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Yeşilyurt Kiraz Festivali: Haziranın 3. haftası

Yeşilyurt Cherry Festival: 3rd week of June

YEŞİLYURT
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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BÜRÜCEK YAYLASI ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

       Yeşilyurt İlçesinden Gündüzbey’e devamla, Gündüzbey’den Bürücek Yaylasına giden yolun 13. km.sinde, yolun hemen 200 
m. kadar doğusunda, hafif tepelik alan üzerindedir. Kaçak kazı neticesinde yüzeyin hemen altında başlayan horasan örgülü bina 
kalıntısına ait oda bölümlerinden yapının kuzey ve doğu yönü (20 x 10 m.) açıktadır. Ortada 10 x 15 m.lik alan tahrip edilmiş olan  
Geç Roma Dönemine ait “Gözetleme Yeri Alanı”, Üçgöze Mahallesi yol ayrımına 1700 m.dir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

737,98 m²26 km1903 m38° 19’ 19”38° 11’ 46”L40-C1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site of Bürücek Plateau

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Ortaköy•
Mevkii•:•Bürücek Yaylası

It is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a big area. It dates back to the late period of Romans.  In the course of 
time, most of its parts were damaged.
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CİHANKALESİ ARKEOLOJİK YERLEŞİM ALANI

            Malatya - Ankara karayolunun 10. km.sinden sola devam eden Atalar Mahallesi - Fadıloymağı yolunu takiple, köprüden 
sağa devam eden stabilize yolla ulaşılan Fadıloymağı’dan  ( 20. km.deki) 7,5 km. toprak dağ yolu sonundaki tepelik alandadır 
(Fadıloymağı’nın batısından kuş uçuşu 2 km.). Cihankalesi Mevkiindeki kayalık - tepelik yamaç alanda taş duvar - yerleşim izleri, 
üst noktada yerleşime dair horasanla örgülenmiş ve kaçak kazıyla ortaya çıkmış, duvarları kireç katkılı sıvayla sıvanmış mekânlar 
bulunur. Üst bölümde ve yamaçlıkta mezarlık alanı da olabilir. 

          Çevrede çok az Tunç Dönemi seramik izlenmiştir. Karaz tipi, iki parça bulundu; ki bunlar başka alandan devşirme gelmiş olabilir. 
Yoğun Roma ve Bizans seramik ile demir cürufuna rastlanılmıştır. Alanın Roma Döneminde ileri karakol ve çevresinde de yoğun 
yerleşim olma ihtimali kuvvetlidir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

10.592,96 m²37 km1840 m38° 08’ 38”38° 13’ 17”L40-D2

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-D2
Ada:•-
Parsel:•-

archaeological site of Cİhankalesİ

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Atalar
Mevkii•:•Fadıloymağı Mezrası

It is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a large area. It dates back to the period of Roman and Byzantine. 
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GÖZBABA TÜMÜLÜSÜ

         Malatya - Ankara karayolunun hemen solunda, yüksek bir tepe üzerinde, kayalık alandan sağlanan taş parçalarıyla tümülüs 
yükseltisi oluşturulmuştur. Tümülüs yaklaşık 40 m. çap ve 8 m. kadar yükseltiye sahiptir. Tümülüs üzerinde geçmiş yıllarda yoğun 
olarak kaçak kazı yapıldığı görülmüş olup mezar odası dromosu olduğunu tahmin ettiğimiz taş bloğun bir kısmı açığa çıkmış 
vaziyettedir. 

          Tümülüs yapısından burasının M.S. 2. yy. Roma Dönemine tarihlenebilmektedir. Tümülüsün orta kısmından büyük miktarda 
taş parçalarının alınarak kenara yığılmış olması, burasının her türlü fiziki müdahaleye açık olduğu izlenimini vermektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde15 km1103 m 38° 09’ 52”38° 18’ 53”L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:İkizce - Fatih Arası
Mevkii•:•Elemendik

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•15.09.2005/963
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Gözbaba Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Yeşilyurt district, on the Malatya-Ankara highway. It dates back to the period of Romans, 
2nd century A.D.  In the course of time, most of its parts were heavily damaged by illegal excavations.
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HÖYÜKTEPE TÜMÜLÜSÜ

         Eski Görgü Mahallesinin kuş uçuşu 900 m. kadar güneybatısındaki sarp kayalıklarla örtülü tepelik alanın uç noktasındadır. Yaklaşık 
50 m. çapında 7 - 8 m. yüksekliğindedir. Üzeri çevreden sağlanan kaya parçalarıyla yığıntılıdır. Üzerinde yer yer 3 - 4 m. derinlikte 
kaçak kazı çukurları olan 150 m2’lik alan tahribata uğramıştır. Tümülüsün 15 m. kadar güneydoğusundaki yamaçta bulunan 12 - 13 
m. yüksekliğindeki kaya bloğu yer yer düzleştirilmiş olup hemen etek tabanında 7 x 4 m. ölçüsündeki alanın güneydoğuya bakan 
bölümünde 2,5 m. derinliğinde bir alan oluşturulduğu izlenmiştir. Alanın tabanında iki parça düzleştirilmiş kaya parçası vardır. 

      Tümülüs ve çevresindeki alan Geç Roma Dönemine tarihlenebilir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5646 m²26 km1541 m 38° 06’ 10”38° 15’ 22”L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Görgü (Cafana)
Mevkii•:•-

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

Höyüktepe  Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a large area. It probably dates back to the late period of 
Romans.  In the course of time, most of its parts were heavily damaged.
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KADI KALESİ YERLEŞİMİ

        Görgü- Cafana’nın (Eski Cafana Mahallesi yerleşimi)  kuzeybatısındaki yüksek tepenin güney düzlüğünde başlayan yerleşim 
izleri, tepe uç noktasına doğru kaya kütleleriyle kesintiye uğramıştır. Tepe noktasında ise yerleşim yapı izleri gözlemlenmiştir. Bizans 
döneminde yerleşim gören tepe, tamamen Malatya Ovası’na hâkim bir noktadadır. Üzerinde kaçak kazı çukurları mevcuttur. 

          Bizans Dönemine ait seramik parçaları yüzeyde tespit edilmiştir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

16.055 m²30 km1329 m38° 06’ 29”38° 16’ 01”L40-A4

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•15.09.2005/962
•• Koruma•Derecesi•:•1. ve 3. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Settlement of Kadı Castle

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Görgü (Cafana)
Mevkii•:•-

The settlement is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a large area. It dates back to the period of Byzantines.  In 
the course of time, most of its parts were damaged by illegal excavations.
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KALETEPE ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

         Malatya - Kayseri karayolunun 14. km.sinden sağa, Kuşdoğan’a giden yolu 6 km. takiple köyün 1 km. kadar kuzeyinde, hafif 
tepe üzerinde ve yamaç yerleşimidir. Kuzey - güney uzantılı, kuzey yönde yaklaşık 10 m. dolgu tabakalı, güneyde düz yerleşimli, 
batı yamaçta ise mezar olabilecek (?) kısa süreli yerleşim izi vardır. Özellikle kuzey tarafında höyük taşlarla tahkim edilmiştir. Yamaç 
ve höyükte yer yer kaçak kazı çukurları vardır.

          M.Ö. 3000’den başlayan uzun süreli ve bir kesintiden sonra Bizans Döneminde de batı yamaçta yerleşim izleri mevcuttur.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

14.002 m²20 km922 m38° 07’ 38”38° 21’ 05”L40-A3

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

Archaeological Site of Kaletepe 

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Kuşdoğan
Mevkii•:•Kale

It is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a large area. It dates back to the B.C 3000. 
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KALETEPE HÖYÜĞÜ

         Şabandede Mevkiinde yer alan höyük, üzerinde yapılan yüzey araştırmalarına göre Roma ve Bizans Devirlerini kapsamaktadır. 
Çay yatağı kıyısında bir konglomera üzerinde yer alan höyüğün yüksekliği kesin olmamakla birlikte 14 - 15 metre civarındadır. 
Yayvan konik görünümlüdür. Höyük üzerinde daha evvel yapılan kaçak kazılarda bir bölümü meydana çıkarılmış beşik tonozlu bir 
mekân yer alır. Bu bulgularla mimari varlığın Bizans Kilisesi veya Bazilikası olabileceği sanılmaktadır. Höyük kuzeyinde küçük bir 
tarla, güneyinde İnek Pınarı Deresi, diğer yönlerinde ise yollarla çevrilidir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2168 m²12 km1049 m38° 13’ 04”38° 17’ 01”L40-A3

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•13.02.1986/1836
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A3
Ada:•305
Parsel:•4

Kaletepe Mound

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Mollakasım
Mevkii•:•Şabandede

The mound is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a big area. It dates back to the period of Roman-Byzantine.  In 
the course of time, most of its parts were damaged.
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ROMA MEZARI

     Taftacık mevkinde bulunan mezar, eğimli bir tepenin doğusunda, yüzey toprağından yaklaşık 50 - 60 cm. aşağısından 
başlamaktadır. Bahçe içerisinde teraslama yapımı sırasında rastlanılan mezardan iki adet deforme olmuş insan iskeletine ait 
parçalar, bir adet sağlam cam koku şişesi, iki adet de tamamen parçalanmış koku şişesi parçalarına rastlanılmıştır. Duvar yapısı 
dört tek parça 190 x 160 cm., 190 x 160 cm., 110 x 160 cm., 112 x 160 cm. ebatlarında kalker karakterli, yaklaşık 26 cm. kalınlıkta, 
düz - tıraşlanmış durumdadır. Yüzeylerde hiç bir bezeme yoktur. Mezarın tabanı ise yörenin milli - marnlı toprağı ile mevcut kırık 
taşçıklarla harmanlanarak blokajlanmıştır. Mezarın üzerinde üç adet kapak taşı mevcuttur. Dış yüzeyleri doğal bırakılmış, mezarın 
içine dönük yüzleri düzeltilmiş olup kalker karakterli kireç taşındandır. Mezarların üzeri örtülerek korunması sağlanmıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

25 m²12 km987 m 38° 03’ 24”38° 18’ 01”L40-A3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•-
Mevkii•:•Taftacık

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•27.09.2001/4327
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A3
Ada:•36
Parsel:•12

Roman Tomb

The tomb is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a small area. It dates back to the period of Romans.
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TAVŞANBURUNTEPE HÖYÜĞÜ

        Görgü Mahallesinde bulunan höyük doğal tepe üzerinde, güney - kuzey akslı, yayvan, 110 - 115 m. aks çaplı, yer yer 6 - 7 - 10 
m. yükseltili bir yapıya sahiptir. Özellikle höyüğün doğu kısmı etekleri tarımsal amaçlı teraslanmıştır. Bu nedenle höyüğün etek 
kısımları zarar görmüştür. 

      Yüzeyde Eski Tunç 2 - 3 Dönemi boya bezemeli seramik parçaları tespit edilmiştir. Eski Tunç dönemine ilişkin önemli veriler 
barındırmaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde25 km1090 m 38° 06’ 21”38° 17’ 06”L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Görgü (Cafana)
Mevkii•:•Örentepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•15.09.2005/964
•• Koruma•Derecesi•:•1. ve 3. Derece Ark. 

Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Tavşanburuntepe  Mound

The mound is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It dates back to the old Bronze Age.
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TAVŞANBURUNTEPE TÜMÜLÜSÜ

              Malatya - Adıyaman karayolu üzerindeki Görgü (Cafana) Mahallesi ile güneybatısına düşen Eski Görgü Mahallesi yerleşiminin 
arasındaki yolun batısındaki tepelik alan üzerindedir. 20 - 25 m. çapında, 2 - 2,5 m. kadar yığıntılıdır. Çevreden sağlanan kaya 
parçalarıyla oluşturulmuştur. Üzerinde beş kaçak kazı çukuru mevcut olup yoğun tahribat vardır. Üzerinde betondan 125 no’lu 
pilye noktası yer alır. 

           Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1832,50 m²20 km1199 m 38° 06’ 48”38° 17’ 24”L40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Görgü (Cafana)
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma• Derecesi• :• 1. Derece Ark. 

Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Tavşanburuntepe Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Yeşilyurt district and covers a big area. It probably dates back to the late period of 
Romans.  In the course of time, most of its parts were heavily damaged.
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ÜÇTEPE TÜMÜLÜSLERİ I - II - III

     Çayırköy’de bulunan tümülüsler Malatya - Kayseri karayolunun 14. km.sinden Çayırköy’e giden yolu 9,5 km. takiple, köyün kuzeyinde, tepe 
üzerinde kısa aralıklarla üzeri toprak yığıntılı üç tümülüs vardır. 

      1 Nolu Tümülüs: 2 m. yüksekliğinde, yaklaşık 30 m. çapındadır. Ortası ve batı tarafı tamamen kaçak kazı ile dağıtılmıştır. Batıdaki kesme taştan 
yapılmış mezar dromosu açıktadır. Orta bölümde çökme izlenmiştir. Büyük ihtimalle soyulmuş olabilir. Geç Roma Dönemine tarihlenen tümülüsün 
1. derece arkeolojik sit özelliği vardır.  

       2 Nolu Tümülüs: 1 Nolu tümülüsün 500 m. kadar kuzeyinde, üzeri düzlük tepe üstünde, 25 m. çapında, 2,5 - 3 m. yükseklikte toprak yığıntılıdır. 
Kuzey - kuzeydoğu bölümü tamamen kaçak kazı ile alınmıştır. Doğuya bakan mezar odası girişi açıkta, blok taşlarla örgülü mezarın içeri doğru girişi 
2,5 m. sonra taşla doludur. Büyük ihtimalle yakın zamanda soyulmuş olabilir. Geç Roma Dönemine tarihlenen tümülüsün 1. derece arkeolojik sit 
özelliği vardır. 

         3 Nolu Tümülüs: 2 Nolu tümülüsün 150 m. kadar kuzeyinde, 30 - 35 m. çapında, 2,5 - 3 m. yükseklikte toprak yığıntılıdır. Mezara ortasından kaçak 
kazıyla girilmiş, ortadaki kesme taştan yapılmış mezar yatağının (195 x 105 cm. ebatta, 70 cm. derinlikte) üzerindeki kapak taşının kırılmış olduğu 
izlenmiştir. Mezarın güneyindeki küçük dikdörtgen girişte taşlar mevcuttur. Mezarın yakın zamanlarda büyük bir ihtimalle soyulmuş olabileceği 
düşünülmektedir. Geç Roma Dönemine tarihlenen tümülüsün 1. derece arkeolojik sit özelliği vardır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

14.002 m²20 km922 m38° 07’ 38”38° 21’ 05”L40-A3

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

Üçtepe Tumuli (Three Hılls) I-II-III
•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Çayırköy
Mevkii•:•Üçtepeler

The tumuli are located inside the borders of the Yeşilyurt district and cover a large area. They date back to the late period of Romans.  In 
the course of time, most of their parts were heavily damaged.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL
YAPILAR
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CAMİİ KEBİR MİNARESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km988 m38° 14’ 50”38° 17’ 42”L40-B3

Minaret of Camİİ Kebİr
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Gündüzbey
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.09.2009/1372
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Mahalle Halkı
•• Yapım•Tarihi•:•19. YY.
•• Orjinal•Kullanımı•:•Minare
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B3
Ada:•244
Parsel:•1

          Gündüzbey Mahallesinde bulunan minare mahalle halkının katkıları ile M. 1889 - 1890 yılında tamir olunmuştur. Eski cami 
yıkılmış, yerine yeni cami yapılmıştır. Minare eski hali ile günümüze kadar gelmiştir.

           Minare kare kaideli ve silindirik gövdelidir. Kare kaideden gövdeye bağlı papuçlukla geçilmektedir. Silindirik gövde kaideye 
ve şerefe altına yakın kısımlarda birer adet silme yer almaktadır. Şerefe altı taştan dört sıra halinde silmeler bulunmaktadır. Silme 
sıraların üzerine kabartma şeklinde V, ters V (Λ) şeklinde motifler işlenmiştir. Korkuluk taştandır. Petek silindirik gövdelidir. Külah 
taştandır. Minare iyi durumdadır.

The minaret is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made in 19th century by public. 
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GÖZENE KÖYÜ CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

174 m²53 km1320 m38° 03’ 02”38° 10’ 58”L40-D1

 Mosque of Gözene Village

           Gözene Camii; H. 1230 yılında ( M. 1815) yapılmıştır. Yapı enine dikdörtgen planlıdır. Üzeri kirişlemeli ahşap tavan ile örtülüdür. Dıştan üzeri 

toprak damlı iken sonradan Marsilya tipi kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülmüştür. Kuzey cephede dört ağaç direk üzerine oturan ahşap tavanlı son 

cemaat yeri yer almaktadır. Batı cephesi duvarla kapalıdır. Son cemaat yerinden dört dilimli kemeri bulunan bir kapı ile harim kısmına girilmektedir. 

Kapının kitabe yer almaktadır. İçeride ortada ikişerden toplam dört ayak ile yanlarda duvara bitişik ayaklara oturan kemerler ahşap kirişlemeli tavanı 

taşımaktadır. Kemerler doğu-batı yönünde, ahşap kirişler ise kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Ahşap kirişlemeli tavan dıştan eskiden düz toprak 

dam ile örtülü iken sonradan Marsilya tipi kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülmüştür. Harim kısmı doğu cephede üç, güneybatı ve kuzey cephelerde 

ikişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Mihrap basit bir şeklindedir. Ahşap minberin sanatsal özelliği yoktur. Yapı 190 m2 alan üzerindedir. Caminin 

duvarları moloz taş ve kerpiç malzeme ile örülmüş, içten ve dıştan çamur sıva ile sıvanmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır.

Cami ibadete kapalıdır. Onarılması gerekmektedir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Cami
•• Yapım•Tarihi•: H. 1230 (M. 1815)
•• Mimari•Çağı•: -
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-D1
Ada:•-
Parsel:•721

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Gözene
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•01.11.2006/221

The mosque is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It has a rectangular shape. It was built in 1815.
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GÖZENE KÖYÜ ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

30 m²53 km1317 m38° 03’ 00”38° 11’ 01”L40-D1

Sprıng of Gözene Village

         Gözene Mahallesinin ortasında bulunan çeşme H. 1288 (M. 1871) yılında Hacı Mehmet oğlu Hacı İsmail tarafından yaptırılmıştır. 
Çeşme, enine dikdörtgen planlı ve yonu taşından inşa olunmuştur. Sivri kemerli niş içerisinde çeşmenin taş kitabesi, su içmek 
üzere kullanılan su kabı koymaya yarayan bir nişçik ile bugün suyu akmayan iki lüle yer almaktadır. Çeşmenin bugün su yalağı 
bulunmamaktadır. Duvarlar yonu taşından inşa olunmuş ve üst kısımda bir silme ile nihayetlenmektedir. Çeşme iyi durumda 
olmasına rağmen, köyde yapılan su sondajları nedeni ile suyu azalmıştır. Bu nedenle çeşmenin suyu, yalağın olması gereken yerden 
akmaktadır.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Hacı Mehmet Oğlu Hacı İsmail
•• Yapım•Tarihi•: H. 1288 (M. 1871)
•• Orjinal•Kullanımı: Çeşme
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-D1
Ada:•-
Parsel:•697

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Gözene
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•01.11.2006/222

The spring is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made in 1871 by Hacı İsmail, son of Hacı Mehmet. 
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GÜNDÜZBEY - HACI BEKİR CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde14 km1033 m38° 15’ 32”38° 16’ 58”L40-B4

Gündüzbey - Hacı Bekİr Mosque 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Gündüzbey
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.09.2009/1371
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Ahmet Oğlu Bekir
•• Yapım• Tarihi• :• H. 1299 (M. 1881 - 

1882)
•• Orjinal•Kullanımı•:•Cami
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•-
Parsel:•2537

 Gündüzbey Mahallesinde bulunan Hacı Bekir Camii’n avlu giriş kapısı üzerinde dış cephede yer alan beş satırlık kitabesine göre H. 1299 (M. 1881 - 1882) yılında 
Ahmet oğlu Bekir tarafından yaptırılmış olup avlu giriş kapısının üzerinde iç kısımda yer alan iki satırlık kitabesine göre de H. 1321 (M. 1903 - 1904) yılında tamir 
edildiği anlaşılmaktadır. Caminin avlusuna basık kemerli açıklıktan girilir iken, sonradan iç kısmına taştan söve ve lento yerleştirilerek bir kapı oluşturulmuştur. Kapı 
sonradan demir doğrama olarak yenilenmiştir. Kapının üzerinde minare yer almaktadır. Yapı 180 m2 alan üzerindedir. Minare kapının üzerinde inşa edildiğinden kaidesi 
bulunmamaktadır. Silindirik gövde tuğladandır. Şerefe altında bir sıra bilezik yer almaktadır. Şerefe altı tuğladan kirpi saçaklıdır. Korkuluk kısmı tuğladan yapılmıştır. Petek 
kısmı gövdeye nazaran daha tutulmuştur. Petek ve külah sıvalıdır. Dış kapısından avluya girildiğinde ortada taştan fıskiyeli havuz yer almaktadır. Havuz avluda kazı yapılır 
iken ortaya çıkarılmıştır.

Cami enine dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Önünde kuzey cephede iki katlı son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri H. 1366 (M. 1946 - 1947) yılında 
ilave edilmiştir. Buradaki tamir kitabesi son cemaat yeri duvarında yer almaktadır. Son cemaat yerinin alt katının ön cephesinde yer alan dört adet ahşap ayak üst katı da 
taşımaktadır. Son cemaat yerinin tavanı ahşap kirişlemelidir. Üst kata doğu cephesine bitişik merdivenle çıkılmaktadır. Üst katın ön cephesinde üç adet büyük boyutlu 
pencere yer almaktadır. Üst katın üzeri ahşap kirişleme tavanla örtülüdür. Son cemaat yerin doğu ve batı duvarları kapalıdır. Son cemaat yerinden bir kapı ile harim 
kısmına girilmektedir. Kapının pervaz ve kanatlan çelikten yapılmıştır. Kapı sonradan yenilenmiştir. Harim kısmı enine dikdörtgen planlıdır. Harim ortada sekizgen sütun 
ile yan duvarlara bitişik iki kare ayak doğu-batı yönünde atılmış kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Kemerler iç mekânı kıble duvarına paralel iki sahına ayırmıştır. Sütunların 
üzeri sonradan ahşapla kaplanmıştır. Mekânın üzeri kuzey-güney doğrultusunda atılmış ahşap kirişleme tavanla örtülüdür. Kirişleme tavanda kalem işi geometrik ve 
bitkisel süslemeler yer almaktadır. Harim güney cephede altta kemerli üç, üstte dikdörtgen kesitli üç, kuzey cephede altta dikdörtgen kesitli üç, üstte sonradan açılmış iki, 
batı cephede üstte yer bir adet pencere ile aydınlanır. Mihrap basit niş şeklindedir. Ahşap minberin sanat özelliği bulunmamaktadır. Duvarlar moloz taş örgülü ve üzeri 
sıvalıdır. Döşeme zamanla doldurularak yükseltilmiştir. Caminin çatısı oluklu sac kaplıdır. Caminin doğu cephesine sonradan bir oda ilave edilmiş, bu oda odunluk olarak 
kullanılmaktadır. Batı cephede cenaze yıkama mahalli, avlunun kuzey duvarına bitişik abdest alma yeri yer almaktadır.

The mosque is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made between 1881-1882 by Bekir, son of Ahmet. It has a rectangular shape 
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HACI BEKİR CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

200 m²40 km1424 m38° 19’ 07”38° 08’ 36”L40-C1

Hacı Bekİr Mosque

           Aşağıköy’de bulunan cami H. 1133 (M. 1720) yılında Hacı Bekir tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı enine dikdörtgen planlıdır. Üzeri kirişlemeli 

ahşap tavanla örtülüdür. Dıştan düz toprak damlı iken, sonradan 1980’li yıllarda Marsilya kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülmüştür. Camiye doğu 

cephede yer alan kapıdan girilmektedir. Doğu cephede sonradan betonarme olarak yapılmış üçayak kuzey-güney doğrultusunda uzanan kirişi 

taşımaktadır. Bu kiriş de ahşap çatının çıkıntı yapan saçağını desteklemektedir. Doğu cephede dışarıya açılan altta iki, üstte üç pencere yer almaktadır. 

Pencereler dikdörtgen kesitli ve ahşap doğramalıdır. Caminin içinde doğu ve batı duvarına bitişik iki ayağa oturan, doğu batı yönünde atılmış sivri 

kemer, kirişlemeli ahşap tavanı taşımaktadır. Ahşap kirişler kuzey ve güney yönlere doğru uzanmaktadır. Güney cephede üstte iki dikdörtgen kesitli 

pencere bulunmaktadır. Mihrap sade bir niş şeklindedir. Ahşap minberin sanatsal özelliği yoktur. Kuzeyde tek bir ayak üzerine oturan ahşap mahfil 

doğu ve batı duvarları kenarlarında da devam etmektedir. Duvarlar moloz taş örgülü, üzerleri iç ve dıştan sıvalıdır. Minaresi bulunmamaktadır. 

Güney cepheye bitişik meşruta binası yıkılmıştır. Yapı 11,30 x 10,50  m alan üzerindedir. Cami ibadete kapalıdır.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Hacı Bekir
•• Yapım•Tarihi•: H. 1133 (M. 1720)
•• Orjinal•Kullanımı•: Cami
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-C1
Ada:•-
Parsel:•149

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Aşağıköy
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•01.11.2006/219

The mosque is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made in 1720 by Hacı Bekir. It has a rectangular shape .
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HIROĞLU (HIDIR AĞA) CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km1009 m38° 15’ 04”38° 17’ 36”L40-B4

Hıroğlu (Hıdır Ağa) Mosque
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•02.11.2009/1489
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran• :•Hacı Mehmed Ağa ve Hafız 

Efendi
•• Orjinal•Kullanımı•:•Cami
•• Mimari•Çağı•:•19. yy. Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•87          Parsel:•1

         Hıroğlu (Hıdır Ağa) Camii; yuvarlak kemerli, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilen harim giriş kapısının sağ tarafında yer alan inşa kitabesine 
göre Hacı Mehmed Ağa ve Hafız Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Harim giriş kapısının solunda yer alan tamir kitabesi üzerinde H. 1301 (M. 1883 
- 1884) tarihi yer almaktadır. Cami, kare planlı ve tek kubbelidir. Caminin kuzey cephesinde son cemaat yeri yer almaktadır. Son cemaat yerinin 
kuzey cephesinde üç, doğu cephesinde iki, batı cephesinde bir olmak üzere yer alan sivri kemerler sonradan camla kapatılmıştır. Bu kısma kuzey 
cephedeki merdivenle çıkılmaktadır. Son cemaat yeri yeni mozaikle kaplıdır. Üst örtüsü düz olup kalem işi bitkisel bezemelidir. Cami harimine 
giriş, kuzey cephede yer alan yuvarlak kemerli, taş söveli, tek kanatlı çelik kapıyla sağlanmaktadır. Kapı kemerinin ortasında ve kemer üzengi çizgisi 
üzerinde, sağda ve solda birer madalyon, içbükey kapı tacının sağ ve sol alt köşelerinde inşa ve tamir kitabeleri yer almaktadır. Harim kare (10 
x 10 m.) planlıdır ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kare planlı harimin köşelerine tromp yerleştirilerek sekizgen elde edilmiştir. Kubbe de sekizgen, 
yüksek bir kasnak üzerine oturmaktadır. Kubbe kasnağının kuzey, güney, doğu ve batı cephelerine birer kemerli pencere yerleştirilmiştir. Harim; 
kuzey, güney, batı cephelerindeki ikişer, doğu cephesindeki bir pencere ile aydınlatılmaktadır. Cami, kubbe eteğine kadar taştır. Sonradan üzeri 
sıvanmıştır. Harimin kubbe kasnağına kadar kaplı çinileri orijinal değildir. Yapılan onarım sırasında üzeri kaplanmıştır. Kubbe kasnağında ve kubbede 
görülen kalem işi süslemeler sonradan işlenmiştir. Caminin orijinal, cevizden ahşap minberi oyma tekniğinde yapılmış, bitkisel bezemelidir. Minber, 
yağlıboya ile boyanmıştır. Caminin harim giriş kapısının sağında sonradan çiniyle kaplanmış mihrabiye yer alır. Mihrabiyenin yanında yer alan 
ahşap kapıdan minareye çıkılmaktadır. Tek şerefeli minare, caminin batısında yer almaktadır. Minareye çıkan kapının sağında yer alan kapı, kalorifer 
odasına aittir. Sonradan yapılan şadırvan, caminin güneydoğusunda yer almaktadır. Cami, yapılan onarımlar sonucu orijinal özelliğini kaybetmiştir. 
Dış cephesi ve son cemaat yeri mozaikle kaplanmıştır.

The mosque is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made by Hacı Mehmed Ağa and Hafız Efendi. It was constructed 
in the period of Ottoman.  It has a square shape and was made of hewn stone.
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KÖLÜKOĞLU CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde12 km1031 m38° 15’ 12”38° 17’ 29”L40-B4

Kölükoğlu Mosque
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•01.11.2006/220
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Hacı Ömer Ağa
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1338 (M. 1920)
•• Orjinal•Kullanımı•:•Cami
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•91
Parsel:•1

         Hıroğlu Mahallesinde bulunan cami giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre Hacı Ömer Ağa tarafından H. 1338 (M. 1920) yılında yaptırılmıştır. 
Yapı kare planlı ve tek kubbe ile örtülüdür. Kuzey cephede yer alan son cemaat yeri ahşap tavanlıdır. Dıştan sac kaplıdır. İki yanı kapalı ve önü 
camekânla örtülüdür. Son cemaat yerinde giriş kapısının sağında basit mihrabiye bulunmaktadır. Son cemaat yerinin zemin kotu avlu zemin 
kotundan çok yukarıda olduğundan, son cemaat yerine sonradan betonarme olarak yapılmış basamaklarla çıkılmaktadır.

Son cemaat yerinden dikdörtgen kesitli kapıdan harim kısmına girilmektedir. Kapının söve ve lentoları taştandır ve üzerleri boyanmıştır. 
Kapının lentosu üzerinde dış yüzeyi testere dişi şeklinde düzenlenmiş bir kemer yer alır. Kemerin içerisinde kitabe bulunmaktadır. Kemerin yüzeyine 
bitkisel kalem işi süsleme işlenmiştir. Kapının harim kısmına bakan kısmında yuvarlak kemerli niş içerisine alınmıştır. Harim kısmının üzeri tek kubbe 
ile örtülüdür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Pandantifler duvara bitişik ayaklara oturmaktadır. Pandantif kemerlerinin dış yüzeyinde 
kenarlarda bitkisel motifler işlenmiştir. Kubbe kasnağında yedi adet pencere yer almaktadır. Harim doğu, batı, kuzey cephede ikişer pencere ile 
aydınlanmaktadır. Pencerelerin dış cephelerinde dış kenarı testere dişi şeklinde düzenlenmiş kemer yer almaktadır. Kemerlerin dış yüzeylerinde 
kalem işi bitkisel süsleme bulunmaktadır. Mihrap basit niş şeklinde ve üzeri ahşap kaplıdır. Minber ahşaptandır. Minberin sanatsal özelliği 
bulunmamaktadır. Duvarlar moloz taş örgülü ve üzerleri içten ve dıştan sıvalıdır. Kubbe dıştan sac kaplıdır.

Minare kuzeybatı köşede yer almaktadır. Minare tamamen ahşaptan yapılmıştır. Şerefe kısmının saçağı ahşap saçakla örtülüdür. Cami avlusunun 
batısında meşruta yer almakta ve alt katı abdest alma yeri olarak düzenlenmiştir. 

29.08.2008 tarih ve 970 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

The mosque is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made in 1920 by Hacı Ömer Ağa. It has a square shape.
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MERKEZ (CAMİ-İ KEBİR) CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde12 km1031 m38° 15’ 12”38° 17’ 29”L40-B4

Merkez (Camİ-İ Kebİr) Mosque

 Hıroğlu Mahallesinde bulunan camii, boyuna dikdörtgen planlı mihraba paralel beş sahınlı, üzeri tonozla örtülüdür. Orta alanda iki yandan 
duvarla bitişik dörder sıradan toplam on iki kare ayak üzerinde, doğu - batı doğrultusunda düzenlenmiş sivri kemerler üzerine oturtulmuş bir 
düzenleme göstermektedir. Yapı 310 m2 alan üzerindedir. Mihrap önü kubbesine yer verilmiştir ancak bu kubbe caminin kütlesel boyutu ile 
uyuşmayan oldukça küçük bir şekilde yapılmış, doğrudan kıble yönünde, kıble duvarı üzerine kuzey tarafta ise ayak üzerine oturtulmuştur. Basit 
nişli taş mihrabın üzerinde pencereye yer verilmiştir. Minber ahşaptan olup herhangi bir sanatsal özellik taşımamaktadır. Caminin içerisi yuvarlak 
kemerli büyük tutulmuş güneyde üç, doğuda dört, batıda beş pencere ile aydınlatmıştır. Kuzey tarafta giriş kapısından sonra gelen sahının üzerine 
ahşap bir kadınlar mahfili yerleştirilmiştir. Yeşilyurt Merkez Camii kırma çatılı alaturka kiremitlidir. Eğimli bir zemin üzerine inşa edildiği için son 
cemaat yerine oldukça uzun bir merdivenle çıkılır. Üç gözlü sivri kemerli, iki yandan kapalıdır. Üzeri tabla betonla kapatılmış olmasına karşın üst 
örtünün harim kısmı gibi orijinalde tonozla kapatılmış olduğu düşünülmektedir. Son cemaat yerinde istiridye yivli bir mihraba yer verilmiştir. Harime 
kısmına giriş sivri kemerli bir niş içerisine alınmış basık kemerli çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Minareye giriş son cemaat yerindeki 
bir merdivenle sağlanmaktadır. Minarenin kare kaidesi caminin beden duvarları ile aynı yükseklikte tutulmuştur. Minare silindir gövdeli, şerefesi 
mukarnaslı, korkuluğu ve külahı taş ile örülmüş, petek bölümü kısa tutulmuş kesme taş ile örülmüş yüksek bir minaredir. Cami Moloza taş malzeme 
ile örülmüş içten ve dıştan beton sıva ile sıvanmıştır. Önünde sonradan yapılmış basit tarzda bir şadırvanı vardır. 

04.03.2009 tarih ve 1173 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Hacı Mustafa Ağa
•• Yapım•Tarihi•: 1753
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B4
Ada:•244
Parsel:•1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.11.2007/659

The mosque is located inside the borders of the Yeşilyurt district. It was made in 1753 by Hacı Mustafa Ağa. It was constructed in the period 
of Ottoman. It has a rectangular shape.
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SİVİL MİMARİ
YAPILAR
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ABDULLAH AĞA KONAĞI (COŞKUN KEKEVİ EVİ)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde12 km995 m38° 14’ 48”38° 17’ 51”L40-A3

Mansion of Abdullah Ağa (House of Coşkun Kekevİ)

       Mollakasım Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Her iki 
caddeye bakan cephesinde dışa çıkmalı şahniş bulunur. İç mekânlarda değişik amaçlı nişler mevcut olup duvarlarda ahşap 
kuşaklarla sağlamlaştırma, hareket sağlanmıştır ve ahşap işçiliği kullanılarak iç mekânlarda dekorasyon yapılmıştır. Üst kattaki hayat 
bölümünün saçaklarında ahşap oyma şeritler yer alır. Merdiven ve balkon korkulukları ahşap işlemelidir.

           “Geleneksel Yeşilyurt Evleri” mimarisinin en iyi örneklerindendir. Yapı 15 x 12 m alan üzerindedir. Evin iç bölümleri ahşap işçiliği 
kullanılarak değişik mekânlar yaratılmıştır. Kerpiç malzemeden yapıldığı için sonradan çeşitli onarımlar görmüştür.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Abdullah Kekevi
•• Yapım•Tarihi•: 1900’lü Yılların Başı
•• Mimari•Çağı•: Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A3
Ada:•44
Parsel:•60

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Mollakasım
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/792

The house is located at Mollakasım St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built in the early 1900s by Abdullah Kekevi. It dates back to the republic period.
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AHMET ÖZGEN EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km994 m38° 14’ 56”38° 17’ 39”L40-B4

House of Ahmet Özgen
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•79
Parsel:•36

           Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı ve kare planlı ev, kesme taş üzerine kerpiç malzeme ile inşa edilmiş ve beton sıva ile sıvanmıştır. 

Evin çift kanatlı kabaralı ahşap giriş kapısı vardır. Evin sokağa bakan cephesinde; birinci katta üç, üst katta ise altı adet penceresi bulunmaktadır. Alt 

kattaki kapı hizasındaki pencereleri küçük dikdörtgen, diğeri ise büyük dikdörtgen kesitli, üst kat pencerelerin ise bir kısmı dikdörtgen bir kısmı da 

yuvarlak kemer kesitlidir. Yine sokağa bakan cephede eliböğründelerle desteklenmiş çıkma bulunmaktadır. Bu çıkmadaki pencerelerde dikdörtgen 

ahşap kesitlidir. Giriş kapısından doğrudan avluya girilmektedir. Evin mimarisi orta avlulu olup avlunun çevresinde 13 oda bulunmaktadır. Avludaki 

ahşap merdivenle üst kat balkona (eyvan) çıkılmaktadır. Üst kat tamamen balkonla çevrilmiş olup buradaki odalar balkona açılmaktadır Geniş, 

ahşap tabanlı ve korkuluklu olan balkon ahşap eliböğründelerle desteklenmiştir. Odaların balkona bakan cephelerinde ahşap dikdörtgen ve demir 

korkuluklu kemerli pencereler ile oymalı ahşap kapıları mevcuttur. Odaların tavanları ve tabanları da ahşaptır. Üst kattaki odalardan birinde üstü 

süslemeli niş ve iki kapaklı küçük bir ahşap dolap bulunmaktadır. Odaların duvarları çamur sıvalı olup bazı kısımlar beton sıvayla kaplanmıştır. 

Evin çatı katı açık olup çatı Marsilya kiremitli yarım bırakılmış beşik çatıdır. Avludan sonraki çatı sac kaplamadır. İç ve dış sıvası yapılmış olan ev iyi 

durumda olup bugün hala kullanılmaktadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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AHMET TALAT TANER EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km1006 m38° 15’ 03”38° 17’ 36”L40-B4

House of Ahmet Talat Taner 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•86
Parsel:•10

        Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev, zemin + 1 katlıdır. Subasman seviyesi beton kaplı, üst kısımları kerpiç çamur sıva üzeri 
beyaz badanalı bahçeli evin çift kanatlı, ahşap, kabaralı giriş kapısı bulunmaktadır. Yapı 150 m2 alan üzerindedir. Bu kapının hemen 
üzerinde ahşap sundurmalı çıkma yer almaktadır. Evin giriş katı sağır olup sadece küçük bir pencere bulunmaktadır. Evin giriş kapısı 
tarafındaki cephesinde üst kattaki önceden ahşap olan iki penceresi PVC kaplama ile değiştirilmiş ve demir korkulukludur. Bu iki 
pencere dışındaki diğer pencereler ise ahşap doğramadır. Evin batı cephesi moloz taş üzeri briketle örülü yüksek bahçe duvarlı 
olup bu duvarın tam ortasında çift kanatlı demir doğrama kapı yer almaktadır. Evin çatısı, Marsilya kiremit örtülü beşik çatıdır. Çatı 
katı ahşaplarla kapatılmıştır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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ALİ - ZEHRA CÜCEMEN EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km994 m38° 14’ 58”38° 17’ 39”L40-B4

House of Alİ-Zehra Cücemen

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/791
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•81
Parsel:•12 ve 13

        Hıroğlu Mahallesinde bulunan evin taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, ara oda bölümleri ve ön cephe çıkması bağdadi 
teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. Eve giriş cadde tarafından olmaktadır. Yapı 95-96 m2 alan üzerindedir.

İki katlı, öne ikinci kat seviyesinden çıkmalı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Gömme balkonludur. Çıkmanın altında eliböğründe 
ahşap elemanlarla desteklenmiştir. Alt kat cephede beton ve tuğla ile sağlamlaştırma yapılmıştır. Dış cephede basit ahşap 
kuşaklarla süsleme elemanları vardır. “Sokak Sağlıklaştırması” kapsamında restore edilmiştir. Sadece dış cephe görünümüyle tarihi 
sokak dokusuna katkıda bulunmakladır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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BEKİR YÜCEL EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km998 m38° 14’ 37”38° 17’ 59”L40-B4

House of Bekİr Yücel 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•81
Parsel:•5

          Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olan evin subasman seviyesi beton sıvalı, üzeri kerpiç çamur sıvalıdır Evin tek 
kanatlı iki tane kapısı mevcuttur. Yapı 215 m2 alan üzerindedir. Bu kapılardan biri ahşap diğeri ise demirdir. Bahçeli olan evin yüksek 
bahçe duvarı bulunmaktadır. Evin batı köşesinde briket ile yapılmış çamur sıvalı, demir korkuluklu balkon yer almaktadır. Evin 
sokağa bakan cephesinde üst kat tamamen sundurmalı olup cephe boyunca kapalı çıkma şeklindedir. Evin alt katı sağır olup üst 
katta ise iki tane dikdörtgen kesitli ahşap pencere yer almaktadır. Beşik çatılı olan ev Marsilya kiremit kaplıdır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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ÇIRAKGİLLER EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km1004 m38° 15’ 02”38° 17’ 36”L40-B4

HOuse of Çırakgİller

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine, cephede ikinci kat seviyesine kadar kesmetaş duvar örgülü iki katlı, 
beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Yapı 250 m2 alan üzerindedir. İkinci kat cephe ile bina yan duvarları kerpiç örgülüdür. Bu yapıda 
ikinci kat üzerinde tek mekândan ibaret üçüncü bir kat olarak evin köşkü (cihannüma) bulunmaktadır. Köşk bölümünün duvarları 
bağdadidir. Giriş bölümünün üzerinde ahşap eliböğründe çıkmalarla desteklenmiş balkonu (hayat) mevcuttur; köşk bölüm yine 
cephesi dışa taşkın olarak balkon üzerine yerleştirilmiştir. Odalarda pencere üst ve alt seviyelerinde ahşap pervazlarla hareket ve 
sağlamlaştırma sağlanmıştır. Yine odalarda yüklük ve nişler mevcuttur. Birinci kat girişi sofası etrafındaki odalardan ibarettir. İkinci 
kat orta sofa etrafındaki odalardan ibaret olup çatısından taşkın olarak köşkü mevcuttur. Yapının cephesinde ve duvar sıvalarında 
yenileştirmeler yapılmıştır. Özellikle ikinci kat pencerenin çerçeve ve kenarları değişikliğe uğramıştır. Yapı genel olarak sağlam 
durumdadır. Restore edilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Ev
•• Yapım•Tarihi•: 1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•: Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B4
Ada:•86
Parsel:•8 ve 9

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/782

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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HACI ALİ ÖZBEY EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km993 m38° 14’ 56”38° 17’ 40”L40-B4

House of Hacİ Alİ Özbey

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/783
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev - Dükkan
•• Yapım•Tarihi•:•1930 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•79
Parsel:•6 ve 7

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, çatısı kiremit örtülüdür. Oda 
bölmeleri ve cephesi bağdadi duvarlarla sağlanmıştır. Yapı 215 m2 alan üzerindedir. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap eliböğründe 
desteklerle dışarıya çıkmalıdır. Çıkma üzerinde şahniş bulunur İkinci kat dükkânlar üzerine yerleştirilmiştir. Yapının ikinci kat cephesi 
dışında hiçbir özgünlüğü bulunmamakta, cephesiyle tarihi sokak dokusuna katkıda bulunmaktadır. 7 nolu parsel üzerindeki eklenti 
2006 yılında yıkılmıştır. 

         Malatya Valiliğince “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında restorasyonu tamamlanmıştır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1930-1940. It dates back to the republic period.
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HACI AHMET ESER ve MÜŞTEREKLERİ EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 59”38° 17’ 37”L40-B4

House of Hacı Ahmet Eser and His Commons
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•92
Parsel:•7

         Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev, zemin + 1 katlı olup oldukça harabe durumdadır. İçten kerpiç olan evin dış cephesi beton sıvalıdır. 

Orijinalinde ahşap olan kapısı değiştirilerek demir kapı yapılmıştır. Evin görülen belirgin bir sanatsal özelliği bulunmamaktadır. Ön cephede alt katta 

dikdörtgen kesitli, ahşap doğramalı, demir parmaklıklı küçük bir pencere, üst katta ise yine dikdörtgen kesitli ahşap iki tane pencere yer almaktadır. 

Evin çatısı beşik çatı olup Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Yapı 110 m2 alan üzerindedir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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HACI AHMET UĞURLU EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km1007 m38° 15’ 03”38° 17’ 36”L40-B4

House of Hacı Ahmet Uğurlu 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/787                              

15.09.2005/958
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1930 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•86
Parsel:•2 ve 3

          Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine birinci kat pencere seviyesine kadar kesme taş, bu seviyeden itibaren 
kerpiç dış duvar örgülüdür. İki katlı, beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Oda bölmeleri bağdadi örülüdür. Birinci kat sofanın her iki yanında 
odalar bulunmakta, arka cephede ise avlu yer almaktadır. Avludan katlara ahşap merdivenle çıkılmakladır.

          İkinci kat sofa etrafındaki odalardan ibarettir. Oda duvarlarında pencere alt ve üst hizalarında ahşap pervazlarla hareket ve 
sağlamlaştırma sağlanmıştır. Odalarda yüklük ve nişler mevcuttur. İkinci kat seviyesinde girişin üzerinde dışa taşkın balkon (hayat) 
mevcuttur. Yine ikinci kat bahçe yönüne taşkın ahşap açık eyvanlıdır. İyi korunmuş bir örnektir.

           Yapı genel olarak sağlam durumda olup dış cephe restorasyonu tamamlanmıştır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1930-1940. It dates back to the republic period.



508

HANIM - SEVİM YAVAŞ EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 59”38° 17’ 36”L40-B4

House of Hanım-Sevİm Yavaş
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•83
Parsel:•28

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ve zemin + 1 katlı olan ev, kesme taş üzerine kerpiç malzeme ile inşa edilmiş olup kesme 
taşlar arasına ahşap hatıllar yerleştirilmiştir. Yapı 110 m2 alan üzerindedir. Yapının üst katı çıta üzeri çamur sıvadır. Eve giriş çift 
kanatlı, kabaralı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Alt katta iki, üst katta dört olmak üzere farklı boyutlarda altı adet dikdörtgen kesitli 
ahşap doğrama pencere bulunmaktadır. Alt kattaki pencereler demir parmaklıklı ve tel örgülüdür. Giriş kapısının hemen üstünde 
dikdörtgen kesitli, ahşap kafesli aydınlatma penceresi yer almaktadır. Evin üst katı ahşap sundurmalarla desteklenmiş boydan boya 
çıkma şeklindedir. Evin tek eğimli olan çatısı Marsilya kiremit kaplıdır. Dış sıvaları dökülmüş olan duvarlarında ciddi çatlaklar bulunan 
ev, bugün kullanılmamaktadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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HANIM HASÇELİK EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km992 m38° 14’ 54”38° 17’ 39”L40-A3

House of Hanım Hasçelİk 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-A3
Ada:•79
Parsel:•47

        Hıroğlu Mahallesinde bulunan ve zemin + 1 katlı olan ev, kesme taş üzeri kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Bahçeli evin çift 
kanatlı, üstünde kesme taş kemeri olan bir giriş kapısı bulunmaktadır. Bu kapıdan doğrudan bahçeye girilmektedir. Giriş kapısının 
üzerindeki kitabede Türkçe harflerle besmele yazmaktadır. Yapı 105 m2 alan üzerindedir.

Evin çatısı yarım bırakılmış alaturka kiremitli beşik çatıdır. Evin tabanı ahşaptır. Giriş katında iki oda ve mabeyn odası, birinci katta ise 
kapıları balkona (eyvan) açılan yedi adet oda bulunmaktadır. Odalarda belirgin sanat süslemeleri ve ahşap dolaplar bulunmamaktadır. 
Evin içine doğrudan girişi sağlayan bir kapısı bulunmamakla birlikte giriş kattaki odalara avludaki tek basamak yükseklikli beton 
tabanlı balkondan doğrudan girilebilmektedir. Evin üst katı tamamen balkonla çevrilidir. Bahçedeki ahşap merdivenle bu balkona 
ulaşılabilmektedir. Balkondan üst kattaki bütün odalara giriş mevcuttur. Balkon ve odalar ahşap tabanlı olup odaların tavanları 
da ahşaptır. Merdiven ve balkonun korkulukları sade ve ahşaptır. Evin çevresi yüksek duvarlarla çevrilmiş olup bahçesi içe dönük 
bahçedir. Oldukça büyük ve ferah bu bahçenin tabanı toprak olup burada muhdes olarak yapılmış bir tuvalet bulunmaktadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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HANİFİ TANBAY EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km994 m38° 14’ 56”38° 17’ 40”L40-B4

House of Hanİfİ Tanbay 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/784
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•80
Parsel:•6 ve 7

        Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, beşik çatılı, sac çatı örtülüdür. İkinci kat üzeri 
orta bölümde sekizgen forumlu cihannüma bulunur. Cadde cephesinde üç adet şahniş mevcut olup ortadaki şahniş üç köşeli 
forumludur. Sokağa bakan tarafın ikinci kat orta bölümünde bir şahniş daha bulunmaktadır. Evin iç bölümleri birçok fonksiyon 
değişikliğine uğramıştır. Ancak dış cephesi ve cihannümalı oluşu sokak dokusunda evi ön plana çıkarmıştır. Mimarisi ile tarihi sokak 
dokusuna katkısı bulunmaktadır.

          Binanın caddeye bakan tarafında alt katta dükkânlar yer alır. Eve giriş çıkmaz sokak içindendir. Adıyaman Caddesinde bulunan 
12 adet “Geleneksel Yeşilyurt Evleri”nden sadece bu ev cihannümalıdır. Ancak daha önce ikamet, askerlik şubesi olarak kullanım 
görmesi dolayısıyla iç mekânlarda değişiklikler yapılmıştır. 

         “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında restore edilmiştir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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HASAN HÜSEYİN AKPINAR EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 58”38° 17’ 36”L40-B4

House of Hasan Hüseyİn Akpınar 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•83
Parsel:•22

          Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olan evin subasman seviyesine kadar beton sıvalı olup hemen üst kısmı çamur 
sıvayla kaplanmıştır. Evin pencereleri ahşap doğramadır. Evin kuzey ve doğu cephesinde iki adet cumba bulunmaktadır. Orijinal 
giriş kapısı değiştirilerek demir yapılmıştır. Evin güneydoğu köşesindeki birinci kat oda duvarı briketle yenilenmiş durumdadır. Evin 
çatısı onarılmış olup marsilya kiremidi konulmuştur. Yapı 185 m2 alan üzerindedir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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HASAN TUNCER EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km995 m38° 15’ 00”38° 17’ 38”L40-B4

House of Hasan Tuncer
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/785
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•82
Parsel:•11

         Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine kerpiç duvar örgülü, iki katlı, beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Oda bölmeleri 
bağdadi teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. Yapı 112 m2 alan üzerindedir. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap eliböğründe desteklerle 
dışarıya çıkmalıdır. Cephede çatı saçağı boyunca basit ahşap oyma saçak pervazı mevcuttur.

          Yapı genel olarak ayakla olmasına rağmen bakımsızdır ve sağlam gözükmemektedir. Birinci kat caddeye cepheli dükkân olup 
ikinci kat dükkân üzerine yerleştirilmiştir. Giriş cephedendir. Dükkân, dükkân üzeri ikinci kat, belirgin bir plan özelliği göstermeyen 
oda ve sofa düzenlemeleri, basit ahşap elemanları ile bu ev sade görünümlüdür. Cadde boyunca yer alan diğer 11 ev ile benzerlik 
göstermekte, varlığı ile sadece tarihi sokak dokusuna katkıda bulunmaktadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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İMİHAN TOSUN EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 59”38° 17’ 37”L40-B4

House of İmİhan Tosun 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•92
Parsel:•6

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev, zemin + 1 katlı olan yapı oldukça harabe durumdadır. Şu anda kullanılmakta olan eve 
çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Bu kapı yol seviyesinden aşağıda kalmaktadır. Evin üst katı boydan boya sundurmalı 
çıkma şeklindedir. Evin alt katı ise sağır olup ön cephesinde hiç pencere bulunmamaktadır. Üst katta da dikdörtgen kesitli ahşap 
pencereler yer almaktadır. Şu anda beton sıvalı olan ev kırma çatılı olup çatı örtüsü alaturka kiremittir. Paftasındaki yerleşime göre 
8 parsel üzerinde olmalıdır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.



514

KEMAL GÜLHAŞ EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km994 m38° 14’ 58”38° 17’ 39”L40-B4

House of Kemal Gülhaş 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/789
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•81
Parsel:•10

         Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine kerpiç duvar örgülü, iki katlı, beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Oda bölmeleri 
bağdadi teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. Yapı 120 m2 alan üzerindedir. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap desteklerle dışarıya 
çıkmalıdır. Yapı genel olarak ayakta olmasına rağmen bakımsızdır ve sağlam gözükmemektedir. Birinci kat caddeye cepheli dükkân 
olup ikinci kat dükkân üzerine yerleştirilmiştir. Cepheden ve yandaki Sofuoğlu Sokaktan iki girişi mevcuttur. Cephede ve sokak 
yönünde beton sıvalarla onarım yapılmıştır. Dükkân, dükkân üzeri ikinci kat planlı olan ev herhangi bir plan özelliği göstermeyen, 
basit ahşap elemanları ile tek yapı olarak herhangi bir özgün tipoloji özelliği göstermemektedir. Ancak tarihi sokak dokusuna dış 
cephesiyle katkısı olmaktadır. 

         “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında restore edilmiştir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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KINACI EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km994 m38° 14’ 56”38° 17’ 39”L40-B4

House of Kınacı
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/781
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1930 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•79
Parsel:•12 ve 13

          Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Cadde cephesi 
boyunca dükkânlar birinci katı oluşturur. Oda bölümleri ve cephe bağdadi teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. Yapı 145 m2 alan 
üzerindedir. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap eliböğründe desteklerle dışarıya çıkmalı, çıkmanın tam ortasına yarım daire şeklinde 
sonradan bir cumba eklenmiştir. Evin cadde yönünden üç girişi mevcuttur. Dar girişlerle arka açıklığa geçilmekledir. Arka alıklıktan 
geçilen basık bodrumu mevcuttur. Ahşap merdivenlerle katlara çıkılır. Yapının ikinci kat cephesi dışındaki tüm bölümlerinde 
değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Basit ahşap elemanları ve dış cephesi itibariyle tarihi sokak dokusuna katkıda bulunmakladır.

            Miras yoluyla bölümlenmesinden dolayı içi özgünlüğünü kaybetmiş olan ev yapılan “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında 
restore edilmiştir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1930-1940. It dates back to the republic period.
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MAHMUT GÜZELKAYA EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km992 m38° 14’ 55”38° 17’ 40”L40-B4

House of Mahmut Güzelkaya
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/786
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1930 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•79
Parsel:•4 ve 5

         Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev; taş temel üzerine, kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Oda bölmeleri 
ve cephesi bağdadi duvarlarla sağlanmıştır. İkinci kat seviyesi boyunca ahşap eliböğründe desteklerle dışarıya çıkmalıdır. Yapı 155 
m2 alan üzerindedir.

        Binanın caddeye bakan tarafında, alt katta dükkânlar yer alır. Eve giriş, çıkmaz sokaktaki iki ayrı kapıdan sağlanmaktadır. Evin iç 
bölümleri sonradan bölmelerle değişikliğe uğramıştır. 

         “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında restore edilmiştir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1930-1940. It dates back to the republic period.



517

MEHMET ALİ - FATMA CANPOLAT EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 59”38° 17’ 35”L40-B4

House of Mehmet Alİ - Fatma Canpolat
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•83
Parsel:•23

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olan ev, doğu - batı istikametinde uzanan dikdörtgen planlı bir yapıdır. Evin 
doğusunda sokağa geçişi sağlayan bir geçit mevcuttur. Evin subasman seviyesi beton sıvalı olup bu seviyenin hemen üstünden 
kerpiç başlamaktadır. Evin kuzey cephesinde çift kanatlı ahşap giriş kapısı yer almaktadır. Evin alt katı sağır olup küçük dikdörtgen 
kesitli ahşap bir pencere bulunmaktadır. Üst kat pencereleri de dikdörtgen kesitli olup ahşap doğramadır. Yapı 130 m2 alan 
üzerindedir.

         Odalar ahşap mertekler üzerine yerleştirilmiştir. Evin tek tarafa eğimli olan çatısı yeni kiremit kaplıdır. Dış sıvaları dökülmüş olan 
ev oldukça bakımsız durumdadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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MEHMET KELEŞ EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km1001 m38° 15’ 00”38° 17’ 34”L40-B4

House of Mehmet Keleş 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•237
Parsel:•26

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olarak kerpiç malzeme ile inşa edilmiş ev, subasman seviyesine kadar beton, 
üst kısımda çamur sıvalı ve beyaz badanalıdır. Alt katı sağır olan evin, demir bir giriş kapısı bulunmaktadır. Evin üst kat pencereleri 
dikdörtgen kesitli olup ahşap doğramadır. Evin tek taraflı sundurma çatısı Marsilya kiremit kaplıdır. Dış sıvaları çatlamış olan ev 
bugün hala kullanılmaktadır.

       Tescilin 237 Ada, 25 Parselde olması gerekmektedir. Ancak Koruma Kurulunun bu evi, bitişiğindeki hiçbir görsel ve mimari 
özelliği olmayan 237  Ada, 26 Parseldeki Mehmet Keleş Evi’ne ait olarak değerlendirdiği düşünülmektedir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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MURAT ÖZABACI EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km995 m38° 14’ 57”38° 17’ 39”L40-B4

House of Murat ÖzAbacı
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil• Durumu• :• 30.06.2005/790 

15.09.2005/959
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•81
Parsel:•14 - 15 - 16 - 17 - 20

        Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine kerpiç duvar örgülü, iki katlı, kırma çatılı, kiremit örtülüdür. Cadde cephesi 
boyunca dükkânlar birinci katı oluşturur. Arka bölümde, avlu etrafında ahşap eyvan mevcuttur. Oda bölümleri bağdadi duvar örgü 
tekniği ile yapılmıştır. Burası büyük bir evin bölünmesi sonucu 2-4-6 no olarak sonradan bölümlenerek 3 haneye ayrılmıştır. Eve giriş 
Şentürk Sokak’tan bir koridorla sağlanmaktadır. Herhangi özgün bir plan tipi göstermemesine rağmen, basit ahşap elemanları ve 
varlığı ile yapılan “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” beraberinde tarihi sokak dokusuna katkıda bulunmakladır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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MUSTAFA - AHMET KELEŞ EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km992 m38° 14’ 53”38° 17’ 40”L40-A3

House of Mustafa - Ahmet Keleş
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-A3
Ada:•79
Parsel:•50

         Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 kat ve tek katlı olmak üzere iki kısımdan oluşan evin tek katlı tarafı beton tabanlı, 
ahşap mertekli, yarısı ahşap - yarısı da bir dönem tüp deposu olarak kullanıldığı için beton kaplıdır. İki bölümden oluşan bu kısmın 
arası yıkılarak birleştirilmiş ve günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Yapının bu kısmına giriş kuzey cephede bulunan iki ahşap 
kapıdan sağlanmaktadır. Orijinalinde tamamı iki katlı olan binanın bu kısmının üst katı yıkılarak beşik çatı haline getirilmiş ve Marsilya 
tipi kiremit ile kaplanmıştır. Tek katlı kısmın kuzey cephesinde farklı boyutlarda dikdörtgen kesitli 7 tane ahşap pencere mevcuttur. 
Pencerelerin demir parmaklıkları el işçiliğidir.

       Zemin + 1 katlı yapının kuzey cephesinde ahşap eliböğründelerle desteklenmiş cumba mevcuttur. Bu binanın da kuzey 
cephesinde 2 tane ahşap giriş kapısı bulunmaktadır. Yine kuzey cephede 2 alt katta, 2 de üst katta olmak üzere 4 tane ahşap 
pencere yer almaktadır. Evin batı cephesinde ise üst katta 3 tane ahşap pencere vardır. Alt katın pencerelerinde demir parmaklıklar 
bulunmaktadır. Çatı süslemesi bulunan evin saçakları eskimiş durumdadır. Yapının dış cephesi ise kerpiç sıvalıdır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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MUSTAFA İNANKUL EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km998 m38° 14’ 37”38° 17’ 59”L40-B4

House of Mustafa İnankul 

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olan evin temeli kesme taş, üzeri kerpiç çamur sıvalıdır. Evin giriş kapısı ahşap çift 
kanatlı ve kabaralı olup bu kapıdan avluya girilmektedir.

         Evin sokağa bakan cephesinde üst kat tamamen sundurmalı olup cephe boyunca kapalı çıkma şeklindedir. Evin giriş cephesinde 
alt katta iki tane kapalı ahşap pencere, üst katta ise üç tane dikdörtgen kesitli ahşap pencere yer almaktadır. Evin batı cephesi moloz 
taş üzeri briketle örülü yüksek bahçe duvarlı olup bu duvarın tam ortasında çift kanatlı demir doğrama kapı yer almaktadır. Kırma 
çatılı olan ev Marsilya kiremit kaplıdır. Yapı 120 m2 alan üzerindedir. Çatısı ve saçakları kötü durumdadır.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Ev
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B4
Ada:•81
Parsel:•7

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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MUSTAFA ÖZABACI EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km995 m38° 15’ 01”38° 17’ 38”L40-B4

House of Mustafa Özabacı
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil• Durumu• :• 30.06.2005/793 

15.09.2005/960
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•82
Parsel:•24

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine kerpiç duvar örgülü, iki katlı, beşik çatılı, kiremit örtülüdür. İkinci kat 
dış duvarlar ve oda bölmeleri bağdadi teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. İkinci kat seviyesinde girişin sağında ve solunda ahşap 
eliböğründe desteklerle dışarıya çıkmalıdır. Cephede dam saçağı boyunca ahşap oyma saçak pervazı mevcuttur. Yapı genel olarak 
ayakta olmasına rağmen bakımsızdır ve sağlam gözükmemektedir. Birinci kat girişi cepheden cadde yönündedir. İkinci kat girişi 
binanın arka cephesindedir. Her iki katta da giriş sofası etrafına toplanan odaların toplandığı plan özelliği göstermektedir.

          Giriş sofası etrafındaki odalardan ibaret basit ahşap elemanları ve cephe düzenlemesi ile geleneksel “Yeşilyurt Evleri”nin tipik 
bir örneğidir. Varlığı ile tarihi sokak dokusuna katkısı bulunmaktadır.

            09.01.2010 tarihinde bina çökmüştür. Koruma Kurulunun 13.01.2010 tarih ve 1555 sayılı kararı ile tescilinin devamı istenmiştir.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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MÜNEVVER KINACI EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km997 m38° 14’ 58”38° 17’ 40”L40-B4

HOuse of Münevver Kınacı
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•81
Parsel:•4

        Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev, zemin +1 katlı olan ev kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Evin bahçe tarafında üst katta 
geniş, ahşap korkuluklu ve ahşap tabanlı bir balkon bulunmaktadır. Kapıları bu balkona açılan yan yana odaları yer almaktadır. Evin 
pencere, kapı, tavan, taban ve merdivenleri ahşaptan yapılmıştır. Evin tuvalet ve banyosu ise alt katta bulunmaktadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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ŞABAN KEKEVİ EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 56”38° 17’ 36”L40-B4

House of Şaban Kekevİ 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•92
Parsel:•23

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev, zemin + 1 katlı olarak kesme taş üzerine kerpiç malzeme ile inşa edilmiş ve çamur sıva ile 
sıvanmıştır. Evin sokağa bakan cephesinde iki kanatlı ahşap giriş kapısı bulunmaktadır. Bu giriş kapısının hemen üstünde ahşap 
sundurmalı ahşap cumba yer almaktadır. Evin yan cephesinde üst kat tamamen çıkma olup ahşap sundurmalarla desteklenmiştir. 
Evin pencereleri dikdörtgen kesitli ahşap doğramadır. Evin sokağa hakan cephesinde; alt katta iki, üst katta beş olmak üzere toplam 
yedi tane, yan cephesinde ise üst katta iki tane pencere bulunmaktadır. Evin çatısı, Marsilya kiremit kaplı düz çatıdır. Yapı 8,90 x 
13,50 m alan üzerindedir. Dış sıvaları dökülmüş, duvarlarında çatlaklar bulunan evin onarıma ihtiyacı vardır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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AHMET KINACI ve İSHAK ÇOLAK EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km992 m38° 14’ 54”38° 17’ 39”L40-A3

House of Şaban Kınacı and İshak Çolak

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-A3
Ada:•79
Parsel:•45

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan, Hanım HASÇELİK ile Ahmet KINACI evi olarak orijinal yapılan, günümüzde Hanım HASÇELİK 
müşterekleri tarafından kullanılan ev zemin + 1 katlı olup zemin katı kesme taş arası ahşap hatıl, üst kat ise kerpiç malzeme ile inşa 
edilmiştir. Evin çatısı Marsilya tipi kiremitle örtülmüş beşik çatıdır. Sokak cephesinde cumbalı olan eve çift kanatlı ahşap kapıdan 
girilmektedir. Dış sıvası yapılan ev oldukça iyi durumdadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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TURGUT DURAN EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km994 m38° 14’ 59”38° 17’ 39”L40-B4

House of Turgut Duran
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•30.06.2005/788
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•1935 - 1940 (?)
•• Mimari•Çağı•:•Cumhuriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•82
Parsel:•19

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan ev taş temel üzerine kerpiç duvar örgülü, iki katlı, beşik çatılı, kiremit örtülüdür. Oda bölmeleri 
ve ikinci kat dış duvarlar bağdadi teknikteki örgüyle sağlanmıştır. İkinci kat cephe ortasında ahşap eliböğründe desteklerle dışarıya 
çıkmalıdır. Arka cephede avlu mevcuttur. Avlu etrafında evin diğer müştemilatı bulunmaktadır. Ahşap basit merdivenlerle avludan 
ikinci kata çıkılmakta ve ikinci kat boyunca açık eyvanladır. Sofa etrafında toplanan odalardan ibarettir. Oda duvarlarında basit 
yüklükler ve nişler mevcuttur.

        Caddeye bakan cephe boyunca birinci katı dükkânlar oluşturmakladır. İkinci kat, dükkânlar üzerine yerleştirilmiştir. İkinci kat 
girişi evin   solunda bulunan Sofuoğlu Sokaktaki kapıdan sağlanmaktadır. Yapı genel olarak ayakta olmasına rağmen, bakımsızdır 
ve sağlam gözükmemektedir. İç mekânlarda ve birinci kat cephesinde değişiklikler yapılmıştır.

      Dükkân, dükkân üzeri ikinci kat, sofa etrafındaki odaları basit ahşap elemanları ile geleneksel Yeşilyurt evlerinden biridir. 
1930 - 1940’lı yıllarda yapılmıştır. Cadde boyunca yer alan diğer 11 ev ile genel olarak benzerlik göstermekte ve yapılan “Sokak 
Sağlıklaştırması Projesi” ile tarihi sokak dokusuna katkısı bulunmaktadır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It was built between 1935-1940. It dates back to the republic period.
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YILMAZ ÇAPAN EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km999 m38° 14’ 59”38° 17’ 36”L40-B4

House of Yılmaz Çapan
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B4
Ada:•83
Parsel:•27

       Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olarak inşa edilen yapının eskiden çift kanatlı ahşap olan kapısı değiştirilerek 
demirden yapılmıştır ve günümüzde öyle kullanılmaktadır. Bu kapının hemen üstünde ahşap sundurmalı cumba bulunmaktadır Evin 
pencereleri ve oda kapıları ahşap doğramadır. Şu anda beton sıvalı olan evin eski durumu hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Evin tabanı ve tavanı ahşaptır. Evin içinden üst kata çıkışı sağlayan orijinali ahşap olan merdivenin yeri değiştirilerek yerine demir 
merdiven yapılmıştır. Evin çatısı kırma çatı olup Marsilya tipi kiremit kaplıdır.

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.
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YUSUF EYİDEMİR EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde11 km1001 m38° 15’ 00”38° 17’ 34”L40-B4

House of Yusuf Eyİdemİr

 Hıroğlu Mahallesinde bulunan, zemin + 1 katlı olan evin subasman seviyesi kesme taş olup bu seviyenin hemen üstünden 
kerpiç üzeri çamur sıvalıdır. Oda duvarları ise çamur sıvalıdır. Birinci kat ahşap sundurmalarla desteklenmiş çıkma şeklindedir. Birinci 
kat giriş kapısı yönündeki çıkma, 1 metre genişliğinde yarısı oda, yarısı balkon şeklindedir. Balkon korkulukları, tabanlar, tavanlar ve 
pencereler ahşap doğramadır. Ayrıca balkon korkulukları ahşap el işçiliğidir.

Evin giriş kapısı çift kanatlı ahşap ve kabaralı kapıdır. Giriş kapısının hemen üstünde üçgen kesitli süslemeli demir korkuluklu 
bir aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Bu pencerenin üzerinde pencere kesitini takip eden duvara oyulmuş süsleme ve sol 
tarafındaki küçük dikdörtgen kesitli ahşap pencerenin üzerinde de kemerli süsleme yer almaktadır. Evin çatısı, Alaturka Osmanlı 
kiremitli beşik çatıdır. Saçakları ve alttaki ahşapları süslemelidir. Bahçeli olan evin bahçe girişine ahşap ve çift kanatlı garaj kapısı 
yapılmıştır. Garaj kısmı tek tarafa eğimli Marsilya kiremit kaplı çatı ile örtülüdür. Bu kısmın subasman seviyesi beton kaplı, üst kısmı 
ise beton sıvalıdır. Yapı 95-96 m2 alan üzerindedir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Ev
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B4
Ada:•237
Parsel:•25

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yeşilyurt
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Hıroğlu
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•19.06.2007/488

The house is located at Hıroğlu St., in the Yeşilyurt district. It has the typical architectural building techniques and styles of the Yeşilyurt 
mansions. It dates back to the late Ottoman period.


