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Yerel Etkinlik: Arguvan Türkü Festivali, Temmuzun son haftası 

 Local Events: Arguvan Song Festival, last week of July

ARGUVAN
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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AKBELTEPE–4 TÜMÜLÜSÜ

Akbeltepe 4 Tümülüsü ; Arguvan İlçesi, Armutlu Mahallesi, Akbeltepe mevkiinde, Arguvan-Hekimhan yolunu takiple Armutlu 
Mahallesinin 1500 m. güneyinde tepelik alan üzerindedir. 3 nolu (Yığmatepe) Armutlu Tümülüsü’nün 1 km. kadar doğusunda olup 
15 m. çapında 1-1,5 m. yüksekliğinde toprak üzeri taşlarla yığılmıştır. Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1511,50 m²80 km1509 m 38° 10’ 23”38° 49’ 29”K40-A3

•• İli•: Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••Armutlu
Mevkii•:•Akbeltepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A3
Ada: -
Parsel:•-

Akbeltepe-IV Tumulus

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

     Arguvan’dan Eymir ve Hekimhan yönüne gelen yolun kenarındaki tepelik alan üzerindedir. 1- 5 m. olarak değişen yerleşim 
dokusu mevcuttur. Üzerinde yoğun moloz taş yığınları vardır. Gözetleme alanı fonksiyonu görebileceği gibi yerleşim dokusu 
özelliği de düşünülebilir.Yüzey bulgularına göre Geç Kalkolitik Dönemde, Tunç Dönemi ve Roma Döneminde yerleşime uğramıştır. 
Yüzeyden ağırlık parçası, ince-siyah karaz çömleği ile kötü pişmiş Roma malı seramiğe de rastlanmıştır. Yakınlarında 2 adet Roma 
Dönemi tümülüs bulunur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

14278 m²72 km1231 m 38° 14’ 31”38° 49’ 14” K40.A.03

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Çavuş
Mevkii•:•Çavuş Gediği

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•29.08.2013/1108
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40.A.03
Ada:•-
Parsel:•817

Archaeological Site of Çavuştepe

It•is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably dates back to 
the Roman period.



228

HORUMHAN (TARLACIK) HÖYÜĞÜ

Arguvan İlçesi, Tarlacık Mahallesi, Horuhan mevkiinde orta büyüklükte ve yayvan olan höyük, 5-15 m. yüksekliğindedir. Eteklerden 
çevresel olarak 100-150 m. mesafe içindeki düz alanda da yerleşim olduğu ancak tarımsal faaliyetler neticesinde düz yerleşiminin 
özelliğini yitirdiği izlenmiştir. Höyük üzerinde M.Ö. 3000’lerden başlayan özellikle Erken Tunç I-II-III ve Orta Tunç Dönemine ait bir 
yerleşim yeri olan höyük üzerinde yoğun miktarda Karaz tipi kırmızı ve siyah astarla ince nitelikli seramik parçalarına, bazalt öğütme 
taşlarına rastlanmıştır. Höyüğün etekteki düz yerleşim sahası tarım faaliyetiyle yok olmuştur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

10.000 m²75 km1156 m 38° 14’ 12”38° 44’ 30”K40-D2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Tarlacık
Mevkii•:•Horumhan

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D2
Ada:•-
Parsel:•-

Horumhan (Tarlacık) Mound

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement from early Bronze   
Age to the middle Bronze Age.  
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İSA HÖYÜĞÜ

Arguvan İlçesi, İsaköy’deki İsa Höyük, Malatya - Arguvan karayolunun 175 m. kuzeyinde yer almakta olup; batısını İsaköy yolu, 
doğu ve kuzeyini dere, güneyini karayolunun çevrelediği düz bir arazinin ortasında yer almaktadır. Höyüğün uzun çapı 150 m., dar 
çapı 75 m., yüksekliği yaklaşık 20 m.’dir.

Höyüğün üzerinde yapılan yüzey araştırmasında; çok miktarda Tunç Devri seramiği ve dağınık moloz yapı taşlarına rastlanmıştır. 
Höyük iyi durumdadır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

11.000 m²58 km780 m 38° 19’ 24”38° 43’ 28”K40-C1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:İsaköy
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•11.05.1991/1015
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-C1
Ada:•-
Parsel:•Tepe

İsa Mound

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement in Bronze Age.
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KARABABA - KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ

Arguvan İlçesi, Malatya-Arapgir karayolunun 55. km.sinde olan Karababa Mallesinin 2 km. kadar güneydoğusunda, Karababa 
Mevkiindedir. Bir kısmı kayalık olan tepenin üzerinde 150 x 100 m2 kadar alan üzerinde 10-15 m. kadar yerleşim tabaka dolgusuna 
sahiptir. Bir kısım yamaçları taşlarla tahkim edilmiştir. Yüzeyinde yer yer moloz taşlarla örtü mevcut olan höyüğün üzerinde yoğun 
kaçak kazı çukurları mevcuttur. Höyük yüzeyi değerlendirmesine göre Son Kalkolitik ve İlk Tunç dönemlerine ait seramik parçaları 
(saman yüzlü mat, açkılı-çizgili, kırmızı boyalı)’nın yanı sıra üst tabakada Orta Çağa tarihlenebilen bir yapıya ait horasanla örgülü 
duvar kalıntıları mevcuttur. 1977 yılında Mehmet Özdoğan tarafından yapılan Aşağı Fırat Yüzey Araştırmaları kapsamında bu 
höyükten Fırat yönüne doğru akan ve düz yerleşim oluşturulmuş olan bir sahanın daha var olduğu, ancak Karakaya Barajı suları 
altında kaldığı kaynaklardan öğrenilmiştir. Karakaya Barajına sınırdır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

7623 m²55 km757 m38° 21’ 07”38° 37’ 52”K40-C1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Karababa-Kİlİsetepe Mound

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Karababa
Mevkii•:•Karababa

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement from early Bronze 
Age to the Middle Age.  There are many illegal excavations on its surface.
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KARAHÖYÜK

Karahöyük; Arguvan İlçesinin 5 km. kuzeydoğusunda, Arguvan – Karahöyük  yolunun sağında, mahalle okulunun hemen 
yanındadır. Etrafını doğuda köy evleri, güneyde Ağtepe Mevkii, batıda Kavaklı Mevkii ve kuzeyde Küllük Tepesi çevrelemektedir.

Tepede toplanan seramiklerin özelliklerine göre höyükteki en eski yerleşim Eski Tunç çağından başlamıştır. Bundan sonra 
yerleşim, seramik özelliklerine göre, Eski Hitit – Hitit İmp. – G. Hitit ve muhtemelen Hellenistik-Roma çağına kadar devam etmiştir.

Höyüğün batı ve kuzey yönlerinde tarla olarak kullanılması nedeniyle bazı taş temel kalıntıları açığa çıkmıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

20.000 m²79 km1213 m 38° 18’ 50”38° 48’ 49”K40-B4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Karahöyük
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•10.05.1975/8453
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B4
Ada:•-
Parsel:•-

Kara Mound 

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement from early Bronze 
Age to Hellenistic Roman period.  
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KARAYIĞMA-5 TÜMÜLÜSÜ

Arguvan-Hekimhan yolunu takiple Armutlu Mahallesinin kuş uçuşu (Türker Mevkiinin) 500-600 m. güneydoğusunda, tepelik 
alan üzerindedir. 15-16 m. çapında ve 2-2,5 m. yüksekliktedir. Üzeri çevreden toplanan taşlarla yığılmıştır. Geç Roma Dönemine 
tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1491 m²80 km1375 m38° 11’ 13”38° 49’ 21”K40-A3

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A3
Ada:•-
Parsel:•-

Karayığma-5 Tumulus

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:••
Mahalle•:Armutlu
Mevkii•:•Karayığma

The tumulus is located inside the borders of the Arguvan district and covers a big area. It dates back to the late Roman period.  
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KAYABAŞI TÜMÜLÜSÜ

Arguvan-Hekimhan karayolunun Bozan Çayı (Ulu Çay) üzerindeki köprüye varmadan yolun 150 m. kadar kuzeyinde, Çavuş 
Mahallesinin 700 m. kuzeydoğusunda, Bozan Mahallesinin ise 700-800 m. kadar doğusundaki Kepez Mevkiinde, yamaç üzeri 
düzlüktedir. 15 m. çapında, 1,5-2 m. yükseklikte, çevreden sağlanan siyah kırma taşla yığılmıştır. Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

354 m²78 km1241 m38° 14’ 14”38° 49’ 19”K40-A3

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A3
Ada:•-
Parsel:•-

Kayabaşı Tumulus

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Bozan•
Mevkii•:•Kepez

The tumulus is located inside the borders of the Arguvan district and covers a small area. It dates back to the late Roman period.  In the 
course of time, most of its parts were damaged because of illegal excavation.
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KAYABAŞI-2 TÜMÜLÜSÜ

Arguvan’dan – Hekimhan’a giden yolun geçtiği Bozan Mahalle Köprüsünün 150 m. kadar kuzeydoğusunda yamaç alan 
üzerinde olup orta bölümde eski kazı çukuru mevcuttur. 25 metre çapında, 1-3 m. kadar yüksekliktedir. Kayabaşı-1 Tümülüsüne 150 
m. kadar mesafesi vardır. Geç Roma Dönemine tarihlenebilir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1875.66 m²72 km1220 m38° 14’ 16”38° 49’ 18” K40-A01

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A01
Ada:•-
Parsel:•-

Kayabaşı-2 Tumulus

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Bozan•
Mevkii•:•-

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

        Malatya-Arapgir karayolunun 67. km. (Arapgir-Malatya yolunun 50 km. de) Söğütlü Çayı’nın Levenge Mahallesinde, Karakaya 
Baraj Gölüne döküldüğü yerin hemen güney batısında, karayolunun ve köprünün  250 m. güneydoğusundaki yamaçlık alan 
üzerindedir. Yüzey taşlıktır.Yüzeyde çok az sayıda Roma seramiği toplanmıştır.Tepeliğin batı ve kuzey yamacı kayalıktır. Kayalıklarda 
eşilmiş durumda mağara mevcuttur. Tepelik alan yerleşime uğramış bir mezarlık alanı olarak düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3388.95 m²67 km732 m38° 28’ 10”38° 46’ 00” K40-B04

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Bahçeli
Mevkii•:•Levenge

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.04.2013/832
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K.40.B.04
Ada:•-
Parsel:•-

Cemetery and Settlement of Levenge

They are located inside the borders of Arguvan district and cover a large area. Based on their architectural tracks, they probably belong 
to the Roman period.
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MORHAMAM (UZUNOĞLAN) HÖYÜĞÜ

Morhamam’ın 2 km. güneydoğusunda, Karakaya Baraj Gölü’nün kıyısında, doğal bir tepe üzerindedir. Kalker kayalığı üzerinde 
yaklaşık 150 – 200 m. uzunlukta, 50 m. genişlikte ve 10 m. yükseklikte bir höyüktür. Kenarları oldukça dik olan tepenin üzerinde 
küçük bir düzlük bulunmaktadır. Yamaçlarda doğal aşınmayla ortaya çıkan taş duvar izleri görülmektedir.

Höyükte İlk Tunç Çağından itibaren bazı kesintiler ile sürekli olarak yerleşmenin sürdüğü, Orta Çağ’ın başlarında buradaki 
yerleşmenin daha önem kazandığı anlaşılmaktadır. Karakaya Baraj Gölüne bakan yamaçta kaçak kazı çukurları görülmektedir. Yüzey 
buluntularına göre demir ergitme merkezi olabileceği de düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

20.000 m²59 km692 m 38° 23’ 43”38° 40’ 18”K40-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Morhamam
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•27.12.1992/1110
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Morhamam (Uzunoğlan) Mound

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement from early Bronze Age 
to the beginning of Middle Age.  
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MORHAMAM KÖYÜ NEKROPOL ALANI

İlimiz, Arguvan İlçesi, MorhamamMahallesi, aşağı mezarlığın hemen 40-50 m. kadar kuzeyinde bir Nekropol alanı yer alır. 
Nekropolün yükseltisi 18-20 m. kadardır. Nekropol alanı yükseltisinin kuzey ve doğu tarafındaki eteklerinden köy evlerinin damların 
üzerini sıvamak amacıyla toprak alındığı tespit edilmiştir. Nekropol tepesinin üzerinde 1940-50’li yıllarda bir jandarma karakolu 
olduğu ve daha sonra buradan taşındığı köylülerce belirtilmiştir. Tepe alanının stratigrafi veren aynaları incelendiğinde yoğun 
miktarda insan kemiğine rastlanması, burasının bir nekropol olduğunu teyit etmektedir. Nekropolun 1500 m. kadar güneyinde M.Ö. 
3000’den başlayan Eski Tunç Çağı ve etekler ile doğuya uzanan alanlarda ise Bizans ve Orta çağda da yoğun bir yerleşime görmüş 
olduğu belirlenen Morhamam-Uzunoğlan Höyüğünün mezarlığı ya da bir başka yerleşimin mezarlığı olacağını düşündürmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

150 m²58 km716 m38° 22’ 54”38° 41’ 08”K40-D2

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D2
Ada:•-
Parsel:•-

Necropolis of Morhamam Village

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Morhamam
Mevkii•:•Köyiçi

The necropolis is located inside the borders of the Arguvan district and covers a small area. It was used as a settlement from 3000 B.C.  
to the Byzantine and Middle Age periods.
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YENİKÖY HÖYÜĞÜ

Orta büyüklükte olan höyük, Arguvan-Yeniköy sınırları içinde İbicek Mevkiindedir. Arguvan’dan Yeniköy’e giden yolun hemen 
kuzeyinde, tarım arazileri içindedir. Ortalama yüksekliği 20 metre kadardır. Yüzeyinde açkılı kırmızı-siyah bezemeli Karaz tipi astarlı 
seramikler ile büyük pithos parçaları ve bazalttan öğütme taş parçaları edilmiştir. Höyük, yamaçlarında yer yer kaya ve taş parçalarıyla 
tahkim edilmiş bir görünüm arz etmektedir. Kuzeyde, tepe noktasına yakın ve tepe üzerinde yer yer kaçak kazı çukurları mevcuttur.    
Höyüğün çevresi dikenli tel örgü ile çevrilidir. M.Ö. 3000’lerden başlayan, özellikle Erken Tunç I-II-III ve Orta Tunç ve sonrasında kısa 
süreli M.Ö. 1. bine ait bir yerleşim olarak tanımlanan höyük yerleşimi eteğinde tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

18.000 m²80 km1396 m 38° 15’ 32”38° 50’ 24”K40-B4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Yeniköy
Mevkii•:•İbicek

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•11.07.2010/1884
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B4
Ada:•-
Parsel:•-

Yenİköy mound

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement from early Bronze Age 
to 1000 B.C.  There are many illegal excavations on its surface.
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YIĞMATEPE TÜMÜLÜSLERİ I-II-III

Arguvan İlçesi, Armutlu Mahallesinde bulunan tümülüsler üç adettir. 
YIĞMATEPE TÜMÜLÜSÜ I:  Arguvan’dan Hekimhan’a giden yolu takiple Muroğlu Mevkiine kuş uçuşu 1500 m. güneyindeki tepelik alandadır. 

Hekimhan - Ballıkaya Mahallesi - Çakıroğlu Tümülüsü’nün 500 m. kadar doğusunda yer alır. 4-5 m. yükseklik, 560 m. çapında, çevreden toplanmış 
siyah moloz taşlar ve toprakla yığıldığı gözlenmiştir. Orta bölümü yayvandır. Kaçak kazı ile taşların bir kısmı orta bölüm kenarlarına yığılmıştır. Roma 
dönemindendir.

YIĞMATEPE TÜMÜLÜSÜ II: Arguvan’dan Hekimhan’a giden yolu takiple Muroğlu Mevkisinin kuş uçuşu 1600 m. güneyindeki tepelik alandadır. 
Hekimhan - Ballıkaya Mahallesi - Çakıroğlu Tümülüsü’nün 650 m. kadar doğusunda yer alır. Armutlu-I Tümülüsü’nün 180-200 m. kadar doğusundadır. 
120 m. çapında, 16-17 m. yüksekliğinde olup Malatya yöresindeki tümülüslere göre çok büyük bir tümülüstür. Üzeri siyah moloz taşlar ve kaya 
parçalarıyla yığılıdır. Orta bölümde kaçak kazı girişimi izlenmiştir. Roma Dönemine tarihlenmektedir. 

YIĞMATEPE TÜMÜLÜSÜ III: Arguvan’dan Hekimhan’a giden yolu takiple Armutlu Mahallesinin 1500 m. kadar güneybatısında, 2 Nolu büyük 
tümülüsün 500 m. kadar kuzeydoğusunda, Muroğlu Mevkiinin 1600-1650 m. kadar güneyinde, 30 m. çapında, 3-3,5 m. yüksekliğindedir. Çevreden 
sağlanan taş parçalarıyla yığılmıştır. Orta ve kenar alanda kaçak kazı ile taşların bir bölümü dağıtılmıştır. Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2602 m²
9968,50 m²
1429,50 m²

80 km
80 km
80 km

1670 m
1649 m
1620 m

38° 09’ 09”
38° 09’ 23”
38° 09’ 30”

38° 49’ 26”
38° 49’ 32”
38° 49’ 43”

K40-A3
K40-A3
K40-A3

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A3
Ada:•-
Parsel:•-

Yığmatepe Tumulus I-II-III 

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Armutlu
Mevkii•:•Yığmatepe

The tumuli are located inside the borders of the Arguvan district and cover a big area. They date back to the late Roman period.  In the 
course of time, most of their parts were damaged because of illegal excavations.
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YUKARI SÜLMENLİ HÖYÜĞÜ

Malatya-Arguvan karayolundan sola ayrılan yolun 5. km.sindeki Yukarı Sülmenli Mahallesinin içinde, evlerin batı yönündedir. 
Etrafı tel örgüyle çevrilmiş höyük orta büyüklükte - yayvan tipli olup yaklaşık 5-20 m. yüksekliktedir. Yüzey buluntularına göre İlk, 
Orta ve Son Tunç dönemlerinde yerleşim görmüştür. Höyük yüzeyinde ince - beyaz açkılı - çizgili seramiğe ve bazalttan öğütme 
taşı parçalarına rastlanmıştır. Höyük üzerinde günümüzde de defin işlemi devam eden köy mezarlığı, su deposu ile çeşme ve 
kuzeydoğu eteğinde Şıhı Dede Ziyareti (Türbesi) mevcuttur. Höyüğün önceden batı, güneybatı ve güneydoğusunda iş makinesiyle 
yol açılmış ve toprak alınmış olduğu gözlenmiştir. Höyüğün mezarlık alanının, su deposu vb. amaçlarla kullanılmış olması yoğun bir 
tahribata neden olmuştur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

7900 m²65 km1109 m38° 44’ 53”38° 44’ 31”K40-D2

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D2
Ada:•-
Parsel:•103

Yukarı Sülmenlİ Mound

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Yukarı Sülmenli
Mevkii•:•Köyiçi

The mound is located inside the borders of the Arguvan district and covers a large area. It was used as a settlement in Bronze Age.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL
YAPILAR
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KARA HAN

Kara Han; Arguvan İlçesi, Güngören Mahallesi, Haraba mevkiinde, Malatya-Arguvan-Divriği yol güzergâhındaki yolun 
Güngören ile Kömürlük Mahalleleri arasında, Haraba Mevkiinin 1 km. kadar doğusundadır. Uludere’nin hemen doğusunda, kuzey-
güney istikametinde inşa edilmiştir. Yapı 16 x 28 mertekarelik alan üzerindedir. Girişi güneyden sağlanmıştır. Avlu ise kare plan 
göstermesine rağmen birkaç parça moloz taştan yapılmış olup duvar izinden başka bir şey kalmamıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, 
burasının bir kervansaray olduğu ve yanında hamamının bulunduğundan söz edilmektedir. Hanın mekânlarının üst örtüsü çökmüş, 
sadece giriş cephesi ile bunun her iki yanındaki odaların tonozlarının az bir kısmı kalmıştır. Hanın plan özellikleri dikkate alındığında 
ve benzerleriyle mukayese edildiğinde 13. yy. Selçuklu Dönemi’ne tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1200 m²83 km1247 m38° 15’ 19”38° 53’ 35”K40-B1

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B1
Ada:•-
Parsel:•-

Kara Inn 

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Güngören
Mevkii•:•Haraba

It is located inside the borders of Arguvan district, in a village called Güngören. Based on its architectural tracks, it probably dates back to 
the 13th century.
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KIZILCA HAN

Malatya’nın Arguvan İlçesinden Divriği’ye giden yolda Kömürlük ile Yoncalı Mahallesi arasındaki asfaltın 30 m. batısında, 
Alhasuşağı Mahallesi sınırları içerisindedir. Han doğuya meyilli bir yamaç üzerinde, güney-kuzey doğrultusunda inşa edilmiştir. 27,00 
x 17,40 m. ebatları ile 469,80 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Dış duvarlar 1,20 m., iç duvarlar 0,80 m. kalınlığında örülmüştür. Hanın 
güneye bakan giriş eyvanının her iki tarafında birer servis mekânı bulunmaktadır. Bunların gerisinde üç tane barınak yer alır. Hanın 
köşe kemer, portal ve ayak dış kaplamalarında kırmızımsı kesme taş kullanılmıştır. Kalan bölümlerden duvarlarda kaba yonu, içlerinin 
ise moloz taş örgülü olduğu anlaşılmaktadır. Bazı duvarları az da olsa ayakta kalabilmiştir. Kitabeye rastlanmamıştır. Plan tipi diğer 
hanlarla karşılaştırıldığında tarihlendirme yapmak güç olmasına rağmen Selçuklu Dönemi eseri olabileceğini düşündürmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1000 m²86 km1395 m38° 15’ 11”38° 57’ 14”K40-B1

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-B1
Ada:•-
Parsel:•-

Kızılca Inn 

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Arguvan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Alhasuşağı
Mevkii•:•Karahan

It is located inside the borders of Arguvan district, in a village called Alhasuşağı. It was made of hewn stone. Based on its architectural 
tracks, it probably dates back to the 13th century.


