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KULUNCAK
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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BİCİR KÖYÜ YAMAÇ YERLEŞİMİ

      Kuluncak İlçesine 15 km. uzaklıkta, Bicir Mahallesinin yaklaşık 4,5 km. güneybatısında ve mahalle yolunun  200 m. güneydoğusunda 
yer alır. Günümüzde tarım arazisi olarak kullanılan alan, kuzey - güney doğrultuda uzamakta olup, doğu ve batı yönde dere ile 
sınırlandırılmıştır. Arazide bitişik iki adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kazı çukurları 10 m. uzunlukta, 3 m. genişlikte, 2 m. 
derinliktedir. Çukurlarda mimari yapı kalıntılarına ait mimari bloklara, arşitrav, friz sütun parçalarına, kapama kiremitlerine ve seramik 
parçalarına rastlanmıştır. Söz konusu alanın Roma Dönemine ait bir yamaç yerleşimi olması muhtemeldir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde130 km1534 m 37° 32’ 29”38° 53’ 59”K39-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Kuluncak
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Bicir
Mevkii•:•Taşlıtarla

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•14.11.2008/1056
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-A1
Ada:•107
Parsel:•1-2-3-4-5

Hillside Settlement of Bİcİr Village 

The settlement is located inside the borders of the Kuluncak district. It probably dates back to the Hellenistic-Roman period.  In the course 
of time, most of its parts were heavily damaged by illegal excavations.
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EŞREF HÖYÜĞÜ

        Eşref Höyüğü; Konaktepe Mahallesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Höyük, Konaktepe - Kuluncak yolu üzerinde, 
Konaktepeye 1 km. mesafede, yolun 300 m. güneyinde, tarlaların arasında yer almaktadır. Kuzeyindeki Karıncalık - Konaktepe yoluyla 
höyüğe ulaşılır. Kuzey, güney ve doğu yönünde meyillenen bir tepe üzerinde yer alan höyük dolgusu, yaklaşık olarak 30 - 35 m. 
uzunluğunda, 15 m. genişliğinde ve 4 m. yüksekliğindedir. Üzerinde bol miktarda Tunç Dönemine ait Karaz tipi seramik parçalarına 
rastlanmıştır. Höyüğün üzerinde bulunduğu tepenin güney yamacında, höyük koruma sınırına kadar teraslama yapılmıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde129 km1702 m 37° 43’ 46”38° 56’ 16”K39-A2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Kuluncak
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Konaktepe
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•22.11.1990/737
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-A2
Ada:•-
Parsel:•-

Eşref Mound

The mound is located inside the borders of the Kuluncak district. It dates back to the Bronze age.  In the course of time, most of its parts 
were damaged.
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TOSUNBÜKÜ MEZRASI MOZAİKLİ ALAN

      Kaynarca Mahallesi, Tosunbükü Mevkiinde(kızılargaç), Kayısı bahçesinin içinde yer alır. Kaçak kazı neticesinde ortaya çıkmış 21 x 
22 m. ebadındaki alanın daha geniş bir yer kapladığı düşünülmektedir. Hamam yapısına ait olabileceği tahmin edilen alanda 60 cm. 
kalınlığında, 3,5 m. uzunluğunda, kuzey - güney yönünde ve devam ettiği izlenen duvar izi vardır. Doğu - batı yönünde ise 2 m. bir 
duvar izi bulunmaktadır. Duvar kalıntısının altında pişmiş topraktan su borusu görünür. Tabanda bir kısmı tahrip olmakla beraber 
geometrik, bitkisel ve stilize hayvan motifleri bulunan yer mozaiği bulunmaktadır. Alanın çevresel yayılımının tahminen 1,5 dönüm 
kadar olduğu tahmin edilmektedir. 

      Alan, Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir. Mozaikli alanın hemen çevresi ve üzeri kayısı ağaçlarıyla çevrilidir ve tarım amaçlı 
kullanılmaktadır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde140 km1126 m 37° 38’ 05”38° 43’ 47”K39-D2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Kuluncak
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kaynarca
Mevkii•:•Kızılargaç

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/489
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. 

Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-D2
Ada:•106
Parsel:•91

Mosaic Ground of Tosunbükü

It is located inside the borders of the Kuluncak district. It probably dates back to the late Roman period.  In the course of time, most of its 
parts were damaged by illegal excavation.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL
YAPILAR
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KABAK ABDAL TÜRBESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde124 km1367 m37° 35’ 44”38° 53’ 16”K39-A1

Shrine of Kabak Abdal

       Türbe, Mahallenin yaklaşık olarak 2 km. kuzeybatısında yer alır. Tepe üzerinde bulunan türbenin etrafı bugün de kullanılan 
bir mezarlık alanıyla çevrilidir. Toprak bir patikayla türbenin bulunduğu yere ulaşılmaktadır. Yakın zamanlarda büyük çaplı onarım 
geçirmiştir. Orijinal durumu bozulmuştur. Kare planlı türbenin üst yapısı tromplara oturmaktadır. Üst yapı elemanı kubbedir. Güney 
cephesinden, yuvarlak kemer açıklıklı bir kapı ile yapıya girilmektedir. Kapının üzerinde çok yıpranmış durumda bir kitabe yer alır.   
Kitabede sadece H. 1271 (M. 1844) tarihi okunmaktadır. Üst yapıda, binanın köşelerinde sonradan getirilip eklenen mezar taşları 
yerleştirilmiştir. Dışarıdan kubbe ve duvarlar betonla sıvanıp boyanmıştır. İç mekân oldukça loş durumdadır. Batı cephesindeki tek 
bir pencere ile aydınlanmaktadır. Kuzey cephesinin ortasında bir niş yer almaktadır. Sanduka mezar kuzey - güney doğrultusunda 
uzanmakta olup beton sıvalıdır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Türbe
•• Yapım•Tarihi•: H. 1271 ? (M. 1844)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-A1
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Kuluncak
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Alvar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•27.02.1992/1111

It is located inside the borders of the Kuluncak district. It was made in 1844. It was constructed in the period of Ottomans. 


