmanpaşa Mahallesi ile Serge Mahallesi arasındaki Kozluk Çayı üzerinde 
inşa edilmiştir. Büyük Kozluk Köprüsü olarak tanınır. Eski Arapgir Kalesi ile bağlantıyı sağlar.

45,80 m. uzunluğunda, 4,60 m. genişliğinde ve 7,30 m. yüksekliğinde olan köprü iki gözlüdür. Temeli büyük blok taşlarla, diğer 
kısımları düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kemerler bir çıkıntı yaptırarak üst geçit genişletilmiştir. İki kemer arasına 2,75 m.lik 
bir çıkıntı vardır. Köprünün kale doğrultusundaki ayağına paralel olarak akan Arapgir Çayı vardır. Bu çay zaman zaman taşarak 
köprünün bu ayağına zarar vermiştir. 

   Ortadaki ayak üzerinde kitabe var olmasına rağmen çok harap olduğundan inşa mı, yoksa tamirat kitabesi mi olduğu 
anlaşılamamıştır. Bu nedenle köprünün ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinememektedir. Yapım tekniği açısından araştırıcılar 
hem kaleyi, hem de köprüyü İlhanlılar Dönemi’ne tarihlemektedirler.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district. It was made of hewn stone. Based on its architectural tracks, it probably dates 
back to the İlkhanids.
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CAFER PAŞA CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1009 m38° 28’ 33”39° 03’ 33”J40-C3

Cafer Pasha Mosque 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Şeyh Hasan
•• Yapım•Tarihi•:•XIV. YY. Ortaları
•• Mimari•Çağı•:•İlhanlılar
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•409
Parsel:•22

Eski Arapgir Osmanpaşa mahallesinde olup sivri kemerli basit bir kapıdan üzeri ahşap örtülü son cemaat yerine girilir. Doğu duvarına bitişik 
olan minarenin çıkış kapısı bu kısma açılır. Asıl mekân dörtgen bir plan üzerine oturtulmuş tek kubbeli, basit görünümlü bir yapıdır. Camii’n kubbesi 
dıştan 8 köşeli bir kasnak üzerine oturur ve yanlara doğru yayvanlaşır. Gördüğü tamirler dolayısı ile orijinal formunu kaybetmiştir. Kubbe iç kısımda 
pandantifler sayesinde taşınır. Ağır paye ve kemerler iç mekânı etkiler. Cafer Paşa’nın yaptırdığı onarımdan önce Camii üç tarafı çapraz tonozlu yan 
mekânlı ve mihrap önü kubbeli bir yapı olmalıdır. Yapılan onarım sırasında doğu duvarı içeri alınarak yan mekânlardan bir tanesi yok edilmiştir. 
Camiin mihrap ve doğu duvarında ikişer pencere vardır. Nişin üst kısmında stilize olarak bir ters bir düz palmet sıralanır. Ahşap olan mimberin işçiliği 
dikkati çeker. Üzerinde hicri 1105 tarihi okunur. Yapı 267 m2 alan üzerindedir.

Mimarisi: Minareye çıkış kapısı ana zeminden yüksek olduğu için ahşap merdivenle çıkılır. Minare girişi üzerinde mukarnas ve iç içe geçmiş 
kemercik tezyinatı görülür. Minarenin kaidesi kare olup köşeleri yontularak gövdeye geçiş sağlayan kabuk kısım meydana getirilmiştir. Renkli kuşak 
vasıtası ile 12 köşeli minareye geçilir. Şerefenin altında üçlü sıra halinde mukarnas vardır. Minare bir taş külahla son bulur. Onarım kitabesi Cafer 
Paşa’ya aittir. Camii’n asıl yaptıranın Şeyh Hasan olduğu söylenir. Şeyh Hasan, Moğolların önünden kaçarak gelip Arapgir’in Oner Köyü’ne yerleşmiş 
olduğu bilinen ulu bir kişidir. Diğer bir Şeyh Hasan ise, İlhanlıların son hakanı Emu Said Bahadır Han’ın önce Kemah Kalesi’ne sürgün edip, sonradan 
Anadolu genel valiliğine atadığı kimsedir (1334). Camii’n bu vali tarafından yaptırılmış olması akla daha uygundur.

The mosque is located inside the borders of Arapgir district. It was built in the middle of 14th century by Sheik Hasan. It has a rectangular 
shape. It dates back to the Ilkhanids period.
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CAFER PAŞA KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²122 km1015 m38° 28’ 33”39° 03’ 31”J40-C3

Cafer Pasha Bridge 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2303
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•1850 Sonrası (?)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

         Arapgir İlçesinin eski yerleşim yeri olan ve “Eski Şehir” adıyla da anılan Osmanpaşa Mahallesinde Gözsuyu Deresi’nin üzerinde 
bulunmakta olup Cafer Paşa Camisinin 30 m. kadar kuzeydoğusundaki dere içerisinde yer almaktadır. Köprü kemerli ve tek 
gözlüdür. Kesme taştan yapılmış kemer bölümünün sağ ve solu moloz taşlarla örülüdür. Köprünün kuzey yönündeki kemere ait 
taşların bir kısmı sökülmüştür. Üstten ortalama uzunluğu 10 m., üst geçiş yolu genişliği 2,30 m. kadardır. Kitabesi yoktur. Çevredeki 
diğer köprülerle aynı yapım özelliği taşımasından dolayı Osmanlı Dönemine (1850 sonrası) tarihlenebilmektedir.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district. It was made of hewn stone. It dates back to the Ottoman period (1850).
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CANPINARI ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²139 km1113 m38° 37’ 26”39° 04’ 47”J41-D4

 Canpınarı Fountain

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Ormansırtı
Mevkii•:•Köyiçi

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1277 (?) (M. 1871)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

      Mahalle Camisinin 10 m. kadar güneybatısındadır. Kesme taştan, kemerli / içe kavisli nişin duvarındaki demir su oluğunun 
hemen üzerinde 30 x 26 x 30 cm. ebatlarındaki su tasının konulduğu niş vardır. Buranın üzerindeki uzun ebatlı yapı taşının üzerine 
4 satır Arapça yazı ve tam olarak okunamayan bir tarih vardır.  Büyük ihtimalle H. 1287 (?) (Miladi 1871) de yapıldığı mümkündür. 
Yapı taşının üzerindeki bozuk yazının üzerindeki çeşme kitabesinde ise düzgün biçimli 4 satır Arapça yazı yer almaktadır. Kitabenin 
kenarları zikzak motifiyle çevrelenmiştir. Çeşmenin üst örtü sistemi de taş kaplama olup betonla tamirat geçirmiştir. Çeşme halen 
kullanılmaktadır.

It is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. It was made of hewn stone. It was built in 1871. It dates back to 
the late Ottoman period.
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ÇARŞI HAMAMI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

160 m²120 km1156 m38° 29’ 38”39° 02’ 28”J40-C3

Çarşı Bath

       Köseoğlu Mahallesinde Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii’n yanı başında yer almaktadır. Hamamın tamamı moloz taştan yapılmış 
olup kitlevi bir görünümü vardır.

       Dikdörtgen bir alanı kaplayan hamam iki kubbelidir. Halvet ve soyunma yerleri arka arkaya sıralanır. Arada ise beşik tonozla 
örtülü soğukluk bölümü yer alır. Halvetin arka kısmında külhan bulunur. Isıtmada Hypocaust sistemi uygulanmıştır. Yapı 285 m2 
alan üzerindedir. Soyunma yeri girişi üzerinde yer alan kitabe vardır. Bu kitabeden hamamın 1806 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 
2013 yılında restore edilmiştir.

The bath is located in the Arapgir district and covers a small area. It is totally made of rubble stones and has two domes. According to its 
inscription it was built in 1806. It dates back to the Ottoman period.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•1806
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•667
Parsel:•1

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Köseoğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
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ÇOBANLI (ŞAKİR PAŞA) CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1000 m²121 km1128 m38° 30’ 53”39° 02’ 40”J41-D4

Çobanlı (Şakİr Pasha) Mosque 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Çobanlı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.11.2007/661
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Çobanlı (Şakir Paşa)
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1308 (M. 1892)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J41-D4
Ada:•656
Parsel:•2

         Arapgir ilçe merkezinde, kâgir yığma teknikte inşa edilen caminin yapımında yöresel moloz taş kullanılmıştır. Kuzey cephesi 
hariç diğer üç cephede 50 cm.’de bir atılmış ahşap hatıllar dikkati çekmektedir. Moloz taş ile örülen beden duvarlarının köşelerde 
kesme taş kullanılmıştır. Yapı 118 m2 alan üzerindedir. Yapının kuzeyinde, girişin sağında kesme taş ile yapılmış tek şerefeli minare yer 
alır. Minarenin batısında baldaken tarzda inşa edilmiş bir türbe bulunur. Mermerden yapılmış türbenin tonoz üst örtüsü sonradan 
betonla kaplanmış. Türbenin içinde üç adet mermer mezar bulunur. Türbenin dışında iki eski, bir yeni sanduka mezarlar vardır. 
Kareye yakın dikdörtgen planlı olan caminin kuzeyinde, üzeri kapatılmış son cemaat yeri yer almaktadır. Camii kıble tarafında dikey 
dikdörtgen iki mazgal pencere, doğu ve batıda ise yine aynı tarzda yapılmış üçer adet pencere ile aydınlatılmıştır. Tavanı ahşap 
mertekli olan caminin zemin döşemeleri ahşaptır. Duvarlar tatlı kireç sıvalıdır. Kadınlar mahfilinin cephesi saçaklar silmeli ahşap 
kafesle kapatılmıştır. Mahfili iki adet ahşap direk taşımaktadır. Mihrap nişinin üzerinde diş sıraları ve rozet bezemesi mevcuttur. 
Minber ahşaptan, bezemesiz olarak yapılmıştır. 

The mosque is located inside the borders of Arapgir district. It was built in 1892 by Çobanlı (Şakir Pasha). It has a rectangular shape and 
was made of hewn stone. It dates back to the late Ottoman period.
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ÇOBANLI (ŞAKİR PAŞA) ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

16 m²121 km1128 m38° 30’ 08”39° 02’ 40”J41-D4

Çobanlı (Şakİr Pasha) Fountain

          Çobanlı Şakir Paşa Camisinin (H. 1308 / M.1891) 10 m. kadar kuzeyinde, yönü doğuya dönük olan çeşme siyah bazalt ve beyaz 
kesme taştan yapılmıştır. Kemerli ve kemer içi nişli çeşmenin yalağı da bazalttan oyulmuştur. Yalağın üzerindeki duvarda demir 
musluk, üst örgüsünün bir üstünde ise üzerinde altı sıra Arapça yazı bulunan beyaz taştan kitabesi bulunur. Kemerli nişin yan 
cepheleri bazalt ve beyaz taştan örgülü olup üst örtü tablası betondur. Beton ile tamirat geçirmiştir. Yükseklik: 190 cm., genişlik: 155 
cm., H. 1309 (M. 1893) tarihli kitabesi 47 x 91 cm. ölçülerindedir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: H. 1309 (M. 1893)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•126
Parsel:•4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Çobanlı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2010/1615

It is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It was made of hewn stone. It was built in 1893. It dates back to 
the Ottoman period.
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DERBEDER KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

100 m²120 km1140 m38° 29’ 13”39° 02’ 15”J40-C3

Derbeder Bridge

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hocaali
Mevkii•:•Derbeder - Hocaali Arası

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2010/1616
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•18. yy. II. yarısı (?)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

           Derbeder Köprü Hocaali Mahallesi arasından geçen derenin üzerindedir. Hafif sivri kemerli, kesme taştan yapılmış olup yerden 
yaklaşık 6 m. yükseklikte, kemerin çevresi moloz taşlarla örgülü, yan kısımlarda betonla tamirat yapılmıştır. Tahminen 20-22 m. 
uzunluğunda, 3 m. genişliğinde, üst örtü taş köşelidir. Yaya ve hayvan geçme yolu olarak kullanılmaktadır. Osmanlı Dönemindendir 
(19.yy).

The bridge is located inside the borders of Arapgir district. It was made of hewn stone. It probably dates back to the Ottoman period (19th 

century).
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KÜÇÜK ÇARŞI (ELMASİK) HAMAMI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

800 m²120 km1114 m38° 29’ 27”39° 02’ 09”J40-C3

Small Bazaar (Elmasİk) Bath 

        Arapgir Cumhuriyet İlkokulu’nun alt tarafında Arapgir Deresi Köprüsü’nün hemen yanı başında yer alan hamam dikdörtgen bir 
plana sahip olup iki kubbelidir. Yapı 256 m2 alan üzerindedir. Form olarak bazı özel ayrıcalıklar gösterir. Portali kabartma süsleri ile 
donatılmıştır. Sağda yer alan kubbesi çatlamış ve bazı kısımları çökmüş olup onarım gerekmektedir. Düzgün yontulmuş kesme taş 
duvarlardan oluşan hamamın üstü toprak örtüdür. 

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı (Ermeni)
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•8
Parsel:•93

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Berenge
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708

The bath is located in Arapgir district and covers a big area. It is made of hewn stones and has two domes. Based on its architectural tracks, 
it probably dates back to the Ottoman period.
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ESKİ ARAPGİR KALE KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde123 km961 m38° 29’ 00”39° 03’ 59”J40-C3

Bridge of Old Arapgİr Castle

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•-
Mevkii•:•Kozluk Çayı

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Beylikler
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

      Büyük Kozluk Köprüsü’nün 100 m. dek güneyine düşer. Eski Arapgirden akan çayın üzerine yapılmış olan köprü Arapgir 
Kalesini Serge Mahallesine bağlar. Çok dar bir alan üzerine inşa edilmiş olup oldukça sağlamdır. Görünür şekli ile bahçelere geçit 
sağlamaktadır. 

         13,70 m. uzunluğunda, 3,10 m. genişliğinde, 5,60 m. yüksekliğinde olan köprünün iki ayak arasındaki kemerinin genişliği 7,70 
m.dir. Her iki ayak sal taşlara oturtulmuş olup köprünün tümü kesme taşlarla inşa edilmiştir. İnşa kitabesi olmadığından ne zaman 
yapıldığı kesin olarak bilinmeyen bu köprü, inşa tekniği açısından Büyük Kozluk Köprüsü ile çağdaş olmalıdır (XIII-XIV yüzyıllar).

The bridge is located inside the borders of Arapgir district. It was made of hewn stone. Based on its architectural tracks, it probably dates 
back to the same period with the Big Kozluk Bridge.
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GÜMRÜKÇÜ OSMAN PAŞA CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1024 m38° 28’ 27”39° 03’ 31”J40-C3

Customs Officer Osman Pasha Mosque
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Gümrükçü Osman Paşa
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1209
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

Arapgir İlçesinin Osmanpaşa Mahallesinde yer alır. Arapgir Çayının hemen yanı başında inşa edilmiş ve tek kubbeli, aynı zamanda tek minaresi olan tipik bir 
Osmanlı çağı yapıtıdır.

20 x 18,90 boyutunda kısmi kare plan gösteren camiye bir dış avlu portalinden girilir. Camii dış duvarlarının tümü düzgün kesme taştan örülmüştür. Camii 
kurulduğu arazi göz önünde tutularak yan duvarları kalın payandalarla takviye edilmiştir. Yan duvarlarda üçer, ön ve arka duvarlarda ikişer pencere vardır. İki katlı olarak 
yapılan pencere kafeslerinde sade bir ağaç işçiliği göze çarpar. Camii’n kubbesi dıştan yalancı sütunlarla doyurulmuş kasnak üstüne oturtulmuştur. Kasnak üzerinde dört 
pencere vardır. Camii’n son cemaat yeri ise tamamen ahşaptan inşa edilmiş olup iki katlıdır. Ahşap olan son cemaat kısmının tavanını sekiz sütun taşır ve sekiz bölüme 
ayırır. Her bölüm geometrik desenlerle tezyin edilmiştir. Son cemaat yerinin sağında ahşap merdiven ye alır. Ana mekâna son cemaat yerini ortalayan bir kapıdan girilir. 
Asıl mekân kare olup üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe oldukça yüksek tutulmuştur. Ana giriş üstünde iki katlı ince yuvarlak balkon ve korkulukları olan 
mahvil ahşaptır. Adı geçen kısımlar üzerinde zengin kalem işçiliği görülür. Kubbe içi tezyinatı harap durumdadır (sonradan onarılmıştır). Mihrap, ana girişin tam karşısına 
düşer. Mihrap nişinin etrafı bordürlerle çevrilmiştir. Mihrap hücresini tam ortadan kesen zincir motifleri görülür. Mihrabın alınlık kısmında ise madalyonlar içerisinde 
tokmak şekilli doldurma tezyini vardır. Ayrıca alınlıkta iki bordür arasında yaldızlı taç vardır. Mihrap hücresi içine kalem işi bir kandil işlenmiştir. Nişin üzerinde ise yaldız 
harflerle bir sıra kûfi yazı vardır. Mimberi mermer türü bir taştan yapılmıştır. Alınlığındaki kitabede hicri 1229 tarihi yazılıdır. 1939 Erzincan depreminden etkilenen Camii’n 
çatlayan batı duvarı sonradan onarılmıştır. Camii’n minaresi, son cemaat yerinin doğusunda inşa edilmiştir. Pabuç ve şerefesinin alt kısmı ince görünümlü, milimli küçük 
kemercikle içeri dönük olarak işlenmiştir. Gövdesi 16 köşelidir.

Camii duvarları üzerinde üç ayrı kitabe vardır.  I. Kitabe 1229 Hicri tarihli olup avlu girişi üzerindedir. II. Kitabe Hicri 1209 tarihli olup avlu girişinin sağındadır. Bu 
kitabede “Kuyucubaşıların Osman Ağanın validesi İmmigülsüm Hatunun hayratıdır” yazmaktadır. III. Kitabe ise ana giriş üzerinde, Hicri 1228 tarihlidir.

The mosque is located inside the borders of Arapgir district. It was built in 1794/1795 by Customs Officer Osman Pasha. It has a square shape and was made 
of hewn stone. It dates back to the Ottoman period.
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GÜMÜŞDERE (HACILAR) KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²115 km1328 m38° 29’ 68”39° 00’ 42”J40-C3

Gümüşdere (Hacılar) Bridge
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••Kayakesen
Mevkii•:•Darlık

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•14.03.1980/11789
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•20. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

         Kayakesen Mahallesinin Darlık Mevkiinde, Arapgir-Malatya karayolunun 6. km.sinde (Arapgir Meslek Yüksek Okulu’nun 500 m. 
kadar Malatya yönünde) bulunan köprü; eski yol üzerinde yer alır. Tek gözlü, kemer biçimlidir. Dış yüzeyler ve iç kısım kesme taşlarla 
kaplıdır. Yol giriş ve çıkış taraflarında moloz taştan örgüye sahiptir. Batıya bakan tarafındaki yan duvarların kaplama taşlarının bir 
kısmı alınmış ve altındaki moloz taş örgü izlenmektedir. Ana yola bakan tarafta da kaplama taşlarından bazılarının dökülmüş olduğu 
tespit edilmiştir. Osmanlı Dönemine aittir.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the Malatya-Arapgir highway. It was made of hewn stone. It dates back to 
the late Ottoman period (20th century).
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HACI ŞERİF AĞA ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

20 m²121 km1110 m38° 29’ 55”39° 02’ 15”J40-C3

Hacı Şerİf Ağa Fountain

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Çarşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2010/1614
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1290 (?) (M. 1873)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•639
Parsel:•8

       Şerif Ağa Camisinin 1,5 m. kadar güneydoğusunda yer alan çeşme, sivri kemer nişlidir. Nişin iç arka duvarında taş su oluğu 
vardır. Üzerindeki su tasını koymak için yapılmış dikdörtgen biçimli nişin üzerinde ise 33 x 43 cm. ebadındaki kitabede üç satır ve 
altında tarih düşülen Arapça yazıt yer almaktadır. Camii kitabesine dayanılarak H. 1290 (?) (M.1873) tarihinde yapıldığı muhtemeldir. 
Camiinin restorasyonu sırasında çeşmenin taşları sökülmüş ve numaralandırılmış taşlar tekrar yerine yapılmıştır. Özgünlüğünü 
korumaktadır. Çeşmenin ön kısımları beyaz kesme taştan, arkaya doğru örgü kısmı ise devşirme taştan yapılmıştır. Üst örgü kısmı 
kesme blok taştandır.

It is located inside the borders of Arapgir district and covers a small area. It was made of hewn stone. It was built in 1873. It dates back to 
the late Ottoman period.
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HACI ŞERİF AĞA HAMAMI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

700 m²121 km1110 m38° 29’ 56”39° 02’ 55”J40-C3

Hacı Şerİf Ağa Bath
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Çarşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2304
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1290 - 1300 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•645
Parsel:•1

          Hacı Şerif Ağa Camii ve çeşmesinin yakınında, güneye meyilli alan üzerinde doğu-batı yünlü inşa edilmiştir. Hamam; soyunmalık, 
ılıklık, sıcaklık ve su deposundan oluşmaktadır. Soyunmalığa giriş doğu cephesinden sağlanır. Kitabe yeri boştur. Mekânı örten içten 
sivri kemerli tromplara, dıştan sekizgen kasnağa oturmaktadır. Yapı 275 m2 alan üzerindedir. Güney cephede köşelere doğru iki 
pencere, ortada bir niş bulunmaktadır. Kuzey duvarda üç, doğu cephenin güney ucunda bir niş mevcuttur. Sivri kemerli kapıdan 
sivri tonozlu ılıklığa geçilir. Güney kanadında üç tuvalet bulunur. Sıcaklık bölümünün her köşesinde birer halvetin olduğunu 
gösteren izler vardır. Beşli tonozlu su deposunun güney duvarında bir pencere bulunmaktadır. Kemer, köşe ve kubbede kesme 
taş, diğer kısımlarda dıştan düzgün kırma taş, içleri kırma ve moloz taşla örgülüdür. Üst bölümler sökülmüş, kubbeler çökmüştür. 
Sıcaklığı tek kubbe ile örtülü ve tek mekândan ibarettir. Arapgir’de günümüze ulaşan hamamlar aynı plan özelliklerini gösterir. 
Kitabesi kayıptır. Ancak kuzeyindeki cami ve çeşmenin kitabelerine dayanılarak H. 1290-1300 (M. 1873-1883) yıllarında yapıldığını 

The bath is located in the Arapgir district and covers a big area. It is made of rubble and hewn stones. Based on its architectural tracks, it 
probably dates back to the Ottoman period.
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HANİKÂH

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1076 m38° 28’ 35”39° 03’ 41”J40-C3

Hanİkah

        Asıl planı (L) şeklinde olup yapının tümü moloz taştan yapılmıştır. Kemerleri ise düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Binaya 
doğu yönündeki kapıdan girilir. Mihrap ve doğu duvarında ikişer pencere sıralanır. Kuzey ve batı duvarında iki küçük kapı yer alır. 
Mihrabın yer aldığı ön kısım beşik tonozlu olup kubbeli kısımdan ağır sivri kemerlerle ayrılır. Kubbe ise oval şekillidir. Pandantifler 
aracılığı ile taşınır. Doğu yönünde yer alan beşik tonozlu kısım (L)’nin bir ucunu oluşturur. Yapı 87 m2 alan üzerindedir.

Tarihi belirtecek herhangi bir kitabeye rastlanmamıştır. Bu da Ulu Camii dönemindendir. Hanikâh, Ulu Camii ile beraber bir külliye 
meydana getirir. Hanikâh’ın bulunduğu yer, Ulu Camii seviyesinden biraz daha yüksektir. Esasında Hanikâh’ı Ulu Camii’n devamı 
olarak saymak gerekir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: 14 YY. (?)
•• Mimari•Çağı•: İlhanlılar
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708

It is located inside the borders of Arapgir district. It has a L shape and was made of rubble stone. It dates back to the Ilkhanids period (14th 
century).
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KIRKGÖZ KÖPRÜSÜ (KESİK KÖPRÜ)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

25 m²115 km1329 m38° 29’ 68”39° 00’ 42”J40-C3

Kırkgöz (Kesİk) Bridge
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Kayakesen
Mevkii•:•Darlık

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•14.03.1980/11789
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•20. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

       Kayakesen Mahallesi, Darlık Mevkiinde olup Hacılar Köprüsünün hemen yakınındadır. Arapgir-Malatya karayolunun 6. km.sindeki 
köprü; (Arapgir Meslek Yüksek Okuluna 500 m. mesafede) eski karayolunun üzerinde, tek gözlü ve yayvan kemerlidir. Köprünün 
sadece kemer kısımları kesme taştandır. İç kasnak bölümü büyük bir onarımla perde betonlanmıştır. Köprünün su giriş ve çıkış 
yönlerinin her iki tarafında yatay kaplama taşları 45 derece eğimle dizilidir. Diğer bölümlerin hepsi betonla esaslı onarım görmüştür. 

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the Malatya-Arapgir highway. It dates back to the late Ottoman period.
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KİLİSE KALINTISI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

350 m²121 km1137 m38° 29’ 47”39° 02’ 25”J40-C3

Church ruins 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Çarşı
Mevkii•:•Gazi

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2010/1613
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•19. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•-
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•641
Parsel:•27

          Arapgir merkezindeki Çarşı Mahallesi Gazi Mevkiinde, 6 pafta, 641 ada, 27 parseldeki 350 m2’lik bahçeli alan üzerindedir. Şahıs 
adına kayıtlı olan Ermeni kilise kalıntısı;  kuzeybatı-kuzeydoğu eksenlidir. Kuzeye meyilli yamaç üzerindedir. Beyaz ve yontulmuş 
siyah taşlarla örgülüdür. Kuzeydoğu yönündeki yıkılmış duvarın 5 m. kadarı ayaktadır. En yaklaşık 13 m., uzunluk yaklaşık 15 m. 
kadardır. Duvarların bir kısmı ayakta ise de üst örtü sistemi tamamen yıkılmıştır. İç alanda ağaçlar vardır. Kuzeybatı yönünde ev 
yapılmıştır. Ayakta kalan duvar kalıntılarının dışında fazlaca iz kalmamıştır. 

It is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. It probably dates back to 19th century.
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KÜÇÜK KÖPRÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²122 km1073 m38° 28’ 16”39° 03’ 34”J40-C3

Small Bridge

       Arapgir İlçesinin eski yerleşim yeri olan ve “Eski Şehir” adıyla da anılan Osmanpaşa Mahallesinde, Osman Paşa ve Cafer Paşa 
Camilerinin yaya yolunun orta yerindeki Küçük Dere üzerinde bulunmaktadır. Molla Eyüp Mescidinin ise güney batısına düşmektedir. 
Tek gözlü köprü kemerli köprü, kesme taştan yapılmıştır. Kemer kasnağının kuzey doğuya bakan yüzeyinin sağ tarafında 24 x 34 cm. 
ebadındaki kitabesinde beş satır Arapça yazı bulunmakta olup H. 1275 (M.1859) tarihi okunmaktadır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Kitabesinde
•• Yapım•Tarihi•: H. 1275 (M. 1859)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2302

The bridge is located inside the borders of Arapgir district. It was made of hewn stone. It dates back to the late Ottoman period (1859).
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MAVİLİK (VAVİLLİK) KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

80 m²123 km979 m38° 32’ 39”39° 05’ 36”J41-D4

Mavİlİk (Vavİllİk) Bridge

          Arapgir-Kemaliye karayolu üzerindedir. Arapgir’e 10 km. mesafede, Mavilik Deresi üzerindedir. Kesme taştan yapılmış kemerli 
köprü, tek gözlüdür. Kemer yanlarındaki duvarlar kireç taşından moloz taşla örgülüdür (betonla tamirat yapılmış). Köprü üzeri 
beton ve asfalt malzemeyle kaplıdır. Geç Osmanlı Dönemine tarihlenmektedir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: 20. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Yaylacık
Mevkii•:•Mavilik Deresi Üzeri

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•14.03.1980/11789

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the Arapgir-Kemaliye highway. It was made of hewn stone. It dates back to 
the late Ottoman period.
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MİR-İ LİVA AHMET PAŞA CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1015 m²120 km1150 m38° 29’ 40”39° 02’ 28”J40-C3

Mİr-İ Lİva Ahmet Pasha Mosque 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Köseoğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Ahmet Paşa
•• Yapım•Tarihi•:•18. YY. İlk Dönemi
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•677
Parsel:•11

Kubbesiz olan caminin ana mekânı doğu-batı yönünde gelişmiş dikdörtgen durumundadır. Son cemaat yeri sonradan kapatılmıştır. Caminin 
tümü düzgün yontulmuş kesme taştan yapılmıştır. Yapı 370 m2 alan üzerindedir.

Asıl mekân 8 sütun üzerine sivri kemerlerden oluşan ve mihrap duvarına paralel üç nef’e ayrılmıştır. Sütunların 4’ü yarım sütun formunda olup 
duvar içindedir. Birinci ve ikinci sahının sağında ve solunda iki kat halinde ahşaptan motifler sıralanır. Tam orta kısımda ise mahfil dairesel bir balkon 
şeklinde çıkıntı yapar. Mahfil çıkışı sağdandır. Caminin örtü sistemi ahşap çatıdır. Pencereler her sahını ortalayacak tarzda iki kat olarak yapılmıştır. 
Mihrap ve cümle kapısının bulunduğu duvarda ikişer pencere bulunur. Pencerelerin dış görünümü çok güzel bir teşkilatlanma gösterir. İki sıra 
pencere arasında bir silme yer alır. Üst kat pencereleri daha süslü olup yuvarlak kemerlidir. Alt kat pencerelerinin sivri kemerleri ise ince sütuncukların 
üzerine oturur. Caminin temeli arazinin durumuna göre oldukça yüksek tutulmuştur. Bu durum tüm Arapgir camilerinde görülebilir. Mihrap girişin 
tam karşısında olup alçı işçiliği görülür. Mihrap nişini üç sıra bordür çevreler. Dikey olan bu bordürleri mukarnas işli iki yatay kuşak keser. Böylece 
mihrap üç yatay kısma ayrılmıştır. En alttaki bölüme mihrap hücresi, ikinci bölüme mihrap kemeri işlenmiştir. Mihrap kemeri yuvarlak olup başlıkları 
bitkisel tezyinli sütuncukların üzerine oturur. Köşe dolgularında iki kabara ile bitkisel motifler yer alır. En üstte yer alan taç kısım barok işçilik gösterir. 
Mihrap, olduğundan çok abartılarak yapılmıştır. Minber ahşap olup Barok tarzda işlenmiştir.

Minaresi batı köşede yer alır. Gövdesi 16 köşeli olup kare bir kaide üzerine oturtulmuştur. Kesme taştan inşa edilmiştir. Cami XVIII. yy ilk yıllarına 
tarihlendirilmektedir. 2013 yılında restore edilmiştir.

The mosque is located inside the borders of Arapgir district. It was built in the first half of 18th century by Ahmet Pasha. It has a rectangular 
shape and was made of hewn stone. It dates back to the Ottoman period.
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MOLLA EYÜB MESCİDİ (ISPANAKÇI MUSTAFA PAŞA KÜTÜPHANESİ)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1032 m38° 28’ 26”39° 03’ 32”J40-C3

Molla Eyüp Masjıd(Library of Ispanakçı Mustafa Pasha)
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•18 / 19. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

           Osmanpaşa Mahallesinin kuzeyinde, yamaçta yer alır. Daha önceleri buranın kütüphane olarak kullanıldığı, isminin de Ispanakçı 
Mustafa Paşa olduğu kaydedilmiştir. Yapı 98 m2 alan üzerindedir. Sonradan mescit olarak kullanılmıştır. Bugünkü görünümü de 
kütüphaneden çok mescit tarzındadır. Yapının ana girişi batı duvarının kuzey köşesinde olup toprak seviyesinden tamamen aşağıda 
kalmıştır. Kuzey duvarı kayalıklara yaslanmış olup iç mekânda yer alan ağır ile desteklenmiştir. Dikdörtgen görünümlü planı olan bu 
yapı kuzeyde ağır paye ve sivri kemerlerle ikiye bölünmüş, kare bölümün üzeri güney tarafta iki tromp kuzey yönde iki pandantif 
üstüne oturtulan kubbe ile örtülmüştür. Tromplar ise sivri kemerlerle desteklenmiştir. Yan duvarlar sağır kemerlerle donatılmış olup 
kemer ayakları yontularak üçe bölünmüş üçgenler ile tezyin edilmiştir. Tromp alanında küçük pencereler görülür. Yan ve ön cephe 
duvarlarında sivri kemer ve sivri alınlıklı dikdörtgen pencereler sıralanır. Mihrap nişi çok harap durumdadır. 

        Kitabesi olmadığından kesin tarihini saptamak oldukça güçtür. Ne var ki 18. YY. sonu ile 19. YY. başlarından olduğu sanılan bir 
Osmanlı çağı yapıtı olmalıdır. 2012-2013 yıllarında restore edilmiştir.

A mescid or mescit is a little mosque. It is located in the Arapgir District. It has a complex structure differing from other types of mescits. The 
entrance was built into the north corner of the west wall below ground level. The mescit doesn’t have a minaret or an inscription. It was 
built in the Ottoman period. 
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ORMANSIRTI KÖYÜ CAMİİ VE MİNARESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²139 km1113 m38° 37’ 25”39° 04’ 48”J41-D4

Mosque of Ormansırtı Village and Its Minaret 

      Arapgir İlçesi, Ormansırtı Mahallesi içinde bulunur. Cami; beyaz kesme taştan yapılmıştır. Pencereleri kabartma kemerlidir. 
Eski caminin yerine H. 1317 (M. 1901) yılında yapıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Caminin minaresi ise daha önceki camiye 
aittir. Minarede kullanılan kesme taş camide kullanılandan farklıdır. Tek şerefeli minarenin bazı kesimlerinde çatlamalar oluşmuştur. 
Caminin iç donanımı/tezyinatı yenidir. Eski yıkılmış caminin yerine yapılan caminin dış görünümü ile eski minarenin görünümü 
bütünlük taşımaktadır. Minare camiden daha eskidir. Caminin yakınındaki çeşme ise H. 1288 (M. 1872) tarihlidir. 11 x 9,10 m alan 
üzerine yapılmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: H. 1317 (M. 1901)
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Ormansırtı
Mevkii•:•Köyiçi

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi

The mosque and the minaret are located inside the borders of Arapgir district. The mosque was built in 1901 and was made of hewn 
stone. It dates back to the late Ottoman period. The minaret of the mosque dates back to the former.
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OSMAN PAŞA ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

4 m²122 km1062 m38° 28’ 15”39° 03’ 22”J40-C3

Osman Pasha Fountain
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

       Gümrükçü Osman Paşa Camii ile Osman Paşa Hamamı arasında ve her iki anıtı birleştiren yolun sağ tarafında meyilli bir arazi 
üzerine inşa edilmiştir.

            2,05 x 1,65 m. boyutunda dikdörtgen bir plan üzerine düzgün kesilmiş kesme taştan inşa edilmiştir. Çeşme halen kullanılmaktadır. 
Taştan oyularak yapılmış su oluğu çeşmeye ayrıca bir özellik kazandırır.

        35 x 45 cm. boyutunda bir kitabesi var olup çeşmenin inşa tarihi belirtilmemiştir. Osman Paşa Camii ile aynı dönemden olmalıdır.

It is located inside the borders of Arapgir district and covers a big area. It was made of hewn stone. It probably dates back to the Ottoman 
period.
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OSMAN PAŞA HAMAMI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

150 m²122 km1062 m38° 28’ 15”39° 03’ 22”J40-C3

Osman Pasha Bath

        Osmanpaşa Mahallesinin son kısmında, Osman Paşa Camisi’nin 100 m. kadar kuzey-batısında yolun kenarında ve meyilli bir 
arazi üzerine inşa edilmiştir. Bugün kullanılmayan hamam harap bir vaziyettedir.  14,70 x 10,25 m. boyutunda dikdörtgen plan 
üzerine yüzü kesme taş, iç kısmı moloztaşlarla, kubbe ise tamamen moloz taştan inşa olunmuştur.

       Hamamın soğukluk, halvet ve külhan kısmı oldukça sağlamdır. Ön tarafta yer alan soyunma kısmı yıkık durumdadır. Burada 
yer alan kemer kalıntılarından hamamın iki kubbeli olduğu anlaşılmaktadır. Halvet kısmının kubbesi dıştan çokgen olan bir kasnak 
üzerine oturur. Beşik tonozla örtülü soğukluk kısmından küçük bir kapı ile halvet kısmına geçilir. Halvet kısmının dört köşesinde 
kapalı yerlerin bulunduğu, kalıntılardan anlaşılmaktadır.

         Hamamın kitabesi yoktur. İnşa tekniği yönünden Osman Paşa Camii ile aynı dönemden olmalıdır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708

It is located in the Arapgir District and covers a small area. It has no inscription but based on its construction technique, it probably dates 
back to the same period as Osman Pasha Mosque. It dates back to the Ottoman period.
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SEYDİ PINARI (BEKÂRLAR) HAMAMI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

20 m²122 km1069 m38° 28’ 23”39° 03’ 36”J40-C3

Bath of Seydİ Spring (Singles Bath)
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2301
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1287 (?) (M. 1871)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

      Hamam, ilimiz, Arapgir İlçesinin eski yerleşim yeri olan ve “Eski Şehir” adıyla da anılan Osmanpaşa Mahallesinde Gözsuyu 
Deresi’nin kuzeybatısındaki tepe yamacındadır. Ön cepheden kemer biçimli çeşmenin batı yöndeki duvar örgüsü tamamen yok 
olmuştur. Yine kemerli kısmın üzerindeki taş örgünün bir bölümü yok olmuştur. Oluğun hemen üzerindeki niş içerisinde bir kısmı 
noksan ve kırılmış vaziyette 50 x 44 cm. ebadındaki Osmanlıca kitabe yer alır. Kitabenin sadece sondan bir rakamı okunmaktadır. 
Oluğun sağ tarafından arka kısma bir geçiş yeri bulunmaktadır. Arka bölümdeki alanda bir su kurnası (küçük taştan tekne) ve 
kuzeybatı duvarında bir niş yer alır. Çeşmenin önden genişliği 345 cm., yüksekliği 260 cm.dir. Yıkanma bölümü girişi yükseklik: 
150 x 50 cm. ebatlarındadır. Kitabede (......ümidi hasreti tuzeden oldu.........tamirine baisseyyidina tervin ide kalbin.................) yazısı 
okunmaktadır.

The bath is located in Arapgir district and covers a small area. It was built in 1871 and probably dates back to the late Ottoman period.
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TARHANİK KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²126 km982 m38° 34’ 20”39° 06’ 47”J41-D4

Tarhanİk Bridge
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Efeler
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•14.03.1980/11789
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Köprü
•• Yapım•Tarihi•:•19. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

       Efeler (Tarhanik) Mahallesinin hemen alt tarafında (güneybatısında), Çit Çayı üzerinde, Eski Arapgir-Kemaliye karayolunun 15. 
km.sindedir. Malatya-Erzincan il sınırında bulunan köprü iki gözlü olup kemerlidir. Kemerler kesme taştan yapılmıştır. Kemer, ara 
duvarlar ve yandaki dolgular kesme taş ve moloz taştan, özellikle kemer üzerindeki yarım metrelik dolguda betonla tamiratın yanı 
sıra üzerinden demir boruyla su geçirilmiştir. Köprünün bir gözü yarıya kadar toprakla dolu olup diğer gözünden su geçmektedir. 
Köprü şimdi kullanılmamaktadır. Üst geçiş yolu uzunluğu 25 m. kadar olup bu alanın bir kısmı tahribata uğramıştır. Yeni karayolunun 
50 m. kadar batısındadır. Osmanlı Dönemine tarihlenmektedir.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the old Arapgir-Kemaliye highway. It was made of hewn stone. It dates back 
to the Ottoman period (19th century).
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TAŞ KÖPRÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²151 km1270 m38° 17’ 27”38° 01’ 27”J40-C4

Stone Bridge 

         Arapgir İlçesine bağlı Suceyin Mahallesi, Taşköprü Mevkiindedir. Arapgir-Divriği karayolunun 16. km.sinden sola ayrılan stabilize 
Suceyin yolunun (9 km.) devamındaki, mahalle içinden batıya ayrılan toprak arazi yolunu takiple (5 km.lik yol) Taşköprü mevkiine 
gelindikten sonra, yerleşimin güneybatısındaki Kozluk Çayı üzerindedir. Köprü batı tarafı dik kayalık olan derin kanyon içinde ana 
kayalara oturtulmuş ve kesme taştan yapılmış yüksek kemerli bir mimari üsluba sahiptir. Köprünün su girişi ve çıkış yönündeki 
kasnaktaki taşlar dökülmüştür. Köprüden çıkış-giriş yönleri üzerindeki üst örtü kısmı kavisli olup çevredeki kayalık alandan sağlanıp 
yontulan taşlardan yapılmıştır. Yan dolgular ve toprak yolla birleşen bölümde moloz taşlar ve horasan harcı kullanılarak örgü 
yapılmıştır. Köprü, yakın çevrede bulunan Osmanlı dönemi köprülerinden mimari üslup bakımından ayrılmaktadır. Büyük bir 
ihtimalle Geç Roma Dönemine (M.S. 3-4 YY.) tarihlenmektedir.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the Arapgir-Divriği highway. It was made of hewn stone. It probably dates 
back to the late Roman period (3rd century A.D.).

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Köprü
•• Yapım•Tarihi•:•M.S. 3. yy.
•• Mimari•Çağı•:•Geç Roma
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C4
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Suceyin
Mevkii•:•Taşköprü

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
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ULU CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1076 m38° 28’ 35”39° 03’ 41”J40-C3

Ulu Mosque 

Eski Arapgir Osman Paşa Camisi’nin kuzeyine düşen kayalık bir yamaç üzerine inşa edilmiştir. Plan açısından değişik bir görünümü olan bu yapı yöre halkı tarafından 
Ulu Camii olarak tanımlanıyorsa da aslında cami olmayıp ve bağlantılı bulunduğu Hanikâh ile yapılmış bir dergâh (okul) külliyesidir. Yapı 216 m2 alan üzerindedir.

Camiye kuzey duvarında yer alan çok süslü bir portaldan girilir. Portal kuzey duvarının tam ortasında olmayıp doğuya kaymış durumdadır. Tamamı taş kabartma 
olan portalde geometrik şekillerle bitkisel motifler zengin bir tarzda işlenmiştir. Dışarı taşkın olan portalin sivri kemeri köşe sütunçeleri üzerine oturur. Sütun başlığı vazo 
şeklinde olup üzeri damarlı palmet ve kıvrık dal motifleri ile tezyin edilmiştir. Ayrıca bu kemeri üç sıra bordür çevreler. Bordürlerde dıştan birinci üzerinde damarlı rumi, 
palmet lotus ve kıvrık dallar ile tezyin edilmiştir. Portalin her iki yanında karşılıklı olarak birer niş vardır. Bu nişleri sivri kemerler tamamlar. Dış yüzü düzgün yontulmuş 
kesme taş olan yapının duvar iç dolguları moloz taştandır. Yapının doğu duvarı üzerinde iki penceresi vardır. Pencere söveleri üzerinde her biri ayrı tezyinata sahip 
kabaralar görülmektedir.

Camiye batıdan bakılınca yalnızca toprak üstünde kalmış arka arkaya iki kubbe görülür. Çıkış kapısı ekseni üzerinde arka arkaya iki kubbeli bölüm ve tam karşıda 
ise mihrap yer alır. Bu kubbeli mekânlar ağır paye ve kamerlerle taşınan ve her birinin üzeri ayrı yönde beşik tonoz ile örtülü olan yan mekânlardan ayrılır. Kubbeye geçiş 
pandantifler ile sağlanmıştır. Portalin tam karşısına düşen duvarda taş kabartmalı mihrap bulunur. Mihrap aşırı büyüklükte yapılmış olup mihrap nişi beş sıra bordür ile 
çevrilmiştir. İçte kalan üç sıra bordür boş bırakılmış, dışta yer alan birinci bordürde üst üste sıralanmış 8 köşeli yıldız geçmeler ve içteki yıldızların köşelerinde palmetler 
görülür. Bu yıldız sıralarını tam ortada düğüm şeklinde olan kabaralar birleştirir. Kabaralar geometrik geçme tezyinatlıdır. Mihrabın iç kısmı palmet, rumi, lotus ve kıvrık dal 
tezyinatı ile dekore edilmiştir. Mihrap hücresi mukarnas dolgudur. 

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Camii, Dergah
•• Yapım•Tarihi•: 14. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•: İlhanlılar
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708

The mosque is located inside the borders of Arapgir district. It was built in 14th century. The mosque was made of hewn stone. It dates back to the Ikhanids 
period.
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ULUPINAR KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

150 m²120 km1201 m38° 28’ 23”39° 01’ 48”J40-C3

Ulupınar Bridge
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Yaylacık
Mevkii•:•Mavilik Deresi Üzeri

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•14.03.1980/11789
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Köprü
•• Yapım•Tarihi•:•20. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•-
Parsel:•-

           Arapgir-Malatya karayolunun 2. km.sinde eski karayolunun üzerinde olup kemerli-tek gözlüdür. Kemer üzeri yol seviyesine 
kadar moloz taşla örgülüdür. Köprünün 1 m. enindeki kemer kasnağının bitiminden itibaren iç kısmının duvar ve tavanı perde 
betonla esaslı onarımdan geçirilmiştir. Şimdi kullanılmamaktadır. Osmanlı dönemine tarihlenmektedir.

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the Malatya-Arapgir highway. It dates back to the Ottoman period.
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UZUNDÖNEMEÇ KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

200 m²126 km982 m38° 32’ 40”39° 05’ 35”J41-D4

Uzundönemeç Bridge 

        Yaylacık Mahallesi sınırları içindeki Mağaraönü Mevkiinde, tescilli Meydan Köprüsünün 300 m. kadar kuzeyinde yer alır. Arapgir-
Kemaliye eski karayolunun 6. km.sinde, yeni karayolunun ise 20 m. kadar kuzeybatısında, kemerli, tek gözlü bir köprüdür. Kemer 
kısmının üzeri ve yanları moloz taş kullanılarak betonla tamir edilmiştir. Kemer kısmının bir tarafı yıkılarak tahrip olmuştur. Tepelik 
alandan gelen suların Kozluk Çayı’na geçmesi için yapılan köprü şimdi kullanılmamaktadır. Osmanlı Dönemine tarihlenmektedir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Köprü
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Yaylacık
Mevkii•:•Mağaraönü

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi

The bridge is located inside the borders of Arapgir district, on the old Arapgir-Kemaliye highway. It dates back to the late Ottoman period.
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YENİ CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde122 km1006 m38° 28’ 46”39° 03’ 43”J40-C3

Yenİ (New) Mosque
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Osmanpaşa
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•10.09.1977/A-708
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Camii
•• Yapım•Tarihi•:•14. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Akkoyunlular
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•J40-C3
Ada:•431
Parsel:•19

        Eski Arapgir Osmanpaşa Mahallesinin sonunda, Ulu Cami’nin güneyinde yer alır. Tamamen harap durumda olan cami, doğu 
tarafında iki katlı olarak inşa edilmiştir. İç içe üç mekândan oluşan caminin doğu kısmının iki katlı olarak düşünülmesi ise yapının 
kurulduğu araziye uyum sağlaması içindir. Yapı 220 m2 alan üzerindedir.

        Caminin ana mekânı (üst kat) ortada pandantifli geçişi olan büyük kubbe ve ana mekâna dört yandan açılan beşik ve aynalı 
tonozlu yan mekânlar sıralanır. Köşelerde beşik tonozlu köşe hücreleri vardır. Cami moloz taş ve tuğla hatıllardan yapılmış olup 
duvar içlerine ağaç hatıllar yerleştirilerek yapıda sağlamlık sağlanmıştır. Kubbeyi taşıyan paye ve kemerler düzgün yontu kesme 
taştandır. Pandantiflerde akustik sağlamak için testiler konulduğu tespit edilmiştir. Caminin minaresi yoktur.

          Yapı üzerinde, yapım ya da onarım tarihini bildiren kitabeye rastlanmamıştır. Plan özelliklerine bakarak Akkoyunluların Arapgir’i 
egemenlikleri altına aldıkları 1398-1515 tarihleri arasında yapılmış olduğu söylenebilir.

The mosque is located inside the borders of Arapgir district. It was built in 14th century. The mosque was made of hewn stone. It dates 
back to the Akkoyunlus period.
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SİVİL MİMARİ 
YAPILAR
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BEKİR SERİM TAN ( ÇİLİNGİR’İN) EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde120 km1121 m38° 29’ 45”39° 02’ 17”

House of Bekİr Serİm Tan

Arapgir   ilçesinin  topografyasından dolayı “Çilingir’in Evi” olarak bilinen taşınmaz  ana giriş kapısı yönünde iki katlı iken  bahçe yönünde ise üç katlı 
olarak kademeli bir şekilde inşa edilmiştir. Yapı 150 m2 alan üzerindedir. Ana giriş kapısı eyvanı içe girintili ve 4 sıra merdivenle giriş kapısına ulaşılır. Giriş kapısı 
çift kanatlı ahşap kapıdır. Bu içe girintili giriş  kapısının üzerine denk gelen alanda birinci katta ahşap kirişler üzerine oturan  kapalı çıkma ya yer verilmiştir. 
Bu kapalı çıkma yine ahşap  taşıyıcı konsollar üzerine oturmaktadır. Giriş kapısının iki yanına ve kapı üzerine  birer küçük boyutlu pencereye yer verilmiştir. 
Yapının pencereleri küçük boyutlu ve ahşap  lokma parmaklıktır. Bu durum genel olarak Arapgir evlerinde  karşılaşılan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çift kanatlı ahşap kapıdan  asıl yaşama mekanına girilir. Bu kısım  ortada dikdörtgen bir sofa etrafında dağılan mekanlardan oluşur. Orta sofanın tam karşısında 
baş oda olarak tanımlanabilecek bahçeye pencerelerle bakan,  yine sofadan da kapı etrafında kafesli pencerelerden ayrılarak düzenlenmiştir.Bu kısmın tavanı 
yine düz ahşap silmeli tavandır. Orta sofanın sağ tarafında iki kapı yer alır bu kapıların biri ile aşağı katlara ulaşılan merdivenlere açılır diğeri ile üst kata ulaşılan 
merdivene ulaşılır, alt ve üst katların birbirleri ile bağlantıları doğrudan yoktur.  Ancak sofaya inildikten sonra ulaşılır. Bu katın pencereleri bahçeye bakan 
cephede yenilenmiştir ve asri pencere şeklini almıştır. Yine baş odanın pencere kapakları  pvc olmuştur. Merdivenlerden üst kata çıktığımızda bu katın çamurla 
sıvandığı ve bu çamur sıvanın üzerine herhangi bir ikinci sıvanın uygulanmadığı görülmektedir. Bu kat yine alt ve üst katlara göre daha korunaksız ve daha 
açıktır. Bu nedenle bu katın daha çok yazlık olarak kullanıldığı ve kışlık malzemelerin kurutulduğu mekan olarak düzenlenmiştir. Üzeri saç ile kapatılmış oldukça 
geniş bir çatı ve  çatı saçağına yer verilmiştir.Merdivenlerden alt kata inildiğinde ise kışlık malzemelerin saklandığı daha korunaklı mekanlarla karşılaşılır.
Bu kısımda çift kanatlı ahşap kapı ile bahçeye bağlantı verilmiştir.Kapının hemen sağ tarafında yer alan dikdörtgen oda çamur sıvalıdır. Dışa oldukça kalın 
pencerelerle açılır .Odanın duvarlarında ahşap  kapaklı dolaplar, nişler, tavan gibi detayların malzemesi kavak ağacındandır. Ahşap yaşmaklı ocakta yine dikkat 
çekici bir unsurdur.Zeminlerde altıgen tuğla, sal taşı, ve tahta döşeme kullanılmıştır. Oda sayıları taşınmazın büyüklüğüne karşın fazla değildir. 

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: 
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: 
Ada:•8
Parsel:•56

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Berenge
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2308

The house is located at Berenge St., in Arapgir district. It dates back to the late Ottoman period.
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BEYLER KONAĞI (SABRİ ŞENEL EVİ)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1000 m²125 km1146 m38° 29’ 29”39° 01’ 52”J40-C3

Beyler Mansion (House of Sabrİ Şenel)

      Arapgir merkezde, Yukarı Yenice Mahallesi Bali Mevkii (Beyler Sokak)’ta; 531 ada, 6 parsel üzerindeki evin dış duvarları kesme 
taştan yapılmıştır. Yüzeyin bir kısmı çamur sıvalıdır. Evin; üç sokaktan, bir de bahçe yönünden 4 girişi vardır. Sahınlıklar taşla kaplı 
olup iç plan düzeni yer yer bozulmuştur. Odalarda dolap yerleri, bazı odalarda yarım ve tam sekili oturma sedirleri mevcuttur. İçi 
beyaz toprakla sıvalı ve badanalıdır. Giriş katından alt ve üst çatı katına çıkan basamaklı bölümler bulunur. Girişte 10 kadar oda, 
zeminde bahçeye bakan tarafta ocak yeri, tandır, çeşme ile soğutmalık ve ambarın bulunduğu oda vardır. Sokağa bakan ahır ve 
merek kısmına girişte 3 mekân bulunmaktadır. Yapı 24 x 15 m2 alan üzerindedir. İç ve dış kapılarda tokmak ve şakşakı adı verilen 
madeni aksam da yer alır. İç mekândaki dolaplar ahşap olup basit süslemeler bulunmaktadır

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: 1885 (?)
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•531
Parsel:•6

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Yukarı Yenice
Mevkii•:•Bali

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2010/1618

The house is located at Yukarı Yenice St., in Arapgir district. It was made of hewn stone and was built in 1885. It dates back to the late 
Ottoman period.
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ÇOBANLI KONAĞI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²121 km1140 m38° 30’ 13”39° 02’ 41”J41-D4

Mansion of Çobanlı

        Konak; ilçe merkezinin kuzey kesiminde, Çobanlı Mahallesi Mevkiinde, bahçe içinde üç katlı olarak, taştan yapılmıştır. Duvarlar 
yapılırken taşları yerleştirebilmek için bazı kısımlara tahta hatıllar atılmıştır. Önceden binanın ikinci ve üçüncü katlarının dış kısmı ile 
çatı kısmı sac kaplamadır. Restorasyonda bu saclar alınmıştır. Cephede veya herhangi bir yerinde bir kitabe ve süsleme yoktur. Yapı 
218 m2 alan üzerindedir.

       Girişte önce bir avluya, oradan da konağa girilmektedir. Birinci kat depo ve diğer hizmetler için, ikinci kat selamlık ve haremlik 
olarak kullanılmıştır. Merdivenler, korkuluklar ve tavanlar tahtadan yapılmış olup tavanlar düz tavan olarak yapılmıştır. Tabanlar bazı 
odalarda düzgün taşlarla, bazı odalarda tahtalarla kaplıdır. Duvarların bazılarında dolap olarak kullanılan nişler mevcuttur. Gerek bu 
nişlerde, gerekse ahşap veya taşlı kısımlarda hiçbir süslemeye rastlanmamıştır. Restorasyonu yapılmaktadır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Halil Vamık Paşa
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Cumhuriyet Devri Başı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J41-D4
Ada:•-
Parsel:•3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Çobanlı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.12.1981/A-3179

The house is located at Çobanlı St., in Arapgir district. It was built at the beginning of republican period. It was built by Halil Vamık Pasha.
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KULUBEYOĞLU EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde120 km1121 m38° 29’ 45”39° 02’ 17”

House of Kulubeyoğlu

Eğimli bir yamaç üzerinde bahçe içerisine  inşa edilen taşınmaz arazinin topografyasından dolayı eğimin arttığı yönde dört katlı  
iken avlu kısmında iki katlıdır. Moloz ve kesme taş malzemenin karışık kullanıldığı yapının duvarları arasına ahşap hatıllar atılmıştır.En 
üst katta ise ahşap çatkı arasında kerpiç dolgu malzeme ile inşa edilmiştir. Yapının ana giriş kapısı avlu ile çevrilmiştir. Avlu kapısı çift 
kanatlı ve demir kapıdır, bu kapıdan içeri girildiğinde avlu içerisinde tuğladan bir ocak hemen avlu duvarının yanına bitişik olarak 
inşa edilmiştir. Yapı 25 x 12 m’lik alan üzerindedir. Yapının asıl giriş kapısı ise yine çift kanatlıdır. Kapının üzerinde yer alan  kapı üstü 
penceresinde 1901 tarihi ve Ermenice yazı bulunur.Bütün cephelerde üste doru yapıda çıkmalar artırılmıştır. Pencereler ise küçük 
boyutlu ahşap ve lokma parmaklıdır. Çatı kırma çatılı olup sac kaplıdır. Bahçe yönünde ise en alt katta içerde ahırdan çıkan atıkların  
dışarı atılması için yapılmış taş çörtenler bulunmaktadır. 

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: -
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: 
Ada:•20
Parsel:•1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Berenge
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.04.2011/2305

The house is located at Berenge St., in Arapgir district.
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RASİM KAŞKALOĞLU EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²120 km1121 m38° 29’ 45”39° 02’ 17”J40-C3

House of Rasİm Kaşkaloğlu

Berenge Mahallesi, Nevzat Sezer Sokakta, 2 pafta, 31 ada, 1 parselde bulunmaktadır. Yapının dış duvarları 60 cm.de bir ağaç hatıllar konularak 
beyaz taşla örülüdür. Köşeler beyaz ve siyah bazalt kesme taştan yapılıdır. Kuzeye meyilli yamaç üzerinde olduğundan kuzey yöndeki zemin girişi 
diğer bölümlere sağırdır. Kuzey yönünden dıştan görünüm zemin üzeri 1 giriş kat ve üzerinde şahnişli üç çıkma mevcuttur. Yapı 175 m2 alan 
üzerindedir.

Sokağa bakan doğudaki giriş, kanatlı kapıdan sağlanır. Bu alan zemin girişinin üzerindedir. Hayat ve yanda odalar oturma mekânı olarak 
kullanılmaktadır. Bu yönde yapının dış görünümü cümle kapısı üzerinde üst üste çıkmalı - yüzeyi sacla kaplı iki şahnişli çıkma yer almaktadır. Şahnişler 
ahşap payanda ile desteklenmiştir. Eteklerde zikzak motifli basit süsleme vardır.

Yapının esas girişi, doğu yönündeki sokaktan girilen avlu içinden güneye bakan taş basamaklı kanatlı cümle kapısından sağlanır (2. Kat). Bu 
cephe dıştan görünüm olarak kapı üzerindeki saçakları zikzak motifli, alttan tek tarafta yuvarlak biçimli, ortadan dairesel kabartma bezemeli sütunla 
desteklenmiş, iki ahşap kemerden oluşmuş balkon kısmı bulunur. Bu ana giriş üzerindeki üst kata içerden merdivenle çıkılır. Üst katın kuzey yönü 45° 
eğimli olup dam üzeri kırma çatılı ve sacla kaplıdır. 2013 yılında restorasyonu yapılmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: J40-C3
Ada:•31
Parsel:•1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arapgir
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Berenge
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2010/1617

The house is located at Berenge St., in Arapgir district. It dates back to the late Ottoman period.


