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ORDU İLİ TARİHÇESİ

ORDU YÖRESİNİN TARİHİ DÖNEMLERİ

 Ordu’nun tarih öncesi dönemleri, Ünye-Cevizdere 
mevkii ve Yüceler Köyü’ndeki mağaralarda yapılan araş-
tırmalarına göre Paleolitik çağın sonlarına kadar iner-
ken, Mesudiye ve Kumru çevresinde yapılan arkeolojik 
araştırmalarda Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Hitit dönem-
lerine ait kalıntılara rastlanmıştır. Söz konusu dönemle-
re ait arkeolojik buluntular arasında kaya mezarları, su 
sarnıçları ve seramik parçaları yer almaktadır. Ordu’nun 
daha birçok bölgesinde ilk çağlara ait olduğu düşünülen 
ancak yeterince araştırılmamış arkeolojik kalıntılar da 
vardır.
 İlk çağlarda Anadolu’nun kuzey kesimleri de aynı 
veya farklı zamanlarda kurulmuş çeşitli kavimlerin hâ-
kimiyet alanlarında olduğu için Ordu yöresinin ilk çağ 
tarihini, bölge tarihi içinde değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. Karadeniz kıyıları, Türk egemenliğine geçin-
ceye kadar Anadolu’daki kurulmuş çok sayıdaki devlet-
lerden birkaçına beşiklik etmiştir. Yapılan araştırmalar, 
farklı zamanlarda kurulan devletlerinin hâkimiyet saha-

larının Karadeniz kıyılarında Sinop’tan Trabzon’a kadar 
uzanan geniş bir alanı kapsadığını göstermektedir. Aynı 
şekilde arkeolojik kazılar ve diğer tarihi belgeler de, en 
eski dönemlerden beri Anadolu’da birçok kavmin eş za-
manlı olarak bir arada yaşadığını belirtmektedir.
Ordu ili topraklarında bilinen ilk yerleşmelerin tarihçesi 
M.Ö.  VII.  Yüzyıl’a kadar gitmektedir.
İl merkezinde bilinen ilk yerleşme yeri, Kiraz limanı Me-
zarlığı yanındaki Bozuk kale (Kotyora)dir. M.Ö. IV. Yüz-
yıl’da İran taraflarından savaştan dönerken Kotyora’ya 
uğrayan Yunalı komutan Ksenophon, burada yerleşik bir 
kavimle karşılaştıklarını ve 45 gün kaldıktan sonra yolla-
rına devam ettiklerini belirtir. (Anabasis, MEB Y.1962)
Kotyora küçük bir koloni idi. Burası, M.Ö.  II. Yüzyıl’da 
Pontus Kralı  I.Farnak zamanında boşaltılarak halkı Gire-
sun’a nakledilmiştir.

M.Ö. 675’lerden itibaren Ordu’nun içinde bulunduğu 
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne sırayla, Kimmerler, 
Miletliler, Persler, Makedonyalı İskender ve komutanları 
hakim olmuştur. Bundan sonra yöreye, yaklaşık 3,5 asır 
yaşayan Pontus Devleti (M.Ö.280-M.S. 63) hakim olmuş-
tur. Bu devleti Roma İmparatorluğu ortadan kaldırmıştır.
 
Kotyora’nın Grekçe ’de Dağ Eteği anlamına geldiğini 
söyleyen bazı tarihçilerin aksine Prof. Dr. Necati DEMİR, 
Kotyora kelimesinin aslının Kut Yöresi olduğunu, burada 
Kut Türklerinin yaşadığını, bu ismin sonradan dönüştürül-
düğünü iddia eder.
Aynı bilim adamı, makalelerinde Bolaman isminin de 
Pontpolemenyum’dan gelme değil, Balaban Türklerin-
den gelme bir kelime olduğuna yer vermektedir. Ordu 
yöresinde yaşayan kaimlerden Halipler madencilikte ileri 
gitmiş olup, Ordu topraklarında demir madeni başta ol-
mak üzere bazı madenleri işlemişlerdir. Yunan tarihçisi 
Ksenophon (doğumu M.Ö.431)nun, On binlerin Dönüşü 
adlı eserine göre Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde 
(tabii Ordu topraklarında da) M.Ö. 400 yılında, Kolhlar, 
Driller, Mossinoikler, Halipler ve Tibarenler gibi Yunan 
asıllı olmayan kavimler yaşamaktaydı. Fatsa merkezde 
bulunan tarihi Cıngırt Arkeolojik yerleşmesinin, M.Ö. bu 
coğrafyada hüküm süren Pont Polemenyum krallarının ca-
riyelerinin mesire yeri olduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 
Keza, Perşembe ilçesi sınırları içinde deniz kenarında 
bulunan ünlü Yason Burnu’nun çok eski zamanlara kadar 
insan yerleşmesine sahne olduğu bilinmektedir ki, dün-
yaca ünlü Argonot Efsanesinin geçtiği mekânlardan biri 
de bu yöredir. İl Merkezine 13 km. uzaklıkta olan ve bu 
gün bir turizm merkezi haline getirilen tarihi Kurul Kaya 
yerleşkesinin de tarihçesi 2.000 yıl öncesine kadar iner.
 
Gölköy kalesi de çok eskidir. Bu kale, Pers Kralı Dara(-
Daryüs) tarafından M. Ö.  V. Yüzyıl’da yaptırılmıştır.
Çambaşı Yaylası da, insanların çok eski tarihlerden beri 
yaşadığının izlerini taşımaktadır. Burada, M.Ö. ki çağ-
larda yaşayan insanların madencilik yaptığına dair izlere 
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bu gün bile rastlanmaktadır. Ulubey Çubuklu, Mesudiye 
Meletios ve Ünye Kalesi gibi tarihi kaleler, 2.500 yıl ön-
celerinden kalmadır. Bu gibi yerleşmelerin onlarcasının 
bulunduğu Ordu topraklarının ne kadar eski çağlardan 
beri insan yerleşmesine mekânlık yaptığı anlaşılmaktadır. 
Türklerin Ordu’ya gelişlerine kadar (14. Yüzyıl) yörede, 
Roma ve daha sonra da Trabzon Rum Devleti  (1204-
1461) hâkimiyet kurmuştur.
Türklerin Ordu’ya Yerleşmeleri
Türklerin (Oğuzların Çepni kolu) Ordu topraklarına ilk 
girdiği nokta, Aybastı Perşembe Yaylasıdır. 1105 tari-
hinde yaz aylarında burada Danişmendoğlu Beyi Emir 
Danişmend Gazi komutasındaki 6 bin kişilik bir ordu ile 
Trabzon Devleti’nin 70 bin kişilik büyük gücü arasında 
çok şiddetli bir savaş olmuştur. Sayıca çok üstün olan 
düşman ordusu karşısında yiğitçe mücadele eden bu 
küçük Türk ordusu, büyük kayıplar vererek çekilmek zo-
runda kalmıştır. Yaralı olarak kurtulan Danişmend Gazi, 
Danişmendli Beyliğinin başkenti Niksar’a götürülmüş ve 
bir süre sonra vefat etmiştir. Türbesi Niksar’dadır.
 
Onun komutanlarından olduğu sanılan Emir Kümbet ’in 
türbesi ise bu yaylada bulunan ve o savaşta şehit olan 
askerlerin bulunduğu mezarlıktadır. Prof. Dr. Bahaeddin 

Yediyıldız’ın araştırmalarına göre, Ordu Türkler tarafın-
dan ancak 14. Yüzyıl’ın sonlarında feth edilmiştir. “…
Önce Niksar’ın doğu taraflarındaki bölgede kurulmuş 
olan Hacı Emir Beyliği, faaliyetlerini 14. Yüz yıl sonla-
rında doğuya doğru geliştirmiş ve bu Türk beyliğinin en 
büyük beylerinden birisi olan Süleyman Bey,1396-97’de 
Giresun şehrini zapt etmiştir. Süleyman Bey’in bu fethiyle 
birlikte, bölgeye, Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Alan-Yut-
lu, Bayındır, İğdir gibi Oğuz boyları gelip yerleşmişler-
dir. Bu boyların hatıraları bölgede hala yaşamaktadır. 
Bundan çok kısa bir süre sonra yine aynı Bey tarafından, 
Ordu toprakları feth edilmiştir.”
Adı geçen Beyliğin Ordu topraklarındaki başkenti, günü-
müzde Mesudiye’nin bir köyü olan Kaleköy idi. Burada, 
Hacı Emiroğulları tarafından yapılan ve artık harabeye 
dönüşen bir kale ve kalenin yakınında da büyük bir tarihi 
mezarlık bulunmaktadır.  Bu mezarlıktaki üç adet kümbe-
tin Hacı Emir Beylerine ait olduğu sanılmaktadır. 1270’li 
yıllarda buralarda yaşayan Hacı Emiroğlu Beyliği, ancak 
130 gibi yıl çok uzun bir zaman sonra, Ordu merkeze 4 
km. uzaklıkta Ulubey yolu üzerinde bulunan Eskipazar’a 
gelmişler ve burayı şenlendirmişlerdir.
 
Eskipazar’ın, küçük bir kasaba merkezi olarak Hacı Emir 
Beyliği tarafından kurulduğu bilinmektedir. Burada bulu-
nan iki hamam ve bir cami ile tarihi mezarlık, tamamı ile 
Türklere aittir. Bir zamanlar burada hareketli bir Pazar 
kurulduğu “Eskipazar” denmesinden de anlaşılmaktadır.
19. Yüzyıl’da burada yörenin toprak ağaları arasında 
müthiş kan davaları meydana gelmiş, bunun üzerine 
Osmanlı Payitahtı tarafından Samsun’da bulunan Aske-
ri birliğin komutanı Osman Paşa, yörede asayişi sağla-
makla görevlendirilmiştir. Yöreye gelen bu komutan, kısa 
zamanda toprak ağalarını en şiddetli biçimde cezalan-
dırmış ve toplumsal huzuru sağlamıştır. Ancak, bir nevi 
derebeyi olan bu büyük sülalelerin kanlı çatışmalarından 
gına getiren Eskipazar ve civarında yaşayan halk kitle-
leri, bölgeyi terk etmiş ve bir zaman sonra, burası tama-
men boş kalmıştır.
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AKPINAR AHŞAP CAMİ

AKKUŞ / Akpınar Mahallesi

107

-

Cami

Samsun K.T.V.Y.K. 15.12.2016-3986

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Akpınar Mahallesi, Hamzalı Mevkii’nde mezarlık içinde bulunan cami, geleneksel ahşap 
çantı tipinde bir Cuma Cami örneğidir.
 Düz bir zemin üzerinde taş yada kaya parçaları üzerine oturturulmuş cami iki katlı, kırma 
çatılıdır. Ahşap malzeme köşelerde çantı tarzda birbirine geçirilmiştir. Üstte kuzeyde üç, diğer 
yönlerde dörder, altta katta ise doğuda iki, kuzeyde üç, diğer yönlerde de dörder dikdörtgen 
pencere ile hareketlilik sağlanmıştır Üst örtü sac ile değiştirilmiştir. Girişte yakın tarihli dikdörtgen 
mekan bulunur. Caminin dış cephesi orjinalliğini korurken, ahşap iç mekan tamamen yenilenmiş-
tir. 
 Minber, mihrap, mahfil ve tavan göbeği ah-
şaptır. Cami iç mekanı her ne kadar yenilenmiş 
olsa da, dış cephesi orjinalliğini korumuştur.
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ÇALDERE AHŞAP CAMİ

AKKUŞ / Çaldere Mahallesi

326

-

Cami

Samsun K.T.V.Y.K. 27.02.2015 -2427

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çaldere Mahallesinde bulunan ahşap camii iki katlı kare planlı olup, yaklaşık olarak 115,50 
m2’lik bir alana sahiptir. Camii 10.01x11.55 m. ebatlarında olup malzeme olarak ahşap kul-
lanılmıştır. Camii tabanı 1.34 m örme taş duvarla yükseltilmiştir. Belirli bir yüksekliğe kadar da 
sac malzeme ile çevrilmiştir. Caminin onbir adet penceresi bulunmakta olup pencereleri orijinal 
değildir. 

Caminin ana giriş kapısından girildiğinde önce son cemaat yerine geçilmektedir. Mahfil 
katına çıkış, doğu cephesindeki merdivenle sağlanmaktadır. “U” biçiminde yerleştirilmiş olan 
mahfil katının mihrap hizasındaki kısmından dışarı doğru balkon gibi bir çıkma bulunmaktadır.

Son cemaat yerinden harim kısmına geçiş 
bir kapıyla sağlanmaktadır. Kapının iki yanında 
birer ahşap sürgülü açıklık yer almaktadır. Aşa-
ğıda, harim kısmını altı adet dikme taşımaktadır. 
Girişin tam karşısında mihrap yer almakta olup 
mihrabın etrafında yaprak formlu süslemeler 
yer almaktadır. Güney-doğu köşesinde bulunan 
vaaz kürsüsüne çıkış küçük bir merdivenle sağ-
lanmaktadır. Caminin tavan bölümü yuvarlak 
bir forma sahip olup ortasından avize sarmak-
tadır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



11

2018

DAMYERİ AHŞAP CAMİ

AKKUŞ / Damyeri Mahallesi

147

Maliye

Cami

Samsun K.T.V.Y.K. 03.06.2015-2701

1-2- ANITSAL ÇEVRESEL
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  Damyeri Mevkiindeki kare planlı, küçük, ahşap camiler grubunda olan camii, iki katlı olup, 
alt kat harim, üst kat ise kadınlar mahfili şeklinde düzenlenmiştir. Caminin minaresi bulunmamak-
tadır. Yapının güney ve batı cephelerinde kod farkından dolayı zeminde moloz taş kullanılmıştır. 
Böylece, bu yöndeki cepheler yükseltilerek, kuzey ve doğu cephesiyle eşleştirilmiştir. Günümüzde 
üst örtü saçla kaplanmıştır. Orijinalliğini muhafaza ederek günümüze ulaşan camii, ibadete açık 
bulunmamaktadır.
 Caminin dış mekânı iç mekanından daha gösterişli bir görünüme sahiptir. Özellikle, kuzey 
ve doğu cephede camiinin harim bölümüne denk gelen kısım, ahşap geçme ve ahşap çatkılı 
olup, bu teknikle cami hem sağlamlaştırılmış 
hem de hareketlendirilmiştir. Yapının güney ve 
batı cepheleri, oldukça sade tutulmuştur. İç me-
kânda; mihrap, minber, vaaz kürsüsü ahşap 
malzemeden yapılmış olup, her bir mimari öğe 
oldukça sade tutulmuştur. Caminin iç mekânın-
da, yine oldukça sade tutulmuş iki ahşap sütunla 
taşınan kadınlar mahfiline yer verilmiş olup, tüm 
süsleme, geometrik desenlerden oluşan kadınlar 
mahfilinde yoğunlaşmıştır.
 Camii, günümüzde kısmi onarımlar geçirme-
sine rağmen camii, büyük oranda orijinalliğini 
muhafaza etmektedir.

19. Yüzyıl
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MELİK MEHEMMED GAZİ TÜRBESİ

AKKUŞ / Tuzak Köyü

189

Köy Tüzel Kişiliği

Türbe

T.K.T.V.Y.K. 07.03.1986 - 2017

5- ANITSAL ÇEVRESEL
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Tuzak Köyü, Mezarlık içinde bulunan türbe (7.50x5.00 m) ebadında dikdörtgen planlıdır. 
Kullanılan malzeme ahşap olup meşe ve çamdır. Bindirme tekniği ile yapılmış olup iki kısımdan 
meydana gelmiştir. Tek girişi olan türbenin birinci kısmında bir mezar, ikinci kısma bir kapıyla 
geçildiği zaman ikinci bir mezar yer almaktadır. Taban ahşap döşemedir.
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AKKUŞ SİT ALANI

AKKUŞ / Gedikli Mahallesi

236

-

Sit Alanı

Samsun K.T.V.Y.K. 19.02.2016-3283

2- ANITSAL ÇEVRESEL
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  Gedikli Mahallesi sınırları içerisinde engebeli olmayan hafif eğimli bir arazi üzerinde höyüğe 
benzer görünümdedir. Üzeri ağaçlarla kaplı olan bu yükselti alanı doğu-batı yönde biraz daha uzun 
(60-70 m.) kuzey-güney doğrultuda daha dar olup (30-40 m.) oval şekillidir. Alan üzerinde ilk göze 
çarpan kaçak kazı çukurları olmuştur. Değişik derinlik ve ebatlarda beş farklı noktada kaçak kazı 
çukuru tespit edilmiştir. Tüm kaçak kazı çukurlarının çevresine yayılmış yarı düzgün taşlar göze çarp-
mış olup bunların bir yapıya ait duvar örgüsünde kullanılan taşlar olduğu anlaşılmıştır. 
 Diğerlerine göre daha büyük boyutlu bir kazı çukurunda alandaki yapının iki duvarının kesiştiği 
bir köşe açığa çıkmıştır. Yapının batı ve güney cephelerinin kesişim noktasına denk gelen bu çukur-
da, batı duvara ait yaklaşık 1.5 metre, güney du-
vara ait 1 metrelik bir bölüm toplamda 1 metreyi 
aşan yükseklikte açığa çıkmış şekildedir. Yapımın-
da harç kullanılan yapının duvar kalınlıklarından 
güçlü bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Höyük şek-
lindeki bu alanın doğu-batı doğrultulu uzanım gös-
termesi, yine höyük üzerindeki kazı çukurlarından 
anlaşıldığı kadarıyla alttaki yapının da doğu batı 
yönünde konumlanmış olması bu alanda eski bir 
kilise ve ona ait müştemilatlar olabileceği düşünc-
esini uyandırmaktadır. Bununla birlikte mevcut 
kalıntı ve buluntular net tarih verecek nitelikte ol-
masa da alanın ortaçağ karakterli bir yer olduğu 
düşünülmektedir.
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KAYA MEZARI

AKKUŞ / Ormancık Mahallesi

134

-

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.Y.K. 10.11.2016-3909

10- ANITSAL ÇEVRESEL
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Ormancık Mahallesi sınırları içinde bulunan kaya mezar büyük bir kaya kütlesinin doğu yü-
züne işlenmiştir. Tonozlu oyulan mezar odasının giriş yüksekliği yaklaşık 1,5 metre dir. Mezarın 
içinde seki bulunmamaktadır. Mezar yapısının yarım kaldığı düşünülmektedir.

M.Ö. 2. Yüzyıl
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AĞAÇ

AKKUŞ / Damyeri Mahallesi

195

Köy Tüzel Kişiliği

Anıt Ağaç

S.T.K.T.V.Y.K. 13.01.2011-2957

56G38A18C3 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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 Damyeri Mahallesi tarihi mezarlık içerisinde bulunan tahmini 180 yıllık anıtsal Kayın Ağacının 
(Fagus orientalis) yüksekliği yaklaşık 30 m. olup gövdesi çataldır. Herbirinin çapı yaklaşık 3-4 
m.dir.
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  Taşbaşı Mahallesi, Yukarı Sokak, No:20’de bulunan konut, yığma taş temel üzerine zemin+ 
iki kat olarak bağdadi tekniğinde inşa edilmiş bir yapıdır. 
 Bodrum kat köşelerde kesme taş, yanlarda moloz taş duvar olarak yapılmıştır. Diğer iki kat 
bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Denize bakan cephede çift kanatlı giriş kapısı olup sağında 
ve solunda ikişer adet dikdörtgen pencere mevcuttur. Bu kapının üzerinde ve arka cephede çift 
kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Her iki cephede ve diğer cephede kapıların iki yanında si-
metrik ahşap çerçeveli, dikdörtgen, ikişer giyotin pencere yer almaktadır. 
 Kırma çatılı, geniş saçaklı olup, çatı katı penceresi vardır. Alaturka kiremit örtü değiştirilmiş 
olup, oluklu ondülin çatı örtüsü yapılmıştır.
 Yapı günümüzde kullanılmaktadır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Dereiçi Sokak, No:5’de bulunan konut, yarım kat bodrum üzerine iki kat 
olarak inşa edilen yapı,  dıştan alaturka kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüş olup doğuya bakan 
kısmında bir çatı alınlığı mevcuttur. Çatı altlarını dört cephede bir kısmı profili ahşap silme dolan-
maktadır. Bodrum kat kagir, diğer iki kat ise bağdadidir. 
 Yapının tüm cephelerinde kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler ile son kat cephe eksen-
lerine yerleştirilen yatay silme ve plastırlarla cepheler hareketlendirilmiştir. Plastırların kaide ve 
başlıkları mevcut olup alta ve üste doğru kademelendirilen silmelerle tamamlanmıştır. Tüm oriji-
nal pencereler giyotin tiptedir. Birinci katta eksenin kuzeyinde iki, son kat seviyesinde ise dört 

dikdörtgen biçimli pencere mevcuttur. Yapıya 
giriş kuzey cephe ekseninde merdivenlerle ula-
şılan tek kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Kapı 
üzerindeki basit sundurma çağdaş malzemeden, 
sonraki dönem ekidir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının cephe-
lerinde yer yer sıva dökülmeleri mevcut olup ah-
şap malzemelerde çürümeler meydana gelmiştir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Dere Sokak, No:17’de bulunan konut, kagir zemin üzerine bağdadi iki 
kat olarak inşa edilen yapı, dört pahlı, alaturka kiremit kaplamalı çatı ile örtülmüştür. Çatının 
doğuya bakan kanadı alınlıklı biçimde düzenlenmiştir. Çatı saçakları her cephede dışa taşkın 
olup kirişlemesi alttan kaplamalıdır. 
 Yapının birinci ve ikinci katları orta sofalı (karnıyarık) plan tipindedir. Yapının her cephe-
sinde kat araları yatay silmelerle vurgulanmış, cephelerin birleştiği köşeler ise düşey silmelerle 
hareketlendirilmiştir. Tüm pencereler dikdörtgen biçimli, giyotin tiptedir. Yapının girişi kuzey 
cephede zemin ve birinci kat seviyelerinde birer kapıdan sağlanmaktadır. Birinci kat girişine do-
ğudan uzatılmış tek kollu merdivenle ulaşılmak-
tadır. Son katta doğu- batı doğrultulu dikdörtgen 
planlı bir balkon mevcuttur. Balkonun üzeri bir 
sundurma ile boydan boya geçilmiştir. Doğu 
cephe düzenlemesi diğer cephelere oranla gö-
rece daha özenli bir görüntüye sahiptir. Her kat-
taki dörder pencere simetriktir. 
 Yapı statik açıdan iyi durumda olup, günü-
müzde kullanılmaya devam etmektedir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:62’de bulunan konut, taş temel üzerine bağdadi 
iki kat olarak inşa edilen yapı, avlu içerisinde yer almaktadır. Yapının tüm katları kot farkı do-
layısıyla yalnızca doğu cephesinden izlenebilmektedir. Alaturka kiremit kaplamalı kırma çatının 
doğusuna bir çatı alınlığı eklenmiştir. 
 Doğu cephede kat araları yatay, ahşap silmelerle vurgulanmış, cephelerin birleştiği köşeler 
ise düşey silmelerle hareketlendirilmiştir. Cephedeki dikdörtgen biçimli dörder pencere giyotin 
tiptedir. Ahşap kepenkli zemin kat pencereleri eş aralıklarla yerleştirilirken, son kat pencereleri 
eksenin kuzey ve güney taraflarına ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Mekanın batı cephe eksenin-

deki tek kanatlı ahşap kapıya ulaşan tek kollu bir 
merdiven bulunmaktadır. 
 Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. 
Özellikle doğu cephede ciddi oranda sıva dö-
külmeleri meydana gelmiş ve ahşaplarda çürü-
meler oluşmuştur. Statik açıdan durumu iyi değil-
dir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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  Taşbaşı Mahallesi, 2 Nolu Dik Sokak, No:9’da bulunan yapı bahçe içerisinde yer alan 
bina, taş temel üzerine; bodrum + iki kat olarak bağdadi tekniğinde yapılmıştır. 
 Üç katlı yapının girişi birinci kattan ve yan taraftan küçük ahşap bir kapıyla sağlanmaktadır. 
İkinci ve üçüncü katlar simetrik görünümlüdür. Her iki katta da dörder tane dikdörtgen, giyotin 
tipli, ahşap çerçeveli pencere yer almaktadır. Bina yandığı için çatı hakkında eski kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre; alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı olup, üçgen alınlıklı çatı gözü penceresi 
vardır. Geniş ve ahşap saçaklıdır.
 Günümüzde mevcut olmayıp yalnızca temele ait duvarlarında bir kısmı izlenebilmektedir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



24

KONUT

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi

509

Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

528 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:109’da bulunan konut, avlu içerisinde yer alan 
iki katlı yapı bağdadi tekniğiyle inşa edilmiştir. Dıştan alaturka kiremit kaplamalı kırma çatıyla 
örtülmüş olup çatının doğuda alınlığı mevcuttur. Alınlık ekseninde küçük, kare pencere yer alır. 
Tüm cephelerdeki dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir. Cephelerde kat araları yatay silmelerle 
ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey silmelerle vurgulanmıştır. 
 Doğu cephede zemin kattaki üç pencereden biri eksende diğer ikisi ise onun kuzey ve 
güneyinde olup, eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Son kattaki dört pencere ise cephe yüzeyine eş 
aralıklarla yerleştirilmiş, böylece alt kat pencereleriyle bir asimetri oluşturulmuştur.  

 Yapıya giriş güney cephe ekseninde, ze-
min katta seviyesinde bulunan çift kanatlı ahşap 
kapıdan sağlanmaktadır. Doğu yüzü sağırdır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapıda ciddi 
oranda sıva dökülmeleri ve ahşap çürümeleri 
meydana gelmiş olsa da yapı statik açıdan gö-
rece iyi durumdadır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:103’de bulunan, yarım bodrum kat üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen orta sofalı ev, dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülüdür. 
Çatının doğusunda üçgen bir alınlık mevcuttur. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler düz 
pahlı silmelerle geçilmiştir. Tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. 
Ev bir avlu içinde bulunur. 
 Doğu cephede zemin kat seviyesindeki dört pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. 
Son kat eksenindeki üçgen alınlıklı cumbayı altta iki el belinde taşır. Cumbanın batısı dışındaki 
tüm cephelerinde birer pencere bulunur. Eksenin kuzey ve güneyinde son kata ait ikişer pencere 
yer alır. 
 Kuzey cephede zemin kat eksenindeki ka-
pının doğu ve batısında birer pencere bulunur. 
Son kat eksenindeki kapı altta demir profillerin 
taşıdığı balkon çıkmasına açılır. Kapının iki ya-
nında ikişer pencere mevcuttur. Batı cephe sa-
ğırdır.  
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde resto-
re edilen ev statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:105’de günümüzde ayakta olmayan bina, orijina-
linde bahçe içinde bodrum üzerine iki katlı olarak bağdadi tekniğinde yapılmıştır. 
 Yapının birinci katına basamaklarla çıkılmakta olup, giriş ortadan çift kanatlı ahşap bir ka-
pıyla sağlanmaktadır. Kapının iki yanında tahta panjurlu ikişer dikdörtgen pencere vardır. İkinci 
kat çıkma biçiminde düzenlenmiştir. Çıkmanın yan cephesi moloz taşla örülmüştür. Bodrum kat 
tümüyle moloz taş örgülüdür. Alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı yapının, üçgen alınlıklı çatı 
gözü penceresi vardır. Geniş, ahşap saçağı vardır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:99’da bulunan, İki katlı yapı bağdadi tekniğiyle 
inşa edilmiştir.Yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülmüş olup çatının doğuda 
alınlığı mevcuttur. Tüm cephelerdeki orijinal pencereler giyotin tiptedir ve dikdörtgen biçimlidir. 
Yakın dönemde cephenin birinci kat seviyesinin kuzeyine basit sundurmalı, kuzey-güney doğrul-
tulu, dikdörtgen bir veranda eklenmiştir. 
 Kuzey cephe eksenindeki, iki kat boyunca yükselen dar dikdörtgen planlı çıkma sonradan 
eklenmiştir. Çatı saçağının hemen alt seviyesindeki tek pahlı çatıyla örtülen ekin zemin katı taş 
üst katı betonarmedir. 
 Güney cephe ekseninde iki kat boyunca yük-
seltilen briket mekan doğu-batı doğrultulu, dar 
dikdörtgen planlıdır. Söz konusu mekanın birinci 
katı yapının doğu cephesiyle yüzeyüz sonlandı-
rılmıştır. Mekanın ikinci katı yarısından itibaren 
balkon olarak düzenlenmiştir. Kapalı kısmın ya-
rım pahlı sac örtüsü ana çatının bir miktar altın-
dadır. Bahsi geçen bu tali mekan yapıya yakın 
bir dönemde eklenmiştir. 
 Günümüzde kullanılan yapıda yer yer sıva 
dökülmeleri göze çarpsa da statik durumu göre-
ce iyidir. 

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Zeytinlik Sokak, No: 33’de bulunan konut, yarım kat taş bodrum üzerine 
iki kat bağdadi olarak inşa edilen yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı, dört pahlı kırma çatı 
ile örtülmüştür. Çatı saçakları cephelerden hafifçe dışa taşırılmıştır. 
 Yapı doğu-batı doğrultusundaki eğimli arazi üzerine oturtulmuştur. Yapının tüm pencereleri 
dikdörtgen biçimli olup, orijinalitesi korunmuş olanlar giyotin tiptedir. Kat araları yatay ahşap 
silmelerle ayrılmış, cephelerin birleştiği köşeler de düşey silmelerle hareketlendirilmiştir. 
 Batı cephenin kuzey ve güney cephelerle birleştiği köşeler ise zemin kat seviyesinde düşey 
yerleştirilmiş bir sıra düzgün kesme taşla vurgulanmıştır.Yapıya giriş doğu cephe eksenindeki çift 

kanatlı kapıdan olup kapıya cephenin güneyi-
ne yerleştirilmiş tek kollu,taş merdivenle ulaşılır. 
Kapı üzerinde yarım pahlı bir sundurma mevcut-
tur. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan 
iyi durumdadır. Zemin kat pencere çerçeveleri 
yakın dönemde çağdaş malzemeyle yenilenmiş-
tir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Zeytinli Sokak ile Sahipli Dere Arası No:19’da bulunan, iki katlı yapı 
bağdadidir. Alaturka kiremit kaplamalı, saçakları tüm cephelerde dışa taşkın çadır örtüsü tipin-
deki çatı ile örtülmüştür. Tüm cephelerdeki dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir. 
 Cephelerde kat araları yatay silmelerle ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey silme-
lerle vurgulanmıştır. Yapıya giriş doğu cephe eksenindeki tek kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. 
Son katta yer alan ve bir simetri gözetilmeden yerleştirilen üç pencere bu cephede değişikliklere 
gidildiğini düşündürmektedir. 
 Batı cephesi sağırdır. Cephenin zemin kat seviyesinde eksenin doğusunda ve batısında birer 
pencere yer alır. İkinci kat seviyesinde kapının 
kuzey ve güneyinde yer alan ikişer pencere dü-
zenlemesi zemin katta bazı değişikliklere gidil-
diğini düşündürmektedir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının cephe-
lerinde yer yer sıva dökülmeleri, ahşaplarda 
çürüme ve cephelerde ciddi değişiklikler göze 
çarpmaktadır. Statik durumu her şeye rağmen 
iyidir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Çavlık Sokak’ta bahçe içinde yer alan yapı iki katlı olup, moloz taş du-
varlı ve bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Yapının ön tarafında moloz taştan duvarlı, köşeler ve 
merdivenler kesme taştan yapılmış geniş bir teras bulunmaktadır.
 Terastan ahşap çift kanatlı bir kapıdan binaya girilmektedir. Kapının her iki yanında üçer 
adet giyotin tipli, ahşap çerçeveli pencereler bulunmaktadır. Üst katta altı adet pencere bulun-
maktadır. Binanın arkasında taş duvarlarla
çevrilmiş bir bahçe bulunmaktadır. Bahçenin içinde bir de sarnıç bulunmaktadır. Binanın gü-
ney-batı yönünde orijinal konut kullanımlı eklenti bulunmaktadır. Bu eklenti harap bir vaziyette-

dir. Binanın üst katında ön cephede çıkma bu-
lunmaktadır.
 Pencerelerde orijinal olmayan demir korku-
luklar bulunmaktadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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1      2      3 1      2      3

 Taşbaşı Mahallesi’nde bahçe içinde kesme taştan yapılmış geniş teras üzerinde yer alan 
yapı, 2 katlı olup bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Güneybatı cephesinde orijinal eklenti bulun-
maktadır.
 Bina girişinde geniş bir teras bulunmaktadır. Terasın ön tarafı kesme taştan örülmüştür, diğer 
kısımlar toprak dolgudur. Düzgün kesme taştan yapılmış merdivenlerle terasa çıkış sağlanmak-
tadır. Yapının birinci katında çift kanatlı ahşap kapıyla, binanın ortasından giriş sağlanmıştır. 
Kapının her iki yanında demir parmaklıklı, ahşap çerçeveli, pervazlı, giyotin pencereler bulun-
maktadır. Katlar arası ve köşeler ahşap silmeli 
olup her iki kat pencerelerde giyotin. Ahşap-
çerçeveli, pervazlıdır. Bina arkasında bulunan 
bahçede sarnıç bulunmaktadır. Orijinal eklenti 
olarak bina ile bağlantılı hizmetli evi ve mutfak 
olarak kullanılan bir bina daha bulunmaktadır. 
Binanın kuzey-doğu cephesinde bir kapı açıla-
rak üst kata çıkılan bir merdiven ilave edilmiştir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, sokak üzerinde ve bahçe içinde yer alan yapı, bodrum üzerine iki katlı, 
moloz taş duvarlı ve bağdadi tekniğinde yapılmıştır.
 Bodrum katın köşeleri kesme taş diğer tarafları ise moloz taş duvar olarak yapılmıştır. Yapıya 
giriş cephesinin paralelinden taş merdivenlerle çıkılmakta ve birinci katta çift kanatlı, sundurmalı 
ahşap bir kapıdan binaya girilmektedir. Kapının iki yanında ahşap pervazlı, dikdörtgen, giyotin 
tipli ikişer adet pencere bulunmaktadır. Yapının sağ tarafında moloz taştan örülmüş bir teras ve 
terasın; arka kısmında da yine taş örgülü küçük bir ek bina bulunmaktadır. 
 Katlar arasında ve köşeler ahşap kornişli olup; ikinci katta ve giriş cephesinde beş tane giyo-

tin tipli pencere vardır. Güney cephesindeki
duvar tuğladan yapılmıştır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Zeytinlik Sokak, No: 4’te bulunan, avlu içerisindeki üç katlı bağdadi 
yapı, dıştan alaturka kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülü olup, saçaklar her cephede hayli dışa 
taşkın ve kirişlemesi alttan kaplamalıdır. 
 Sokak üzerinden girilen yapı bahçe içinde yeralmaktadır. Bahçe 2 m. moloz taş duvarla 
çevrilidir. Ön cepheden ahşap tek kanatlı kapıyla binaya girilmekte olup; girişin solunda iki adet 
küçük dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Üst katlar; zemin kat üzerine cephe boyunca çıkma 
yapar.Ön cephede üçer adet ahşap dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 
 Bina sonradan orijinaline uygun olmayan 
bir renkle boyanmış. Pencere kenarındaki per-
vazlar kapatılmış, çatı örtüsü değiştirilmiştir. Yan 
cephedeki wc kısmı üç kat boyunca betondan 
yeniden yapılmıştır. 
 Cephe komple orijinal olmayan renkle bo-
yanmış, orijinal olmayan pencere açılmış ve 
pencere tipleri değiştirilmiştir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Zeytinlik Sokak, No: 4‘te bulunan, dıştan alaturka kiremit kaplamalı kır-
ma çatıyla örtülmüş olup çatının doğuda alınlığı mevcuttur. Her cephede bir miktar dışa taşkın 
çatı saçaklarının kirişlemesi alttan kaplamalıdır. 
 Tüm cephelerdeki dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir. cephelerde kat araları yatay silme-
lerle ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey silmelerle vurgulanmıştır. Doğu cephe ekse-
nindeki çift kanatlı kapı derince bir niş içine yerleştirilmiştir. Güney cepheye doğudan bir miktar 
içeri çekilmiş kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı bir mekan eklenmiştir. Düz çatısı adeta 
bir balkon olarak düzenlenen mekanın doğu cephesinde eksenden güneye kaydırılmış iki küçük 

kare pencere mevcuttur. 
 Yapının ana cephesinde ek mekanın he-
men önündeki pencere zemin kata açılır. İkinci 
kata girişi sağlayan tek kanatlı kapı bahsi geçen 
cephenin ekseninden batıya kaydırılmış olup 
yine onun batısında da bir tane pencere açıklığı 
mevcuttur.  
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen 
yapıda kullanıcı müdahalelerine rastlansa da 
statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Küçük Sokak, No:10’da bulunan,taş temel üzerine iki katlı, bağdadi 
yapı, dıştan alaturka kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülmüş olup çatının doğuda alınlığı mev-
cuttur. Alınlık ekseninde küçük, kare pencere yer alır. Her cephede bir miktar dışa taşkın çatı 
saçaklarının kirişlemesi altan kaplamalıdır.
 Tüm cephelerdeki dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir. Cephelerde kat araları yatay silme-
lerle ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey silmelerle vurgulanmıştır. Doğu cephede her 
katta cephe yüzeyleri eksene yerleştirilen ahşap plastırla ikiye bölünmüş ve bunların yüzeyine 
ikişer pencere eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Ya-
pının asıl girişi kuzey cephe eksenindedir. Bu 
kapının simetrisinde, üstte son kata açılan kapı 
günümüzde iptal edilmiştir. 
 Cephe ekseninin doğusundaki iki pencere 
zemin kata açılmaktadır Son kattaki kapının bo-
yutu ve her iki yanındaki düşey ahşap silmeler 
ile kapıya ulaşımı sağlayan herhangi bir mer-
diven bulunmadığından yapının orinalinde bu-
rada ahşap sundurmalı balkon bulunabileceği 
düşünülmüştür.
 Günümüzde kullanılmayan yapıda ciddi sta-
tik sorunlar görülmekte olup çatısının bir kısmı 
çökmüştür. 

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Keçiköy Sokak, No: 4‘te bulunan üç katlı bu yapı, arsasındaki eski ev 
yıkılarak yerine yapılmış olup, çağdaş bir binadır. Yalnızca dar dikdörtgen biçimli pencereleri 
eski bir geleneğin çağdaş bir yapıda karşımıza çıkan hatıralarıdır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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  Taşbaşı Mahallesi, Keçiköy Sokak, No: 1’de bulunan, yarım kat taş bodrum üzerine iki kat 
olarak inşa edilen bağdadi yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı piramit tipindeki çatıyla kapa-
tılmıştır. Tüm cephelerdeki dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir.
 Cephelerde kat araları yatay silmelerle ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey silme-
lerle vurgulanmıştır.Kuzey cephenin birinci katının inşasında batıdan itibaren başlayıp yaklaşık 
eksene kadar taş malzeme kullanılmıştır. Cephede bulunan dört ferforjeli pencere cephe yüzeyi-
ne aralarında yaklaşık bir pencere açıklığı boşluk bırakılarak ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Bu 
cephede cephe duvarıyla birleştirilmiş doğuya doğru bir miktar devam ettirilen moloz taş örgülü 
bir bahçe duvarı göze çarpmaktadır.    
 Yapının son kat seviyesindeki beş pencere cep-
he yüzeyindeki iki plastırla gruplandırılarak dü-
zenlenmiştir. Batı cephede kot farkı dolayısıyla 
bodrum kat izlenememektedir. Moloz taş duvar 
örgü zemin kat ve bağdadi son katta eksenin 
güney köşesindeki tek pencere dışında cephe 
sağırdır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan son derece kötüdür. Yapının strüktürlerinde 
yer yer çökmeler meydana gelmiştir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Sokak, No: 62-64‘te bulunan, yıkılan tescilli tarihi bina yerine 
yapılan rekonstrüksiyon yapının inşa malzemesinde orijinale sadık kalınmasa da görüntü itiba-
riyle geleneksel konutlara benzer. 
 Üç katlı yapının zemin katı taştır. Dıştan dört pahlı, saçakları dışa taşkın çatıyla örtülü olup 
cephe köşelerinde ve kat aralarında silmelerle vurgular yapılmıştır. Tüm pencereleri geleneksel 
yapılardakine benzer biçimde dar, dikdörtgen biçimlidir. Batı cephede eğim nedeniyle yapının 
yalnızca son iki katı izlenebilmektedir. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Sokak, No: 54’te bulunan bina, bodrum üzerine dört katlı yapı 
yığma taştır. Dıştan saçakları hafif taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülmüştür.
 Yapının en gösterişli cephesi yola bakan batı cephesidir. Bu cepheden yapının üç katı izle-
nebilmektedir. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen biçimlidir.Batı cephede ikinci kat seviyesinde 
eksende yer alan kapının iki yanında kaideli iki sütun mevcuttur. Kapıya yoldan bir merdivenle 
ulaşılır. Kuzey cephede yapının iç mekanları bir miktar dışa taşırılmıştır. Her katın iki penceresi 
ve cephe süslemeleri batıdakilerle aynıdır.Doğu cephede zemin kat seviyesinde eksendeki giriş 
kapısı önünde kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı bir veranda iki cephe arasında uzanır. 
Verandaya doğrudan uzatılan tek kollu merdi-
ven ulaşır. Güney cephenin Zemin kat seviyesi 
sağırdır İkinci kattaki üç pencereden eksenin 
doğusundaki biçim itibariyle ara pencerelerin 
devamı nitetiğindedir. Eksenin batısındaki diğer 
ikisi ise kare biçimli olup, oldukça küçüktür. Son 
iki katın ikişer penceresi altlı üstlü simetrik yerleş-
tirilmiştir. 
 Halk arasında sarı konak adıyla bilinen 
yapı, günümüzde özel bir kuruluşa ait olup statik 
strüktürel ve mimari açıdan son derece iyi du-
rumdadır.

19. yüzyıl

KONUT (SARI KONAK)

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Sokak, No: 62-64‘te bulunan, yarım kat bodrum üzerine iki kat 
olarak inşa edilen bağdadi yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı dört pahlı çatıyla kapatılmıştır. 
 Cephelerde kat araları yatay silmelerle ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey silmeler-
le vurgulanmıştır. Güney cephe eksenindeki tüm katlar boyunca yükseltilen ve cepheden güneye 
doğru çıkma yapan ek mekan üç pahlı kırma çatıyla örtülü olup, zemin ve son kat seviyelerinde 
doğu ve batı cephelerinde birer, güney cephesinde ise ikişer pencere yer alır. Doğu cephede 
yapının tüm katları izlenebilmektedir.
 Bodrum kata açılan üç küçük, taş pervazlı pencereden yaklaşık eksene yerleştirilen biraz 

daha büyük olup diğer ikisi onun kuzey ve güne-
yine yerleştirilmişlerdir. Yapıya giriş kuzey cep-
he eksenindeki birinci ve ikinci kata ait birer ka-
pıdan sağlanmaktadır. Balkonu, altta verandaya 
oturan birer beton direk desteklemektedir. 
 Kuzey cephede birinci kata açılan doğu 
pencerelerinden kapıya yakın olanının sonraki 
bir dönemde kapatıldığı, üst kat pencereleri göz 
önünde tutularak söylenebilir. 
 Günümüzde yalnızca birinci katı kullanılan 
yapıda yer yer sıva dökülmeleri ve ahşap mal-
zemede çürümeler göze çarpmakta olup statik 
açıdan iyi durumda değildir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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   Zaferi Milli Mahallesi, İsmail Engin Caddesi, No:6, Sıtkıcan Caddesi No:1-3’de bulunan, 
bodrum üzerine üç kat olarak inşa edilen kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı yapının 
bodrum ve zemin katları taş, son iki katı bağdadidir. 
  Doğu cephede yapının tüm katları izlenebilmektedir. Bodrum ve zemin kat arası düzgün 
kesme taştan, görece geniş yüzeyli, bir silmeyle geçilmiştir. Zemin katta cephe köşeleri yine 
düzgün kesme taşların dendan oluşturacak biçimde dizilmesiyle hareketlendirilmiştir. Son kat 
düzenlemesi bu katın simetriğidir. Kuzey cephede eksenden başlayıp batı köşeye dek devam 
eden zeminden son kata dek yükseltilmiş teraslar bulunur. Batı cephede kot farkı nedeniyle ya-
pının yalnızca son katı tam olarak izlenebilmek-
tedir. Cephenin batısına eklenen terasların bu 
yöndeki cephesi sağırdır. Güney cephe önünde 
zemin kat seviyesinde yine bir avlu bulunur. 
Zemin kata açılan kapı eksenin batı köşesine 
yakın açılmıştır. Kapının doğusundaki tek pen-
cere oldukça küçük boyutlu olup, aynı aksta her 
katta bu pencere biçimi tekrarlanır. Son kattaki 
üç ana mekan penceresinden ikisi doğu köşeye, 
biri de batı köşeye yakın yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde özel bir vakfa ait yapı statik açı-
dan son derece iyi durumdadır.

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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 Zaferi Milli Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No: 6‘da bulunan, taş bodrum üzerine üç bağdadi 
kat olarak inşa edilen yapı dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Kat ara-
ları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmış olup pencereleri dikdörtgen biçimli ve 
giyotin tiptedir. 
 Doğu cephede yapının tüm katları izlenebilmektedir. Zemin kata ait beş pencere cephe yüze-
yine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Zemin üstü kat zeminden, son kat da orta kattan bir miktar öne 
taşırılmıştır. Orta katta ve son katta sekizer pencere yine yüzeylere eş aralıklarla ve birbirleriyle 
simetri gözetilerek yerleştirilmiştir. 

 Güney cephede zemin, orta ve son kata 
açılan aynı akstaki birer kapı yaklaşık eksen-
de bulunur. Bu kapılara önlerindeki dikdörtgen 
planlı verandalara çıkan merdivenlerle ulaşılır. 
Orta katta eksenin batısındaki üç pencere son 
katta da aynen tekrar edilmiştir. Orta katın do-
ğuda tek penceresi, son katın ise iki penceresi 
bulunur. Yol üzerindeki batı cephe sağırdır.
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı 
statik açıdan son derece iyi durumdadır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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2018

 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkıcan Sokak’ta bahçe içinde yer alan, bodrum üzerine iki katlı, moloz 
taş duvarlı ve bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İki sütun başlığı arasında yer alan demir bir 
kapı ile ön giriş sağlanmakta olup; taş basamaklarla bodrum ve birinci kata ayrı ayrı gidilmek-
tedir. Bodrumun basık kemerli ahşap bir kapısı vardır. Kapı pervazı profilli oyulmuş taş işçili-
ğindendir. Taş merdivenlerle birinci kata çıkıldığında genişçe bir kapı girişi vardır. Giriş üzeri 
sundurmalı olup korint düzeninde iki tane sütun bulunmaktadır. 
 Giriş katının pencereleri demir korkulukludur. Kat arasındaki silmeler sıçandişi taş işlemeli-
dir. Yapının köşelerinde sahte sütunlar yer almaktadır. Her pencerenin yanında küçük birer ha-
valandırma gözü vardır. İkinci kata çıkmak için 
dışardan betonarme merdiven yapılmıştır

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi
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ESKİ VALİ KONAĞI
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 Zaferi Milli Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No: 37‘de bulunan, yarım taş bodrum üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen ev köşe sofalıdır. Çatı ortasında camekanlı bir köşkü bulunan 
yapının hem bu bölümü hem de mekanın oturduğu alan dışında kalan çatı kısımları, saçakları 
cephelerden dışa taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Tüm düşe dikdörtgen biçimli pencereler giyotin 
tiptedir.
 Güney cephede bodrum kat seviyesinde, eksende bir kapı mevcuttur. Kapının doğusunda 
altlı üstlü birer pencere kareye yakın biçimlidir. Cephenin zemin kat seviyesinde, eksende yer 
alan ana girişin doğusunda bir adet dikdörtgen pencere, batısında küçük boyutlu, kareye yakın, 

yanyana iki pencere bulunur. Camekanlı köşkün 
bu cephesi boydan boya pencerlerle geçilmiştir. 
Bodrum kata açılan üç eş aralıklı, yatay dikdört-
gen biçimli pencere parmaklıklıdır. Zemin kata 
açılan dört pencere eksenin iki yanına ikişerli 
biçimde yerleştirilmiştir. İkinci kat cephe yüzeyi 
düşey bir plastırla ikiye ayrılarak bu yüzeylere 
ikişer pencere yerleştirilmiştir. Yapının kuzeyine 
iki katlı teras ve mekanlar eklenmiştir. Batı cep-
he zemin kata ait eksendeki tek pencere dışında 
sağırdır. Kot farkı dolayısıyla bu cepheden yal-
nızca son kat izlenebilmektedir.
 2009 yılında Sokak Sağlıklaştırma Projesi 
kapsamında aslına uygun biçimde restore edilen 
yapı statik açıdan son derece iyi durumdadır. 

KONUT

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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L: ORDU KORUMA 
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KÖY ADI  KOORDNATLAR(ED50 DOM39-6 KURUL KARARLARI 

MAHALLES SELMYE  G.E.E.A.Y.K.  

20.10.1979-A-1976 PAFTA ADA PARSEL 

36 342 5 REVZON 

CADDE, SOKAK, KAPI NO 
 

TAOCAK CAD. NO:22 

MÜLKYET DURUMU KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 

YAPI SSTEM VE PLAN 

ÖZELLKLER 

 

Üç katlı tamamı ta konaın dousu ve kuzeyi yol üzerinde kalmıtır. Ender rastlanacak kadar özenli ta içiliiyle dier yapılardan 

ayrılır. Düz çatılı konaın profilli ve kademeli, dıa takın alınlık silmesini yanyana sıralanmı küçük profilli konsollar taır. Çatı 

kısmında köeler yuvarlatılmı ve çatının dört tarafı ta ebekeyle çevrilmitir. ebekelerin üstünü testere dii bezemeli bir silme 

dolanır. Kat aralarındaki cepheden hayli takın denizlik silmeleri aaı doru kademeli biçimde daraltılmı ve uçları aaı bakan 

mızrak ucu motifli bir silmeyle sonlandırılmıtır. Orta ve son katta cephelerin birletii köelerde balıklı ve kaideli çeyrek 

sütunceler bulunur. Kaideler düz bir silmeden sonra uçları dıarı çıkmı ve aaı döndürülmü akahthus (kenger aacı) yaprak 

sırasından oluur. Balıkta yapraklar küçülmü ve sayısı arttırılmıtır. Yaprak sırasının üzerinde ondan da dıa takın bir mızrak 

ucu saçak silmesi, balıı dolanır. Orta ve son kat pencereleri en içte içe doru kademeli daralan ince silmeler çevreler bu 

silmelerden sonra yatay eksende birbirinden ayrılmı daha kalın bir düz pahlı silmeden sonra yine oluklu içe doru 

kademelendirilmi silmelerle sonlandırılmıtır. Lento ve denizlii sınırlandıran aynı üsluptaki silmeler cepheden hayli takın olup, 

denizlikler altta uçları aaı dönük ve dıa kıvrık akanthus yapraklarına oturur. Lentoların iki yanında üstteki denizlik silmelerine 

saplanan dikdörtgen kesintli kabartmalarla cephe daha da hareketlendirilmitir. Lento üstlerinde yatay dar, dikdörtgen panoların 

içinde bitkisel motiflerle süslenmi rozetler bulunur. Bu penoları üstte uçları aaı dönük mızrak ucu motifli dar saçaklar sınırlar. 

Dou cephede zemin kat eksenindeki kapının iki yanında sade pervazlı ikier ferforjeli pencere mevcuttur. Cephenin orta ve son kat 

eksenlerindeki pencerelerin iki yanında birer yarım burmalı, cepheden takın sütunce bulunur. Ekseninin iki yanında ikier pencere 

mevcuttur.Kuzeydou köede orta kat eksenindeki kapıya çıkan ta merdivenler açılan kapı sokak üzerindedir, çevre duvarları ta 

ebekelerle sokaktan yalıtılmıtır. Giri kapısının basık kemerli alınlıının kemer yayları iki tarafta kasetli kaidelere oturan burmalı 

sütunlara oturur. Kapı kemerinin hemen üzerinde bitkisel bezemeli kalem ileri bulunur. Kapının kuzeyindeki üç pencereden dıta 

kalan ikisi dierlerinden ebat olarak oldukça küçüktür. Güneyde iki pencere bulunur. Son kat eksenindeki balkon çıkmasını alttaki 

kapı önünde bulunan terasa oturan iki yivli, ta sütun taır. Sütun balıkları oldukça gösterilidir. Balkon altını mızrak ucu motifli 

silme dolanır. Balkona açılan eksendeki kapı düzenlemesi pencerelere benzer. Son kat alt katla simetriktir. Güney cephede orta kata 

açılan kapı, içiçe geçmi düz silmeli çerçevelerden oluur. Lentosunun iki köesinde birer akroter mevcuttur. Eksenin iki tarafında 

birer pencere söz konusu kata açılır. Som kat yüzeyindeki üç pencere cephe yüzeyine e aralıklarla yerletirilmitir. Süslemeleri 

dier cephelerin aynısıdır. Batı cephe düzenlemesi kapı ve pencereleri bakımından güney cepheyle aynı olup ek olarak kapının 

sövelerine bitiik birer düey, dar dikdörtgen pencere bulunur. Kapı üzerindeki yatay dikdörtgen pano botur.Günümüzde müze 

binası olarak kullanılan yapı statik açıdan son derece iyi durumdadır. 

  

342/5

NoktaNo Y X Z

318345 405393.44 4537636.13 15.87

318346 405397.52 4537647.55 15.29

318364 405386.60 4537651.45 17.19

318392 405382.68 4537639.86 19.76

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

 Zaferi Milli Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:37’de bulanan, taş zemin üzerine bağdadi iki 
kat olarak inşa edilen yapının caddeye bakan cephesi önünde avlusu bulunur. Avluya güney 
köşedeki taş merdivenle ulaşılır. İç mekanda sonradan hisse müşterekliği dolayısıyla bir bölünme 
olsa da asli planının orta sofalı olduğu anlaşılmaktadır. Yapı dıştan saçakları cephelerden hayli 
taşkın kırma çatıyla örtülü olup tüm cepheleri dar bir saçak silmesi dolanır. Çatının tam tepe nok-
tasında bir aydınlatma feneri bulunur. Yapının tüm düşey dikdörtgen pencereleri giyotin tiptedir. 
 Doğu yönde yığma moloz taş bir duvarla yolda yalıtılmıştır. Kapı önünde kuzey-güney doğ-
rultulu, görece küçük, dikdörtgen planlı bir avlu bulunur. Söz konusu cephede son kat hafifçe öne 
taşırılmıştır. Cephede iki kapı bulunur, eksendeki 
tek kanatlı, onun güneyindeki ise çift kanatlıdır. 
Tek kanatlı kapının batı söve sınırından cephe 
köşesine dek uzanan kısımda, zemin üstündeki 
katın pencere altına dek yükseltilmiş ve yapıya 
bitiştirilmiş taş örgü bir müştemilat bulunur. 
 Söz konusu mekanın çatısı teras olarak dü-
zenlenmiştir.

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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 Zaferi Milli Mahallesi, Sıtkıcan ile Türk Sokak No: 2-4‘te bulunan, cumbalı ev, taş bodrum 
üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilmiştir. Dıştan dört pahlı, saçakları cephelerden taşkın 
kırma çatıyla örtülü olup, çatının doğuya bakan kanadına pencereli bir üçgen alınlık eklenmiştir.
 Yapının pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Güney cephede ara sokağa bakan 
giriş kapısına ana caddeden yüksekçe bir duvarla yalıtılmış küçük bir avludan geçilerek ulaşılır. 
Merdivenlerin batısında bodrum kapısı bulunur. Ana girişin güneyinde bir pencere mevcuttur. 
Son kat seviyesinde eksenin bir miktar doğusundaki yuvarlak kemer biçimli kapı, önündeki küçük 
balkona aittir. Balkonu altta, iki köşede birer ahşap konsol taşır. Son katta, eksendeki cumba üç-

gen alınlıklı olup üç cephesindeki birer pencere 
basık kemer biçimlidir. Cumba altta iki konsola 
oturur. Kuzey cephedeki üç pencereden eksenin 
batısındaki küçük kareye yakın biçimlidir. Son 
kat yüzeyi bir plastırla ikiye bölünerek bu yüzey-
lere birer pencere yerleştirilmiştir.
 2009 yılında çalışması yapılan Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki ev, aslına 
uygun biçimde restore edilmiştir. Statik açıdan 
son derece iyi durumdadır.

KONUT

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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    Zaferi Milli Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No:47’te günümüzde ayakta olmayan bina 
orijinalinde, sokak üzerinde, bodrum üstüne iki katlı, moloz taş üzerine ve bağdadi tekniğinde 
yapılmıştır. Bodrum kat köşelerde düzgün kesme taş, aralarda moloz taş örgülüdür. Farklı sevi-
yelerde büyüğü tahta panjurlu, küçüğü demir parmaklıklı iki pencere vardır. Bu cephede birinci 
kat, ön cephede de üst kat tümüyle çıkmalı olarak yapılmıştır. Bodrum kattan ahşap bir kapı ile 
giriş sağlanmış olup birinci kata tahta merdivenle çıkılmaktadır.
 Pencerelerin tümü ahşap pervazlı, giyotin tiplidir. Katlar arası ve köşelerde ahşap silmeler 
kullanılmıştır. Alaturka kiremit örtülü, kırma çatılıdır.

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi

82

Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

642 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



48

 Taşbaşı Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 5‘te bulunan, taş temel üzerine iki bağdadi kat 
olarak inşa edilen cumbalı ev dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülmüş olup dik-
dörtgen biçimli pencereleri giyotin tiptedir. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler ve cephe 
yüzeylerinin bir kısmı silmelerle hareketlendirilmiştir. 
 Doğu cephede bodrum kat seviyesinde eksende bir kapı ve iki yanında birer taş pervazlı 
pencere bodruma açılır. Üst katlar bodrumdan bir miktar öne taşırılmış ve öne taşan zemin katın 
altındaki açılı örme taşıyıcı ahşapla kaplanmıştır. Son kat eksenindeki cumba kırma çatılıdır. 
Cumbayı altta, iki köşede birer profilli ahşap konsol taşır. Cumbanın doğu, kuzey ve güneyinde-

ki birer pencere yuvarlak kemer biçimlidir. 
 Güney cephede zemin kat seviyesinde ba-
tıdan uzatılan merdivenle çıkılan veranda bulu-
nur. Zemin kat eksenindeki kapının doğusunda 
bir batısında ikişer pencere vardır. Çıkma yapan 
kısmı altta dört ahşap konsol taşır. Son kat ekse-
nindeki pencere yuvarlak kemerli biçimlidir. İki 
yanda birer düşey silme bulunur. Batı cephede 
kot farkı nedeniyle yalnızca son iki kat izlenebil-
mektedir. Kuzey cephe sağırdır. 
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı 
statik açıdan son derece iyi durumdadır.

KONUT
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 Taşbaşı Mahallesi, Menekşe Sokak, No:11’deki günümüzde ayakta olmayan bina orijinalin-
de, bodrum üzerine iki katlı, moloz taş üzerine bağdadi tarzda inşa edilmiş bir yapıdır.
 Bodrum kat moloz taştan inşa edilmiştir. Bunun üzerinde zemin kat ve birinci kat bağdadidir. 
Giriş kapısı iki kanatlı ve yeşil boyalıdır. Zemin katın ve birinci katın pencereleri ahşap, dikdört-
gen biçiminde ve ahşap pervazlı, giyotin tipindedir. Alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı yapının 
40 cm ahşap saçağı vardır.

-
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 Taşbaşı Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 5‘te, günümüzde ayakta olmayan binanın batı du-
varlarının küçük bir kısmı izlenebilmektedir. 
 Orjinalinde bodrum üzerine üç katlı olan yapıda, bodrum ve zemin katlar moloz taş, üst 
katlar bağdadi tarzda inşa edilmiştir. Yapıya sol yan cephedeki avludan girilir. Avlunun ahşap 
iki kanatlı sokağa açılan bir kapısı vardır. Yapının menekşe sokak cephesinde zemin katta dört, 
üst katında beşer dikdörtgen pencereleri vardır. İlk iki kattakiler giyotin, üst katın pencereleri 
kanatlıdır. En üst kat cephe boyunca çıkma yapmıştır. Bu çıkma yan cephelerde devam eder. 
 Alaturka kiremit örtülü, kırma çatılıdır.

-
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 Taşbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:14’deki rekonstrüksiyon bina moloz yığma taş zemin 
üzerine iki kat olarak inşa edilmiş yapı, dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla 
örtülmüştür. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmıştır. Tüm düşey dik-
dörtgen pencereleri giyotin tiptedir. 
 Kuzey cephede zemin katın üç küçük penceresi orta katın zemin silmesi altındadır. Cephe 
ekseninin batısında iki pencere yanyanadır. Tek küçük pencere ise üçüncü ana pencerenin do-
ğusundadır. Son katın pencere düzenlemesi, küçük pencereler dışında orta katla aynıdır.
 Güney cephenin orta kat ekseninde giriş kapısına merdivenle ulaşılır. Son kat ekseninde-
ki cumbanın kuzeyi altta birer profilli konsola, 
güneyi ise birer ahşap direğe oturur. cumbanın 
açıkta kalan üç cephesindeki birer pencere yu-
varlak kemer biçimlidir. Cephe önünde doğuya 
uzanan merdiven önündeki avlusuna kadar in-
mektedir. 
 Doğu cephesine güneyden itibaren bir mik-
tar içe çekilmiş bir mekan eklenmiştir. Çift pahlı 
kırma çatıyla örtülü mekanın yüksekliği ilk iki kat 
boyuncadır.
 Günümüzde kurumsal bir işlev için kullanılan 
bina statik açıdan son derece iyi durumdadır.

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi
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 Taşbaşı Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 17‘de, taş bodrum kat üzerine üç bağdadi kat ola-
rak inşa edilen yapı, dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Çatı ortasında 
küçük bir üçgen alınlıklı tepe aydınlatması bulunur. Tüm cephelerde çatı altlarını bir alınlık silmesi 
cepheleri dolanır. Kat araları ve cephe köşeleri silmelerle vurgulanmıştır. Pencereleri dikdörtgen 
biçimli ve giyotin tiptedir. 
 Doğu cephede bodrum kata açılan kapı yaklaşık eksendedir. Zemin kat önündeki avlu duva-
rı, kuzeydeki tek katlı müştemilata saplanır. Söz konusu yapının doğu cephedeki penceresi küçük 
ebatlı olup, kareye yakın biçimlidir. düz kiremit örtüyle örtülmüştür. Zemin kat seviyesinde ek-

senin iki yanında birer kapı, kapının güneyinde 
küçük bir pencere bulunur. Son iki katın altışar 
penceresi birbiriyle simetrik yerleştirilmiştir. Son 
kat alt kattan hafifçe öne taşırılmıştır. 
 Güney cephenin doğu köşesinde, zemin 
kat seviyesinde avlu kapısı bulunur. Cephenin 
son katına ait üç pencereden biri doğu köşeye 
yakın biçimde yerleştirilmiştir. Kuzey cephede 
zemine ait olan tek pencere batı köşeye yakındır 
ve diğerlerinden daha geniştir.  
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı 
statik açıdan son derece iyi durumdadır. 

KONUT

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi
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2018

 Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi No:36’daki yapı günümüzde mevcut değildir.
 Orijinalinde, bodrum üzerine iki katlı olarak bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Üzerinden 
tek kanatlı bir kapı ile yapıya girilmektedir. Kapının sağında iki tane,solunda küçük dikdörtgen 
pencere bulunmaktadır. Bodrum kat moloz taş duvar örgülüdür. 
 Bir ve ikinci katlarda dörder tane dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Pencerelerin tümü ah-
şap pervazlı ve giyotin tipindedir. Köşeler ve katlar arasında ahşap bordürler kullanılmıştır. 
Alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı yapının üçgen alınlıklı bir çatı gözü vardır. Ahşap saçaklıdır.

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi
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20. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Sıtkıcan Caddesi, No: 57/A‘da, iki katlı yapının zemin katı taş, son 
katı bağdadidir. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülü olup, çatının doğuya bakan kısmı üçgen alın-
lıklıdır. Burada çatı yükseltilerek bir kat kazanılmıştır. Alınlık ekseninde bir kapı ile iki yanında 
birer küçük pencere açıklığı bulunur. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgu-
lanır. Yapının pencereleri dikdörtgen biçimli olup, giyotin tiptedir. Yol üzerindeki doğu cephede 
cepheyi iki eş yüzeye bölen ve köşelerde bulunan silmeler görece geniş yüzeylidir ve düzgün 
kesme taşlardan oluşur. Silmenin iki tarafındaki birer kapıyı üç yönden taş çerçeve dolanır. Ya-

pının üst katı güneyden kuzeye doğru dar bir açı 
yaparak öne doğru çıkarılmış böylece üst katın 
metrekaresi arttırılmıştır. Üst katta yine cepheyi 
tam ortadan ikiye ayıran ahşap silmenin kuzey 
ve güneyinde üçer ahşap pervazlı pencere yer 
alır. Eksenin kuzeyine düzgün kesme taş bir ek 
mekan yapılmıştır. Kuzey cephenin zemin kat 
seviyesinde eksenden batıya kaydırılmış mekan 
eklenmiştir.Cephe ekseninin doğusunda orijinal 
yapım evresine ait bacaya bağlanan duman 
gideri cepheden taşırılarak yapılmıştır. Gideri 
altta, iki köşede çeyrek daire şekilli, oldukça de-
koratif iki konsol destekler.
 Aslına uygun biçimde restore edilen ev sta-
tik açıdan son derece iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi
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 Taşbaşı Mahallesi, Küçük Sokak, No:12’de, yarım kat moloz yığma taş bodrum üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen yapı dıştan doğuda üçgen bir alınlığı olan kırma çatıyla örtülü-
dür. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmıştır. 
 Doğu cephede zemin kat eksenindeki giriş kapısı önünde sonraki dönemde yapılmış beton 
bir teras bulunur. Kapının kuzey ve güneyinde ikişer düşey dikdörtgen biçimli pencere zemin 
kata aittir. Cephenin son kat eksenindeki cumbayı altta iki ahşap destek taşır. Üç cephesinde 
düşey dikdörtgen biçimli pencere açıklığı bulunan cumbanın kuzey ve güneyindeki birer pencere 
alttakilerin iki katı büyüklüğünde olup kareye yakın biçimlidir. 
 Güney cephenin son katına ait cephe yüze-
yinin doğu ve batısına yerleştirilmiş birer pen-
cere de doğu cephenin son kat pencereleriyle 
aynıdır. Binanın batı cephesi sağırdır.
 Günümüzde kullanılan yapının çatısı sac 
malzemeyle yenilenmiştir. Zemin katın tüm cep-
heleri sıvanmıştır. Son katta yer yer sıva dökül-
meleri nedeniyle ahşap malzemesinde çürüme-
ler meydana gelmiştir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Zaferi Milli Mahallesi, Türk Sokak, No:29‘da, doğu-batı doğrultusundaki eğimli bir araziye 
inşa edilen iki katlı yapının zemin katı düzgün kesme taş, son katı bağdadidir. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın, dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Kat araları ve cephelerin birleş-
tiği köşeler ahşap silmelerle geçilmiştir. Yapının üst kat pencereleri dikdörtgen biçimli olup dönel 
tiptedir. Doğu cephe zemin kat eksenindeki giriş kapısının her iki yanındaki pencerelerden kuzey-
deki kapatılarak iptal edilmiştir. Cephede son katın zeminden öne doğru çıkma yaptığı görülür, 
çıkmanın altı lambri kaplanmıştır. Kuzey cephenin zemin katındaki iki geniş kareye yakın biçim-
li, pencere görece derin nişler içine yerleştirilmişlerdir. Batı cephede sonraki dönemde yapının 

genişletildiği görülür. Bu cepheye aynı zamanda 
moloz yığma taş ve yol üzerinde kalan köşesi yu-
varlatılmış avlu duvarının üzeri kapatılarak depo 
ve garaj haline dönüştürülmüştür. Güney cephe-
nin doğusuna bir ek mekan yapılmıştır. Mekanın 
son kat seviyesi teras olarak düzenlenmiştir. Ekse-
nin batısında kalan iki alt pencere düşey dikdört-
gen biçimli üst pencereler ise kareye yakın biçimli 
olup dönel tiptedir. Tamirat görmüş yapının güney 
cephesi iki penceresi dışında orijinal görüntüsünü 
tamamen yitirmiştir.
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan iyi 
durumdadır. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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2018

 Taşbaşı Mahallesi, Küçük Sokak, No:12’de, yarım kat moloz yığma taş bodrum üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen yapı dıştan doğuda üçgen bir alınlığı olan kırma çatıyla örtülü-
dür. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmıştır. 
 Doğu cephede zemin kat eksenindeki giriş kapısı önünde sonraki dönemde yapılmış beton 
bir teras bulunur. Kapının kuzey ve güneyinde ikişer düşey dikdörtgen biçimli pencere zemin 
kata aittir. Cephenin son kat eksenindeki cumbayı altta iki ahşep destek taşır. Üç cephesinde dü-
şey dikdörtgen biçimli pencere açıklığı bulunan cumbanın kuzey ve güneyindeki birer pencere 
attakilerin iki katı büyüklüğünde olup kareye yakın biçimlidir. 
 Güney cephenin son katına ait cephe yüze-
yinin doğu ve batısına yerleştirilmiş birer pen-
cere de doğu cephenin son kat pencereleriyle 
aynıdır. Binanın batı cephesi sağırdır.
 Günümüzde kullanılan yapının çatısı sac 
malzemeyle yenilenmiştir. Zemin katın tüm cep-
heleri sıvanmıştır. Son katta yer yer sıva dökül-
meleri nedeniyle ahşap malzemesinde çürüme-
ler meydana gelmiştir.
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 Zaferi Milli Mahallesi, Yüksek Sokak, No:86‘da, doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlı yapı 
diğerlerinden farklı olarak orijinal bir görüntü arzetmez. 
 İki katlı yapının girişi güney cephededir. Mekanın orta bölümü kenarlarındaki iki mekandan 
daha yüksek tutulmuştur. Tüm pencereleri genişletilmiştir. Yakın zamanda çimento esaslı sıvayla 
sıvanan yapıda günümüzde kullanılmasına rağmen bir takım statik ve strüktürel sorunlar meyda-
na gelmiştir. 

KONUT

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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 Zaferi Millli Mahallesi, Yüksek Sokak, No:6’daki, yapı doğudan moloz taş örgü bir duvar 
üzerinde yükseltilmiştir. Moloz taş bodrum üzerine iki kat bağdadi olarak inşa edilen yapı dış-
tan alaturka kiremit kaplamalı, dört pahlı kırma çatı ile örtülmüştür. Çatı saçakları cephelerden 
hafifçe dışa taşırılmıştır. 
 Yapının tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup, sonraki bir dönemde giyotin tipten dönel 
tipe çevrilmiştir.  Kat araları yatay ahşap silmelerle ayrılmış, cephelerin birleştiği köşeler de 
düşey silmelerle hareketlendirilmiştir. Doğu cephede bodrum kata açılan küçük kare pencereler 
eksenden iyice kuzey ve güney köşelere kaydırılarak yerleştirilmiştir. Cephedeki dörder pence-
re alt ve üstlerde simetrik biçimde, eş aralıklarla 
yerleştirilmiştir. 
 Kuzey cephedeki giriş eksenden oldukça ba-
tıya kaydırılmıştır. Kapıya doğudan uzatılan tek 
kollu,taş merdivenle çıkılan doğu-batı doğrultu-
lu, dikdörtgen planlı verandadan ulaşılmaktadır. 
Verandanın batısına cepheden bir miktar dışa 
taşırılmış küçük, dikdörtgen planlı bir mekan ek-
lenmiştir. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen ya-
pıda 2007 yılından sonra çeşitli tadilatlar yapı-
larak strüktürel açıdan iyi duruma getirilmiştir. 

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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20. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Yüksek Sokak, No:15‘de, moloz taş bodrum üzerine iki kat bağdadi 
olarak inşa edilen yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı, dört pahlı kırma çatı ile örtülmüştür.  
 Çatı saçakları cephelerden hafifçe dışa taşırılmıştır. Yapının tüm orijinal pencereleri dikdört-
gen biçimli olup, giyotin tiptedir. Üst pencereler basık kemer biçimlidir. Kat araları yatay ahşap 
silmelerle ayrılmış, cephelerin birleştiği köşeler de düşey silmelerle hareketlendirilmiştir. Silmele-
rin alt ve üstlerinde profilli silmeler göze çarpmaktadır.  Cephe ekseninden güneye kaydırılarak 
yerleştirilmiş çift kanatlı tali kapıya bir yönden duvara dayandırılmış, tek kollu,taş merdiven ula-

şır. Merdiven sahanlığının güneyine üzeri yarım 
pahlı sacla örtülü küçük bir mekan eklenmiştir. 
Mekana giriş kapısı sahanlığın güneyindedir. 
 Yapının doğusu avlu içindedir. Bodrum kat 
cephe ekseninki kapı açıklığın kuzey ve güneyin-
deki küçük dikdörtgen pencereler parmaklıklıdır. 
Asıl giriş kuzey cephede olup girişe kuzeyden 
uzatılan tek kollu, taş merdivenle ulaşılmaktadır.  
 Günümüzde kullanılamayan yapıda yer 
yer sıva dökülmeleri, ahşaplarda çürümeler ve 
statik açıda ciddi sorunlar gözlemlenmiştir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Zaferi Millli Mahallesi, Yüksek Sokak’da bulunan yapı, bodrum üzerine iki kat olarak bağ-
dadi tekniğinde yapılmıştır. 
 Bodrum moloz taş örgülüdür. birinci kat tümden çıkmalıdır. Birinci kat pencereleri büyük ve 
kanatlıdır. İkinci kat ise giyotin tiplidir. Tüm pencereler ahşap pervazlı, katlar arası ve köşeler 
ahşap bordürlüdür. Alaturka kiremitle örtülü,kırma çatılıdır. Çıkmaları güçlendirmek için ahşap 
direklerle takviye yapılmıştır.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
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  Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak, No:26‘da bulunan, avlu içerisindeki üç katlı 
yapı bağdadi tekniğiyle inşa edilmiştir.
 Yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülmüş olup çatının doğuda küçük 
kare pencereli alınlığı mevcuttur. Tüm cephelerdeki dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir. Kat 
aralarındaki denizlik silmeleri ile cephe köşelerindeki silmeler taştır ve cepheden hafifçe dışa taş-
kındır. Birinci kata açılan üç pencereden biri doğu köşeye iyice yaklaştırılmıştır, ferforjeli diğer 
ikisi ise eksenin batısında yanyana konumlandırılmıştır. Son kat pencereleri de bunlarla simetrik 
yerleştirilmiştir. Doğu cephede yapının tüm katları izlenebilmektedir. 

 Cepheyi karşıdan karşıya geçen balkonun 
zemini çökmüş yalnızca ferforjeleri ve zemini ta-
şıyan demir taşıyıcılar günümüze gelmiştir.Kuzey 
cephede zemin kat seviyesinde batıdaki yoldan 
başlayıp avluya inen tek kollu taş merdivenin 
güneyi cephe duvarına dayandırılmıştır. Zemin 
kata ait tek pencere eksenin doğu köşesindedir. 
Birinci kata açılan dört, ikinci kata açıla üç pen-
cere birbiri ile simetrik yerleştirilmiştir.
 Günümüzde kullanılan yapıda yer yer kul-
lanıcı müdahalelerine rastlansada statik açıdan 
iyi durumdadır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Zaferi Millli Mahallesi, Şener Sokak, No:17’de bulunan, zemin üzerine iki katlı yapının cep-
heleri yakın dönemde çağdaş malzemeyle giydirilmiş olup, en azından görüntü itibariyle orijinal 
halinden uzaklaştırılmıştır. 
 Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla 
örtülmüştür. Batı cephede kot farkı nedeniyle yalnızca son iki katı izlenebilmektedir. Giriş bu cep-
henin zemin kat seviyesindedir. Kuzey den uzatılan tek kollu merdivenle kapıya ulaşılır. Kapının 
güneyindeki tek pencere zemin kata açılır. Son katta iki pencere mevcuttur. Kuzey cephede her 
katta altlı üstlü simetrik yerleştirilmiş dörder pencere bulunur. Doğu cephede zemin ve birinci kat 
boyunca yükseltilmiş ve cepheden öne taşırılmış 
bir balkon bulunur. Balkon altı kapatılarak tali 
bir mekan haline getirilmiştir. Balkon kapısının 
iki yanında ikişer pencere bulunur.Son kat yü-
zeyinde eksende gömülü balkon açıklığına ait 
kapı ve iki tarafındaki ikişer pencere bir alt katın 
simetriğidir. 
 Orijinal görüntü arzetmeyen ve günümüzde 
kullanılan yapı statik açıdan son derece iyi du-
rumdadır
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkı Can Caddesi, No:52’de bulunan moloz taş yığma yarım bodrum kat 
üzerine iki katlı yapı bağdadi tekniğiyle inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu eğimi bulunan arazi 
üzerindedir. 
 Yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı, dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Her cephede bir mik-
tar dışa taşkın çatı saçaklarının kirişlemesi alttan kaplamalıdır. Orta sofalı (karnıyarık) ev tipine girer. 
Tüm cephelerdeki orijinal pencereler giyotin tiptedir ve dikdörtgen biçimlidir. 
 Batı cephe eksenindeki çift kanatlı tali kapıya yoldan uzatılan bir merdiven sahanlığından ulaşılır. 
Merdiven, sahanlığın güneyinden avluya inişi sağlamaktadır. Kapı Üzerindeki basık kemer biçimli 

pencere açıklığı ızgara parmaklı olup, kapı üzerin-
deki sac sundurma sonraki dönem ekidir. Birinci 
kat seviyesinde yapının üçte ikilik kısmı batıdan 
doğuya doğru içe çekilerek bir veranda oluşturul-
muştur. Üst katı köşede ve veranda ortasında bi-
rer direk taşımaktadır. Cephenin eksenindeki çift 
kanatlı kapı üzerinde yatay dikdörtgen biçimli, 
parmaklıklı bir pencere açıklığı mevcuttur. Birinci 
kat mekanına açılan yan yana iki küçük pencere 
sonraki dönem müdahalesi olarak yorumlanabi-
lir. Ek mekanın hemen batısındaki iki orijinal üst 
pencereden doğuda bulunanın pervazı ekin içinde 
kalmıştır. 
 Günümüzde kullanılan yapı, kullanıcı müda-
halelerine rağmen statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkı Can Caddesi, No:50’de bulunan avlu içerisinde yer alan moloz yığma 
yarım bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilen yapı son katın batı cephesi ve güney cephe 
dışında bağdadi tekniğiyle inşa edilmiştir. 
 Yapı orta sofalı plan tipindedir. Dıştan alaturka kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülmüş olup 
çatının doğuda alınlığı mevcuttur. Alınlık ekseninde küçük, kare pencere yer alır. Her cephede bir 
miktar dışa taşkın çatı saçaklarının kirişlemesi alttan kaplamalıdır. Tüm cephelerdeki dikdörtgen pen-
cereler giyotin tiptedir. Kapı üzerindeki yatay, dar dikdörtgen biçimli pencere açıklığı parmaklıklı-
dır. Eksenin kuzey ve güneyindeki ikişer pencere ahşap kepenklidir. Kapının hemen üzerinde son 
kata ait, kuzey ve güney sınırları altta ahşap üçgen 
profilli birer konsola oturan cumba mevcuttur. Üç-
gen alınlıklı cumba, çift pahlı kırma çatı ile örtü-
lü olup doğu, kuzey ve güney cephelerinde birer 
basık kemer biçimli, sorguçlu pencere mevcuttur. 
Cumbanın kuzey ve güneyinde ikişer pencere var-
dır. Cephe eksenindeki çift kanatlı tali kapı taş, 
dikdörtgen biçimli bir çerçeve içine alınmış olup 
kapı alınlığı yatay dikdörtgen biçimli ve parmak-
lıklı pencere açıklığı şeklinde düzenlenmiştir. Çatı 
alınlığı profilli taş silmedir. Kuzey cephede dörder 
alt ve üst pencere birbiriyle simetrik biçimde cephe 
yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açıdan 
iyi durumdadır. Bazı pencereleri ve giriş kapısı ah-
şap çıtalar çakılarak kapatılmıştır.
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkı Can Caddesi, No:46’da bulunan, taş zemin kat üzerine iki bağdadi kat 
olarak inşa edilen ev, dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülmüş olup çatının doğu 
kanadına bir alınlık yerleştirilmiştir. Cephelerin birleştiği köşeler ahşap, düz silmelerle vurgulanmıştır. 
Evin tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Doğu cephenin zemin katında-
ki altı pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Orta kat pencereleri bir alt katın simetriğidir. 
Son kat eksenindeki, çift pahlı kırma çatıyla örtülü, üçgen alınlıklı cumbayı altta, iki yanda birer kon-
sol destekler. Cumbanın kuzey ve güneyinde birer pencere, doğu cephesinde iki pencere bulunur. 
Kuzey cephenin zemin kat ekseninde giriş kapısı bulunur.Kapının doğu ve batısındaki birer pencere 

mevcuttur. Orta kat düzenlemesi zemin katla aynı 
olup buradaki kapı yandaki tescilli ikiz binaya 
bağlanan bir köprüye açılır. Son kat eksenindeki 
pencere kareye yakın biçimlidir ve diğerlerinden 
hayli küçüktür. Güney cephede zemin kat ekse-
nindeki tali giriş kapısının doğu ve batısında birer 
pencere bulunur. Orta katın eksenindeki kapatılmış 
küçük pencerenin iki yanında köşelere yaklaştırıla-
rak yerleştirilmiş birer pencere mevcuttur. Son kat 
düzenlemesi orta katın tekrarıdır.
  Restore edilen ilk yapılar olan bu evler günü-
müzde otel olarak kullanılmakta olup statik açıdan 
son derece iyi durumdadır.

20. yüzyıl
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 Taşbaşı Mahallesi, Sıtkı Can Caddesi, No:44’te bulunan taş zemin kat üzerine iki bağdadi kat 
olarak inşa edilen ev, dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülmüş olup çatının doğu 
kanadına bir alınlık yerleştirilmiştir. Cephelerin birleştiği köşeler ahşap, düz silmelerle vurgulanmıştır. 
Evin tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Doğu cephenin zemin katında-
ki altı pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Orta kat pencereleri bir alt katın simetriğidir. 
Son kat eksenindeki, çift pahlı kırma çatıyla örtülü, üçgen alınlıklı cumbayı altta, iki yanda birer kon-
sol destekler. Cumbanın kuzey ve güneyinde birer pencere, doğu cephesinde iki pencere bulunur. 
Cumba ekseninin kuzey ve güneyinde ikişer pencere bulunur. Kuzey cephenin zemin kat ekseninde 
giriş kapısı bulunur.Kapının doğu ve batısındaki 
birer pencere mevcuttur. Orta kat düzenlemesi 
zemin katla aynı olup buradaki kapı yandaki tes-
cilli ikiz binaya bağlanan bir köprüye açılır. Son 
kat eksenindeki pencere kareye yakın biçimlidir 
ve diğerlerinden hayli küçüktür. Cephe ekseninin 
doğu ve batısındaki birer pencere alt kattakilerin 
aksındadır. Batı cephede her kattaki altışar pence-
re birbirlerinin aksındadır. Orta katın eksenindeki 
kapatılmış küçük pencerenin iki yanında köşelere 
yaklaştırılarak yerleştirilmiş birer pencere mevcut-
tur. 
 Restore edilen ikiz yapılar olan bu evler günü-
müzde otel olarak kullanılmakta olup statik açıdan 
son derece iyi durumdadır.
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 Taşbaşı Mahallesi, Kesimevi Sokak, No:10’da bulunan moloz taş yığma bodrum üzerine iki 
katı bağdadi olarak inşa edilen yapı doğu-batı doğrultusundaki eğimli arazi üzerindedir. 
 Dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülmüş olup tüm cephelerde dışa taşkın çatı saçakları ise 
kirişlemesi alttan kaplamalıdır. Batı cephede kot farkı nedeniyle yalnızca son kat izlenebilmekte-
dir. Cephede eksenin kuzey köşesindeki çift kanatlı kapının hemen güney sövesinden başlayıp 
yapının kuzey sınırına dek uzanan alan boyunca bir ek mekan mevcuttur. Kuzey cephenin 
birinci kat seviyesi moloz taş yığmadır. Söz konusu katın doğu köşesinde son katın zeminine 
kadar yükseltilen oldukça küçük dar dikdörtgen bir mekan cepheden çıkma yapar. Cephenin 

son katına açılan iki pencere eksenin hayli doğu 
ve batısına kaydırılarak yerleştirilmiştir. 
 Avlu içerisinde yer alan doğu cepheden 
bütün katlar izlenebilmektedir. Bodrum kat sevi-
yesi, eksendeki tek kanatlı kapı dışında sağır-
dır. Zemin kata açılan dört dikdörtgen pencere 
mevcuttur. Güney cephede son kat zeminden bir 
miktar dışa taşırılmış olup,bu çıkmayı altta ah-
şap eli belindeler desteklemektedir. Zemin kat 
pencereleri dikdörtgen, son kata ait iki pencere 
ise kareye yakın biçimlidir.
 Günümüzde kullanılan yapıda kullanıcı 
müdahaleleri, strüktürlerde bozulmalar meyda-
na gelmiş olup, statik açıdan durumu iyidir. 
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 Taşbaşı Mahallesi, Kesimevi Sokak, No:13’de bulunan zemin+bir kattan oluşan ahşap yapı-
nın köşeleri kesme taştır. Dıştan saçakları cepheden taşkın olup üst örtüsü kırma çatı ile örtülmüş-
tür.
 Kat aralarını ve köşeleri düz pahlı silmeler dolaşır. Zemin ve birinci kat girişleri dışarıdan 
olup birbirinden bağımsızdır. Güneybatı cephesindeki onbir basamak merdiven ile birinci kat 
verandasına çıkılarak çift kanatlı tepe pencereli ahşap kapıya ulaşılır. Kapının sağında ve solun-
da ikişer adet eşit aralıklı çift kanatlı ahşap panjurlu pencereler bulunur. Zeminde ise birinci kat 
kapısının aksında kapı bulunurken sağ ve solunda birer adet küçük boyutlu ve demir parmaklıklı 
pencereler bulunur.
 Kuzeydoğu cephesinde kot farkı bulundu-
ğundan altı adet taş basamak ile birinci kat tera-
sına çıkılmakta ve iki adet büyük bir adet küçük 
pencere görülürken zeminde ise bir adet küçük 
tipte pencere bulunmaktadır. 
 Günümüzde kullanılmakta olan yapı statik 
açıdan iyi durumdadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



70

 Taşbaşı Mahallesi, Şehit Meral Sokak, No:11’de bulunan, taş zemin üzerine tek bağdadi 
kat olarak inşa edilen yapı, benzerlerine oranla hayli küçük boyutludur. Dıştan saçakları dışa 
taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülü olup bir avlu içerisine yerleştirilmiştir. Kat araları ve cephe-
lerin birleştiği köşeler silmelerle hareketlendirilmiştir. Kapının dikdörtgen biçimli pencereleri son-
raki dönemde dönel tipe çevrilmiştir. Ahşap pervazları üstte yarım daire şeklinde yükseltilmiştir. 
Batı cephede son kat eksenindeki kapıya güneyden uzatılan merdivenle ulaşılır. Kapının kuzey 
ve güneyinde birer pencere bulunur. 
 Güney cephede zemine ait tek küçük pencere eksenin batısındadır. Son kata açılan iki pen-

cere eksenin doğu ve batısındadır. 
 Doğu cephede zemin kata ait kapı eksenin 
güneyinde iki pencere kapının kuzeyindedir. Ka-
pıya doğudan uzatılan birkaç basamaklı merdi-
ven çıkar. Kapı üzerinde bir sundurma bulunur. 
Son kata ait üç pencere cephe yüzeyine eş ara-
lıklarla yerleştirilmiştir.
 Günümüzde kullanılan yapı aslına uygun 
biçimde restore edilmiş olup statik açıdan son 
derece iyi durumdadır.
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 Zaferi Milli Mahallesi, Aydoğdu Sokak, No:5’de bulunan, üç katlı bağdadi yapı ebatlarıyla dik-
kat çekmektedir. Müşterek hisseli yapı eksenden ikiye ayrılmış, farklı renklerde boyanarak çift hisse 
görünür hale getirilmiştir. 
 Dıştan alaturka kaplamalı iki pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Kat araları profilli denizlik  silmeleriyle 
ayrılırken, cephe yüzeylerinde ve cephelerin birleştiği köşelerde de işçilikli düşey silmeler mevcuttur. 
Doğu cephede zemin kat ekseninin kuzey ve güneyinde çift kanatlı, taş çerçeveli iki kapı mevcuttur. 
Kapıların kuzey ve güneyinde ikişer adet dikdörtgen biçimli, ferforjeli giyotin pencere bulunur. Birinci 
kattaki balkon çıkması eksenin hemen kuzeyinde ve güneyindeki pencereleri içine alacak biçimde 
uzatılmıştır. Çıkmayı altta eş aralıklarla yerleştiril-
miş üç ahşap eli belinde taşımaktadır. Kapıların 
her iki yanındaki ikişer pencere birinci kat mekan-
larına açılır. 
 Son kat seviyesinde cephe yüzeyini ikiye ayı-
ran plastırın iki yanındaki pencerelerden güneyde-
ki kareye yakın biçimlidir. İkiye bölünen yüzeylerin 
eksenindeki bacaları altta ikişer yuvarlak silmeli 
konsol desteklemektedir. Bacaların kuzey ve güne-
yindeki birer pencere son kat mekanlarına açılır.
 Günümüzde kullanılan yapının bazı pencerele-
ri orijinalitesini yitirmiş olup, batı cephe sıvanmış-
tır. Kullanıcı müdahalelerine rağmen statik açıda 
iyi durumdadır.
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98/15

80/14

540/4

81/2

82/9

540/8

98/3

82/7

82/2

540/1

540/3

98/16

540/2

98/2

2

T2

2

2

2

2

2

48

47

38

71

44
39

43
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 Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak No:10’da bulunan, günümüze ulaşamamış ya-
pının batı duvarında bodrum ve zemin kata ait iki ocak ile kuzey ve güney moloz taş yığma 
duvarlarının bir kısmı izlenebilmektedir.
 Kuzey cephede bodrum kata açılan demir kapı eksenin doğu köşesindedir. Bu cephedeki 
alt ve üst pencereler simetrik yerleştirilmiştir.Batı cephesindeki dokuz pencere iki kat boyunca 
cephe yüzeylerine eşit aralıklarla, birbirleriyle simetri gözetilerek yerleştirilmiştir.Güney cephe-
de, bodruma ait üç kare küçük pencereden biri eksende diğer ikisi  onun doğu ve batısında yer 
alır. Pencereler zemine oldukça yakındır. Üst katların pencere düzenlemeleri kuzey cephenin 

yansımasıdır. 
 Günümüzde okul olarak kullanılan yapı 
statik ve strüktürel açıdan son derece iyi durum-
dadır.

19. yüzyıl
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Zafer Sokak, No:26’da bulunan, doğu-batı doğrultusundaki eğimli ara-
ziye zemin üzerine iki katlı olarak inşa edilen yapının tamamı taştır. Tüm cepheleri dolanan, cep-
heden hafif taşkın profilli alınlık silmesini altta hayli dar, yatay, uzun dikdörtgen biçimli, kasetli bir 
silme dolanır. Katları ayıran cepheden taşkın denizlik silmeleri profillidir. 
 Cephe köşeleri dar ve geniş kesme taşların aşırtmalı biçimde yüzeye alçak ve yüksek yerleş-
tirilmesiyle hareketlendirilmiştir. Dikdörtgen biçimli pencereler taş pervazlı olup, son iki kata ait 
olanların lento ve denizlikleri kademelendirilmiş, cepheden taşkın profilli silmelerle sınırlanmıştır. 
Üç ferforjeli pencereyle dışa açılan çıkmanın üstü balkon olarak düzenlenmiştir. Balkonun altın-
da, cepheden taşkın, profilli ince iki silme dola-
nır. Doğu cephe ekseninde genişçe bir bölüm son 
kat haricinde öne doğru çıkma yapar. Çıkmanın 
zemin kat seviyesinde iki pencere doğuya açılır. 
Orta katta yapıya saplanan batı cephe dışın-
daki tüm cephelerinde birer pencere mevcuttur. 
Sundurmayı altta balkona oturan ahşap direkler 
taşır. Balkona açılan eksendeki profilli silmelerle 
çerçevelenmiş kapının iki yanında birer pencere 
bulunur. Kuzey cephede orta ve son kattaki üçer 
pencere birbiriyle simetrik yerleştirilmiş olup di-
ğer cephelerle aynı özellikte yapılmıştır. 
 Günümüzde işyeri olarak kullanılan yapı kul-
lanıcı müdahaleleri sonucu değişikliklere uğrasa 
da statik açıdan son derece iyi durumdadır. 
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20. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak, No:6’da bulunan, yarım kat moloz taş bodrum 
üzerine, bağdadi iki kat olarak inşa edilen yapı dıştan çift pahlı kırma çatı ile örtülüdür. 
 Çatı saçakları tüm cephelerde dışa taşkın ve kirişlemesi alttan kaplamalıdır. çatının doğusun-
da üçgen çatı alınlığı mevcuttur. Doğu cephede bodrum kat seviyesinde eksenden hayli güneye 
kaydırılarak yerleştirilmiş tek kanatlı kapı açıklığı mevcuttur.Cephe ekseninde ve kuzeyinde birer 
kare küçük pencere bodruma açılır. Söz konusu cephede son iki bodrumdan doğuya doğru bir 
miktar çıkma yapar. Cephe köşeleri ve kat araları silmelerle geçilmiştir. Birinci ve ikinci katlarda 
eksenin kuzey ve güneyindeki birer pencere kareye yakın biçimli olup döner tiptedir ve simetrik 

yerleştirilmişlerdir. Kuzey cepheye eksenden ya-
pının batı sınırına dek uzanan dar dikdörtgen, 
tuğla ek mekanın doğu cephesinde yapının gi-
riş kapısı bulunur. Kapıya doğudan, tek kollu bir 
merdiven çıkar. Bunun dışında cephe sağırdır. 
Güney cephede bodrum kat seviyesindeki üç kü-
çük kare pencere yatay eksende, eş aralıklarla 
yerleştirilmiştir. Birinci ve ikinci katlara açılan 
ikişer pencere doğudakilerle ayrıdır. Bu pencere-
lerden güneydoğu köşedeki üst pencere kapatıl-
mıştır. Kuzey cephede kot farkı nedeniyle yapının 
bodrum katı izlenememektedir. 
 Günümüzde kullanılan yapının pencereleri 
tamamen değiştirilmiş, cepheler sıvanmış ve oriji-
nal görüntüsünü büyük oranda yitirmiştir. 
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak, No:22’de bulunan, moloz taş yığma yarım bod-
rum kat üzerinde, üç katlı olarak inşa edilen yapının zemin katı taş,son iki katı ise bağdadidir. 
 Orta safalı (karnıyarık) plan tipindedir.Dıştan üç pahlı kırma çatı katı ile örtülü olup, çatısının 
doğu kanadında üçgen bir alınlık bulunur.Alınlık ortasında bir pencere mevcuttur. Bodrum dışında 
tüm kat pencereleri dikdörtgen biçimli giyotin tiptedir.Tüm cephelerde kat araları profilli denizlik 
silmesiyle ayrılmış,cephelerin birleştiği köşelerde düşey silmelerle hareketlendirilmiştir.
 Batı cephede kot farkı dolayısıyla son iki kat izlenebilmektedir.Güney cephe ekseninde ikinci 
kat seviyesinde, çift kanatlı giriş kapısına batıdan uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılmaktadır.
Yığma moloz taş merdiven evi ve veranda doğu 
batı doğrultusunda uzanarak zemin kat boyun-
ca yükselir. Kapının batısında iki doğusunda bir 
pencere bulunur.Söz konusu cephede son kat se-
viyesinde dar dikdörtgen planlı balkon çıkmasını 
altta verandaya oturan iki beton direk taşır.Balko-
na açılan çift kanatlı kapı, sorguçlu ve basık ke-
mer biçimli olup iki yanında işçilikli, ahşap plas-
tırlar mevcuttur.Kapının doğu ve batısında ikişer 
pencere yer alır.Zemin katta cephe yüzeyine eş 
aralıklarla yerleştirilmiş dört pencere kepenklidir.
Balkonu altta taş kaidelere oturan iki direk destek-
lemektedir.
 Günümüzde kullanılan yapı kullanıcı müda-
halelerine rağmen statik açıdan iyi durumda ol-
duğu söylenebilir. 
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 Zaferi Milli Mahallesi, Yan Sokak, No:14’de bulunan, yol üzerinde bulunan bağdaki iki 
katlı yapı, taş temele oturur. Dıştan saçakları dışa taşkın üç pahlı kırma çatıyla örtülü olup çatının 
doğu kenarında üçgen bir alanlık mevcuttur.Tüm cephelerdeki dikdörtgen biçimli pencereler 
giyotin tiptedir. Kat araları ahşap silmelerle vurgulanırken cephelerin birleştiği düşey silmelerle 
hareketlendirilmiştir. 
 Batı cephenin birinci katı sağırdır. Üst kattaki üç pencereden ikisi eksenin güneyinde biri 
kuzeyindedir. Güney cephe son kat zemin kattan önce çıkma yapmaktadır. Eksenin batısındaki 
çift kanatlı kapı üzerinde yatay dikdörtgen biçimli dar kapı alınlığı pencere şeklinde düzenlen-

miştir. Üstte saç sundurmayı altta iki elibelinde 
destekler. Kapının doğusunda iki kepenkli pen-
cere bulunur. Son katta cephe yüzeyindeki dört 
pencere yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmişlerdir. 
Doğu cephede zemin kata açılan dört pencere 
kepenklidir ve yüzeye eş aralıklarla yerleştiril-
miştir. Son katta ise beş pencere bulunur. Kuzey 
cepheye dar, dikdörtgen planlı, doğu-batı doğ-
rultulu bir ek mekan yapılmıştır. 
 Mekan son kat zeminine dek yükseltilmiş 
ve yarım pahlı sacla örtülmüştür.
 Günümüzde kullanılan yapıda yer yer sıva 
dökülmeleri ve ahşap malzemede çürümeler 
oluşmasına karşı statik açıdan durumu iyidir.

19. yüzyıl
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 Zaferi Milli Mahallesi, Yan Sokak, No:1’de bulunan, yarım moloz taş bodrum üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen yapı doğu-batı doğrultulu, eğimli bir arazi üzerindedir. 
 Yapının batı ve kuzey cepheleri yol üzerindedir. Dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma 
çatıyla örtülü yapının tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Cephelerin birleş-
tiği köşeler, kat araları ve cephe yüzeyleri silmelerle hareketlendirilmiştir. Doğu cephede zemin 
kat seviyesinde giriş kapısı mevcuttur. Her katta dörder pencere düşey silmeyle ayrılmış cephe 
yüzeyine çifter yerleştirilmiştir. Aynı durum batı cephe dışındaki cepheler için de geçerlidir. Batı 
cephenin zemin kat seviyesi de moloz taş örgü olup sağırdır. İkişer son kat penceresi arasında 
cepheden taşkın baca gideri bulunur.   
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan iyi 
durumdadır. 

19. yüzyıl
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19. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Polat Sokak, No:2’de bulunan, yarım bodrum kat üzerinde bağdadi 
iki kat olarak inşa edilen yapının doğu batı doğrultulu eğimli arazi üzerine oturur. 
 Batı ve kuzey cepheler yol üzerinde kalırken doğu cephe avlu içindedir.Yapının doğu sınırı-
na saplanan avlu duvarında son derece gösterişli bir avlu kapısı göze çarpar.Kapının üst örtüsü 
altta aşağıya doğru kademeli biçimde daralan düz ve oval silmeli yatay taşıyıcıya oturur. Çift 
kanatlı kapının her iki yanında işlemeli bir kaidesi ve başlığı bulunan ahşap plastırlar mevcuttur.
 Kapı alınlığını yatay, dar, dikdörtgen biçimli yan yana iki kaset oluşturur. Dıştan dört pahlı 
kırma çatıyla örtülü yapıda, çatı saçakları benzerlerinden daha az miktarda cephelerden taşar.

Tüm cephelerde dikdörtgen biçimli olan pencere-
lerden orijinal doğramalı olanlar giyotin tiptedir. 
Batı cephe zemin kat seviyesinde taştır. Yapının 
avluya bakan doğu cephesinde tüm katlar izle-
nebilmektedir.Kuzeyden uzatılan tek kollu merdi-
venin ulaştığı dikdörtgen planlı veranda sonraki 
dönem eklemesi olup altta dört direk tarafından 
taşınmaktadır. Çift kanatlı kapının kuzey ve gü-
neyindeki ikişer pencere ahşap kepenklidir. Üst 
katın beş penceresinden ortadaki kapı üzerinde-
dir.
 Günümüzde gerekli onarımlar yapılarak 
kullanılmaya devam eden yapı statik açıdan da 
son derece iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Zafer Sokak, No:2’de bulunan, doğu batı doğrultusunda eğimli araziye 
oturtulan bodrum+iki katlı yapının batı cephesi dışındaki tüm cepheleri avluya açılır.
 Üç pahlı kırma çatıyla örtülü olup çatının doğusunda küçük pencereli bir alınlık bulunur. Ana 
pencereler dikdörtgen biçimlidir. Kat araları, cephe yüzeyleri ve cephelerin birleştiği köşeler ya-
tay ve düşey silmelerle vurgulanmıştır. Batı cephede kot farkı nedeniyle yapının yalnızca son iki 
katı izlenebilmektedir. Bu cephenin zemin kat seviyesinde alttaki kapının simetrisinde bulunan 
asıl giriş kapısı oldukça basık kemer biçimlidir. Kapı önündeki kuzey güney doğrultulu dikdört-
gen planlı veranda, kapının kuzey sınırını bir miktar aşarak sonlandırılmıştır. Veranda altta üç 
kemerli revok biçiminde düzenlenmiştir. Üst kata 
ait beş pencereden biri kapının üst ekseninde iki 
yanına yerleştirilen birer plastır içinde kalmıştır.
Diğer ikişer tanesi onun kuzey ve güneyindedir. 
Eksendeki pencere ile diğer pencereler arasında 
bir pencere genişliği miktarınca boşluk bırakılmış-
tır. Kuzey cephede alt ve üst kata açılan dörder 
pencere birbirleriyle simetrik yerleştirilmiştir. Ya-
pının avlu kapısının alınlığı uzun dikdörtgen taş-
ların yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 
Alınlığı boydan boya yatay bir kaval silme geçer. 
Kapının iki yanında başlıkları silmeli iki plastırla 
hareket kazandırılmıştır.
 Yakın bir dönemde aslına uygun biçimde res-
tore edilen yapı statik açıdan iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Polat Sokak, No:3’de bulunan, doğu batı doğrultusunda eğimli bir 
araziye yerleştirilen iki katlı bağdadi yapı dıştan saçakları hayli dışa taşkın dört pahlı kırma 
çatıyla örtülmüştür. 
 Planın kat araları yatay cephelerin birleştiği köşeler düşey silmelerle vurgulanmıştır. Pen-
cerelerin tümü dikdörtgen biçimlidir. Batı cephede son kat kuzeyden itibaren zeminden çıkma 
yapar. Güney köşeyi alttan iki eli belinde desteklenmektedir. Cephenin zemin kat seviyesindeki 
tek penceresi eksenin güneyinde yer alır. Son kata açılan iki pencere kuzey ve güney köşelere 
yaklaştırılarak yerleştirilmiştir.  Kuzey cephede zemine açılan üç pencereden biri eksenin batı-

sında diğer ikisi doğusundadır. Üst pencereler 
eksenin iki yanına ikişerli biçimde yerleştirilmiş-
tir. Doğu cephede zemin kata açılan kapı önüne 
dikdörtgen bir veranda eklenmiştir. Altta üç di-
reğe oturan verandaya kuzeyden uzatılan mer-
divenle çıkılır. Kapının kuzeyinde iki, güneyin-
de bir pencere vardır. Son kat seviyesinde dört 
pencere eksenin iki yanına eş aralıklarla ikişerli 
biçimde yerleştirilmiştir. 
 Yapı yakın dönemde tadilat yaptırılarak 
statik açıdan güçlenmiştir.
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 Zaferi Milli Mahallesi, Polat Sokak, No:6’da bulunan, doğu batı doğrultusundaki eğimli ara-
zi üzerine oturtulan yapının batı ve güney cepheleri yol üzerinde kalan iki cephesi ise avludadır. 
 Yapı dıştan alaturka kiremit kaplamalı, dört pahlı kırma çatıyla örtülü olup, çatı saçakları 
cephelerden hayli dışa taşkın ve kirişlemesi alttan kapalıdır. Yapının tüm orijinal pencereleri 
dikdörtgen biçimlidir. iki katlı bağdadi yapının batı cephesinden eğim nedeniyle yalnızca son 
kat izlenebilmektedir. Bu cephe sağırdır. Güney cephede kat araları ile pencerelerin alt ve üst 
pervazları boyunca cepheyi dolanan yatay silmeler göze çarpar.
 Zemin kata ait iki pencere eksenden hayli doğu ve batıya kaydırılarak yerleştirilmiştir. Aynı 
durum üst kattaki ikişer pencere için de söz ko-
nusudur. Doğu cephede eksendeki giriş kapısı-
nın yanındaki ikişer pencere ile üst kattaki ikişer 
pencerenin düzenlemesi kuzey cephenin son kat 
pencere düzenlemesinin tekrarıdır. Kuzey cep-
heye boydan boya ek mekânlar yapılmıştır.   
 Yapının orijinal giyotin pencereleri yakın 
dönemde çağdaş malzeme ile yenilenmiştir. Yer 
yer sıva dökülmeleri, ahşap malzemelerde çürü-
melere karşın yapı statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl
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 Zaferi Milli Mahallesi, Barbaros Sokak, No:21’de bulunan yapı, günümüze ulaşamamıştır. 
 Orjinalinde iki katlı ve cumbalı yapının bodrum katında küçük bir bahçe kapısı ile dikdört-
gen bir pencere yer almakta olup, birinci katta yandan merdivenle genişçe demir parmaklıklı bir 
balkona çıkılmaktadır. 
 Giriş, ortadan çift kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Kapının sağ ve solunda, demir par-
maklıklı ikişer dikdörtgen pencere yer almaktadır. Birinci kat pencerelerinin etrafı taş pervazlı 
olup, ikinci katta ortada üçgen alınlıklı bir cumba vardır. Cumba köşelerde yer alan iki konsol 
ile taşınmaktadır. Cumbanın cephesinde bir, kenarlarında yuvarlak kemerli birer dikdörtgen 

pencere yer almaktadır. Cumbanın sağ ve so-
lunda ikişer dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 
Pencerelerin ahşap pervazlarının üst kısmı hafif-
çe yuvarlatılmıştır. Tüm pencereler giyotin tipli-
dir. Orta genişlikte ahşap saçaklı (yan tarafta) 
sonradan yapılmış bir kaç basamakla çıkılan bir 
giriş kapısı
vardır. Güney cephesi zemin katta ayrı bir kapı 
ile girilen bir eklentisi vardır.
 Bina 2006 tarihinde bilinmeyen bir neden-
le yangın geçirmiştir. Yangın sonucu,ahşap olan 
tüm kısımlar yanmış olup, sağlam hiçbir kısım 
kalmamıştır.

19. yüzyıl              

KONUT
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 Zaferi Milli Mahallesi, Zafer Sokak, No:3’de bulunan, doğu-batı doğrultulu eğimli araziye 
oturtulan iki katlı taş yapı, dıştan üç pahlı kırma çatıyla örtülüdür. 
 Çatının doğu kanadında üçgen çatı alınlığı mevcuttur. Tüm orijinal pencereler cepheden 
dışa taşkın birer çerçeve içerisinde yer alır. Dikdörtgen biçimli pencereler giyotin tipte olup 
denizlik silmeleriyle lento üzerindeki silmeler profillendirilerek cepheye hareketli bir görünüm 
kazandırılmıştır. Katları ayıran profilli denizlik silmesi, saçaklı silmesi ve cephe köşelerini vurgu-
layan silmeler cepheden hafif taşkındır. 
 Batı cephede kot farkı nedeniyle yalnızca son kat izlenebilmektedir. Bu cephede sonradan 
boydan boya dar dikdörtgen planlı bir mekân 
eklenmiştir. Güney cephede eksenden batıya 
kaydırılmış tek kanatlı kapıya batıdan uzatılan 
merdivenle ulaşılır. Kapının doğusunda iki pen-
cere mevcuttur. Cephenin son kat seviyesindeki 
verandayı altta iki direk destekler. Üzeri basit 
malzemeli bir sundurmayla örtülü veranda açı-
lan kapı ve pencere düzenlemeleri alt katla si-
metriktir. Doğu cephede alt ve üst katlara ait 
beşer pencere, birbirleriyle simetriktir. 
 Yapı günümüzde kullanılıyor olup, statik açı-
dan iyi durumdadır.

19. yüzyıl
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19. yüzyıl 

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Zafer Sokak ile Kurtuluş Caddesi arası No:29’da bulunan, doğu-batı 
doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine oturtulan yapının batı ve güney cepheleri dışındaki cephe-
leri avlu içindedir.
 Bodrum üzerine iki katlı olarak inşa edilen yapının ilk iki katı moloz taş yığma, son katı bağ-
dadir. Dıştan saçakları her cephede dışa taşkın üç pah kırma çatıyla örtülmüş, çatının kanadına 
üçgen bir alınlık eklenmiştir. Cephelerde kat araları denizlik silmeleriyle ayrılırken, bodrum ve 
zemin katların cephe köşeleri bir uzun bir kısa taşın düşey biçimde, aşırtmalı olarak yerleştirilme-
siyle vurgulanmıştır. Cephelerdeki ana mekân pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. 

Batı cepheden kot farkı nedeniyle yalnızca son iki 
kat izlenebilmektedir. Doğu batı doğrultulu dik-
dörtgen planlı verandaya doğudan uzatılmış taş 
merdivenle ulaşılır. Üst kat çıkmasını destekleyen 
ve verandaya oturan iki direk arası ferforjeyle ka-
patılmıştır. Bahçe duvarı bu ferforjelerle yüze yüz 
biçimde doğuya doğru uzatılmıştır.
 Son katın cephe ekseninde basit malzemeli 
bir sundurma ile kapatılmış küçük balkon çıkma-
sına tek kanatlı kapı açılır. Kapının kuzey ve gü-
neyindeki ikişer pencere eş aralıklarla yerleştiril-
miştir. Kuzey cephede her kattaki dörder pencere 
birbirleriyle bir simetri gözetilerek yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılan yapı son dönemler-
de yapılan onarımlar sayesinde iyi durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Polat Sokak, No:22’de bulunan, doğu-batı doğrultusundaki eğimli 
araziye oturan yapının batı cephesi yol üzerinde, diğer cepheleri ise avlu içindedir. 
 Moloz yığma üzerine bağdadi iki katlı olarak inşa edilen Yapı dıştan dört pahlı kırma çatıyla 
örtülüdür. Çatı saçakları tüm cephelerde dışa taşkındır. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşe-
ler ahşap silmelerle vurgulanmıştır. Tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen biçimli olup, giyotin 
tiptedir. Kat farkı nedeniyle batı cepheden yapının yalnızca son iki katı izlenebilmektedir. Doğu 
cephede yapının tüm katları izlenebilmektedir. Dikdörtgen bir niş içine yerleştirilmiş tek kanatlı 
bodrum kapısı eksendedir. Kuzey cephe zemin kat seviyesinde eksenden hafifçe batıya kaydırıl-
mış ek mekân ikinci kat zeminine dek yükseltilmiş 
ve üst yarım pahlı bir örtüyle örtülmüştür. Mekâ-
nın doğusunda iki pencere bulunur. Cephenin 
son katına açılan üç pencereden biri eksenin 
batısında diğer ikisi onun doğusundadır. Yapı-
nın doğu cephe dışındaki cephelerinde pencere 
düzlemelerinde bir simetri olmaması, kullanıldığı 
zamanlar içinde kullanıcı müdahalesine maruz 
kaldığını gösterebilir. Doğu cephedeki giriş ka-
pısına ulaşmayı sağlayan merdivenler günümü-
ze ulaşmamıştır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının strüktür-
lerinde ciddi bozulmalar sıvalarda dökülmeler 
ve ahşap malzemede meydana gelen çürüme 
yapının statiğine zarar vermektedir. 
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 Zaferi Milli Mahallesi, Türk Sokak, No:13’de bulunan, moloz taş bodrum üzerine iki kat 
bağdadi olarak inşa edilen yapı, saçakları dışa taşkın üç pahlı kırma çatıyla örtülmüş olup, ça-
tının doğu kanadı ekseninde bir penceresi bulunan üçgen alınlık mevcuttur. 
 Kat araları ve cephe köşeleri ahşap silmelerle vurgulanmıştır. Ana mekânlara ait tüm dik-
dörtgen biçimli pencereler giyotin tiptedir. Doğu cephede üst katlar bodrum kattan öne doğru 
bir miktar çıkma yapar. İki kattaki dörder pencere cephe yüzeyine simetrik biçimde yerleştirilmiş 
olup alt kat pencereleri ferforje biçimindedir. Güney cephe ekseninde son iki katta yükselen 
dar dikdörtgen planlı ıslak hacim yarım pahlı sacla örtülüdür. Mekânın doğu duvarına baca 

gideri bitiştirilmiştir. Söz konusu cephenin ze-
min kat yüzeyindeki iki küçük üst pencere son 
katın zemini altına yerleştirilmiştir. Son kata ait 
iki pencere ise eksenin doğu ve batı köşelerine 
kaydırılarak yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan 
iyi durumdadır.

19. yüzyıl

KONUT
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Ara Sokak, No:1’de bulunan, doğu batı doğrultusundaki eğimli ara-
ziye oturan yapı yarım moloz yığma bodrum kat üzerine bir katı taş son katı bağdadi iki katlı 
olarak inşa edilmiştir. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Ana mekânlara açılan bütün 
pencereler dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Doğu cephede zeminden bodrum kat boyun-
ca yükseltilen kuzey güney doğrultulu dar, dikdörtgen planlı tali bir mekân eklenmiştir.   
 Kuzey cephede eksenin doğusundaki çift kanatlı kapı günümüzde iptal edilmiştir. Kapının 
batısındaki iki pencere üsttekilere oranla daha küçük olup kapı ve pencereler hafif derin niş içine 
yerleştirilmiştir. Söz konusu cephenin duvarına 
dayandırılan çift kollu merdiven yapının batısına 
eklenmiş dar dikdörtgen planlı mekânın alt ve 
üst kapılarına çıkar. Üstteki kapının üzerindeki 
sundurmayı altta iki direk taşır. Batı cephedeki 
mekân yarım pahlı çatıyla örtülüdür. Güney cep-
henin son kat düzenlemesi kuzeydekiyle aynıdır. 
 Günümüzde kullanılan yapıda kullanıcı mü-
dahaleleriyle, sıva dökülmeleri ahşap malzeme-
de çürümelere rağmen statik açıdan iyi durum-
dadır.
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19. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Türk Sokak, No:6’da bulunan, moloz yığma bodrum kat üzerinde yine 
moloz yığma zemin üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilen üç katlı yapının son iki katı orta 
sofalı plan tipine girer. 
 Doğu batı eğimindeki araziye oturan yapının batı cephesi dışındaki cepheleri avluya açılır. 
Dıştan üç pahlı kırma çatıyla örtülü olup doğusuna, ekseninde küçük bir pencere bulunan üçgen 
alınlık yerleştirilmiştir. Tüm cephelerde kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler işçilikli ahşap 
silmelerle geçilmiştir. Yapının orijinal pencereleri giyotin tipte olup, dikdörtgen biçimlidir. Avluya 
batıdan uzatılan bir merdivenle inilmektedir. Son kat yüzeyi bir plasterle ikiye bölünmüş ve bir 

pencere mevcuttur.
 Birinci kat yüzeyi bir plasterle ikiye bölün-
müştür. Bu yüzeylere birer pencere yerleştirilmiş-
tir. Söz konusu cephenin son kat yüzeyindeki üç 
pencereden orta eksendeki sorguçlu ve basık ke-
mer biçimlidir. Doğu cephede yapının tüm katla-
rı izlenebilmektedir. Güney cephede birinci kat 
ekseninde yer alan kapı önündeki yakın bir dö-
nemde yapılmış, doğu batı doğrultulu dikdörtgen 
verandayı altta iki direk taşır. Kapının doğu ve 
batısında birer pencere bulunur. Son kat yüzeyi 
kuzey cephenin son katıyla aynı düzenlemeye sa-
hiptir. 
 Günümüzde kullanılan yapıda ciddi sıva 
dökülmeleri ve çürümeler olsa da statik açıdan 
iyi durumdadır. 
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Türk Sokak, No:1’de bulunan, moloz taş yığma bodrum kat üzerine iki 
katı da bağdadi olarak inşa edilen yapı dıştan dört pahlı kırma çatı ile örtülü olup çatı saçakları 
cephelerden hafifçe taşırılmıştır. 
 Kat araları yatay silmelerle geçilirken, cephelerin birleştiği köşeler düzgün kesme taşların dü-
şey yerleştirilmesiyle vurgulanmıştır. Ara mekânlara açılan tüm pencereler basık kemer biçimli, dik-
dörtgen ve giyotin tiptedir. Doğu cephede bodrum kat seviyesindeki iki küçük dikdörtgen pencere 
parmaklıklıdır. Zemin kata açılan beş pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Son 
katta eksende basık kemerli kapı, kuzey güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı balkona 
açılır. Kapının kuzey ve güneyine ikişer pencere 
yerleştirilmiştir. Kuzey cephede son kat zeminden 
bir miktar kuzeye çıkma yapar. Çıkmayı iki kö-
şede birer ve eksendeki çift kanatlı kapının her 
iki yanında birer olmak üzere toplam dört kon-
sol desteklemektedir. Doğudan uzatılan tek kol-
lu merdivenin ulaştığı geniş verandanın alt kısmı 
kapatılarak tali bir mekân oluşturulmuştur. Güney 
cephede eksenin batısına eklenen ıslak hacim son 
kata dek yükselir. Bu mekânın doğusundaki iki kü-
çük pencere son kata aittir. 
 Günümüzde kullanılan yapı aslına uygun 
restore edilmiş olup statik açıdan son derece iyi 
durumdadır.Yapının batısına bitiştirilen mekân 
yüzünden bu cephe orijinalitesini yitirmiştir.
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 Zaferi Milli Mahallesi, Kurtuluş Sokak, No:32’de bulunan, taş zemin üzerine iki katıda bağ-
dadi olarak inşa edilen yapı dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Kat araları, cep-
helerin birleştiği köşeler ve bazı yerler de cephe yüzeylerinde düz pahlı silmeler kullanılmıştır. 
Yapının basık kemer biçimli, dikdörtgen pencereleri giyotin tiptedir. Avlu içindeki yapının avlu 
kapısı güneydedir. 
 Güney cephenin batısına son kat zeminine dek tali bir yapı dayandırılmıştır. Cephenin ek-
seninden başlayan merdiven doğuya dönerek buradaki kapıya ulaşmayı sağlayan verandaya 
bağlanır. Tüm güney cephede kat yüzeyleri düşey plasterlerle ikiye bölünmüştür. Zemin katta ek-

senin doğusunda iki, batısında ek yapıdan dola-
yı bir pencere bulunur. Son katta ikişer pencere 
mevcuttur. 
 Doğu cephede zemin katta eksenin güne-
yine kaydırılmış giriş kapısının güneyinde bir, 
kuzeyinde üç pencere bulunur. Son katta cephe 
yüzeyi eksenin güneyine yerleştirilen bir düşey 
silme ile eşit olmayan iki yüzeye ayrılmıştır. Yü-
zeylerden güneydekinde iki kuzeydekinde üç 
pencere bulunur. Batı cephesi sağır olan yapının 
kuzey cephesinde pencere düzenlemeleri ikişer-
lidir.  
 Günümüzde kullanılan yapıda statik so-
runlar yapının varlığını tehdit edecek boyutlara 
henüz ulaşmamıştır.

19. yüzyıl

KONUT
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, İsmail Engin Caddesi, No:20’de bulunan, Bodrum üzerine üç katlı 
yapının ilk iki katı taş, son iki katı bağdadidir. Dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülü 
yapının doğu pahında üçgen bir alınlık mevcuttur. Tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen biçim-
li olup giyotin tiptedir. 
 Doğu cephede bodrum ekseninde çift kanatlı geniş kapının güneyinde tek kanatlı daha küçük 
bir kapı ve aralarında yatay dikdörtgen biçimli, küçük bir pencere bulunur. Kapının kuzeyindeki 
tek kollu merdiven kuzey cephenin doğu köşesindeki zemin kat kapısına çıkar. Doğu cephede 
zemin katın beş penceresi yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Bu pencerelerin aksında bu-
lunan ikinci katın beş penceresi yüzeydeki tüm 
pencerelerden bir miktar geniş tutulmuştur. Son 
katta dört pencere bulunur. Pencerelerden içteki 
ikisinin dış sövelerine kadar uzanan bir balkon 
çıkması mevcuttur. 
 Güney cephede ikinci ve son katlara ait pen-
cereler izlenebilmektedir. İkinci kat pencerelerin-
den ikisi tam eksende yan yanayken diğer teki 
doğu köşeye yakın biçimde yalnız bırakılmıştır. 
Son katın dört penceresi eksenin doğu ve batısı-
na ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. 
 Tamamı sıvanan ve boyanan yapının cephe-
lerinde orijinal görüntüye sadık kalınan pencere-
ler dışında herhangi bir strüktür bırakılmamıştır. 
Statik açıdan iyi durumdadır.
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 Zaferi Milli Mahallesi, İsmail Engin Caddesi, No:18-18/A’da bulunan taş yarım bodrum kat 
üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilen yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı-
dır. Dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Orijinal kalan pencereleri dikdörtgen 
biçimli olup giyotin tiptedir. 
 Güney cephede zemin kat eksenindeki kapının doğu ve batısında birer pencere bulunur. 
Son katta eksenin batısına kaydırılmış son kat kapısına batıdan uzatılan merdiven çıkar. Kapı 
üzeri basit malzemeli sundurmayla kapatılan kapı, orijinal olmayıp sonraki dönemlerde açılmış 
olmalıdır. Kapının doğusunda iki, batısında bir pencere bulunur. 

 Güney cephede bodruma açılan dar ka-
pının güneyinde küçük bir pencere bulunur. Ze-
min kata alınan orijinal doğramalı, dar giyotin 
pencereler yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
Son kat zeminden bir miktar öne taşırılmış olup 
eksenindeki üçgen alınlıklı, kırma çatılı cumba-
nın her cephesinde birer pencere bulunur. Tüm 
ekseninin kuzey ve güneyinde birer pencere 
mevcuttur. Kuzey cephe eksenden itibaren hayli 
çıkma yapar. Çıkmanın doğu cephesinde dört 
üst, küçük pencere bulunur. Batı cephe ek ıslak 
hacimler dışında sağırdır. 
 Günümüzde kullanılan ev statik açıdan iyi 
durumdadır.

19. yüzyıl
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 Zaferi Milli Mahallesi, Şener Sokak, No:4’te bulunan, avlu içerisindeki yapı moloz yığma taş 
bodrum üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilmiştir saçakları hafif dışa taşkın üç pahlı kırma 
çatının doğu kanadında üçgen bir alınlık mevcuttur. 
 Yapının orijinal pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler 
silmelerle vurgulanmıştır. Doğu cephede bodrum kat seviyesindeki üç pencere aralarında eş 
mesafeler gözetilmeden hafif derin nişler içindedir. Parmaklıklı pencereler üst kattakilere kıyasla 
daha küçük boyutlardadır. Kuzey cephede zemin ve son katlarında 3’er pencere de birbirleriyle 
simetriktir. Batı cepheye zemin kattan son kat cephe ortasına kadar yükseltilen yatay dikdörtgen 
planlı bir mekân eklenmiştir. 
 Güney cephede bodrum kat seviyesinde ek-
senin doğu köşesinde de derince bir niş içinde 
tek kanatlı kapı bulunur. Doğudan uzatılan tek 
kollu merdiven zemin kat eksenindeki giriş kapı-
sına ulaşır. Kapının doğusunda çağdaş dönem 
pencereleri ebatlarındaki geniş kare pencere, 
son kata da simetrik biçimde yansıtılmıştır. Cep-
henin batısı her iki katta da sağırdır.
 2007’den sonra yapının orijinal pencere 
doğramaları plastik, çift cama dönüştürülmüş ve 
rengi değiştirilmiştir. Kullanılan yapı statik açı-
dan son derece iyi durumdadır.

19. yüzyıl
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 Zaferi Milli Mahallesi, Kurtuluş Sokak, No:21’de bulunan, taş bodrum üzerine üç katlı, dış-
tan kırma çatıyla örtülü olup yapılan ekler ve mimari strüktürlerindeki değişiklik nedeniyle orijinal 
halini neredeyse tamamen yitirmiştir.

20. yüzyıl
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 Zaferi Milli Mahallesi, İsmail Engin Caddesi, No:11’de bulunan, günümüzde harabeye dön-
müş yapı 2007’ye kadar statik açıdan kötü durumda olsa da varlığını korumuştur.  
 Yapının orijinalinde moloz yığma bodrum üzerine iki katlı bağdadi olduğu belgeler doğrul-
tusunda saptanmıştır.

19. yüzyıl
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19. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, İsmail Engin Caddesi, No:15’de, doğu batı doğrultusunda eğimli 
araziye oturtturulan moloz taş yığma yarım kat bodrum üzerine inşa edilmiş bağdadi yapı dış-
tan saçakları cephelerden taşkın üç pahlı kırma çatıyla örtülmüş olup,  çatının doğu kanadında 
üçgen bir alınlığı mevcuttur. 
 Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler yatay ve düşey silmelerle geçilmiştir. Yapının 
batı cephe dışındaki tüm orijinal pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tipte olup zemin kata 
açılanlar parmaklıklıdır. Güney cephe eksene dek moloz taş yığma olup, eksendeki zemin kata 
kadar, tek kanatlı giriş kapısı taş pervazlıdır. Kapının batısına açılan iki küçük pencere yarıların-

dan itibaren kaldırım kotunun altında kalmış.  
 Doğu cephede eksenden kuzeye kaydırı-
larak yerleştirilmiş çift kanatlı kapıya yüzeyden 
uzatılmış tek kollu taş merdivenden çıkılarak ka-
pıya ulaşılır. Kapının güneyinde iki kuzeyinde 
bir pencere vardır. Son kata açılan dört pencere 
yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Kuzey cep-
henin zemin katı moloz taş yığmadır.   
Günümüzde kullanılmayan yapının üst örtüsü de 
2007’den sonra saca dönüştürülmüştür. Sıvalar-
da dökülme, ahşap malzemede çürüme meyda-
na gelmiş, yapıda statik sorunlar oluşmaya baş-
lamıştır.
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Kurtuluş Sokak, No:7’de bulunan doğu-batı doğrultusundaki eğimli 
arazi üzerine oturtulan moloz yığma bodrum üzerine iki katlı olarak inşa edilen yapının zemin katı 
da moloz taş yığma, son katının doğu cephesi bağdadidir. 
 Çift pah kırma çatısının saçakları cepheden dışa taşkın olup, kirişlemesi alttan kaplamalıdır. 
Cephe köşeleri zemin katta uzun ve kısa taşların düşey biçimde aşırtmalı olarak yerleştirilmesiyle 
vurgulandığından son katta bunun için düş ahşap silmeler tercih edilmiştir. Kat aralarını cephe-
lerden hafif taşkın düz pahlı denizlik silmeleri geçer. Yapının ana mekânlara açılan dikdörtgen 
pencereleri giyotin tiptedir. Son kat zeminden batıya doğru bir miktar çıkma yapar. Çıkmayı 
iki köşede birer eli belinde ile eksenin doğu ve 
batısındaki birer direk destekler. Kuzey cepheye 
sonraki dönemde eklenen doğu batı doğrultulu 
dar dikdörtgen planlı mekân zeminden, son katın 
zemin silmesinin bir miktar alt seviyesine dek yük-
seltilmiş olup, düz tavanla örtülmüştür. Doğu ve 
kuzey cephelerinde pencere açıklıkları mevcuttur. 
Doğu cephede yapının tüm katları izlenebilmekte-
dir. Pencerelerin lentolarıyla sövelerin üçte birlik 
kısmında cepheden taşkın ters “U” biçimli silme-
lerle çevreler. Güney cephede zemin kata açılan 
kapıya dört basamaklı bir merdivenle çıkılır.  
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açıdan 
strüktürel sorunlara rağmen iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Uğurveren Sokak, No:2’de bulunan, yığma moloz taştan bodrum üze-
rine iki kat olarak inşa edilen yapı, dıştan saçakları taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür ve 
bir avlu içerisinde yer alır. 
 Zemin kat dolma, son kat bağdadidir. Kat araları ve çatı alınlığı görüntüsü silmelerle geçilmiş-
tir. Cephe köşelerini hareketlendiren işçilikli düşey silmeler plaster biçiminde düzenlenmiştir.  Ya-
pının ana mekânlara açılan tüm orijinal dikdörtgen pencereleri giyotin tipte olup, lentoları aşağıya 
doğru daralan görüntü silmelerle hareketlendirilmiştir. Kuzey cephede zemin kata ait çift kanatlı 
kapıya doğudan uzatılan taş merdivenler çıkmaktadır. Kapı üzerinde son katın zemin silmesi 

üzerindeki sundurmayı iki yanında birer ahşap 
eli belinde destekler. Batı cephesinde zemin kat 
seviyesine bir mekân eklenmiştir.
 Güney cephede zeminden yaklaşık son 
katın başlangıç seviyesine dek yükseltilmiş dar 
dikdörtgen biçimli, düz örtülü, yığma moloz taş 
bir mekân bulunur. Bu mekân ana kütleden öne 
doğru çıkma yapar. Mekânın doğusundaki tek 
pencere zemin kata aittir. Son kata açılan, ek-
senin batısındaki yan yana iki pencere dışında 
pencere bulunmaz. Bu cephenin boydan boya 
tüm yüzeyi çağdaş bir malzemeyle kaplanmıştır. 
 Sıva dökülmesi ve ahşaplardaki çürümeler 
yapının statiğine zarar verecek boyutlara ulaş-
mıştır.
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Kurtuluş Sokak, Ara Geçit No:26’de bulunan, doğu-batı doğrultusunda 
eğimli bir arazi üzerine oturtulan yapı dıştan saçakları cephelerden taşkın üç pahlı kırma çatıyla 
örtülü olup, çatının doğu kanadına üçgen bir alınlık yerleştirilmiştir. 
 Moloz yığma bodrum üzerine bağdadi iki kat olarak inşa edilmiş yapının tüm orijinal pence-
releri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Batı cephe dışında kat araları ve cephelerin birleştiği 
köşeler yatay ve düşey silmelerle vurgulanır. Bodrum kat batı cephe dışındaki üç cephede bir mik-
tar içe çekilerek alanı daraltılmıştır. Yapının iç planı, tamamen değiştirilmiştir. Var olan izlerden 
asli planının orta safalı (karnıyarık) olması gerektiği düşünülmüştür. Batı cephede kot farkı nede-
niyle yapının son iki katı izlenebilmektedir. Kuzey 
cephede zemin ve son kata açılan dörder pence-
re cephe yüzeyinde ikişerli gruplandırılarak yer-
leştirilmiş ve birbirlerine simetriktir. Doğuda cep-
henin bodrum kat seviyesindeki tek penceresi taş 
pervazlı ve parmaklıklı olup eksenin kuzeyinde 
yer alır. Kapı ekseninin kuzey ve güneyinde içe 
doğru daralan silmeli lentoyla hareketlendirilmiş 
ikişer pencere mevcuttur. Son kata ait oldukça 
geniş yatay dikdörtgen biçimli üç pencere, son-
raki dönem eklemesidir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının iç planın-
da, çatısında ve cephelerinde değişiklikler yapıl-
mıştır. Statik açıdan durumu giderek kötüleşmek-
tedir.   
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 Zaferi Milli Mahallesi, Kurtuluş Sokak, Ara Geçit, No:22’de bulunan,doğu-batı doğrultusun-
daki eğimli araziye oturan yapı bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. Bodrum ve zemin 
katın batı cephesi moloz taş yığma, kalan kısımları bağdadidir. Dıştan kirişlemesi alttan saçakları 
cepheden dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Ana mekânlara açılan tüm dikdörtgen 
pencerelerin doğramaları benzer örneklerde farklıdır. 
 Güney cepheye yeni bir bina bitiştirilmiştir. Yol üzerinde kalan batı cephede kot farkı nedeniy-
le yapının son iki katı izlenebilmektedir. Son kata açılan altı pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla 
yerleştirilmiştir. Kuzey cephenin batı köşesinde en alttaki tek pencere bodruma açılır. Zemin kata 

ait ferforjeli pencereler ile son kata ait dörder 
pencere altlı üstlü simetrik yerleştirilmiştir.
 Doğu cephede zemin kata kadar yükseltilen 
kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı bir 
mekân eklenmiştir. Mekânın düz çatısı veranda 
olarak kullanılmaktadır. Verandaya uzatılan tek 
kollu çıkmaktadır. Verandanın üzeri tek pahlı 
sundurmayla örtülüdür. Sundurmayı altta veran-
daya oturan dört ahşap direk taşır. Zemin kat 
seviyesinde, cephe ekseninde çift kanatlı giriş ka-
pısıyla kuzey ve güneyinde ikişer pencere bulu-
nur. Son kat seviyesindeki pencere düzenlemesi 
batıdakinin aynısıdır. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan 
son derece iyi durumdadır.
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 Zaferi Milli Mahallesi, Kurtuluş Sokak, Ara Geçit, No:28’de bulunan, tescilli yapı yıkılarak 
yerine tamamen yeni bir müstakil bina yapılmıştır.
 Yapının orjinalinde, Doğuya bakan cephede betonarme bir merdivenle demir korkuluklu 
kapı önü boşluğuna gelinmekte, buradan demir bir kapıyla binaya girilmektedir. Bodrum kat 
moloz taş örgülü birinci ve ikinci kat yan cephede tümüyle çıkmalıdır.
 Pencereler ahşap pervazlı, dikdörtgen ve giyotin tiplidir. Kat arası ve köşelerde ahşap bor-
dürler kullanılmıştır. Alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı yapı, ahşap saçaklıdır. Batı cephesinde 
sonradan eklentiler yapılmıştır.

19. yüzyıl
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19. yüzyıl

KONUT

 Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak, No:39-80’de bulunan yapı, doğu batı doğrultusun-
da eğimli araziye oturtulmuş, moloz taş yığma üzerine bağdadi iki kat olarak inşa edilmiştir.
 Kirişlemesi alttan kaplamalı, saçakları dışa taşkın, çatısı üç pahlı kırma çatıdır ve çatının doğu 
kanadında üçgen bir alınlık mevcuttur. Cephe yüzeyleri ve birleştiği köşeler düşey ahşap silmelerle 
hareketlendirilmiştir. Kat aralarında da ve çatı alınlığı da yatay silmelerle geçilmiştir. Yol üzerindeki 
batı cepheden kat farkı nedeniyle yalnızca son kat izlenebilmektedir. Güney köşedeki tek küçük 
pencere dışında cephe sağırdır. Yapının güneyine cephenin batısına zemin kat boyunca yükselen 
kare planlı, çadır örtüsü çatıyla örtülü küçük bir müştemilat bulunur. Müştemilatın güney cephesinde 

iki pencere doğu cephesinde giriş kapısı bulunur. 
Zemin kat seviyesindeki teras oldukça geniş olup 
batıda yığma taş duvarlara doğuda iki direğe 
oturmaktadır. 
 Söz konusu cephenin eksenindeki tek kanatlı 
kapı bu terasa açılır. Üzeri küçük bir sundurmayla 
örtülüdür. Cephenin son kat yüzeyi eksenden iki-
ye bölünmüştür. Doğuda bir, batıda iki pencere 
mevcuttur. Doğu cephede üst katlar bodrumdan 
öne doğru çıkma yapar. Çıkma eş aralıklarla yer-
leştirilmiş dört eli belinde taşır. Bodrum kata açı-
lan küçük, dikdörtgen üç pencere taş pervazlıdır. 
Doğu cephe yüzeyi silme ve plasterlerle dört eşit 
yüzeye bölünmüş ve katlara açılan dörder pence-
re bu yüzeylere ikişerli biçimde yerleştirilmiştir.
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19. yüzyıl

 Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak, No:38’de bulunan yapı, kuzey cephede alt ve üst 
açıdan birer pencere eksenin doğusunda olup, simetri gözetilmeden yerleştirilmiştir. 
 Cephe ekseninde son kata kadar yükseltilen ve ceplerden çıkma yapan ek mekân alınlıkla 
olup, kırma çatıyla örtülmüştür. Alınlık silmesinin altında iki küçük kare pencere mevcuttur. Kul-
lanıcı müdahalelerine ve strüktürlerdeki bozulmalara rağmen yapı statik açıdan iyi durumdadır. 
Pencere doğramaları değiştirilmiştir. Eğimli arazi üzerine oturtulan yapı yığma moloz taş bodrum 
üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilmiştir. Dıştan saçakları cephelerden bir miktar taşkın üç 
pah kırma çatı ile örtülmüş olup, çatının doğu kenarında üçgen alınlık bulunur. Kat araları ve 
cephelerin birleştiği köşeler yatay ve düşey silme-
lerle vurgulanmıştır. Yapının orijinal pencereleri 
dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Batı cephe 
sağırdır. Yapının kuzeyine eksen batısında kalan 
kare planlı son kat zeminine dek yükseltilmiş çadır 
örtüsü tipindeki çatıyla örtülü küçük bir müştemilat 
bitiştirilmiştir. Giriş ise kuzey köşede yapının ana 
cephesiyle müştemilat arasındadır. Ek mekânın dı-
şında kalan pencere orijinaldir. Yapının kuzey ve 
güneyine mekânlar sonradan eklenmiştir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının strüktür-
lerindeki ciddi bozulmalar statik durumunun da 
bozulmasına neden olmuştur. Sıvalardaki dökül-
meler ve ahşap malzemedeki çürümeler ciddi bo-
yutlara ulaşmıştır.
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 Zaferi Milli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak, No:22’de avlu içerisinde bulunan üç katlı yapı, 
dıştan kirişlemesi alttan kaplamalı hayli taşkın saçakları bulunan üç pah kırma çatı ile örtülmüş 
olup, çatının doğu cephesinde üçgen bir alınlığı mevcuttur. Kat araları cepheden hafif taşkın düz 
pahlı denizlik silmesiyle vurgulanmıştır. Doğu cephede son iki kat yığma moloz taş zemin üzerin-
den öne doğru çıkma yapmış olup, eksende çift kanatlı giriş kapısıyla kuzey ve güneyinde ikişer 
parmaklıklı pencere bulunur. Söz konusu cephede son iki katın altışar penceresi cephe yüzeyine 
eş aralıklarla birbirleriyle simetrik biçimde yerleştirilmişlerdir. Bu cephe pencereleri, benzer ör-
neklerinden geniş tutulmuş, nerdeyse kareye yakın biçimdedir.

 Güney cephenin batısındaki üçte birlik 
kısım geriye doğru çekilmiştir. Son iki katın iz-
lenebildiği bu yüzeyde altlı üstlü birer pencere 
bulunur. Bahsi geçen cephenin öne doğru çıkma 
yapan doğusunda zemin kata ait tek pencere 
doğu köşeye yakın yerleştirilmiştir. Son iki kata 
ait ikişer pencereden, eksenin doğusunda kalan-
lar yatay dikdörtgen biçimlidir ve diğerlerinden 
daha geniştir. Bu pencereler sonraki dönemde 
cephe yüzeyinde değişikliğe gidildiğinin kanıtı-
dır. Pencere doğramaları yakın zamanda değiş-
tirilmiştir. 
 Yapılan değişiklikler sonucu orijinal görün-
tüsünden uzaklaşan yapı günümüzde kullanıl-
maya devam edilmekte olup, statik açıdan son 
derece iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

 Aziziye Mahallesi, Işıkveren Sokak, No:5’de bulunan yapı, yüksek duvarlı bir avlu içerisindeki 
üç katlı orta sofalı yapının zemin ve birinci katları yığma moloz taş, son katı bağdadidir.  
 Dıştan saçakları hafif dışa taşkın üç pah kırma çatısının doğudaki üçgen alınlıklı kısmı hayli 
yüksek tutulmuş olup ekseninde kareye yakın bir penceresi mevcuttur. Ana mekânlara ait tüm 
cephe pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Zemin ve birinci kata açılan pencereler, 
cepheden hafifçe dışa taşkın taş pervazlar içerisindedir son kat pencerelerinin lentoları ise aşa-
ğıya doğru kademeli daralan, profil silmelerle hareketlendirilmiştir. Zemin ve birinci kat pencere-
leri parmaklıklıdır. Kat aralarındaki denizlik silmeleri profillidir ve cepheden hafif dışa taşkındır. 
Cephenin son kat ekseninde önünde kuzey-güney 
doğrultulu dikdörtgen planlı balkonu bulunan, 
düz örtüsü öne doğru çıkma yapmış bir eyvan 
bulunur. 
 Yapının kuzey cephesinde zemin kata açılan 
eksendeki kapıya batıda uzatılan tek kollu taş 
merdivenin ulaştığı dikdörtgen planlı veranda-
dan girilir. Cumbanın kuzey cephesinde iki doğu 
ve batı cephelerinde birer dar dikdörtgen biçimli 
pencere bulunur. Cumba eksenin, doğu ve batı-
sındaki birer pencere son kat mekânlarına aittir. 
Güney cepheye bir ıslak hacim eklenmiştir.  
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı gü-
nümüzde kullanılmakta olup, statik açıdan son 
derece iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

KONUT

 Aziziye Mahallesi, Işıkveren Sokak, No:12’de bulunan, Avlu içerisindeki orta safalı üç katlı 
yapının ilk iki katı yığma moloz taş, son katı bağdadidir. Dıştan saçakları hafif dışa taşkın kırma 
çatıyla örtülü olup doğuya bakan kısmında yüksekçe bir üçgen alınlığı bulunur. Alınlığın ekseninde 
dikdörtgen bir pencere açıklığı mevcuttur. Cephelerdeki profilli denizlik silmeleriyle kat ayrımları 
vurgulanırken güney ve doğu cephelerin birleştiği köşelerdeki düşey silmeler geniş tutulmuştur. 
Ana mekânlara ait tüm dikdörtgen pencereler giyotin tiptedir. 
 Yapının avlusuna güneydeki kapıdan girilir. Kapının doğu ve batısında birer pencere mevcut-
tur. Söz konusu cephenin son kat yüzeyi eksendeki düşey bir plasterle ikiye ayrılmıştır. Bu yüzey-

lerdeki birer pencere köşelere yakın, alttakilerle 
simetrik yerleştirilmiştir. Doğu cepheden yapının 
tüm katları izlenebilmektedir. Zemin kat seviyesin-
de zemin kata açılan eksendeki tek kanatlı kapı 
birinci katın silmesine dek yükseltilmiş taş bir çer-
çeve içinde bulunur. Kapı alınlığı dikdörtgen bi-
çimli pencere açıklığı biçiminde düzenlenmiştir. 
Eksenin kuzey ve güneyindeki parmaklıklı birer 
pencere üsttekilere oranla küçük tutulmuştur.
 Yapının batısındaki arazi yığma molozlarla 
zemin kat yüksekliğince doldurulduğundan, cep-
henin yalnızca son iki katı izlenebilmektedir. 
 Günümüzde son katı kullanılan yapı statik 
açıdan iyi durumda olsa da ahşap malzemelerde 
çürümeler ve yer yer sıva dökülmeleri meydana 
gelmiştir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



107

2018

KONUT

ALTINORDU / Aziziye Mahallesi

370

Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

140 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Aziziye Mahallesi, Işıkveren Sokak, No:15’de bulunan, doğu-batı doğrultusundaki eğimli ara-
ziye oturtulan orta sofalı yapı, yarım yığma moloz taş bodrum üzerine iki bağdadi kat olarak inşa 
edilmiştir.
 Dıştan saçakları hafif taşkın dört pah kırma çatıyla örtülen yapının ana mekânlara açılan 
dikdörtgen pencereleri giyotin tiptedir ve lentoları aşağıya doğru kademeli biçimde daralan, cep-
heden taşkın silmelerle hareketlendirilmiştir. Doğu cepheden yapının tüm katları izlenebilmektedir. 
Bodrum kata açılan, taş pervazlı kapının kuzey ve güneyindeki birer küçük taş pervazlı pencere 
dar, yatay dikdörtgen biçimlidir. Kuzey cephenin zemin kat seviyesinde eksendeki kapıya do-
ğudan uzatılan tek kollu merdivenin çıktığı küçük 
verandadan ulaşılır. Merdiven evi yığma moloz 
taşla örülmüştür. Kapının üst simetrisinde yer alan 
dar cumbayı altta verandaya oturan iki direk ile 
profilli birer konsol taşır. Cumba cephelerinin 
birleştiği köşeler plasterlerle hareketlendirilmiştir. 
Doğusundaki bir pencere bu cephenin son kata 
açılan yegâne penceresidir.
 Batı cephe zemin katı yığma moloz taş olup 
bir pencere açıklığı bulunur. Son kat tuğlayla 
örülmüştür ve dökülmeleri meydana geldiğinden 
ahşap malzemede bozulmalar olmuştur. Doğu 
cephe yakın zamanda çimento ile sıvanmıştır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açıdan 
son derece kötü durumdadır.
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19. yüzyıl

KONUT

 Aziziye Mahallesi, Arıkan Sokak, No:5’de bulunan, avlu içerisindeki orta sofalı, üç katlı yapı-
nın son katı bağdadi, diğerleri yığma moloz taştır. 
 Dıştan üç pahlı kırma çatısının saçakları cephelerden bir miktar taşırılmış olup, doğu kanadın-
da üçgen çatı alınlığı bulunur. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler cephelerden hafif taşkın 
silmelerle geçirilmiştir. Yapının zemin kat dışındaki ana mekânlara açılan tüm dikdörtgen pence-
releri giyotin tipte olup, zemin ve birinci katlara ait olanlar cephelerden hafifçe dışa taşkın taş per-
vazlar içine yerleştirilmişlerdir. Son kat pencerelerinin denizlikleri de cephelerden taşar. Yapının 
avlusuna batıdaki bir avlu kapısından girilir. Birinci kat seviyesinde cephe ekseninde bulunan tek 
kanatlı kapıya tek kollu merdivenle çıkılır. Kapının doğu ve batısında bulunan kareye yakın birer 

küçük pencere simetrik yerleştirilmiştir. 
 Yapının tüm katları doğu cepheden izlene-
bilmektedir. Söz konusu cephenin son kat ekse-
ninde yer alan kırma çatıyla örtülü, üçgen alınlıklı 
cumbanın doğu cephesinde iki, kuzey ve güney 
cephelerinde birer pencere bulunur. Cumbanın 
kuzey ve güney eksenlerinde de ikişer pencere 
mevcuttur. Bu katın pencere lentoları aşağıya 
doğru kademeli biçimde daralan silmelerle hare-
ketlendirilmiştir. Doğu cephedeki balkon sonraki 
dönem eklemesidir ve bazı pencere doğramaları 
değiştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan 
son derece iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

 Aziziye Mahallesi, Furtun Sokak No:7’de bulunan, genişçe bir avlu içinde bulunan orta sofalı 
yapı, bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir.Bodrum ve zemin katlar düzgün kesme taş son 
kat bağdadidir. 
 Dıştan dört pahlı, saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülü olup bodrum ve zemin katlarda 
cephe köşelerinde düzgün kesme taşların testere dişi görüntüsü oluşturacak biçimde yerleştirilerek 
hareketlendirildiği göze çarpar. Bodrum ve zemin kat pencereleri cephelerden hafif dışa taşkın taş 
pervazlar içinde yer alırlar. Dikdörtgen biçimli tüm ana mekân pencereleri giyotin tiptedir. Doğu 
cephede birinci kattaki taş pervazlı, çift kanatlı kapı önündeki verandaya ulaşan iki kollu merdivenin 
kolları kuzey ve güneydedir. Dairesel merdiven 
basamakları yukarıya doğru daralır. Verandanın 
altı kemerli eyvan biçiminden düzenlenmiş olup 
batı duvarına bodruma açılan bir kapı yerleştiril-
miştir. Son kat cephe eksenindeki üçgen alınlık-
lı, kırma çatılı cumbayı altta verandaya oturan 
kaideli iki sütun taşır. Cumbanın doğusunda iki 
kuzey ve güneyinde birer adet sorguçlu, basık 
kemer biçimli pencere bulunur. Cephe ekseninin 
iki yanındaki ikişer pencere alttakilerle simetrik-
tir. Söz konusu kat pencerelerinin denizliklerinin 
iki köşesinde birer minyatür konsol bulunur. Ya-
pının batı cephesinde ek mekânlar mevcuttur. 
 Aslına uygun biçimde restore edilerek kamu 
kullanımına açılmıştır. Statik durumu son derece 
iyidir.
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19. yüzyıl

KONUT

 Aziziye Mahallesi, Orta Mahalle, Sokak Çıkmazı, No:11’de bulunan, kuzey cephesi dışında 
bir avlu içerisinde yer alan orta sofalı yapı yığma taş bodrum üzerine iki katlı olup yalnızca son katı 
bağdadidir. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın, dört pahlı kırma çatıyla örtülen yapının ana mekânlara açılan tüm 
dikdörtgen pencereleri giyotin tiptedir. Zemin kata ait olan pencereler cephelerden taşkın taş pervaz-
lar içinde olup ferforjelidir. Son kata ait pencerelerden batı cephe dışındakilerin lentoları aşağıya 
doğru kademeli biçimde daralan, yüzeyden hafif taşkın silmelerle hareketlendirilmiştir. Söz konusu 
bu pencerelerin denizliklerini altta iki yanda minyatür birer profilli konsol taşır. Kat aralarını profilli 
bir denizlik silmesi geçer. Yapının avlusuna doğudan yol üzerinde bulunan üçgen bir kapıdan girilir.

  Yapının güneybatı köşesindeki tek kollu mer-
diven, zemin kat seviyesinde doğu batı doğrultulu 
dikdörtgen planlı verandaya çıkar. Verandanın altı 
basık kemerli iki eyvan biçiminde düzenlenmiştir. 
Kuzey cepheye ana gövdeden öne doğru çıkan 
dar dikdörtgen planlı bir mekân eklenmiştir. Mekân 
son iki kat boyunca çatı saçağının bir miktar altına 
dek yükseltilerek sonlandırılmıştır. 
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı gü-
nümüzde kamusal hizmet vermektedir. Batı cephe-
deki ek kısım kaldırılmış, avlu kapısından itibaren 
bütün taş yüzeyler temizlenerek eksikleri tamam-
lanmış, ahşap malzemeler eskisine uygun biçimde 
yenilenerek yapı statik açıdan son derece iyi duru-
ma getirilmiştir.

KOPYALANAMAZ 
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2018

KONUT

ALTINORDU / Aziziye Mahallesi

376

Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

540 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Aziziye Mahallesi, Orta Mahalle, Sokak Çıkmazı, No:1-1/A’da bulunan, yığma moloz taş 
bodrum üzerinde, iki bağdadi kat olarak inşa edilen orta sofalı yapı, dıştan üç pahlı saçakları 
dışa taşkın kırma çatıyla örtülmüş olup çatının doğu kenarında üçgen bir alınlık bulunmaktadır. 
Alınlık ekseninde bir pencere mevcuttur. 
 Yapının tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Pencerelerin len-
toları aşağıya doğru kademeli daralan silmelerle hareketlendirilmiştir. Kat araları yatay silmelerle 
ayrılırken, cephelerin birleştiği köşeler düşey, dar silmelerle vurgulanmıştır. Doğu cephe eksenin-
deki çift kanatlı giriş kapısına güneyden uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılmaktadır. Kapının alt 
ekseninde bodruma açılan tali bir kapı mevcuttur. 
Son kat batıdan itibaren doğuya doğru açı yap-
tırılarak inşa edilmiştir.
 Kuzeye doğru çıkma yapan bu katı altta biri 
eksende, biri eksenin doğusunda diğeri de cep-
he köşesinde olmak üzere üç adet ahşap konsol 
taşır. Batı cephe tamamen yığma moloz taş olup 
bodruma açılan taş pervazlı küçük ve zemin kat 
seviyesinde eksende bulunan pencereler dışında 
cephe sağırdır. Güney cephede son katın zemin 
silmesine dek yükseltilen ek mekân, tek pahlı sac-
la örtülü olup, eksende bulunur. Mekânın doğu-
sundaki tek pencere zemin kata aittir. 
 Yapı günümüzde kullanılmakta olup, statik 
açıdan son derece iyi durumdadır.
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ALTINORDU / Aziziye Mahallesi 

372
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Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

840 ANITSAL ÇEVRESEL
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ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi
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1      2      3 1      2      3

 Aziziye Mahallesi, Orta Mahalle, Sokak No:6’da bulunan, kuzeybatısıyla güneydoğu kö-
şelerinden birbirleriyle fiziksel olarak ilişkilenmiş, görüntüde iki ayrı bağdadi binadan oluşan 
yapının güneyi yolda, kalan kısmı avlu içerisindedir. 
 Avluya, güneydeki avlu kapısından girilir. İki binada üçgen alınlıkla üç pahlı kırma çatıyla 
örtülüdür. Çatının saçakları cephelerden taşkındır. Ana mekânlara açılan dikdörtgen pencereler 
giyotin tiptedir ve ahşap pervazlıdır. Cephe köşeleri ve kat araları silmelerle geçilmiştir.  Güney 
bölümün, güney cephesinde zemine açılan tek küçük eksende iyice batıya kaydırılarak yerleşti-
rilmiştir. Son kat bu cephede batıdan doğuya doğru açılandırılarak katın alanı büyütülmüştür.  

 Çıkmayı altta üç eli belinde taşır. Bu katın 
dört penceresi, eksenin doğu ve batısına grup-
landırılarak yerleştirilmiştir.

19. yüzyıl

KONUT
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KONUT

ALTINORDU / Selimiye Mahallesi

516

Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

2131 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Selimiye Mahallesi, Selimiye Caddesi, No:19’da bulunan rekonstrüksiyon yapı, daha önce 
buradaki tescilli yapı yıkılarak onun yerine, geleneksel örnekler baz alınarak yapılmıştır. Zemin 
üzerine iki katlı, kırma çatılı yapının batı cephesinde cumbası mevcuttur. Tüm pencereleri dikdört-
gen biçimli olup giyotin tiptedir. Cephe köşeleri ve kat araları düz silmelerle geçilmiştir.  

KOPYALANAMAZ 
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 Selimiye Mahallesi, Erkoçak Sokak, No:6’da bulunan, zemin üzerine iki katlı, avlu içinde, 
orta sofalı ve konak ölçülerindeki büyük yapının yalnızca son katı bağdadi, ilk iki katı taştır.  
 Dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Çatının doğu kanadında 
üçgen bir alınlık bulunur. Kat aralarını cepheden hafif taşkın, taş düz silmeler geçer. Zemin ve 
orta kat pencereleri taş pervaz olup, çoğunluğu dikdörtgen biçimli ve tümü giyotin tiptedir. 
Doğu cephenin zemin katındaki altı pencere yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Orta ve son 
katlar boyunca yükselen eksendeki üçgen alınlıkla beşik çatılı cumbayı altta iki ahşap destek 
taşır. Cumbanın doğu yüzünde iki kuzey ve güney yüzlerinde birer pencere iki kat boyunca 

tekrar eder. Cumbanın cepheden taşkın alınlık 
silmesi altta cephe köşelerindeki plaster başlık-
larına oturur. 
 Güney cephede zemin kat eksenindeki taş 
pervazla kapının doğusundaki iki pencereden 
içte kalan diğerlerinde daha dardır. Eksenin ba-
tısında da iki pencere bulunur.
 Kuzey cephe zemin kat düzenlemesinde 
eksenin doğusunda tek pencere olması dışında, 
diğer katlarıyla birlikte güney cephenin tekrarı-
dır. 
 Batı cepheye briket bir ek yapılmış ve cep-
henin son iki kat yüzeyinde ciddi tahribatlar 
meydana gelmiştir.
 

KONUT

19. yüzyıl

ALTINORDU / Selimiye Mahallesi

321

Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

1936 ANITSAL ÇEVRESEL
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ARKEOLOJiK SiT
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MALiKi

TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

145

144

146

321/33

320/15

320/20

321/19

342/23

321/24

321/17
321/30

321/32

320/26

1807/12

320/58

516/17

321/34

342/22

320/27

320/21

320/46

1807/17

1807/1

342/21342/29

320/57

516/20

516/19

1807/15

1807/16

1807/13

342/5342/4

320/48

320/19

320/17
321/35

320/16

1807/3

342/3

1807/2

320/28

516/18

2888/5

516/16

516/15

320/18

321/25

516/21

146

145

144

BL 3

BL 3

BL 4

B 5

B 4

BL 3

BL 3

BL 3

BL 5

BL 3

BL 5

12 00

7 00

7 00
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ALTINORDU / Selimiye Mahallesi
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Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

436 ANITSAL ÇEVRESEL
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ARKEOLOJiK SiT
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1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Selimiye Mahallesi, Erkoçak Sokak, No:36’da bulunan avlu içerisinde bodrum üzerine 2 katlı 
yapının bodrum ve zemin katları yığma moloz taş son katı bağdadidir. Dıştan doğusunda pence-
reli üçgen alınlığı bulunan, saçaklar cephelerden hafif taşkın 3 pah kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Ana mekânlara ait pencereler dikdörtgen biçimli olup zemin kattakiler taş pervazlar içine yer-
leştirilmiştir. Bodrum ve zemin katlarda cephe köşelerinde uzun dikdörtgen düzgün taşları testere 
dişi oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Kat aralarını silmeler dolaşır. Doğu cephede eksende 
zemin kat seviyesinde yer alan çift kanatlı kapıya güneyden uzanan tek kollu merdivene ait merdi-
ven evi yer alır. Merdiven evinin kuzeyinde kareye yakın biçimli büyük pencere açıklığı bodruma 
açılır. Giriş kapısının kuzey ve güneyindeki ikişer 
pencere zemin kata aittir. Son kat eksenindeki 
kırma çatılı üçgen alınlıkla cumbayı altta veran-
daya oturan iki destek taşır. 
 Cumbanın doğu cephesinde iki kuzey ve gü-
ney cephelerinde birer pencere mevcuttur. 
 Batı cepheye bodrum, zemin ve son katın orta 
seviyesini kapsayan doğu-batı doğrultulu dikdört-
gen planlı bir mekân eklenmiştir. Bu cepheye son 
kata ait yapının, son katı günümüzde kullanılma-
maktadır. Doğu ve kuzey cephelerde bazı pen-
cereler kapatılmış, bodrum kata ait olan bazıları 
genişletilmiş pencere doğramaları, pvc’ye çevril-
miştir. Statik açıdan son derece kötü durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
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KONUT

 Selimiye Mahallesi, Dereiçi Sokak, No:3’de bulunan, yarım kat bodrum üzerine üç kat 
olarak inşa edilen yapı kırma çatılı, dıştan dört pahlı alaturka kiremit kaplı ve saçakları tüm 
cephelerde oldukça dışa taşkın olup, kirişlemesi alttan kaplamalıdır. Yapının her katı orta sofalı 
(karnıyarık) plan tipindedir. Bodrum, zemin ve birinci katlar kâgir, son kat bağdadi olarak inşa 
edilmiştir. Yapının tüm cephelerinde kat araları cepheden hafifçe dışa taşkın yatay silmelerle 
ayrılmış, cephelerin birleştiği köşeler ise plasterlerle vurgulanarak hareketlendirilmiştir. Yapının 
tüm pencereleri giyotin tiptedir.  
 Yapının girişi doğu cephede zemin kattan sağlanmakta ve girişe avludan uzanan onüç ba-

samaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. 
 Batı cephesine üç kat boyunca yükselen 
tuğla bir ıslak hacim eklenmiştir. Bu cephedeki 
strüktürlerin durumu oldukça kötüdür. 
 Yapının ahşap malzemeli son katının statik 
durumu son derece kötüdür. Bu katta ciddi oran-
da ahşap çürümeleri ve yapının tamamında sıva 
dökülmeleri mevcuttur. Yapı günümüzde kullanıl-
mamaktadır. Kullanıldığı evrelerde özellikle pen-
cerelerde kullanıcı müdahalesi görülmektedir.

19. yüzyıl

ALTINORDU / Selimiye Mahallesi
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Büyükşehir Belediyesi

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

836 ANITSAL ÇEVRESEL
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2018

KONUT

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi
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Özel

Konut

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi
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PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

 Taşbaşı Mahallesi, Menekşe Sokak’ta bulunan yapıya bodrum üzerindeki zemin kattan giril-
mektedir. Giriş Katında mutfak, tuvalet ve merdiven bulunmaktadır. Giriş katındaki merdivenle üst 
kata çıkılmaktadır. Üst katta sofa ve sofaya açılan iki oda bulunmaktadır. En üst katta da sofa ve 
soya açılan iki oda vardır.
 Yapı bodrum kat ve üzerindeki üç kattan oluşturmaktadır. Taş temelli yapı üstündeki katlar 
bağdadi duvarlıdır. Katlar arasında ve köşelerde ahşap silmeler yer almaktadır. Döşemeler ah-
şaptır. Bütün pencereler dikdörtgen olup giyotin şeklindedir. Giriş kapısı tek kanatlı ve ahşaptır. 
 Üst örtüsü ahşap ve kırma çatılı olup, alaturka kiremitle kaplıdır. 
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Y/26

Y/38

Y/282

Y/247

Y/218

Y/222

Y/338

Y/285

Y/240

Y/350

Y/337

Y/281

Y/304

Y/227
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Y/264

Y/313

Y/199
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Y/288

Y/630

Y/633

Y/602
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84/22
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101/4
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99/13
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100/8

100/6

102/4
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102/18
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99/15

84/20

84/21

102/15
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ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi
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Samsun K.T.V.K.B.K. 15.10.2005-350

143 ANITSAL ÇEVRESEL
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1      2      3 1      2      3

 Zaferi Milli Mahallesi’nde bulunan, iki katlı, dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla 
örtülü, avlu içindeki yapının alt katı yığma taş, son katı yığma tuğladır. 
 Doğu- batı doğrultusundaki eğimli arazi üzerine inşa edilen evin pencereleri giyotin tipte 
olup Yapıya giriş kuzeyden sağlanır. Benzerleri arasında görece niteliksiz yapı, herhangi bir 
dönem özelliği yansıtmamaktadır.  

20. yüzyıl
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ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi

101

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K. 15.10.2005-350

243 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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TESCiL KARARI
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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YERi
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1      2      3 1      2      3

 Zaferi Milli Mahallesi’nde bulunan taş bodrum üzerine iki kat biçiminde inşa edilen kırma 
çatılı evin yalnızca son katı bağdadidir. Doğu- batı doğrultusunda eğimli arazi üzerine oturan 
evi yalnızca doğudan tüm katları izlenebilmektedir. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler 
düz pahlı silmelerle geçilmiştir. Dikdörtgen, basık kemer biçimli tüm pencereleri giyotin tiptedir. 
 Doğu cephesi zemin kat eksenindeki kapının kuzey ve güneyinde birer pencere bulunur. Son 
iki kattaki dörder pencere cephe yüzeylerine eş aralık gözetilmeden yerleştirilmiştir. 
 Kuzey cephede son kat zeminine dek yükselen bir mekân eklenmiş olup, cephenin son katına 
ait dört pencere eksenin doğu ve batısına ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. 
 Batı cephede orta ve son katlar izlenir. Orta 
kat seviyesine küçük boyutlu, tali bir mekân ek-
lenmiştir. Son kata ait üç pencere yüzeye biri 
eksene diğer ikisi köşeler yakın biçimde yerleşti-
rilmiştir. 
 Güney cephede orta kat ekseninde tek bir 
kapı bulunur. Son kata ait iki pencere doğu ve 
batı köşelere yakın olup aralarındaki yüzey sa-
ğır bırakılmıştır.
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan son derece kötü durumda olup, önlem alın-
madığı takdirde varlığını idame ettiremeyecek-
tir.

20. yüzyıl

KONUT

Y/26

Y/31

Y/38

Y/282

Y/247

Y/218

Y/338

Y/285

Y/240

Y/281

Y/304

Y/227

Y/264

Y/313

Y/199

Y/288

Y/206

Y/630

Y/633

Y/602
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Y/585

101/3

84/22

99/16

102/5

100/10

101/4

102/19

101/8

99/13

100/8

100/6

102/4

101/1

84/1

102/18

106/4

102/20

99/15

84/21

102/15

84/23

102/6

102/1

101/2

2

2

2

2

2
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Konut

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 24.07.2008-1749

8- ANITSAL ÇEVRESEL
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 Zaferi Milli Mahallesi’ndeki ev duvarında bulunan bir tarihe göre 1871 yılında inşa edilmiş-
tir. Bodrum üzerine iki bağdadi katlı yapı dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülü olup 
avlu içinde bulunur. Çatının doğusunda yüksekçe bir çatı alınlığı bulunur. 
 Güney cephede son katta eksenin doğusuna kaydırılmış kapısının doğusunda bir, batısında 
iki pencere bulunur. 
 Yol üzerinde kalan batı cephesi, eksenin kuzeyindeki bir büyük bir küçük pencere dışında 
sağırdır. 
 Doğu cephesinde zemin kat eksenindeki kapının yanında ikişer pencere, son katta da ekse-

nin iki yanında ikişerli yerleştirilmiş dört dikdört-
gen, giyotin pencere bulunur.
 Kuzey cephe ekseninde tüm katlar boyun-
ca çıkma yapan ıslak hacmin doğu ve batısında 
birer pencere mevcuttur. 
 Günümüzde kullanılan yapının güneyinde-
ki pencere doğramaları yenilenmiş olup, statik 
bazı sorunlar meydana gelmiştir.
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 Aziziye Mahallesi, Kışla Caddesi’nde bulunan, doğu-batı doğrultusunda eğimli bir araziye 
inşa edilen küçük boyutlardaki ev taş, yarı taş bodrum kat üzerine zemin+tek bağdadi kattan olu-
şur. Dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. Kat aralarını cepheden 
taşkın düz pahlı denizlik silmeleri vurgular. Cephe köşelerinde düşey örülmüş düz pahlı taşlarla 
vurgulanmıştır. Son kat pencerelerinin yalnızca biçimi orijinaldir. 
 Doğu cephede son kat zeminden bir miktar öne taşırılmıştır. Zemin katın iki geniş, dikdört-
gen penceresi orijinal değildir. Son katın dört dikdörtgen biçimli penceresi yüzeye eş aralıklarla 
yerleştirilmiştir. 
 Kuzey cephede zemin kat eksenindeki kapı-
nın doğusunda tek dikdörtgen pencere bulunur. 
Kapı üzerindeki sundurma yakın dönem ekleme-
sidir. Son katın üç penceresinden ikisi eksenin 
batısında, biri doğu köşeye yakın yerleştirilmiş-
tir. 
 Batı cephede kot farkı dolayısıyla yapının 
yalnızca son katı izlenir, eksenin iki tarafında 
birer pencere bulunur.
 Benzerleri arasında oldukça küçük boyutlar-
da olan yapı görece özelliksizdir. Çatısında, do-
ğudaki zemin pencerelerinde ve cephe yüzeyle-
rindeki değişikliler yapının orijinal görüntüsünü 
hayli bozmuştur.
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 Zaferi Milli Mahellesi’nde bulunan yapıya, avludan taş basamaklara ulaşılan betonarme 
döşeme ekiyle genişletilmiş giriş platformundan girilmektedir. Zemin kattaki ana girişin kapatıl-
masıyla, yapının özgün plan şeması zemin katta büyük oranda değiştirilmiştir. 
 Yapının cephe düzeninde ise zemin kat planında yapılan değişiklik sebebiyle sokak cephe-
sinde ve güney giriş- cephesinde özgün cephe düzeni değişmiştir. 
 Bugün, yapının doğramalarının tamamı değiştirilmiştir ve yapıda özgün giyotin doğrama 
bulunmamaktadır.
 Kapı silmelerinin bir kısmı tamamen kaybolmuş ya da özgün formunu kaybetmiştir.  Bağdadi 

ve taş yüzeyler arasında ahşap dikey ve yatay 
silmelerin varlığı, yığma taş yüzeylerde yapı kö-
şelerinde yer alan kesme taş bölümlerin ve taş 
pencere sövelerinin yüzeyden sıva tutacak ka-
dar çıkma yapması sıvalı ve sıvasız bölümleri 
ayırmaktadır. 
 Yapının çatı şekillenmesi özgündür, ancak 
özgün çatı kaplaması olan alaturka kiremit kap-
lama çatının bazı bölümlerinde günümüz kapla-
ma malzemeleriyle değiştirilmiştir.
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 Zaferi Milli Mahallesi’de bulunan yapının, bugün ana giriş kapısı önündeki betonarme döşe-
meye çıkan taş basamaklar tutulmuş, yapı önündeki betonarme döşemenin yerinde ise orjinalin-
de geleneksel ordu evlerinde görülen ahşap giriş platformu olduğu düşünülmüştür.
 Yapının, özgün plan şeması büyük oranda değişmemiştir. Ancak, güney cephesine beto-
narme teras çatılı banyo kütlesi eklenmiştir Bu kütlenin hemen yanında bulunan bağdadi ahşap 
karkas duvarlı tuvalet çıkmasının ise yapının özgün plan şemasında yer aldığı düşünülmektedir. 
Hatta bağdadi tuvalet çıkmasının altında özgün foseptiğe ait taş duvar kalıntıları da mevcuttur.  
Yapının, ek olan bölümleri haricinde kalan özgün kütlesinin cephe düzeni özgündür. Batı cephe-
sinde sokağa bakan ve mutfak lavabosuna ışık 
sağlamak üzere açılmış küçük pencere hariç, 
açılmış veya kapatılmış pencere bulunmamakta-
dır. Mevcut pencerelerin doğrama ve pervazları 
da çok büyük ölçüde özgündür Birkaç pence-
rede bazı giyotin kanatlar yenileriyle değiştiril-
miştir Bağdadi duvarlı özgün tuvalet çıkmasının 
küçük pencereleri de zaman içinde kanatlı pen-
cerelerle değiştirilmiştir. 
 Yapının çatı şekillenmesi özgündür, ancak 
özgün çatı kaplaması olan alaturka kiremit kap-
lama çatının yan bölümlerinde günümüz kapla-
ma malzemeleriyle değiştirilmiştir. 
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 Zaferi Milli Mahallesi’de bulunan yapının aynı parselindeki komşu yapının yükselen dış du-
varına bitişik olarak inşa edildiği görülmüştür.
 Yapının plan şemasında, yapıldığı dönem sonrasında geçirdiği bir değişikliğin izine rast-
lanmamıştır. Hol ve tuvalet mekanlarının, şekil, boyut malzeme ve detay itibariyle sonradan 
düzenlenmiş olma olasılığı düşünülse de, yapı içinde tuvalet mekanına uygun başka bir yerin 
olmaması konut olarak düzenlenen bu yapının ilk yapım aşamasında sahip olduğu plan şeması-
nın bu şekilde olduğunu göstermektedir.
 Cephe düzenlemesi açısından, batı cephesindeki giyotin pencereleri ve giriş kapısı özgün-

dür. Güney (sokak) cephesindeki mutfak pen-
ceresinin, kanatlı doğrama detayı ve duvarla 
ilişkisi sonradan açılmış olduğunu göstermekte-
dir. Tuvalet penceresi benzer şekilde niteliksiz 
kasa-doğrama detayına sahiptir. 
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20. yüzyıl   

 Zaferi Milli Mahallesi’de bulunan, zemin üzerine iki katlı yapının tamamı taştır ve bir avlu 
içerisinde yer alır. Avluya yapının güneyinde yolla ilişkilenen üçgen alınlıkla bir kapıdan girilir. 
Dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülen yapının cephe köşelerine birer akrater yerleştirilmiştir.
 Kat aralarında ve saçağın altına düz pahlı silmeler dolanmaktadır. Cephelerin birleştiği kö-
şelerde düşey silmeler ile hareketlendirilmiştir. Ana mekânlara açılan cephe pencereleri kareye 
yakın dikdörtgen biçimli olup, lentoları kademeli silmelerle hareketlendirilmiştir.
Doğu cephedeki giriş kapısının önüne yığma moloz taş gövdeli bir veranda eklenmiştir. Veranda-
ya güneyden uzatılan merdivenle ulaşılır. Giriş kapısı eksenin kuzeyinde olup lentosu kademeli 
silmelerle hareketlendirilmiş bir pervaz içine yer-
leştirilmiştir. Son kat düzenlemesi alt katın yansı-
ması olup buradaki kapı balkona açılır.   
Yapının güneyinde son kat zemininden bir mik-
tar yükseltilmiş iki katlı bir mekân bulunur.  
 Söz konusu cephenin zemin kat seviyesinde 
eksenden güneye kaydırılmış tali bir kapıya üç 
basamaklı merdivenle ulaşılır. Kapının kuzeyin-
deki iki pencere dikdörtgen biçimli ve ferforjeler-
dir. Eksenin kuzeyindeki pencere ise alttakilerin 
yansımasıdır. 
 Yapı statik açıdan iyi durumdadır.
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 Burhannettin Mahallesi, No:109’da bulunan yapı iki katlı olarak bağdadi tekniğinde inşa 
edilmiştir. 
 Asıl girişi doğuda yer alan yapının, güney cephede bir girişi daha bulunmaktadır. Doğu 
cephede yer alan girişin her iki yanında birer giyotin pencereye ver verilmiştir. Girişin üzerinde 
ikinci kalın balkonu ve balkona açılan ahşap kapı bulunmakladır. Yine kapının her iki yanında 
birer giyotin pencere yer almaktadır. Balkonun üzerinde üçgen alınlıktı sundurma çatı ile cephe 
tamamlanmıştır. Üst katta mutfakta ocak nişine yer verilmiştir. Yapının iç duvar yüzeyleri ahşapla 
kaplanmıştır. Güney ve kuzey cephede ikinci katta dörder giyotin pencereye yer verilmiştir.  

 Yapının cephe köşeleri düzgün kesme taş-
la inşa edilmiştir.
 Üzeri kırma çatılı olup alaturka kiremitle 
örtülmüştür. 
   Yapı günümüze ulaşamamıştır.
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 Düz Mahalle, Süleyman Felek Caddesi’nde bulunan, tamamı taş olan iki katlı yapı, doğu-ba-
tı doğrultusunda uzanmış dikdörtgen planlıdır.
  Kuzey cephesi dışında tüm cepheleri sağır olup, dıştan düz bir çatıyla örtülmüştür. Çatı alın-
lığı üç sıra profilli silmelerden oluşur. İki kat arası, bir sıra uzun taşın düşey biçimde yerleştirilme-
si ve onun hemen üzerinde, cepheden taşkın içbükey bir silme ile vurgulanmıştır. İkinci katta taş 
pervazlı dikdörtgen biçimli dört adet pencere yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Denizliklerin 
iki köşesindeki profilli, minyatür konsollar daha çok süsleme amacıyla kullanılmıştır. 
 Her iki katı da işyeri olarak kullanılan yapı statik açıdan son derece iyi durumdadır.
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2127 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Yıldız Sokak’ta bulunan, düzgün kesme taştan inşa edilen iki katlı yapının 
kuzey cephesi dışındaki cepheleri sağırdır. Giriş kapısı alt kat ekseninin batısında, taş pervazlı 
kapı alınlığı yatay dikdörtgen pencere açıklığı biçiminde düzenlenmiştir. Doğusundaki diğer 
tescilli yapıyla bitişik nizam inşa edilen yapıyı diğerinden ayaklı ve başlıklı bir plaster ayırır. Üç-
gen biçimli çatı alınlığı yakın dönemde yapılan Restorasyon sırasında kaldırılmıştır. Üç kademeli 
silme ile alınlık kısmı geçilmiş olan yapının son kat ekseninde dikdörtgen pencerenin batısında 
çok küçük başka bir pencere daha bulunur. 
 Yapı statik açıdan iyi durumda olup hala işyeri olarak kullanılmaktadır.

20. yüzyıl

139/3

1321/10

146/2

141/22

1321/9
1321/6

141/10

138/4

141/6

1321/2

1321/12

1321/4

139/18

139/2

138/3

138/6

146/8

139/11

112/2

1321/18

141/18

139/14

141/13

141/16

111/4

141/2

139/4

1321/7

139/10

141/1

1321/5

1321/11

139/5

1321/13

114/1

141/21

146/5

111/6

141/23

139/16

146/4

141/5

141/7

139/17

141/14

146/3

141/12

1321/3

139/9

140/1
141/15

141/11

141/17

141/4

B 4

4

B 4

B 4

B 5

B 4

B 4
KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ALTINORDU / Düz Mahalle

1321

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-867

1527 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Alanarası Sokak’ta bulunan, iki katlı yapının tamamı taş olup, dıştan düz 
çatı ile örtülmüştür. Oldukça küçük boyutlardadır. Yapının kuzeydoğu cephesi dışındaki tüm 
cepheleri sağırdır. Zemin katı işyeri olarak kullanılan yapının ikinci katında, eksenin iki yanında 
dikdörtgen biçimli taş pervazla birer pencere yer alır. Pencere alınlıkları yatay dikdörtgen pano 
biçiminde düzenlenmiştir. Denizlik altlarında cepheden taşkın birer minyatür konsol süsleme 
amacıyla tersleştirilmiştir. İkinci kat dört taraftan düz silmeli bir bordürle çerçevelenmiştir. Zemin 
ve üst kat arasında uzun taşlar yan yana yerleştirilerek hareketli bir örme biçimi oluşturulmuştur.
  Statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

İŞYERİ

1321/10

1322/3

148/3

144/1

117/5

117/7

142/10

1322/6

147/6

1321/9
1321/6

117/1

141/10

141/6

1321/2

1321/12

117/3

1321/4

117/4

1322/2

139/11

1321/19

1321/18

141/18
147/4

141/13

141/16

1321/7

139/10

117/2

1322/5

1322/7

1321/1

1322/1

1321/5

142/9

1321/11

143/1

1321/13

141/21

147/5

117/6

142/4

141/23

142/5

1321/16

1322/4

141/5

142/11

141/7

142/1

142/3

141/14

142/8

147/7

141/12

1321/3

142/7

143/2

142/2

144/2

142/6

1321/15

141/15

141/11

141/17

120/1

141/4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

TR/2

KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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İŞYERİ

ALTINORDU /  Düz Mahalle

142

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-868

327 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle’de bulunan, iki katlı, küçük boyutlu, kuzey-güney doğrultulu yapının yalnız ku-
zey cephesi sağır değildir. Taş yapı dıştan üçgen alınlıkla beşik çatıyla örtülmüştür. Zemin katı 
işyeri olarak kullanılmakta olup, üst katta eksenin doğu ve batısına yerleştirilmiş birer dikdörtgen, 
basık kemer biçimli pencereler hafif derin nişler içindedir. Pencere pervazları taştır. Doğusunda 
bir plaster bulunur. 
 İşyeri olarak inşa edilen yapının zemin katı orijinalitesini tamamen yitirmiştir. Statik açıdan 
iyi durumdadır.

20. yüzyıl

1321/10

1322/3

141/22

117/7

142/10

1321/9
1321/6

117/1

141/10

141/6

1321/2

1321/12

117/3

115/11

1321/4

115/2

117/4

1322/2

139/11

1321/19

116/2

1321/18

116/1

141/18

141/13

141/16

1321/7

139/10

117/2

1322/5

1321/1

1322/1

1321/5

142/9

1321/11

143/1

1321/13

115/8

114/1

141/21

115/10

117/6

142/4

141/23

142/5

115/5

1321/16

114/5

115/1

1322/4

141/5

142/11

141/7

142/1

142/3

141/14

142/8

141/12

1321/3

142/7

142/2

140/1

142/6

1321/15

141/15

141/11

141/17

141/4

B 4

B 4

4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4
KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ALTINORDU / Düz Mahalle

142

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-869

427 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan, iki katlı tamamı taş küçük boyutlu yapı, dıştan 
üçgen alınlıkla beşik çatıyla örtülmüştür. Kuzey cephesi dışında tüm cepheleri sağırdır. İki katı 
birbirinden bir sıra testere dişi üzerinde yer alan iki kademeli kaval silme ayırmaktadır. İkinci 
katta eksenin doğu ve batısında birer basık kemer biçimli dikdörtgen pencere taş pervazlar içine 
yerleştirilmiştir. Üçgen alınlığa altta düz bir silme geçer. 
 Zemin katı işyeri olarak kullanılan yapı statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

İŞYERİ

117/7

117/1

141/10

141/6

117/3

115/11
115/2

139/11

141/13

141/16

169/15

139/10

117/2

142/9

169/18

169/19

115/8

114/1

141/21

115/10

114/2

142/4

141/23

142/5

115/5

114/4

114/3

114/5

139/16

115/1

141/5

142/11

141/7

142/1

142/3

139/17

141/14

142/8

141/12

142/7

142/2

139/9

140/1

142/6

141/15

141/11

141/17

193/3

193/2

193/1

B 4

B 5

B 4

B 4

B 4

B 4
KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ALTINORDU /  Düz Mahalle

142

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-870

527 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan, iki katlı tamamı taş küçük boyutlu yapı, dıştan 
üçgen alınlıkla beşik çatıyla örtülmüştür. Kuzey cephesi dışında tüm cepheleri sağırdır. Zemin 
katı işyeri olarak kullanılan yapının üst katında tek bir görece geniş dikdörtgen pencere yer alır. 
 İşyeri olarak inşa edilen yapının zemin katı tüm orijinalitesini yitirmiştir.

20. yüzyıl

İŞYERİ

1321/10

141/22

117/7

142/10

1321/9

117/1

141/10

141/6

1321/12

117/3

115/11
115/2

139/11

1321/19

1321/18

141/18

141/13

141/16

141/2

139/10

117/2

141/1

142/9

1321/11

1321/13

169/19

115/8

114/1

141/21

115/10

114/2

142/4

141/23

142/5

115/5

114/4

1321/16

114/3

114/5

139/16

115/1

141/5

142/11

141/7

142/1

142/3

139/17

141/14

142/8

141/12

142/7

142/2

139/9

140/1

142/6

1321/15

141/15

141/11

141/17

141/4

B 4

4 B 5

B 4

B 4

B 4

B 4
KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

İŞYERİ

ALTINORDU / Düz Mahalle

142

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-871

927 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Hükümet Caddesi’nde, iki sokağın kesiştiği köşede dört katlı yapı, dıştan sa-
çakları cephelerden hayli taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Caddeye bakan güney ve doğu cephelerinin köşeleri caddenin konumuna uydurularak yu-
varlatılmıştır. Zemin kat işyeri olarak kullanılmaktadır. Üçüncü kat ikinci kattan bir miktar öne 
taşırılmıştır. Üçüncü ve son kat arası ise düz bir denizlik silmesiyle geçilmiştir. Doğu cephe bo-
yunca her katta eksende, kareye yakın dikdörtgen birer pencere mevcuttur. Yuvarlatılan cephe 
köşelerindeki pencerelerde de aynı düzenleme söz konusudur. Güney cephe, aynı biçimli pen-
cerelerin, aralarında cepheye gömülü birer balkonun aşırtmalı biçimde tekrar edilmesiyle dü-
zenlenmiştir. Bu cephede her katta ikişer balkon 
mevcuttur.
 Çatının geniş saçakları, binanın köşe for-
mundaki yuvarlatılmış cephe şeklinde bulunmak-
ta olup, saçak altları ahşapla kaplanmıştır. 
 Statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

1321/10

1322/3

117/5

117/7

116/9

142/10

1321/9
1321/6

117/1

141/10

141/6

1321/2

1321/12

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

1322/2

1321/19

116/2

1321/18

116/1

141/18

141/13

141/16

1321/7

117/2

1321/1

1322/1

1321/5

142/9

1321/11

143/1

1321/13

143/4

115/8

114/1

115/10

117/6

142/4

141/23

142/5

115/5

1321/16

114/5

116/10

115/1

1322/4

141/5

142/11

141/7

142/1

142/3

141/14

142/8

120/2

141/12

1321/3

142/7

143/2

142/2

140/1

142/6

1321/15

141/15

141/11

141/17

B 4

B 4

B 4

4

B 4

B 4

B 4

B 4

TR/3

TR/2

TR/1

KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ALTINORDU /  Düz Mahalle

119

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-872

127 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Hükümet Caddesi’nde bulunan üç katlı taş yapı, kuzey-güney doğrultulu yak-
laşık dikdörtgen planlıdır. Dıştan saçakları cepheden hafif taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Alınlık 
silmesi dar ve negatif geometrik oymalı bir bordür biçiminde olup, tüm cepheleri dolanır. Tüm 
pencereler dikdörtgen biçimli olup, taş pervazlar içindedirler. Denizlik ve lentoları kademeli 
silmelerle sınırlandırılma pencerelerin denizlik altlarındaki minyatür konsollar daha çok süsleme 
unsuru olarak kullanılmıştır. Kat araları profilli cepheden taşkın silmelerle geçilmiştir.
 Zemin katı işyeri olarak kullanılan yapının doğu, batı ve güney cepheleri üç yönden caddeye 
açılmaktadır. Yapının güney cephesi ekseninde, dikdörtgen biçimli taş çerçeve içinde yuvarlak 

kemer biçimli balkon kapısı bulunur. Ortası ya-
rım daire kesitli ferforje balkon çıkması dikdört-
gen planlıdır. Yapının caddeye bakan köşeleri 
kaideli ve başlıklı birer plasterle vurgulanmıştır. 
Güney cephenin üçüncü katında eksende taş 
pervazla, dikdörtgen biçimli pencere mevcuttur. 
Doğu ve batı cephelerdeki üçer adet pencere si-
metriktir. 
 Yapının zemin kat hacmi, kuzeyden güne-
ye doğru daraldığı için ikinci kat, doğu ve batı-
da profillendirilmiş bir duvara oturtulmuştur. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen 
yapı statik açıdan son derece iyi durumdadır.

20. yüzyıl

İŞYERİ

120/4

120/6 119/5

118/5

122/2

118/7

118/6

119/6

119/4

120/8

118/2

120/7

120/3

143/4

118/4

116/5

120/11

118/1

119/7

119/8

119/1

118/8

118/3

120/5

118/9

323/8

323/3

323/1

323/5

323/9

323/4

323/2

323/7
323/49

Yençok=5.00

(TELEKOM)

B 4 B 4

B 4

B 4

B 5

B 4

TR/4TR/0

TR/1

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

İŞYERİ

ALTINORDU /  Düz Mahalle

120

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-873

527 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Hükümet Caddesi’nde bulunan iki katlı taş yapının, doğu cephesi dışındaki 
tüm cepheleri binalar tarafından sağır hale getirilmiştir. 
 Dıştan düz çatıyla örtülüdür. Zemin katı işyeri olarak kullanılan yapının saçak silmeleri cep-
heyle aynı düzlemde ve profillidir. Zemin ve üst kat arasında düşey yerleştirilmiş uzun taşların 
örülmesiyle oluşan kısımdan sonra içbükey bir silme mevcuttur. Taşların her biri merkeze doğru 
yöneltilerek yerleştirilmiştir. Üst katın iki yanında köşe plastırları mevcuttur. Üst kat cephesinde 
yan yana üç taş pervazla, dikdörtgen pencereden eksendeki diğerlerinden bir miktar geniş tutul-
muş olup denizlik altında yatay dikdörtgen biçimli dar bir pano bulunur. 

20. yüzyıl

120/4

120/6 119/5

118/5

122/2

118/7

118/6

119/6

119/4

120/8

118/2

120/7

120/3

143/4

118/4

116/5

120/11

118/1

119/7

119/8

119/1

118/8

118/3

120/5

118/9

323/8

323/3

323/1

323/5

323/9

323/4

323/2

323/7
323/49

Yençok=5.00

(TELEKOM)

B 4 B 4

B 4

B 4

B 5

B 4

TR/4TR/0

TR/1

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ALTINORDU /  Düz Mahalle

117

Özel

İşyeri

Samsun K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-874

627 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Hükümet Caddesi’nde bulunan iki katlı köşe başı konumundaki binanın zemin 
katı işyeri olarak kullanılmaktadır.
  Kuzey ve batı cepheler caddelere bakmaktadır. İki cephenin birleştiği köşede, iki kat boyun-
ca uzanan plaster mevcuttur. Güney cephede bir, doğu cephede eş aralıklarla yerleştirilmiş iki 
adet kareye yakın dikdörtgen biçimli pencere, derinliği az olan nişler içindedirler. Saçak altları 
iki cephede de kaval silme ile geçilmiştir. Batı cephede zemin katın kuzeyinde pencere biçimde 
düzenlenmiş alınlığı bulunan bir kapı mevcuttur. Bu cephede iki kat arası kademeli silmelerle 

geçilmiştir. 
 Üst kat gördüğü müdahaleler nedeniyle 
orijinal görüntüsünden uzaklaşmış olup, sıvan-
dığı için estetik açıdan kötü görünmektedir.  
Günümüzde hala işyeri olarak kullanılmakta-
dır.

20. yüzyıl

İŞYERİ

120/4

117/5

117/7

116/9

142/10

117/1

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

118/5

1321/19

116/2

116/1

118/6

118/2

117/2

120/3

142/9

195/1

143/1

143/4

115/8

118/4

115/10

116/5

117/6

114/2

142/4

142/5

115/5

114/4

1321/16

114/3

114/5

116/10

115/1

118/1

142/11

142/1

142/3

142/8

118/8

142/7

118/3

143/2

142/2

142/6

1321/15

141/11

118/9

192/3

195/10

193/5

192/6

193/6

192/2

192/7

192/1

195/11
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B 4

B 4
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2018

İŞYERİ

ALTINORDU /  Düz Mahalle

117

Özel

İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-875

727 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Hükümet Caddesi’nde bulunan, iki katlı yapının tamamı kesme taştan inşa 
edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. 
 Dıştan düz bir çatı ile örtülmüş olup alınlık silmesi kademeli biçimde profillendirilmiştir. Yapı-
nın caddeye bakan doğu cephesi dışındaki tüm cepheleri etrafındaki binalar yüzünden sağırdır. 
Güney ve kuzeyindeki yapılar da tescillidir. 
 Zemin katın doğu cephesinin güney köşesindeki kapı, iki kanatlıdır. Kat araları iki kademeli 
ve dikdörtgen kesitli bir silme ile vurgulanmıştır. Alt ve üst katları boydan boya geçen üç plaster, 
üst kattaki beş adet dikdörtgen biçimli beş taş pervazlı pencere plasterlerle ayrılmış yüzeylere 
iki+iki+bir simetrisiyle yerleştirilmiştir. Tek pen-
cere kapının hemen üst aksındadır. Taş pervazlı 
pencerelerin silmeli cepheden taşkın lentoları sö-
velerden hafif yanlara taşar. 
 Denizlik altlarındaki profilli konsollar daha 
çok süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Yapının 
iki yanındaki plastırlar aynı zamanda binanın 
bitiştiği diğer mülklerin duvarları arasında sınır 
teşkil eder.
 İşyeri olarak inşa edilen yapı bugün hala 
aynı işlevle kullanılmakta olup cephesi yakın za-
manda temizlenmiştir.

19. yüzyıl

117/5

117/7

116/9

142/10

117/1

141/10

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

116/2

116/1

141/13

118/2

117/2

142/9

169/18

195/1

1321/13

194/10

143/4

115/8

118/4

114/1

115/10

116/5

117/6

114/2

142/4

142/5

115/5

114/4

114/3

114/5

116/10

115/1

118/1

142/11

142/1

142/3

142/8

141/12

142/7

118/3

143/2

142/2

142/6

141/11

194/6

192/3

193/5

193/4

193/3

192/6

194/17

193/2

193/6

192/2

194/16
192/1

195/2

193/1
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ALTINORDU / Düz Mahalle

117

Özel

İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-876

127 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan İki katlı yapının tamamı kesme taştır. Köşe 
başı konumunda olan binanın güney ve doğu cepheleri sağırdır. Dıştan düz damla örtülüdür.  
 Zemin katı işyeri olarak kullanılan binanın kat araları düz silmelerle geçilmiştir. Taş pervazlı, 
dikdörtgen biçimli pencerelerin, silmeli lentoları sövelerden bir miktar yanlara taşırılmıştır. 
 Kuzey cephede üst katta eksendeki kapının iki tarafında başlıklı ve kaideli birer plaster 
bulunur. Kapı ekseninin kuzeyinde iki pencere mevcuttur. Batı cephe eksendeki bir plasterle iki 
yüzeye bölünmüş ve eksenin güney ve kuzeyine ikişer pencere yerleştirilmiştir.  

20. yüzyıl

İŞYERİ

117/5

117/7

116/9

142/10

117/1

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

118/5

116/2

116/1

118/2

117/2

142/9

195/1

143/1

1321/13

143/4

115/8

118/4

114/1

115/10

116/5

117/6

114/2

142/4

142/5

115/5

114/4

114/3

114/5

116/10

115/1

118/1

142/11

142/1

142/3

142/8

141/12

142/7

118/3

143/2

142/2

142/6

1321/15

141/11

118/9

192/3

193/5

193/4

193/3

192/6

193/2
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192/2

192/7

192/1

195/2

195/11

B 4

B 4
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İŞYERİ

ALTINORDU /  Düz Mahalle

117
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İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-877

227 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan, iki katlı yapının kuzey cephesi dışındaki cep-
heleri sağırdır. 
 Düz damla örtülü tamamı taş yapının zemin katı işyeri olarak kullanılmaktadır. İki katın bir-
leştiği noktada uzun taşların düşey yerleştirilmesiyle bir bordür oluşturulmuştur. Kat aralarını iç-
bükey bir silme geçer. Son kattaki iki dikdörtgen biçimli pencere taş pervazlı olup silmeli lentosu 
sövelerden yanlara taşırılmıştır.
 Statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

117/5

117/7

116/9

142/10

117/1

141/101321/12

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

116/2

1321/18

116/1

141/13

118/2

117/2

142/9

195/1

143/1

1321/13

143/4

115/8

118/4

114/1

115/10

116/5

117/6

114/2

142/4

141/23

142/5

115/5

114/4

1321/16

114/3

114/5

116/10

115/1

118/1

142/11

142/1

142/3

142/8

141/12

142/7

118/3

143/2

142/2

142/6

1321/15

141/11

192/3

193/5

193/4

193/3

192/6

193/2

193/6

192/2

192/1
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B 4
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ALTINORDU /  Düz Mahalle

117

Özel

İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-878

327 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi’nde tamamı taş olan iki katlı, köşe başı yapının kuzey ve 
batı cepheleri dışındaki cepheleri sağırdır. İki kat arası kaval ve düz silmelerle vurgulanmıştır.  
 Cephelerin birleştiği köşeler ise düzgün kesme taşlarla vurgulanmıştır. Düz damlı yapıyı do-
lanan alınlık silmesi profillidir. Batı cephedeki üç dikdörtgen biçimli, taş pervazlı pencereden biri 
eksende diğerleri onun kuzey ve güneyindedir. Kuzey cephede de bir pencere bulunur. Pencere 
altlarındaki ikişer profilli konsol daha çok süsleme amaçlı kullanılmıştır. 
 Günümüzde de işyeri olarak kullanılan yapının dış cephesi temizlenmiş olup statik açıdan iyi 
durumdadır.

20. yüzyıl

İŞYERİ

117/5

117/7

116/9

142/10

117/1

141/101321/12

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

116/2

1321/18

116/1

141/13

118/2

117/2

142/9

195/1

143/1

1321/13

143/4

115/8

118/4

114/1

115/10

116/5

117/6

114/2

142/4

141/23

142/5

115/5

114/4

1321/16

114/3

114/5

116/10

115/1

118/1

142/11

142/1

142/3

142/8

141/12

142/7

118/3

143/2

142/2

142/6

1321/15

141/11

192/3

193/5

193/4

193/3

192/6

193/2

193/6

192/2

192/1
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B 4
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İŞYERİ

ALTINORDU / Düz Mahalle

115

Özel

İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-879

827 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan, tamamı taş iki katlı yapının zemin katı işyeri 
olarak kullanılmaktadır. 
 Güney cephesi dışında tüm cepheleri sağırdır. Caddeye bakan bu cephe düzgün kesme taş 
kaplamadır. Kırma çatıyla örtülü küçük ebatlardaki yapının zemin katı işyeri olarak kullanılmak-
tadır. Üst katın ekseninde önündeki balkona açılan basık kemer biçimli kapının doğu ve batısın-
da taş pervazlı yine basık kemer biçimli birer pencere bulunur. Kapı kemerinin iki yanında birer 
gül bezek kemer yayının üzerinde de ters hilal kabartması dikkat çekicidir. Çatı alınlığı görece 
geniş içbükey silmelerden oluşur. 
 Zemin katı işyeri olarak kullanılan yapı ya-
kın dönemde restore edilmiştir. Statik açıdan iyi 
durumdadır.

19. yüzyıl

117/5

117/7

116/9

142/10

117/1

141/10

141/6

143/3

117/3

115/11
115/2

117/4

116/2

116/1

141/13

141/16

117/2

142/9

169/18

1321/13

194/10

143/4

115/8

114/1

115/10

116/5

117/6

114/2

142/4

141/23

142/5

115/5

114/4

114/3

114/5

116/10

115/1
142/11

141/7

142/1

142/3

141/14

142/8

141/12

142/7

143/2

142/2

140/1

142/6

141/15

141/11

194/6

193/5

193/4

193/3

194/17

193/2
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192/1

193/1
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B 4

B 4
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120/4

117/5

117/7

116/9

120/6

143/3

117/3

119/5

117/4

118/5

118/7

116/2

116/1

118/6

119/6

119/4

118/2

117/2

120/3

143/1

143/4

118/4

116/5

117/6

116/10

118/1

119/7

119/8

119/1

118/8

118/3

143/2

120/5

118/9

191/2

190/2

192/3

195/10

190/6

190/1

323/8

192/6

191/5

191/4

193/6

192/2

190/10

192/7

191/3

192/1

195/9

195/8

190/9

191/1

323/9
323/7

323/49
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B 4

B 4
B 4

B 4
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B 4

B 4

B 4
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İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-880

427 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle, Osman Paşa Caddesi’nde bulunan, tamamı taş olan iki katlı yapının zemin 
katı işyeri olarak kullanılmaktadır. 
 Doğu, batı ve güneyine başka binalar bitiştirilmiştir. Dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Alınlık 
silmesi kademeli biçimde profille dirilmiştir. Zemin katın kuzeybatı köşesinde dikdörtgen bi-
çimli bir giriş kapısı bulunur. İki kat arası iki kademeli kaval silme ile vurgulanmıştır. Zemin kat 
ekseninde ince bir plastır bulunur. İkinci katta, cepheden hafifçe taşkın, pahlanmış taş pervaz 
içine yerleştirilmiş üç adet dikdörtgen pencere düzenlemesi yer alır. Pencerelerden batı köşeye 
yakın olanı diğerlerinden oldukça dardır ve kapı ekseninin üstünde bulunur. Pencere alınlık-

ları dikdörtgen biçimlidir ve kademeli silmelerle 
sonlandırılmıştır. Bu silmelerin üzerinde aşağıya 
doğru pahlanmış başka bir düzenleme yer alır. 
Pencere altlarındaki profilli minyatür konsollar 
daha çok süsleme amaçlı kullanılmıştır. 
 İşyeri olarak inşa edilen yapı hala aynı iş-
levle kullanılmakta olup statik açıdan iyi durum-
dadır.

20. yüzyıl

İŞYERİ
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2018

İŞYERİ

ALTINORDU / Şarkı̇ye Mahallesi
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İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-881

61 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Şarkiye Mahallesi, Doğruluk Caddesi’nde bulunan tamamı kesme taş, iki katlı bina, do-
ğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Kırma çatıyla örtülü binanın kuzey cephesi dışında tüm 
cepheleri sağırdır. Çatı altını dolanan alınlık silmesi üç kademeli ve profillidir. Kat aralarını iki 
kademeli, profilli silme geçer. Üst kattaki tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup cepheden hafif 
taşkın pervazlar içindedirler. Yedi pencerenin en batısındaki diğerlerinden bir miktar küçük tutul-
muş olup zemin kattaki kapının aksında yer alır. Kapı üzerinde yatay, küçük, dikdörtgen pencere 
açıklığı bulunur.

20. yüzyıl

117/5

117/7

116/9

117/1

117/3

119/5

115/11
115/2

117/4

118/5

118/7

116/2

116/1

118/6

119/4

118/2

117/2

195/1
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115/8

118/4

115/10

116/5

117/6

142/4

142/5

115/5

114/4
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118/1

142/3

142/8

118/8

142/7

118/3

142/6

118/9

197/11

194/6

194/2

194/11

191/2

194/4

192/3

195/10
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195/3

196/1

193/4
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ALTINORDU /  Şarkı̇ye Mahallesi
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Özel

İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-865

171 ANITSAL ÇEVRESEL
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ARKEOLOJiK SiT
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YERi
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PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Şarkiye Mahallesi, Çapulacılar Sokak’ta bulunan,  oldukça küçük boyutlarda birbirine bitişik 
iki katlı işyerleri üçgen alınlıklı olup, beşik çatıyla örtülmüştür. Batı cepheleri dışındaki cepheleri 
sağırdır. Üçgen alınlığı kaval silmeler geçer. Hem iki yapı arasında hem de üst katın köşelerinde, 
çatıların oturduğu kısa, geniş yüzeyli, başlıklı birer plastır bulunur. Kat aralarını geçen silmeler 
de bir kaval bir içbükey biçiminde düzenlenmiştir. Kuzeydeki kısım daha küçük boylu  olup ekse-
ninde genişçe, taş pervazlı kareye yakın bir pencere bulunur. Güneydekinin ekseninde bulunan 
pervazlı pencere ebat olarak daha büyüktür. 
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde restore edilmiştir. Statik açıdan iyi durumdadır.

19. yüzyıl

İŞYERİ
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İŞYERİ

ALTINORDU / Şarkiye Mahallesi
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İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 21.09.2006-865
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PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan, iki katlı tamamı taş yapı kuzey-güney 
doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Köşe başı konumundaki binanın doğu ve kuzey cepheleri dışın-
daki cepheleri sağırdır. Üçgen alınlıkla beşik çatıyı altta iç bükey, geniş bir silme dolanır. Kat 
arasını dolaşan silme yine görece geniş yüzeyli, içbükey bir silmedir. Zeminden itibaren cephe 
köşelerinde başlıklı plastırlar kullanılmıştır, bunlar cepheden taşkındır. Yapının dikdörtgen ve 
basık kemer biçimli pencereleri oldukça hareketli taş çerçeveler içinde bulunurlar. Lentoları düz 
ve kaval silmeli olup, eksende üçgen biçimde sonlandırılmıştır. Pencerelerin hemen üstünde iç-
bükey bir silmeyle kat sonlanır ve katın üçte birlik alanı kadar daha yükseltildikten sonra çatıyla 
sonlandırılmıştır. 
 Doğu cephede üç, kuzey cephede ikişer pen-
cere yer alır. Pencerelerin denizlik altlarındaki 
profilli konsollar, süsleme unsuru olarak kullanıl-
mıştır. 
Benzerleri arasında en özenli cephe düzenle-
melerinden birine sahip yapı statik açıdan iyi 
durumda olup, cephelerinin ivedi temizlenmesi 
gereklidir. 
 Günümüzde hala işyeri olarak kullanılmakta-
dır.
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116/9

117/3

118/5

116/2

116/1

195/1

217/9

194/10

116/5

116/10

216/6

197/11

194/6

217/8

197/5

197/13

197/9

197/14

196/3

216/8

194/11

197/7

197/1

191/2

216/3

196/5

197/8

197/12

197/6

194/4

197/2

194/3

190/2

192/3

195/10

193/5

195/3

190/6

196/1

190/1

193/4

195/6

193/3

196/7

216/2

192/6

191/5

191/4

194/17

195/7

193/6

192/2

194/16

195/4

190/10

195/5

192/7

191/3

192/1

195/2

197/10
195/11

195/9

195/8

190/9

191/1

196/8

323/9

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

B 4

B

B 5

B 5

B 4

B 4

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



146

ALTINORDU / Şarkiye Mahallesi
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 Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan oldukça küçük boyutlarda iki katlı, tama-
mı taş bina dıştan üçgen alınlıkla beşik çatıyla örtülmüştür. 
 Batı cepheleri dışındaki cepheleri sağırdır. Üst katın iki taş pervazlı penceresi dikdörtgen 
biçimli ve eş aralıklarla yüzeye yerleştirilmiştir. Pencere söveleri düz silmeli sade başlıkları çatı 
alınlığının başladığı yere dek uzanan birer plaster biçiminde düzenlenmiş olup, yatayda bu 
silme birleştirilerek alınlığın alt sınırını oluşturmuştur. 
 Denizlik altlarındaki profilli konsollar süsleme unsuru olarak kullanılmıştır.

19. yüzyıl
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 Şarkiye Mahallesi, Süleyman Felek Caddesi’nde bulunan, iki katlı tamamı taş yapı kuzey-gü-
ney doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Köşe başı konumundaki binanın doğu ve kuzey cepheleri 
dışındaki cepheleri sağırdır. Üçgen alınlıkla beşik çatıyı altta iç bükey, geniş bir silme dolanır. 
Kat arasını dolaşan silme yine görece geniş yüzeyli, içbükey bir silmedir. Zeminden itibaren 
cephe köşelerinde başlıklı plastırlar kullanılmıştır, bunlar cepheden taşkındır. Yapının dikdörtgen 
ve basık kemer biçimli pencereleri oldukça hareketli taş çerçeveler içinde bulunurlar. Lentoları 
düz ve kaval silmeli olup, eksende üçgen biçimde sonlandırılmıştır.
 Doğu cephenin güney köşesinde bir kapı bulunur. Kapı aksında üst katta bir pencerenin 
kapatıldığı izlerden anlaşılmaktadır. 
 Doğu cephede iki, kuzey cephede bir pence-
re mevcuttur. Pencere altlarındaki profilli konsol-
lar süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. 
 Günümüzde işyeri olarak kullanılmaya de-
vam edilen yapının cephelerindeki boya kat-
manları cephe yüzeyindeki orijinaliteye zarar 
vermekte olup, statik açıdan iyi durumdadır.

19. yüzyıl
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19. yüzyıl

İŞYERİ

 Selimiye Mahallesi, Osman Paşa Caddesi’nde bulunan, iki katlı, tamamı taş yapı işyeri olarak 
inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı yapı, benzerleri arasında en 
büyük boyutlu olanıdır. Kuzey ve batı cepheleri dışındaki cepheleri sağır olup, köşe başı yapısıdır. 
Dıştan düz damla örtülüdür. 
 Üst kat kuzey cephe ekseninde düzgün kesme taşla örülmüş dikdörtgen biçimli bir çerçeve 
içinde, yuvarlak kemerli bir pencere yerleştirilmiştir. Kaval silme ile profillendirilen kemerin ayak-
ları plastır biçiminde düzenlenmiştir. Kemerin ekseninde dışa taşkın bir kemer sorgucu mevcuttur. 
Eksenin batısında buluna eş aralıklı dikdörtgen pencereler, cepheden hafif taşkın, taş pervazlar 

içine yerleştirilmişlerdir.Pencerelerin üst kısımları 
kademeli silmelerle sınırlandırılmıştır. Eksenin ba-
tısındaki pencerelerin alt kısımlarına ikişer adet 
bezeme amaçlı kullanılmış kaval ve düz silmeden 
oluşan profilli konsollar bulunur. Her pencere ara-
sına yerleştirilen birer plastır ile cephe hareket-
lendirilmiştir. İki katı baştanbaşa geçen kademeli 
silmeler ayırır. Cepheden hafifçe dışa taşkın sa-
çaklarını profilli alınlık silmeleri geçer. Batı cep-
hede kuzeyle aynı üç pencere bulunur.
 Yapı günümüzde boş olup, taş yüzeylerin-
de ciddi kayıplar ve kirlenme göze çarpmaktadır. 
Benzerleri arasında en büyük ve özenli cephe iş-
çiliği olması dolayısıyla diğerlerinden ayrılır.
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 Selimiye Mahalle, Kültür Caddesi’nde bulunan, iki katlı yapının tümü taştır. Dıştan üçgen 
alınlıkla, Alınlık ekseninde taş pervazlı dikdörtgen penceresi bulunan beşik çatı ile örtülüdür. 
 Yapının kuzey cephesi dışındaki cepheleri başka binalara bitişik olmamakla birlikte sağır-
dır. Güney bölümüne yapının orijinaline ait olmayan küçük boyutlu, tali bir yapı eklenmiştir. İki 
katlı yapının zemin katı işyeri olarak kullanılmaktadır. Katlar arası ve çatı alınlığının alt seviyesi, 
cepheden hafifçe dışa taşırılmış iki kademeli silmeler ile vurgulanmıştır. İkinci kat ekseninin iki 
yanında, cepheden hafifçe taşkın, pahlanmış taş pervazlar içine yerleştirilmiş birer dikdörtgen 
pencere vardır. Pencere söveleri birer sütünce biçiminde düzenlemiştir. Üçgen biçimli alınlıklar 
profille dirilmiştir. Çatı alınlığında eksende bir 
tepe penceresi bulunur. Üst kat ve çatı alınlığını 
ayıran silmelere kadar olan kısımda birer köşe 
palastır mevcuttur. 
 Küçük boyutlarda işyeri olarak inşa edilen 
yapı günümüzde kullanılmakta olup alt kat tüm 
orijinalitesini yitirmiştir. Statik açıdan iyi durum-
dadır. Yakın dönemde cepheleri temizlenerek 
boyanmıştır.

19. yüzyıl
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 Düz Mahalle, Fatih Caddesi’de bulunan, zemin üzerine iki katlı, tamamı taş yapı köşe başı 
konumunda olup dıştan düz damla örtülmüştür. Doğu ve kuzey cepheleri dışındaki cephelere 
başka binalar bitiştirilmiştir. Ana caddeye bakan kuzeydoğu köşesi yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılan 
bu köşede zemin kat dışındaki katlara dikdörtgen biçimli birer pencere yerleştirilmiştir. Son kat 
penceresinin önünde yarım daire kesitli bir balkon mevcuttur. Yapının caddeler bakan cephe-
lerine eş aralıklarla yerleştirilmiş kareye yakın biçimli ikişer pencere her iki kat boyunca tekrar 
edilmiştir. Katlarda pencereler dört yönden düz silmeler içine yerleştirilmiştir. Katları cepheden 
taşkın düz pahlı silmeler ayırır. Çatının oldukça dışa taşkın saçak kısmı altında ve son kat pen-
cerelerinin üst seviyesini sınırlandıran bölümde 
cepheden hafif taşkın çift sıra testere dişi beze-
mesi görülür.
 İşyeri olarak inşa edilip hala aynı işlevle kul-
lanılan yapı statik açıdan iyi durumdadır.
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 Düz Mahalle’de bulunan, köşe başı konumundaki küçük boyutlu yapı zemin üzerine iki katlı 
olup tamamı taştır. Dıştan saçakları dışa taşkın, kırma çatıyla örtülüdür. Kat araları yine cephe-
den hayli taşkın düz pahlı silmelerle geçilmiştir. Batı ve kuzey cepheleri caddeye bakmaktadır, 
diğer cephelerine başka binalar bitiştirilmiştir. 
 Son iki katta cephelerin birleştiği köşeler dikdörtgen pencere biçiminde düzenlenmiştir. Ku-
zey cephede de batı cephede de her katta birer pencere bulunur.
 İşyeri olarak inşa edilen ve hala aynı işlevle kullanılan bina statik açıdan son derece iyi du-
rumdadır.

20. yüzyıl
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20. yüzyıl

İŞYERİ

 Şarkiye Mahallesi’de köşe başı olarak, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı yapı ze-
min üzerine iki katlı olup tamamı taştır. 
 Saçakları dışa taşkın çatıyla örtülen yapının güneyine bir bina bitiştirilmiştir. Çatı saçağının 
kuzeyinde üçte birlik uzunluğundan bir miktar daha fazla tutulmuş bölümü kenarları yuvarlatı-
larak daha da öne taşırılmış böylece alttaki balkonlar için sundurma vazifesi gördürülmüştür. 
Kat aralarından cepheden taşkın düz pahlı silmeler geçer. Tüm pencereleri kareye yakın dik-
dörtgen biçimli olup iki giyotin tipte pencerenin birleştirilmesi gibi bir düzenleme içerir. Orta kat 
pencereleri taş pervazlar içindedirler. Kuzey cephede orta kat ekseninde yan yana iki tek ka-

natlı kapı önündeki dikdörtgen planlı, katı boy-
dan boya geçen balkona açılır. Kapıların doğu 
ve batısında ikişer pencere bulunur. Son katın 
eksenindeki yatay dikdörtgen alınlıklı iki kapı 
alttakilerin simetriğinde olup dikdörtgen planlı 
balkon çıkmasına açılır. Çıkma, üstteki öne çık-
ma yapan saçak genişliğinde ve biçimindedir. 
Doğu cephede orta katta dört pencere bulunur. 
Pencerelerden biri eksende diğer ikisi yan yana 
eksenin güneyinde bir diğeri de kuzey köşeye 
yaklaştırılarak yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde işyeri olarak kullanılan yapı 
statik açıdan iyi durumdadır.
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 Şarkiye Mahallesi’de bulunan zemin üzerine üç katlı, tamamı taş yapı dıştan saçakları hayli 
taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. Köşe başı konumundaki yapının caddeye bakan kuzey ve doğu 
cephelerinin birleştiği köşeler pahlanarak birer cephe haline getirilmiştir. Kuzey cephenin en 
son katındaki iki pencere dışında tümü kareye yakın biçimli ve dönel tiptedir. Kat aralarından 
cepheden taşkın düz pahlı taş silmeler geçer.  
 Zemin üstündeki iki katın içe çekilmiş köşelerinde eliptik biçimli birer balkon çıkması bulunur. 
Yalnızca son kat balkonu bu biçimde öne doğru çıkma yaparken kuzey ve doğu cepheleri so-
nuna dek kat edecek biçimde uzatılmıştır. Son kat dışındaki katlarda tek kanatlı kapılar balkon-
lara açılır. Kapıların doğusunda üçer kuzeyinde 
ikişer pencere bulunur. Son kat balkon kapısının 
iki yanında söveler bitişik birer düşey dikdört-
gen pencere mevcuttur. Doğu cephe düzenleme-
si alt kattakilerin simetriği olup kuzey pencereler 
aşağıdakilerden bir miktar büyük tutulmuştur.
 Diğerlerine göre cepheleri görece sade bir 
düzenlemeye sahip bina işyeri olarak kullanıl-
maktadır ve statik açıdan iyi durumdadır. Zemin 
kat orijinal halini tamamen yitirmiştir.  

20. yüzyıl
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20. yüzyıl

İŞYERİ

 Şarkiye Mahallesi’de bulunan doğu batı doğrultulu dikdörtgen planlı yapının, bahsi geçen 
cepheleri binalara bitişik olduğundan kuzey ve güney cepheleri izlenebilmektedir. 
 Zemin üzerine iki kat olarak inşa edilen taş yapının cepheleri arasında bir üslup birliği yok-
tur.Kuzey cephede zemin ve birinci kat arasındaki denizlik silmesi düz pahalıdır ve cepheden 
hafif taşkındır.  
 Son iki kata ait dörder pencere birbiriyle simetrik olup son kata ait olanlar daha basıktır. 
Hayli geniş pencerelerden birinci kata ait olanlar kareye yakın biçimlidir. Her iki katın pen-
cereleri yatay ve düşey kayıtlarla bölümlenmiştir Güney cephenin ilk iki katı düzgün kesme 

taş örgü olup dikdörtgen giyotin pencereleri taş 
pervazlar içindedir. Zemin ve birinci katı pro-
filli bir denizlik silmesi ayırır. Cephenin zemin 
kat seviyesinin batısında dikdörtgen biçimli bir 
kapı açıklığı bulunur. Cephenin batı köşesindeki 
kemer biçimli kapı uzun ve kısa taşların aralar-
da da aşırtmalı biçimde yerleştirilmesiyle testere 
dişi biçiminde hareketlendirilmiştir. Birinci kata 
açılan beş pencere cephe yüzeyine eş aralık-
larla yerleştirilmiş ve denizliklerinin iki köşesine 
birer minyatür konsolla hareketlendirilmiştir. 
 Yapı geçmiş yıllarda bir yangın geçirmiş 
olup günümüzde kullanılmamaktadır. Statik ve 
strüktürel açıdan son derece kötü durumdadır.
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20. yüzyıl

 Şarkiye Mahallesi’de bulunan, günümüzde işyeri olarak kullanılan ve köşeye konumlandırılmış 
üç katlı taş yapının batı cephesi bitişikteki bina yüzünden izlenememektedir. 
 Son kat pencereleri kareye yakın, diğerleri dikdörtgen biçimlidir. Pencerelerin alt ve üst sı-
nırında düz pahalı iki silme cephe yüzeyi dolanır. Bu cephede katları ayıran denizlik silmeleri 
profillidir. Birinci katta eksenin batısındaki dar kapı önündeki küçük balkona açılır. Kattaki üçtaş 
pervazla pencereden biri kapının batısındadır. Burada da pencerelerin alt ve üst sınırında birer 
silme cepheyi boydan boya geçer.
 Kuzey cephede zemin kat eksenindeki kapının iki yanında ikişer taş pervazla pencere bulunur. 
Birinci kata ait pencereler alt katın simetrisinde-
dir. Son katta eksende yer alan basık kapı önün-
deki balkona açılır. Kapının doğu ve batısında 
ikişer pencere mevcuttur.
 Batı cephede eksenin güneyine dek doğuya 
doğru bir miktar açı yaptırılmış bu noktada kırı-
larak içe doğru döndürülmüş ve kuzey cepheyle 
birleştirilmiştir. Böylece adeta cephede iki yüzey 
elde edilmiştir. Cephenin güneyde kalan yüzün-
de zemin katta pervazları yatay ve düşey yer-
leştirilen taşlarla hareketlendirilmiştir. Birinci ve 
son katta da dörder pencere bulunur. Zemin ve 
birinci kat arasında düz pahalı denizlik silmesi 
bulunur. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan son 
derece iyi durumdadır.
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 Şarkiye Mahallesi’de bulunan, doğu batı doğrultulu, uzun dikdörtgen planlı iki katlı yapının 
kuzey ve güney cepheleri sokağa bakmaktadır. Güney cephe orijinal biçimini tamamen yitirmiş-
tir. Yapının kuzey cephesinin zemin katı kısmen orijinalitesini korumaktadır. Cephe ekseninde 
ve doğu köşesinde dikdörtgen, düz pahlı taşların düşey olarak yerleştirilmesiyle oluşturulmaz, 
cepheden hafif taşkın, başlıklı birer plaster bulunur. Eksendeki plasterin batısında ve doğu cephe 
köşesindeki kapı açıklıkları dikdörtgen, cepheden hafif taşkın palastırlar içindedirler.
 Eline eksendeki palastırın doğusundaki iki pencereden en yakın olanı küçük dikdörtgen bi-
çimlidir. Onun batısında kalan ise daha büyüktür. Cephenin doğu yüzünde eksendeki yüksek, 

kemer biçimli kapı çift kanatlıdır. Kapı çerçe-
vesi cepheden hafif taşkındır. Doğu köşede taş 
pervazlı bir pencere açıklığı göze çarpar. Kat 
ayrımında düz pahalı saçaklı silmesi cepheyi 
boydan boya geçer. 
 Yapı statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl

İŞYERİ
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20. yüzyıl 

 Şarkiye Mahallesi’nde bulunan, güney cephenin zemin katı, işyeri olarak kullanıldığından 
birtakım değişikliklere uğramıştır ve orijinal halini yitirmiştir.  
 Birinci ve ikinci kat arasında profilli, cepheden taşkın denizlik silmesi cepheyi boydan boya 
geçer. Birinci katın beş dikdörtgen penceresi taş pervazla olup, pencere doğramaları, derinliği 
az nişler içine oturtulmuştur. Yüzeye eş aralıklarla yerleştirilen pencerelerden eksendekinin iki 
söve pervazı zemine dek uzatılarak cephe hareketlendirilmiştir. Son katın üç penceresi yine 
cepheden taşkın pervazlarla çevrelenmiştir. Eksendeki ve onun doğusundaki yatay, dikdörtgen 
biçimli olup hayli geniş tutulmuştur. Batıdaki alt kat pencerelerinin tekrarıdır. Kuzey cephede ze-
min katta eksende söve pervazları kadar indiril-
miş kemerli ve yüksek pencere açıklığının iki ya-
nında ikişer dikdörtgen pencere yer alır. Bu kat 
pencerelerinin tümü görece derin nişler içindedir 
ve ferforjeyledir. Birinci ve son kat pencere dü-
zenlemeleri güney cepheleriyle aynıdır. Kuzey 
cephe zemininde eksendeki sorguçlu ve kemer 
başlangıçları cepheden taşkın başlıklı palastırlar 
oturan ve günümüzde pencere olarak kullanılan 
strüktürün orijinalde bir kapı olarak kullanıldığı 
aşikârdır. Zemine kadar devam eden söveler, 
bu strüktürün orijinalde bir balkon kapısı olduğu 
düşüncesini kuvvetlendirmektedir. 
 Günümüzde kamu binası olarak kullanılan 
yapı strüktürel açıdan iyi durumdadır.
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 Şarkiye Mahallesi’nde kamu hizmeti için kullanılan iki katlı yapının doğusunda 185 nolu 
yapı bulunur. Güney ve batısına başka binalar bitiştirilmiştir. İki katlı yapının üst katı orijinal 
halini korumuştur. İki cepheye eş aralıklarla yerleştirilmiş, üç taş pervazla pencere mevcuttur. Kat 
arası ve saçaklık silmesi içbükey olarak düzenlenmiştir. Pencere doğramaları değiştirilmiştir.  
 Statik açıdan iyi durumdadır

19. yüzyıl
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 Şarkiye Mahallesi’nde bulunan, iki katlı yapının alt katları iş yeri olarak kullanılmaktadır. 
Orijinalliğini yitirmiştir. Kuzey ve batı cepheleri dışına ki cephelere binalar bitiştirilmiştir. Düzgün 
kesme taş örgü olarak inşa edilen yapının birinci ve ikinci katları arasında bir sıra taş bordür 
üzerinde kat ayırımını vurgulayan hafif iç bükey bir denizlik silmesi mevcuttur. Kuzey ve doğu 
cephelerdeki taş pervazlı, dikdörtgen üçer pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
Yapının düz örtüsünü altta iç bükey bir saçaklık silmesi dolanır.
 Günümüzde üst katı atıl olan yapının doğu cephesinde eksenin güney ve kuzeyinde kalanlar-
la kuzey cephede en doğudaki pencereleri örülerek kapatılmıştır. 

19. yüzyıl
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ALTINORDU / Selimiye Mahallesi
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Kültür Turizm Bakanlığı

Müze Binası

G.E.E.A.Y.K. 20.10.1979 -A-1976 
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 Üç katlı ve tamamı kesme taştan inşa edilmiş olan konağın ender rastlanacak kadar özenli 
taş işçiliğiyle diğer yapılardan ayrılır. Düz çatılı konağın profilli ve kademeli, dışa taşkın alınlık 
silmesini yan yana sıralanmış küçük profilli konsollar taşır. Çatı kısmında köşeler yuvarlatılmış 
ve çatının dört tarafı taş şebekeyle çevrilmiştir. Şebekelerin üstünü testere dişi bezemeli bir silme 
dolanır. 
 Kat aralarındaki cepheden hayli taşkın denizlik silmeleri aşağı doğru kademeli biçimde 
daraltılmış ve uçları aşağı bakan mızrak ucu motifli bir silmeyle sonlandırılmıştır. Orta ve son 
katta cephelerin birleştiği köşelerde başlıklı ve kaideli çeyrek sütunceler bulunur. Kaideler düz 

bir silmeden sonra uçları dışarı çıkmış ve aşağı 
döndürülmüş akahthus (kenger ağacı) yaprak sı-
rasından oluşur. Orta ve son kat pencereleri en 
içten içe doğru kademeli daralan ince silmeler 
çevreler bu silmelerden sonra yatay eksende bir-
birinden ayrılmış daha kalın bir düz pahlı silme-
den sonra yine oluklu içe doğru kademelendiril-
miş silmelerle sonlandırılmıştır. Lento ve denizliği 
sınırlandıran aynı üsluptaki silmeler cepheden 
hayli taşkın olup, denizlikler altta uçları aşağı 
dönük ve dışa kıvrık akanthus yapraklarına otu-
rur. 
 Günümüzde müze binası olarak kullanılan 
yapı statik açıdan son derece iyi durumdadır.

19. yüzyıl

PAŞAOĞLU KONAĞI (ETNOGRAFYA MÜZESİ)

ESKİ HALİ
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PAŞAOĞLU KONAĞI (ETNOGRAFYA MÜZESİ) 19 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

ALTINORDU / Düz Mahalle
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Maliye Hazinesi

Okul Binası

G.E.E.A.Y.K.12.11.1982-A-2978
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 Düz Mahalle, Sırrı Paşa Caddesi No: 16 bulunan konut, zemin üzerine iki katlı, tamamı taş 
yapı, saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. Cephelerin birleştiği köşelerde taşlar den-
danlı yerleştirilmiş olup, kademelendirilmiş ve profilli silmeli kaidelere oturtulmuştur. 
 Zemin ve orta kat arasındaki profilli denizlik silmesi cepheden taşkındır. Tüm hafif geniş, 
dikdörtgen biçimli pencereleri taş pervazlar içindedir. Doğu cephede zemin kat eksenindeki çift 
kanatlı, geniş kapının alınlık kısmı yüksek kemer biçiminde düzenlenmiştir. Kapıya kot farkı nede-
niyle merdivenlerle ulaşılır. Kapı üzerindeki kare 
biçimli sundurmanın doğusu altta kalın sütunlara 
oturtulmuş, sundurma üzeri balkon olarak işlev-
lendirilmiştir. 
 Kuzey cephede tüm katlardaki altışar pen-
cere birbirleriyle simetrik biçimde cephe yüze-
yine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Günümüzde 
okul olarak kullanılan yapı statik açıdan iyi du-
rumdadır. Pencere ve kapı doğramaları ve çatısı 
çağdaş malzemelerle yenilenmiştir.

20. yüzyıl

ESKİ HALİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



162

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi

97

Özel

Okul

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

242 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

 Zaferi Milli Mahallesi, Türk Sokak, No:31’de bulunan, tamamı düzgün kesme taş örgü olan yapı 
dıştan, saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatı ile örtülmüştür. Doğu batı doğrultusundaki eğimli 
araziye oturan kare planlı üç katlı yapının eğim nedeniyle batı ve güneyden yalnızca son iki katı 
izlenebilmektedir.
 Yapının üzerindeki kuzey cephesi dışındaki cepheleri avlu içerisinde yer alır.Cephelerdeki tüm 
pencereler cepheden hafif taşkın nişler içindedir.Tüm cephelerde zemin ve son kat pencereleri dik-
dörtgen ikinci kat pencereleri yuvarlak kemer biçimdedir.Batı cephe dışındaki cephelerde kat araları 
yüzeylerden hafif taşkın profilli denizlik silmeleriyle geçilmiştir.

 Yapının girişi doğu cephe eksenindeki yuvar-
lak kemer biçimli niş içinde yer alır. Kemer etra-
fındaki taşlar bir uzun bir kısa olarak aşırtmalı bi-
çimde yerleştirilmiş böylece hareketli bir görünüm 
oluşturulmuştur.Kapının kuzey ve güneyindeki üçer 
ferforjeli pencere yer alır. Son kattaki beş pence-
reden eksende bulunanı yatay dikdörtgen biçimli 
olup, yapının orjinal pencereleriyle uyum sağla-
maz. Kuzey cephe düzenlemesi güney cepheyle 
aynıdır.Son kat duvarlarında pencerelerin üst sınır-
larından saçak altlarına dek yükselen beş sıra taş 
örgü yapıda bir tadilat yapıldığının göstergesidir.
 Günümüzde okul olarak kullanılan yapı sta-
tik açıdan son derece iyi durumdadır.
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 Zaferi Milli Mahallesi No:1’de bulunan, yarım kat bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen 
yapı geçirdiği yangından sonra aslına uygun biçimde yeniden yapılmıştır. 
 Kuzey güney doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Kat araları cepheden dışa taşkın denizlik 
silmeleriyle vurgulanırken cephelerin kesiştiği köşeler yine taşkın düşey silmelerle hareketlendiril-
miştir. Taş pencere pervazları cephelerden dışa taşırılmış olup dikdörtgen biçimlidir. Yapı dıştan 
kirişlemesi alttan kaplamalı saçakları cephelerden taşkın, kırma çatı ile örtülmüştür.
 Dikdörtgen planlı yapının doğu cephe ekseninde, dikdörtgen planlı bir çıkma ana hacimden 
doğuya doğru çıkma yapar. Hacmin güney cephesinde birinci kata açılan ana giriş kapısına gü-
neyden uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılmak-
tadır. Merdiven evi üzerinde bodruma açılan bir 
kapıyla güney sınırına bitiştirilmiş bir pencere 
mevcuttur. Hacmin bu cephedeki son kat ekse-
ninde bir pencere bulunur. Hacmin doğu cephe-
sinde bodrum kata açılan dikdörtgen biçimli kü-
çük pencere eksenin güneyindedir. Bu cephenin 
birinci kat pencerelerinden eksenin kuzeyindeki 
ikisi oldukça küçük boyutlu, yatay dikdörtgen bi-
çimli olup altlı üstlü yerleştirilmiştir
 Son katın iki penceresi de cephenin kuzey 
ve güneyindedir. Hacmin kuzey cephesi sağır-
dır. Ana binanın doğu cephesinde kuzey ve gü-
neyde birer alt ve üst pencere mevcuttur.

-
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19. yüzyıl

 Saray Mahallesi, Kışla Caddesi, No 56’da bulunan, doğu-batı doğrultulu, iki katlı, dikdörtgen 
planlı yapının tamamı düzgün kesme taştan inşa edilmiş olup dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. 
Saçak altlarını dolanan geniş silme bir düz, bir kaval ve yine bir düz silmeden oluşur. Su basman 
kısmı ve kat araları profilli, cepheden taşkın silme ile vurgulanmıştır. Cephelerin birleştiği köşeler 
düşey yerleştirilmiş ayaklı ve başlıklı plasterlerle hareketlendirilmiştir. Tüm pencereler cepheden 
taşkın taş pervazlar içine yerleştirilmiştir. 
 Kuzey cephe eksenindeki basık kemer biçimli kapıya kot farkı nedeniyle bir merdivenle çıkılır. 
Kapının doğu ve batısındaki üçer kemer biçimli pencere bulunur. Son kata ait dikdörtgen biçimli 

yedi pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla yer-
leştirilmiştir. Batı cephede her iki katta da üçer 
simetrik pencereden zemindekiler yuvarlak, üst 
kattakiler basık kemer biçimlidir. 
 Güney cephe ekseninde zeminden başla-
yıp son kat ortasına dek yükseltilen kare planlı 
ve cepheden çıkma yapan ekin üst kısmında bir 
silme bulunur. Mekânın son katı teras olarak kul-
lanılmaktadır ve buraya açılan kapı basık kemer 
biçimlidir. Cephe ekseninin doğu ve batısında 
üçer alt ve üst simetrik pencere batı cephe düzen-
lenmesinin aynısıdır. 
 İdari bina olarak 19. yüzyılda inşa edilen 
yapı hala aynı işlevle inşa edilmiş olup statik açı-
dan iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI

 Saray Mahallesi, Kışla Caddesi, No 58’de bulunan, yarım bodrum kat üzerine iki katlı, do-
ğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı olarak 1897 yılında inşa edilen yapının tamamı kesme taştır. 
 Dıştan kırma çatıyla örtülü yapının saçak altlarını kademeli düz alınlık silmesi dolanır. Her kat 
arasındaki profilli denizlik silmeleri cepheden taşkındır. Cephe köşeleri başlıklı ve kaideli plaster-
lerle hareketlendirilmiştir. Tüm pencereleri taş pervazlar içindedir. 
Kuzey cephe doğu ve batıda bir miktar dışa taşırılmıştır. Cephenin eksendeki üçte birlik kısmı bir 
miktar öne taşırılmış ve iki katı, ikişer sütunlu revak biçiminde düzenlenmiştir. Sütun başlıkları ve 
kaideler sade düzenlemeye sahiptir. Alttaki revağın ekseninde giriş kapısı, doğu ve batı duvarların-
da birer kemer biçimli pencere mevcuttur. Zemin 
kata ait diğer dört kemer biçimli pencere eksenin 
iki tarafına ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Son 
kat revağı balkon olarak düzenlenmiş olup ek-
sendeki kapının doğu ve batı duvarlarında birer 
pencere mevcuttur. Son katın basık kemer biçimli 
pencereleri alt kattakilerin aksındadır. Katın en 
üst kısmı hayli geniş bir silmeli bordürle sonlanır. 
 Simetrik düzenlenmiş doğu ve batı cepheler-
de üst kat pencereleri basık kemer biçimli ve alt-
takilerden bir miktar küçük tutulmuştur. Dört pen-
cereden biri kuzey köşede yalnız bırakılmış olup 
eksenin güneyindeki üçü yan yanadır. 
 İdari bina olarak kullanılan yapı statik açıdan 
iyi durumdadır.
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19. yüzyıl

 Saray Mahallesi, Kışla Caddesi, No:60’da bulunan,19. yüzyılda inşa edilen doğu-batı doğ-
rultulu, bodrum üzerine tek katlı, dikdörtgen planlı yapının tamamı düzgün kesme taştan olup dış-
tan kırma çatıyla örtülmüştür. Saçak altlarını dolanan geniş silme bir düz, bir kaval ve yine bir düz 
silmeden oluşur. Su basman kısmı ve kat araları profilli, cepheden taşkın silme ile vurgulanmıştır. 
Cephelerin birleştiği köşeler düşey yerleştirilmiş plastırlarla hareketlendirilmiştir. Tüm pencereler 
cepheden taşkın taş pervazlar içine yerleştirilmiştir. Çatı altını dolanan alınlık silmesi düz ve kaval 
silmelerden oluşan geniş bir bordür biçiminde düzenlenmiştir. 
 Kuzey cephenin üçte birlik kısmında eksen öne doğru taşma yapar. Çıkma eksenindeki yüksek 

ve basık kemer biçimli kapı açıklığına ulaşmak 
için doğu ve batıdan uzatılan iki kollu merdiven 
kullanılır. Kapı önündeki alanın altında yine basık 
kemer biçimli derince niş içindeki büyükçe kapı 
bodruma açılır. Ana giriş açıklığından girilen 
kare planlı alanın açıkta kalan kuzeyi dışındaki 
tüm duvarlarında birer kapı bulunur.   
 Doğu ve batı cephelerde eksenin iki yanın-
da ikişerli yerleştirilmiş pencerelerin ortasındaki 
boş yüzeylerde ikişer kareye yakın biçimli küçük 
pencere mevcuttur.Güney cephe pencereleri yü-
zeye iki+bir+iki simetrisiyle yerleştirilmiştir.
 İdari bina olarak inşa edilen ve hala aynı iş-
levle kullanılan yapı statik açıdan iyi durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



167

2018

111/3

112/2

111/4

139/4

169/17

139/5

111/2

111/6

111/5

139/16

139/17

111/1

139/9

112/1

B 4

5

A 6

6

ZİRAAT BANKASI BİNASI

ALTINORDU / Düz Mahalle

111

Özel

İşyeri

SAMSUN K.T.V.K.B.K 10.12.2010-2882

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle’de bulunan İki katlı, tamamı taş yapı, dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Köşe ko-
numlu yapılan gibi inşa edilmiş olup güney ve doğu cephelerin birleştiği köşe içe çekilerek düz 
biçimde pahlanmış ve eksenine kapı yerleştirilmiştir. 
 Kapının iki yanındaki duvarlar dışa doğru açılandırılmıştır. Kapıya bir merdiven vasıtasıy-
la ulaşılır. Bodrum kat taş örgü olup zeminle arasında kaval bir silme cepheleri boydan boya 
geçer. Kapı üzerindeki bölüm köşegen balkon biçiminde düzenlenmiş olup eksende bir kapı, 
açılandırılmış duvarlar üzerinde birer pencere bulunur. Güney cephede batı köşe içe çekilmiştir. 
Cephenin zemin katında üç üst katta dört dik-
dörtgen pencere düzenlemesi mevcuttur. Pence-
relerden son kattakiler bir miktar küçüktür. 
 Doğu cephede iki alt iki üst pencere bulunur. 
Kuzey kısma ek binalar inşa edilmiştir.    
 Günümüzde banka olarak kullanılan yapı 
statik açıdan iyi durumdadır.

20. yüzyıl
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20. yüzyıl

DİŞ FAKÜLTESİ BİNASI

 Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan, Ordu’nun ilk devlet hastanesi olarak inşa edilen yapı I. 
Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarını anımsatır. Zemin üzeri tek katlı yapının tamamı taştır. Yapının 
doğu ve batısındaki mekânlar bir miktar öne ve arkaya çıkma yapar. Yapı dikdörtgen planlıdır. 
Dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Zaman içinde bir çok ek bina ile bü-
yütülmüştür. Kat araları, cephelerin birleştiği köşeler, saçak altları ve üst katta pencere kemerlerini 
birleştiren silmelerle hareketlendirilmiştir. 
 Üst kat eksenindeki hayli büyük kare pencerenin iki tarafındaki üçer basık kemer biçimli pence 
re alttakilerin aksındadır.  Çıkma yapan iki köşede birer alt ve üst pencere bulunur. 
 Doğu cephede zemin kat eksenindeki derin niş içindeki çift kanatlı kapının kuzey ve güneyinde 

ikişer pencere bulunur. Son kat eksenindeki beş 
pencereden eksendeki diğerlerinden bir miktar 
geniş tutulmuştur. Çıkma yapan bu bölümün gü-
ney cephesi kuzey cephesi gibi düzenlenmiştir. 
 Güney cephe eksenindeki merdiven son 
kata açılan basık kemer biçimli ana kapıya çı-
kar. Bu cephede zemin kata ait ikişer pencere 
merdiven evinin doğu ve batısındadır. Son katta 
kapının yine doğu ve batısında ikişer basık ke-
mer biçimli pencere bulunur. 
 Yapı günümüze dek birçok kez yine kamu 
kurumları arasında el değiştirmiştir. Statik açıdan 
iyi durumdadır.

15

16

12

11
1

3

11

12

1

3

774/8

775/19

5/27
5/20

5/19

8/23

8/22

774/5

5/15

774/2

774/7

8/24

5/12

773/6

5/26776/2

774/14

5/16

774/13

6/28

6/30

8/30

5/29

5/1

774/6

775/10

773/8

8/29

8/20

775/11

7/2

7/1

774/15

5/21

5/18775/18

775/6

775/2

771/2

775/5

776/1

774/11

775/3

774/9

5/28

775/12

775/4

777/2

774/10

6/17

5/17

775/7

1272172/96

1272173/97

1272176/100

1272175/99

1272174/98

3

5

3

11

3

8

3

5

3

5

13.00

3

3

1
0

12
.0

0

3

3

3

5

5

3

3

7

5

6

1
0

5

3

1
0

5

3

5

4

1
0

7

3

5

1
0

10

5

1
0

Yençok=9.50

Yençok=9.50

TAKS=0.30

TAKS=0.30

TAKS=0.30
TAKS=0.30

Yençok=9.50

TAKS=0.30

E=1.20
Yençok=12.50 m.

TAKS=0.15

TAKS=0.15

5
A 2

3

A 3
3

5
A 3

3

A 3
3

A 3
3

A 2
3A 3

3

A 3
3

A 3
3

A 3
3

5
A 2

3

5
A 3

3

5
A 3

3

7 00

7

7 00

10 00

7 00

10 00

7 00

F39-C-23-D-3-BF39-C-23-D-3-B

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



169

2018

HAMİDİYE CAMİ

ALTINORDU / Saray Mahallesi

356

Özel

Cami

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

638 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Saray Mahallesi, Kışla Caddesi’nde bulunan, 19. yüzyılda inşa edilen kare planlı kâgir cami 
Mir Mehmet Ali Bey tarafından H. 1307 (M.1889) yılında atılan temel üzerine sonradan inşa 
edilmiştir. Giriş üzerindeki üç satırlık kitabesi günümüzde okunamamaktadır. 
 Moloz taştan inşa edilen kare planlı cami, dıştan saçakları hayli taşkın kırma çatı ile örtülü 
olup çatı altlarını iki kademeli kaval silme dolanır. Üst pencereleri daha küçük tutulmuş olup basık 
kemer biçimli, alt pencereleri ise dikdörtgen biçimlidir. 
 Kuzey cephe eksenindeki cümle kapısı üzerinde yükselen yaklaşık dikdörtgen prizma minare 
kaidesi kuzeyde iki kalın başlıklı sütuna oturur. Güney kısmı ise caminin beden duvarlarındaki 
konsollara dayandırılmış olup, üç yönden alt 
bölümü kemerlerle geçilmiştir. Kaidenin açıkta 
kalan üç cephesinde küçük daire pencereler 
bulunur. Kaidenin üst sınırı profilli silmelerle 
geçilmiştir. Batı cephede üçer alt ve üst pencere 
simetrik yerleştirilmiştir.
 Güney cephede eksenin iki yanında köşelere 
yaklaştırılmış birer alt ve üst pencerenin ortasındaki 
mermer niş bezemelerle hareketlendirilmiştir. 
 Yakın zamanda dış cephesi temizlenen 
caminin kısa minaresi sonraki dönem eklemesidir. 
Statik açıdan iyi durumda olup hala ibadete 
açıktır.  
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19. yüzyıl

 Şarkiye Mahallesi, Hükümet Caddesi’nde bulunan cami, Osmanlı padişahlarından Sultan Ab-
dülaziz tarafından ahşap malzemeyle inşa ettirildiği fakat yıkılmaya yüz tuttuğundan, 1890 yılın-
da Kadızade Hasan Efendi tarafından kesme ve moloz taşla yeniden inşa ettirildiği bilinmektedir. 
 Kareye yakın planlı iki katlı caminin güney cephesi dışında tümü kesme taştır. Dıştan çadır 
örtüsü tipindeki çatıyla örtülü olup, çatı altlarını dolanan alınlık silmesi kademeli biçimde profille 
dirilmiştir. Kat aralarını cepheden taşkın kademeli kaval silme dolanır. Tüm pencereler taş pervaz-
lar içinde olup, cephelerin birleştiği köşeler cepheden taşkın düzgün kesme taşlarla vurgulanmış-
tır. Verandayı altta dört destek taşır. Sonradan eklenen bu bölüm günümüzde çay ocağı olarak 
kullanılmaktadır. Verandaya, doğu ve batıdan 
uzatılan tek kollu merdivenler çıkar. Üst katın beş 
yüksek kemer biçimli kapısı yüzeye eş aralıklarla 
yerleştirilmiş olup, kuzey köşedeki altlı üstlü iki 
pencere kuzey cephedekilerle aynı üsluptadır. 
Pencerelerin kemer yayları merkezinde birer lale 
kabartması göze çarpar. 
 Kapının önü teras biçiminde düzenlenmiş 
olup terasa güneyden uzatılan merdivenle çıkılır. 
Merdiven evinin altı kadınlar yeri olarak düzen-
lenmiştir. Kuzey, doğu ve güney cephelerinde 
ekler bulunur. Özellikle kuzey cephe bu ekleme 
nedeniyle görüntüsünü ve özgünlüğünü en fazla 
yitiren cephedir. 
 Cami statik açıdan iyi durumdadır.  
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2018

ALTINORDU / Selimiye Mahallesi

323

Özel

Cami

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

5531 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

ATİK İBRAHİM PAŞA (ORTA) CAMİ

 Selimiye Mahallesi, Kültür Caddesi’nde, halk tarafından Orta Cami olarak anılan caminin, 
Eskipazar civarındaki garnizon komutanı İbrahim Paşa tarafından yaptırılan ahşap cami yerine, 
1800’lerin sonlarında günümüzdeki asıl adı Atik İbrahim Paşa Camii olarak anılan yapı yaptırılmış-
tır. 1800’lerin sonuna tarihlenen caminin doğusundaki kapı üzerinde on satırlık kitabesi bulunur.
 Kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı, tamamı kesme taş cami dıştan saçakları taşkın kırma 
çatıyla örtülüdür. Tüm pencereleri kemer biçimli olup, sorguçlu ve kemer kısımları silmelidir. Üst pen-
cereler alt pencerelere oranla bir miktar küçük tutulmuştur. Kuzey cephede üç sivri kemerli revaktan 
oluşan son cemaat yeri bulunur. Cephe eksenindeki kemer biçimli geniş kapı açıklığı, üç yönden taş 
çerçeve içine alınmıştır. Kapının iki yanındaki yiv-
li çifter sütünce başlıkları kompozittir. Sütunceler 
üzerinde yatay dikdörtgen bordür içinde bitkisel 
bezemeler bulunur. Kapının doğu ve batı eksenle-
rinde birer alt ve üst pencere vardır. 
 Batı cephenin kuzey köşesindeki dikdörtgen 
prizma biçimindeki minare kaidesinin üzerinde 
silindirik gövde yükselmektedir.
 Tüm pencereler harime göre derin nişler içinde 
yansır. Asıl mihrabı Selimiye camiinde bulunmak-
ta olup, şimdiki mihrabı da özenli bir taş işçiliği 
sergilemektedir. 
 Kuzeydeki son cemaat yeri yakın zamanda 
yapılan restorasyon sırasında eklenmiş olup çatısı 
da bu esnada değiştirilmiştir. İbadete açık olan 
cami statik açıdan iyi durumdadır.  
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SELİMİYE CAMİ

ALTINORDU / Selimiye Mahallesi

346

Özel

Cami

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

131 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

 Selimiye Mahallesi, Taşocak Sokak’ta 1956 yılında inşa edilen kesme taş cami, merkezi 
planlı olup Klasik Osmanlı camilerine benzetilmiştir. Her cephesinde bir penceresi bulunan yük-
sekçe kasnak üzerindeki harim kubbesinin köşelerde ağırlıklar bulunur.  Üst pencereleri basık 
kemer biçimli ve alçı şebekeli, alt pencereleri ise dikdörtgen biçimlidir. 
 Kuzeydeki son cemaat yeri iki kademeli biçimde düzenlenmiş ve doğu batı doğrultulu üçer 
kubbeyle kapatılmıştır. Son cemaat yeri kuzeyine eklenen plastik malzemeli mekânın batısın-
dan cemiye girilir. Asıl kapısı bu ek mekânın içinde yer alır ve kemer biçimlidir. Son cemaat 
yerinde kubbe araları kemerlerle bölünmüştür.Harim içi kalem işleriyle süslü olup caminin asıl 

özelliği Orta Camiinin 18. yüzyılda inşa edilen 
taş mihrabının buraya konulmasıdır. Mukarnaslı 
mihrap nişinin alt kısmı kafes biçiminde kabartıl-
mıştır. Dikdörtgen bir taş çerçeve içinde ki nişin 
etrafı stilize bitkisel motiflerle zenginleştirilmiştir. 
Bakıldığında üç motifin birer mum olabileceği 
fikri kuvvetlenmektedir. Nişle pano arasında iki 
köşede birer negatif oyma altı köşeli yıldız bulu-
nur. Derz araları özensizce doldurulan mihrapta 
bazı parçaların monte edilirken yanlış konuldu-
ğu fikri uyanmaktadır. Taş yüzeylerdeki aşınma 
motifleri çözmeyi zorlaştırmaktadır. 
 Günümüzde ibadete açık olan cami statik 
açıdan iyi durumdadır.
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2018

ESKİPAZAR (BAYRAMLI) CAMİ ve HAZİRESİ

ALTINORDU / Eskipazar Mahallesi

126

Özel

Mezarlık

G.E.E.A.Y.K.     09.04.1983-A-4255

1710 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Eskipazar Mahallesi’nde bulunan cami dikdörtgen planlıdır. 1380 yıllarında Hacıemiroğul-
ları tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Rumi 1197 (M.1781) yılında Şebinkarahisar mutasar-
rıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılmıştır.
 Zelzeleden harap olan camii, 20. yy.‘ın başlarında onarılmıştır. Eski camiden günümüze 
sadece giriş kapısı ve portal kalmıştır. Şimdiki minaresi ise, 1877 yılında eski minarenin kaidesi 
üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar tarafından onarılmıştır.
 Pencere kapakları ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara Etnograf-
ya Müzesi’nde sergilenmektedir.
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BUHARALI ŞEYH ŞAKİR EFENDİ HAZİRESİ

ALTINORDU /  Selimiye Mahallesi

325

Spor Genel Müdürlüğü

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K. 09.06.2016-3562

33- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Selimiye Mahallesi, Lise Caddesi üzerinde yer alan mezarlık düz bir alan üzerinde güney 
ve doğusunda apartman duvarları diğer yönlerden ise belirli bir yükseklikle duvar ve üzerinde 
parmaklıklarla çevrilidir. 
 Demir küçük bir kapıyla girilen mezarlıkta yerler sonradan yapıldığı anlaşılan kırmızı parke 
taşlarla döşenmiştir. Kapının giriş kısmında “Buharalı Şeyh Şakir Efendi Yatırı” yazılı mermer bir 
tabela bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yan yana üç mezar doğu yönde iki mezar ortada ve 
iki mezar da batı yönde olmak üzere toplam yedi adet mezar bulunmakla olup tüm mezar taşları 
tarihi özellik göstermektedir. 
 Sonradan yapılan düzenlemelerle alanda 
bulunan bütün mezarlar yükseltilerek etrafı mer-
merle çevrilmiştir. Mezar taşlarından 3, 5 ve 7. 
mezar taşının ayak kısımlarındaki mezar taşları 
sonradan mermerden yapılmış, diğer tüm mezar 
taşları ise orijinal olup sonradan yeşile boyan-
mıştır.
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2018

ALTINORDU / Hatipli Mahallesi

123

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K. 05.02.2001-82

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

HATİPLİ MEZARLIĞI

  Merkeze 3 km. mesafedeki Hatipli Mahallesi’nin kuzeydoğusunda yer alan sırt üzerindeki 
mezarlık 60 dönüme yakın oldukça geniş bir arazide yeralmaktadır. 
 Geniş bir alana yayılan mezarlık içerisinde, Osmanlı Dönemine ait mezar taşlarının yanı sı-
ra,Türklerin Orta Asya geleneklerinden devam edegelen Balbal tipi mezar taşlarının kullanıldığı 
birçok mezar da bulunmaktadır.
 Bu mezarlardan birkaçı, yöre halkı tarafından adak mezar olarak da kullanılmaktadır.
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ALTINORDU / Sağırlı Mahallesi

4604

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K. 27.06.2013-1316

24- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Sağırlı Mahallesi’nde bulunan bulunan mezarlık içerisinde yeni tip mezar taşlarının yanı 
sıra, Geç Osmanlı dönemine ait Osmanlıca kitabelerin bulunduğu onaltı adet eski tip me-
zar taşı bulunmaktadır. Sarıklı dilimli olan mezar taşlarının kitabeli olan kısımlarında Hicri 
(1217,1218,1227,1282,1285) gibi tarihlerin yer aldığı görülmüştür. Mezarların bir kısmı kes-
me taşlarla örtülü olup çoğunun sadece mezar taşları bulunmaktadır. Taşlarda bitkisel bezeme-
lere yer verilmiştir.

-

SAĞIRLI MEZARLIĞI
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ALTINORDU / Terzili Mahallesi

119

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K. 24.03.2017-128

3- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi
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TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Terzili Mahallesi sınırlan içinde Terzili Mahalle Camisinin hemen yanında bulunan 119 
ada 3 parsel üzerinde günümüz mezarlarına rastlanılmıştır. Mezarlık alanda yoğun bitki örtüsü 
bulunmakta olup bu bitkiler çoğu mezarın üzerini kapatmış durumdadır. Mezarlık alanda kültür 
varlığı özelliği taşıyan bir adet mezar taşı tespit edilmiştir.
 Bu mezar taşının üst kısmı sarıklı olup sarık kısmının alt kısmında yedi sıra Osmanlıca yazı 
bulunmaktadır. Yedi sıra Osmanlıca yazının alt kısmında (H.1238) tarihi yazılıdır. Ayak taşı 
üzerinde yazı bulunmamaktadır.

19. Yüzyıl

TERZİLİ MEZARLIĞI
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ALTINORDU / Akçatepe Mahallesi

117

-

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K. 20.06.2017-44497

7- ANITSAL ÇEVRESEL
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

 Akçatepe Mahallesi’nde bulunan mezarlık alanının çevresine göre hafif yüksek bir tepe üze-
rinde yer almaktadır. Küçük boyutlu bir mezarlık olan alanda, eski ve yeni mezarların bir arada 
bulunmaktadır. 
 Mezarlık alanında eski tip mezarların çok sayıda olduğu ve alanın tarihi mezarlık dokusunu 
yansıttığı gözlemlenmiştir. Alandaki eski tip mezarların bir bölümünün mezar gövdesine ait taş 
örgüleri mevcutken şahide taşları yok olmuştur. Bazı mezarlarda ise mezar örgüsünün de bozul-
duğu ancak kalıntı şeklindeki taş örgü sınırlarından mezar yerinin anlaşılabildiği, diğer bir grup 
mezarda ise şahide taşlarının da korunduğu görülmüştür. Alanda şahide taşları korunan eski 

tip mezarlardan üçü fes tipi başlığa sahip erkek 
mezarıyken dördüncüsü bir bayana aittir. Üzer-
lerinde Osmanlıca yazılar mevcuttur. Şahide taş-
larının tarih kısmı toprağa gömülü olduğundan 
tam tarihleri tespit edilememekle birlikte 19.yy 
sonu 20. yy başına ait oldukları düşünülmekte-
dir.

20. Yüzyıl

AKÇATEPE MEZARLIĞI
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ALTINORDU / Mübarek Mahallesi

3329

--

Mezar Taşı

Samsun K.V.K.B.K. 26.07.2018-5482

125- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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1      2      3 1      2      3

 İlimiz, Altınordu İlçesi, Mübarek Mahallesi, Hacıağzında Mevkii 3329 ada 125 parseldeki 
mezarlık yerinde incelenmiştir.
 Yapılan incelemede Mübarek Mahallesi sınırları içinde Ağca Caminin karşısında bulunan 
mezarlık alan içinde yazısız mezar taşları ve 1 adette kültür varlığı özelliği taşıyan mezar taşı 
olduğu tespit edilmiştir.
 Bu mezar taşının üst kısmı kavuklu olup kavuğun işlemelerinin arasına gizlenmiş çiçek for-
munda bir motif bulunmaktadır. Blok mermerden yapılmış olan mezar taşının kavuk kısmının 
altında 5 sıra Osmanlıca yazı bulunmaktadır. Ayak taşı da yerinde bulunmakta olup üzerinde 
herhangi bir yazı bulunmamaktadır. 
Sonuç olarak; yerinde incelemesi yapılan me-
zar taşının Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu gö-
rülmektedir. 

-
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MEZAR TAŞLARI

ALTINORDU / Saraycık Mahallesi
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 Saraycık Mahallesi, Değirmenyanı Mevkii’de bulunan mezarlıktaki;
 1 Nolu Mezar Taşı: Başka bir yerden bulunduğu yere getirilmiştir. Üzerinde H.1327 
(M.1909-1910) tarihi yazmaktadır. Talik yazı ile oluşturulan kitabe bölümü altı satırdır. Başlan-
gıç ibaresinin hemen üzerinde başlığın altında bitkisel bezeme bulunmaktadır. Kitabe okunama-
mıştır. Başlığından anlaşıldığı kadarıyla erkek mezar taşıdır.
 2 Nolu Mezar Taşı: Blok taşlarla oluşturulan mezar kaidesinden yükselmektedir. Baş taşı 
kısmına yerleştirilmiştir. Kaidesinde bitkisel bezeme bulunmaktadır. Kitabe eğik biçimde oluştu-
rulan sekiz satır talik hat ile oluşturulmuştur. Başlangıç ifadesi Hüve’l Baki’dir. Kitabenin alt sı-

rasında H. 1335 (M.1916-1917) yazmaktadır. 
Kitabeler tahrip durumda olduğu için okunama-
mıştır.

-
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ALTINORDU / Düz Mahalle
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Tiyatro Binası
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 Düz Mahalle, Sinema Sokak’da bulunan kilise, tamamı düzgün kesme taştan inşa edilen ba-
zilika tipteki geç hristiyanlık dönemi kilisesi dıştan çift pah kırma çatıyla örtülüdür. Saçaklı kısmı 
cepheden çok hafif taşkın olup profilli silmelerle geçilmiştir. 
 Batı cephe eksenindeki kemer biçimli kapı dıştan kaval silmelerle sınırlandırılmış bir çerçeve 
içine alınmış olup üst kısmında negatif kabartmalı bir piramit varı süsleme bulunur. Negatif, ha-
reketli bir çerçeve içine alınan üç dikdörtgen üst pencere yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
 Güney cephe eksenindeki kemer biçimli negatif çerçeveli, günümüzde kapatılmış kapının 
doğusundaki iki pencere yine Mısır haçını andıran negatif çerçeve içine alınmıştır. Dört, üst pen-
cere kemer biçimli, dikdörtgen negatif çerçeve 
içindedir ve yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
 Kuzey cephe düzenlemesi güneyle aynıdır. 
 Doğu cephedeki kubbeli, üç çokgen apsisi-
sin her biri üzerinde birer negatif çerçeveli, dik-
dörtgen pencere bulunur. Alınlığın eksenindeki 
dikdörtgen pencerenin iki tarafında yuvarlak bi-
rer pencere açıklığı mevcuttur. 
 Günümüzde tiyatro binası olarak kullanılan 
yapı, yeni restorasyon görmüş olup statik açıdan 
iyi durumdadır.

19. yüzyıl

DÜZ MAH. KİLİSESİ (O.B.B. Karadeniz Tiyatrosu)
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19. yüzyıl

TAŞBAŞI KİLİSESİ

 Taşbaşı Mahallesi, Sahil yolunda bulunan, bazilika planlı kilise denize nazır yüksekçe bir 
duvar ile berkitilmiş arsa üzerinde bulunur. 1853 yılında inşa edilen kilise, doğu-batı doğrultulu, 
bazilikan tiptedir. İçeride uygulanan haç plan üst örtüden netlikle izlenebilmektedir. Tamamı kes-
me taş olan yapı, dıştan kırma çatıyla örtülü olup saçak altlarını kademeli biçimde profille dirilmiş 
silmeler geçer. Apsis önündeki sekizgen aydınlatma feneri, kasnak üzerine oturtulmuş ve her yü-
züne yuvarlak kemer biçimli birer pencere yerleştirilmiş olup, kubbeyle örtülmüştür. Fenerin kuzey 
ve güneyindeki kırma çatılı ve üçgen alınlıklı kısım iç planın dıştaki yansımasıdır.  
 Yapının doğusundaki yarım daire planlı, üçlü apsis üzerinde birer pencere bulunur. Apsisin 

arkasındaki üçgen alınlık üzerinde, eksende bir 
roza, iki tarafında da birer basık kemer biçimli 
küçük üst pencere bulunur. 
 Yapının güneybatı köşesinde yuvarlak ke-
merli, yüksek bir giriş bölümü bulunmaktadır. Ku-
zey ve güney cepheler düşey dört silmeyle beş 
yüzeye bölünmüştür. Her yüzeyde büyük bir alt 
ve aksında bir üst pencere bulunur. 
 Batı cephede biri eksende diğer ikisi onun 
birer yanında olmak üzere üç alt ve aksında üç 
pencere bulunur. Kuzey ve güneyde apsisten iti-
baren ikinci cephe yüzeyi fener kasnağına dek 
yükseltilmiş olup, eksenlerine birer roza pencere 
yerleştirilmiştir. İç mekân haçvari planlı olup üç 
neftlidir.
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 Zaferi Milli Mahallesi’de bulunan, Zaferi Milli Camii bahçesinin istinat duvarının yenilenmesi 
sırasında açığa çıkmıştır. 
 İstinat duvarının bir parçasıymış gibi işlevlendirilerek açıkta bırakılan büyük apsis, yaklaşık 
4,5 m. yüksekliktedir. Görünen bölümün genişliği ise 4 m. civarındadır. Apsisin yanlardan yak-
laşık 1’er m.lik bölümü de istinat duvarı içerisinde kalmış olup genişlik ve kavis olarak tamamen 
açıkta değildir. Apsisin alt bölümündeki 7-8 sıralık taşın cinsi ile üst sıralardaki taşların cinsi 
farklıdır. Ayrıca alt sıralara da yontulmuş taş kullanılırken üst sıralarda kesme taş kullanılmıştır. 
Taş cinsleri ve örgü tekniğindeki üslup ayrılığı, apsisin yapının kilise olarak kullanım gördüğü dö-
nemlerde onarıma uğradığı ihtimalini kuvvetlen-
dirmektedir. Büyük ebatlardaki apsisin iki yanın-
da bulunan küçük apsisler istinat duvarı içinde 
kalmış olup dışarıdan gözlemlenememektedir.

ZAFERİ MİLLİ KİLİSESİ

ALTINORDU / Zaferi Milli Mahallesi 
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 Selimiye Mahallesi, Hükümet Caddesi, Taşocak Sokak’ta bulunan, moloz yığma taş hamam; 
bir ılıklık, sıcaklık ve halvet hücrelerinden oluşur. 
 Doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı hamamın batısında su deposu, doğusunda bir güne-
yinde iki halvet hücresi, merkezde de kare planlı sıcaklığı bulunur. Sıcaklık kısmıyla, halvet hüc-
releri kubbelerle örtülü olup üzerlerinde camla kapatılmış aydınlatma delikleri bulunur. Külhan 
bölümü de batıdadır. 
 Günümüzde hala kullanılmaktadır.

19. yüzyıl
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FURTUN YALI HAMAMI

 Düz Mahalle, Süleyman Felek Caddesi’nde bulunan hamam, iki kısımdan oluşur. 
 Sıcaklık kısmı kesme taş olup, kuzey-güney doğrultulu üç tonozla örtülmüştür. Tüm cepheleri 
sağırdır. Cephelerin birleştiği köşeler dendanlı biçimde yerleştirilmiştir. Hamamın kuzeyine iki 
katlı bir bina eklenmiş olup, binanın zemin katı düzgün kesme taş, son katı ahşap olup dıştan 
kırma çatıyla örtülmüştür. Ek mekânın kat araları taş, düz silme geçilmiştir. 
 Kuzey cephe zemin katında beş adet yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiş taş pervazlı, dikdört-
gen pencere yer alır. Son kat ekseninde şimdi var olmayan balkon kapısının doğu ve batısında 
ikişer pencere bulunur.Batı cephe eksenin güneyindeki giriş kapısının güneyinde bir, kuzeyinde 
iki pencere bulunur. Son katın dört penceresi yü-
zeye eş aralık gözetilmeden yerleştirilmiştir.
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen ya-
pının özellikle kuzeyindeki ek bina statik açıdan 
iyi durumda değildir.   
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ESKİPAZAR BÜYÜK HAMAM

 Eskipazar Mahallesi’de bulunan, kuvvetle muhtemel 16. yüzyılda moloz taş, düzensiz örgü tek-
niğiyle inşa edilen doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı hamam bir sıcaklık bölümü, 
külhan ve su deposundan oluşmaktadır. Cephe köşelerinde düzgün kesme taş örgü kullanılmıştır. 
Asıl yıkanma alanı olan kare planlı sıcaklık bölümünün girişi kuzey cephenin doğu köşesine yer-
leştirilmiştir. Kuzey güney doğrultulu, dikdörtgen planlı külhan ve depo sıcaklığın batısında yer 
almaktadır. Sıcaklığın batı duvar ekseninde kare biçimli bir açıklık mevcuttur.
 Yapının kubbesi ve duvarlarına kalın bir sıva uygulanmıştır. Kubbenin 6 adet fil gözünden biri 
tam kubbe merkezindedir. Diğer beşi ise merkezden ışıksal biçimde kubbe eteğine, yaklaşık eş 

aralıklarla yerleştirilmiştir. 
 Kurna aynalığının üzerinde ‘’Bursa Kemeri’’ 
biçiminde bir negatif kabartma ile aynalık göre-
ce hareketlendirilmiştir. Panonun üst kısmının gü-
neyinde, muhtemelen mekâna buhar vermesi için 
açıkta bırakılmış bir künk ağzı mevcuttur.
 Sıcaklık bölümünün üzeri yığma moloz taş 
kubbeyle örtülüdür. Kubbe eteği bir sıra tuğla, sil-
me ile geçilmiştir. Böylece kubbenin ağırlığı gö-
rece hafifletilme yoluna gidilmiştir. Kare mekân-
dan kubbeye geçiş, iç mekânda köşelerdeki dört 
trompla sağlanmıştır. Su deposunun üzeri hafif 
eğimli, düz bir çatı ile örtülmüştür. 
 Restorasyon projesi hazırlanan hamam 
uzun yıllardır kullanılmamaktadır.
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126

Özel

Hamam

G.E.E.A.Y.K.     09.04.1983-A-4255

1510 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

18. yüzyıl

 ESKİPAZAR KÜÇÜK HAMAM

 Eskipazar Mahallesi’nde bulunan hamam dışta moloz taş içte düzgün yontu taş malzeme ile 
inşa edilmiş, üzeri kubbe ile örtülü tek mekanlı bir yapıdır.
 Kuzey cephenin doğu köşesine basık kemer biçimli giriş kapı yerleştirilmiştir. Kemer yayı 
dar dikdörtgen biçiminde yontulmuş taşların yan yana yerleştirilmesiyle hareketlendirilmiştir. 
Kemer yayının bitiminden zemine dek olan söveler ise görece düzgün taşların düşey biçimde 
yerleştirilmesiyle zeminde nihayetlendirilmiştir. Kapının doğu sövesinde, kemer yayının düşey 
yerleştirilmiş taşlarla kesintiye uğradığı görülmektedir.
 6.20x4.30 metre boyutlarında kare bir yıkanma yeri (sıcaklık) ve küçük bir su haznesinden 
(su deposu) oluşan bir hamamdır. Dışta moloz 
taş, içte yonu taşı kullanılmıştır. Kubbe sağır ke-
merler ve tromplar üzerine oturmaktadır. Kub-
benin içinde altı adet ışıklık olarak tespit edilen 
delikler bulunmaktadır. Kemer ve tromplar doğal 
yontma taştan oluşmaktadır.
 Yapının yakınında Eskipazar Büyük Hama-
mı’nın olması, umuma açık hamam için küçük 
ölçülerde bulunması, soyunmalık kısmının bulun-
maması hamamın büyük bir eve veya konağa 
ait yıkanma yeri olarak kullanıldığı olasıdır.

43

42

2662/1

2662/4

2662/3

126/10

111/3

126/16

127/26

126/15

127/29

2662/2

127/14

126/18

2504/3

127/25

127/27
127/28

2504/12504/1

115/33

115/34

126/13

126/11

126/14

115/35

126/12

115/28

127/11

126/15

KATIRCIOĞ
LU DERESİ

ÖA-2.1.2

ÖA-5.1

ÖA-2.1.2

ÖA-5.1

ÖA - 5.1

1879124/24

1878038/4

1879124/24

1879636/16

1879124/23

1879124/25

1878038/3

1878038/6

1879124/23

1879124/24

1879124/25

1879124/24

1878038/1

1878038/2

1879124/25

1879636/12

1879124/25

1879124/24

1879124/24

1879124/25

1879124/25

1879124/24

1879124/24

1879124/23

1879636/21

1879124/24

1878038/0

1879124/24

1878038/5

1
0

5

1
0

1
0

2
5

1
0

10

10

10

5

TAKS=0.25

E=1.00
Yençok=6.50 m.

E=1.00

Yençok=15.50 m.

E=1.50
Yençok=24.50 m.

TAKS=0.25

TAKS=0.25

5
A 4

3

5
A 4

3

5
A 4

3

5
A 4

3

5
A 4

3

12 00

12 00

15 00

10 00

12 00
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ALTINORDU / Düz Mahalle

140

Özel

Şadırvan

SAMSUN K.T.V.K.B.K 10/12/2010-2883

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Düz Mahalle’de, aslen Ordulu olan Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Bey tarafından 
1842 yılında yaptırılan şadırvan 1937 yılındaki depremde yıkılmış, 1997 yılında aslına uygun 
biçimde yeniden yapılmıştır. 
 Rekonstrüksiyon şadırvanın soğan biçimdeki çeşmesini dıştan altıgen ve soğan kubbeli bir 
şadırvan örter. Yüksek sütun araları kemerle geçilmiş olup kubbesi üzerinde âlemi mevcuttur.

19. yüzyıl

OSMAN BEY ŞADIRVANI

139/3

141/10

141/6

115/11
115/2

139/2

139/11

112/2

141/18

139/14

141/13

141/16

139/4

169/15

169/17

139/10

169/18

139/5

1321/13

169/19

114/1

141/21

114/2

142/4

141/23

142/5 114/4

114/3

114/5

139/16

115/1

141/5

142/11

141/7

142/1

142/3

139/17

141/14

141/12

142/7

142/2

139/9

140/1

142/6

141/15

141/11

141/17

B 5

B 4

B 5

B 4

B 4
KULESİ
SAAT

KOPYALANAMAZ 
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2018

ALTINORDU / Eskipazar Mahallesi

126

Özel

Su Kuyusu

Samsun K.V.K.B.K. 20.02.2014-1614

17- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Eskipazar Mahallesi’nde, moloz taşlarla örülmüş olan kuyu, yaklaşık 7-8 metre yüksekliğinde 
ve 70 cm. çapındadır. 
 Zeminden ortalama 1 metre kadar yüksek olması gereken kuyunun ağız kısmının hamam 
tarafında kalan bölümü yıkılmış durumdadır. Ayakta kalan diğer taraf ise zemin kotundan dolayı 
yine toprak altında kalmıştır. Bahse konu taşınmazın, kesin tarihi bilinmemekle beraber 15.-18. 
yüzyılları arasında yapıldığı tahmin edilen Hamam ile aynı tarihlerde yapılmış olabileceği ihti-
mali yüksektir.

15. - 18. Yüzyıl

SU KUYUSU

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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36/41

36/39
61/11

61/6

36/37

61/8

36/45

53/11

61/12

61/7

61/9

61/14

61/13

53/936/40

54/3
54/1

61/10

36/70
36/76

61/17

36/38

36/43

53/10

36/42

36/44

53/15

54/2

TAKS=0.30

A 2
3

10 00

10 00

ALTINORDU / Kirazlimanı Mahallesi

61

Özel

Çeşme

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

1169 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kirazlimanı Mahallesi, Oluksuyu Sokak’ta bulunan çeşme, kitabesine göre H.1258 (M.1842) 
yılında inşa edilen, ön yüzünden arkaya doğru dikdörtgen plan oluşturacak biçimde uzanan, 
görece yüksek çeşmenin saçakları profilli silmelerden oluşur. 
 Kaş kemeri silmelerle hareketlendirilen çeşmenin aynalığı ve kemer yaylarının bittiği noktada 
cephe yüzeyini kaval bil silme geçer. Kemer yayı içinde dikdörtgen, silmelerle çevrelenmiş pano 
içinde dört satırlık eski yazı kitabesi bulunur. İki musluğu bulunan çeşmenin iki tarafına eklenen 
beton depolar üzerinde birer lüle bulunur. Kurna bölümü yol kotunun altında kalmıştır.

20. yüzyıl

OLUKSUYU ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇOĞALTILAMAZ



191

2018

19

120

780/25

578/9

578/7

578/1

780/24

579/4

780/30

780/29

41/12

780/23

780/26

41/19

25/3

25/4

578/8

25/2

25/5
41/20

41/14

780/27

41/18
41/16

780/28

579/1

41/15

1272194/118

1272195/119

1272196/120

1272191/115

1272192/116

1272193/117

TAKS=0.30

TAKS=0.15

TAKS=0.30

A 3
3

A 3
3

BL 3

5
A 2
3

10 00

10 00

KİRAZLİMANI ÇEŞMESİ

ALTINORDU / Kirazlimanı Mahallesi

41

Özel

Çeşme

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

2069 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kirazlimanı Mahallesi, Oluksuyu Sokak’ta bulunan çeşme, dikdörtgen hazneli kesme taş 
çeşmenin arka tarafı araziye saplanmaktadır. 
 Saçaklar profilli silmelerle geçilmiştir. Kitabesine göre “R. 1327 (M.1911) yılında Çürüksulu 
Ali Paşa’nın pederi ve Mehmet Bey’in validesi Fatma Dindiniğe Hanım’ın eser hayratıdır”. Çü-
rüksulu Ali Paşa ve Keçiköy Çeşmesi adıyla da anılan çeşmenin tam ortasından yatay bir silme 
geçer. Eksende silme üzerindeki dikdörtgen panoda yukarıda bahsi geçen Osmanlıca, üç satırlık 
kitabesi bulunur. Kurnası yol kotunun altında kalan ve hala suyu kesilmemiş olan çeşmenin derz 
araları boyandığı için estetik olmayan bir görüntü sergilemektedir.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
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Y/80

Y/78
Y/92

Y/73

Y/445

Y/531

Y/430

Y/487

Y/459

Y/522

Y/527

Y/528

Y/429

Y/517

Y/532

Y/482

Y/466

Y/468

Y/534

Y/467

Y/457

Y/728

Y/686

Y/715

91

Y/748

Y/749

Y/745

Y/714

Y/706

Y/750

Y/719

Y/693

Y/733

369/2

369/3

370/10

369/7

370/1

373/7378/1

369/8

369/1

367/19

548/11

548/3

548/10

548/5

78/46

78/48

548/1

78/47

78/69

548/4

548/8

548/7

78/70

548/17

548/6

548/9
548/22

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

ALTINORDU / Zaferimilli Mahallesi

78

Kamu

Çeşme

TRABZON K.T.V.Y.K.  25/12/1986-2840

4743 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Zaferimilli Mahallesi, Yüksek Sokak ve Çocuk Geçidi Sokağın kesiştiği yerde, Kentsel sit 
alanı içinde kalan çeşme, dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Kesme taştan iki katlı olarak inşa 
edilmiştir. Kaide görünümündeki alt kat cepheden kemerli bir alınlık görünümünde olan üst katı 
taşımaktadır.

20. yüzyıl

ÇEŞME

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

OSMAN BEY ÇEŞMESİ

ALTINORDU / Saray Mahallesi

361

Özel

Çeşme

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

1138 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Saray Mahallesi’nde bulunan, H. 1319 (M.1903) yılında Ömer Ali Kâtip Efendi tarafından 
Eski Belediye başkanlarından Osman Bey adına yaptırılan dikdörtgen gövdeli çeşme düzgün 
kesme taştır. 
 Günümüzde batı yüzüne bir bina bitiştirilmiştir. Kuzey ve doğu cephelerinde musluğu ve 
kurnası mevcuttur. Cephelerin birleştiği köşelerde düz pahı cepheden hafif taşkın plastırlar üstte 
negatif oyma, küçük dikdörtgen panolar sonlandırır. Çeşmenin üstünü düz ve kaval silmeli bir 
bölüm dolaşır. Kuzey cephede kurna ve sekilerin bir kısmı tahrip olmuştur. Eksende yer alan iki 
dikdörtgen ve işlemeli mermer panodan üsttekinin içinde padişah tuğrası, alttakinde kitabesi yer 
alır. 
 Doğu cephesinin güneyinde üstte depoya 
açılan bir kapak mevcuttur. Kapağın üzerinde 
dairesel bir rozet göze çarpar. Küçük dikdört-
gen bir yekpare ayna üzerinde musluk sonraki 
dönemde bir miktar daha aşağı alınmıştır. Gü-
ney yüzü moloz taş örgü olup sağırdır. 
 1999 yılında aslına uygun biçimde bir va-
kıf tarafından restore edilen çeşme günümüzde 
hala kullanılmaktadır.

20. yüzyıl
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 Taşbaşı Mahallesi’de bulunan kesme taş çeşmenin üstü beşik çatı biçiminde örtülmüş olup 
sonradan üzerine beton dökülmüştür. 
 Arka kısmı istinat duvarına dayandırılan çeşmenin güneyindeki açıklıktan çeşme haznesine 
giriş sağlanır. Özel mülk içinde yer alan çeşmenin yuvarlak kemer biçimli, hafif derin niş ke-
merini düz ve kaval silmeler geçer. Kemer ayakları aşınmış olup önüne dökülen beton platform 
yüzünden seki ve kurna kısmı zarar görmüştür. Kullanılmamakta olup statik açıdan kötü durum-
dadır. Yapılan onarımın üzerine kazınan tarihe göre 1957’de olduğu kuvvetle muhtemeldir. 

Yapım yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. 
yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı olduğu söylenebilir.

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi

497

Özel

Çeşme

SAMSUN K.T.V.K.B.K 22.05.2009-2099

328 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KABANA ÇEŞMESİ I

Y/95

Y/93

Y/97

Y/99

Y/125

Y/105

Y/111

497/4

497/1

504/15

64/9

497/3

497/2
504/4

504/18

508/28

504/14

504/19

508/32

2
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2018

KABANA ÇEŞMESİ  II

ALTINORDU / Taşbaşı Mahallesi

497

Özel

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K. 20.02.2013-791

2- ANITSAL ÇEVRESEL

 

PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Taşbaşı Mahallesi’nde  özel mülk bahçesinde bulunan, taş çeşmenin kuzey yüzü dışındaki 
yüzleri sağır olup, üstü beşik çatı biçiminde düzenlemiştir. Ayna kısmı ile yuvarlak kemerli hafif 
derin niş arası kademelendirilmiş profilli bir silme ile geçilmiştir. Silmeler iki köşede cepheden 
taşkın plastırlara saplanır. Niş eksenindeki dikdörtgen pano olasılıkla kitabe panosudur ve günü-
müzde boştur. 
 Kurna, musluk ve sekisi günümüze ulaşmayan kesme taş çeşme statik açıdan kötü durumdadır 
ve kullanılmamaktadır. 

20. yüzyıl
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ALTINORDU / Delikkaya Mahallesi

3193

--

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K. 26.06.2018-5404

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Delikkaya Mahallesi, Atabey Mevkiinde yer alan kareye yakın dikdörtgen formlu çeşme, 
düzgün kesme taş ile yapılmış olup, duvarın çevresi silmeli görünümdedir. Çeşmenin üst kısmın-
da profil yeralmaktadır.
 Çeşmenin ayna kısmı kepçe formlu taş bir oluktan oluşmaktadır. Oluk üzerinde kitabe boş-
luğu bulunmakta olup yerinde kitabe bulunmamaktadır. Çeşmenin bitişiğinde çeşmeye parelel 
uzanan alçak duvarlar bulunmaktadır. 
 Orjinal olmayan yalak kısmı yapıya sonradan eklenmiş ve sıvalıdır. Çeşme günümüzde hala 
kullanılmaktadır.

20. Yüzyıl

ZEYNEP ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

ALTINORDU / Teyneli Mahallesi

152

--

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K. 26.06.2018-5406

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Teyneli Mahallesi, Güvendikli mevkiinde bulunan dikdörtgen formlu çeşme düzgün kesme 
taştan yapılmış ve duvarın üst kısmında profil silme bulunmaktadır.
 Çeşmenin ayna kısmı kepçe formlu taş bir oluktan oluşmaktadır. Taş oluğun iki yanında nişler 
bulunmaktadır. Suyun aktığı dikdörtgen formlu yalak kısmı üç bölümlü olarak düzenlenmiş ve 
ortadaki bölüm diğerlerinden daha geniş tutulmuştur.
 Çeşmenin hemen bitişiğinde daha sonra inşaa edilmiş su deposu bulunmaktadır. Günümüz-
de hala kullanılmaktadır.

-

ÇEŞME

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2700/1

446/120

446/1

446/119

446/71

2700/2

2700/15

2700/4

446/69

446/134

446/73

2700/3

446/76

447/55

446/72

327/16

327/21

327/24

326/1

327/22

327/19

327/17

327/5

327/2

327/32

327/15

327/4

327/18

327/3

327/23

327/20

327/28

BL 5
B 4

BL 5

B 5

B 4

BL 5

B 45
A 4

3

KEMER KÖPRÜ

ALTINORDU / Selimiye Mahallesi

-

Özel

Köprü

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Selimiye Mahallesi’nde bulunan tek kemer gözlü kesme taş köprü Bülbül deresi adıyla anılan 
dere üzerindedir. İki ayağı derenin iki tarafındaki karaya oturan köprünün 1890-1895 yılların-
da yapıldığı bilinmektedir. Yakın dönemde aslına uygun biçimde restore edilmiştir. Köprünün taş 
korkulukları, kemerin orta aksında sivriltilerek yükseltilmiştir. 
 Günümüzde yaya geçidi olarak kullanılmaktadır. 

19. yüzyıl

KEMER KÖPRÜ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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DEDELİ KÖPRÜSÜ

ALTINORDU /  Dedeli Mahallesi

-

Özel

Köprü

G.E.E.A.Y.K.     20.10.1980-11789

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Dedeli Mahallesi, Ordu-Ulubey karayolunun 10. km.sinde yer alan kesme taştan inşa edilen 
üç kemer gözlü köprünün ortadaki kemeri diğerlerinden bir miktar geniş tutulmuştur. 
 Üzeri genişletilerek beton dökülen köprü günümüzde kullanılmakta olup, statik açıdan iyi 
durumdadır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ALTINORDU / Zaferköy-Büben Mah.

-

Özel

Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K. 16.12.2011-170

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Biben-Zaferköy Mahallesi Sınırlarında bulunan, Ordu-Merkez’e 16 km. uzaklıktaki alan, Tur-
nasuyu Irmağı kenarında bulunan ve kayalık alan üzerindedir. Doğal kayaların alt kısımlarının 
tıraşlanarak uzun birer mağaramsı görüntü oluşturulduğu göze çarpar. Bu alanın önünde bir seki 
mevcuttur.  
 Yer yer kayalığın tepesine çıkılan merdivenler, büyüklü küçüklü çukurlar buranın dinsel açı-
dan önemli ve kadim bir adak alanı olduğunu düşündürmektedir. 
 Kullanıldığı zamanlar hakkında kesin bilgiler elde edebilmek için kazı çalışmalarına ihtiyaç 
vardır.

M.Ö. 2 yüzyıl

SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ALTINORDU / Güzelyalı Mahallesi

2

Özel

Sit Alanı

G.E.E.A.Y.K.     09.06.1973-7189

14- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ordu-Samsun karayolunun üzerinde, il merkezine 2 km. mesafede deniz kenarında yüksekçe 
bir kayalık üzerinde bulunur. Kirazlimanı Mezarlığı yanındaki Bozukkale (Kotyora)dır. II. derece-
de arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alan Ordu’nun ilk kuruluş yeri Antik Kotyora bölgesidir. 
Yapılan araştırmalarda Ortaçağ’da (XI. yüzyıl) Bizans tarafından inşa edilen küçük bir kale 
olduğu bilgisi elde edilmiştir.
 M.Ö. IV. Yüzyıl’da İran taraflarından savaştan dönerken Kotyora’ya uğrayan Yunalı komu-
tan Ksenophon, burada yerleşik bir kavimle karşılaştıklarını ve 45 gün kaldıktan sonra yollarına 
devam ettiklerini belirtir. 

Kotyora küçük bir koloni idi. Burası, M.Ö.  II. 
Yüzyıl’da Pontus Kralı  I.Farnak zamanında bo-
şaltılarak halkı Giresun’a nakledilmiştir.
M.Ö. 675’lerden itibaren Ordu’nun içinde bu-
lunduğu Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 
sırayla, Kimmerler, Miletliler, Persler, Makedon-
yalı İskender ve komutanları hakim olmuştur. 
Bundan sonra yöreye, yaklaşık 3,5 asır yaşa-
yan Pontus Devleti (M.Ö.280-M.S. 63) hakim ol-
muştur. Bu devleti Roma İmparatorluğu ortadan 
kaldırmıştır.

M.Ö. 2

BOZUKKALE (KOTYORA) ANTİK YERLEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ALTINORDU  

-

Özel

Sit Alanı

TRABZON K.T.V.Y.K.  2/7/1987-3440

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KENTSEL SİT ALANI

 Zaferi Milli Mahallesi, Taşbaşı Mahallesi ve Aziziye Mahallesi’nin büyük bir bölümünü kap-
samaktadır. Kentsel sit alanı içerisinde, yöresel mimarimizi yansıtan birçok sivil mimarlık örneği 
bulunmaktadır

Tescilli Binalar

Kentsel Sit Sınırı

Koruma Amaçlı 
İmar Planı Sınırı

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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KURUL KALESİ

ALTINORDU / Bayadı Mahallesi

-

Özel

Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K. 13.01.2011-2924

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bayadı Mahallesi sınırları içerisindeki, Kurul Kayalıkları’nın zirvesinde bulumaktadır. Melet 
Irmağı’nın aktığı vadinin batısındaki üç büyük kireç taşı kaya kütlesi ve bunların sarp yamaçla-
rından oluşan Kurul Kayalıklarının zirvesi denizden 571 m. yüksekliktedir. 
 Kalede yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan arkeolojik buluntular en erken M.Ö. III. 
yüzyıla kadar inmektedir. Kale, Helenistik Dönem’de (MÖ 330-30) özellikle Karadeniz sınırları 
içerisinde yayılım gösteren Pontos Krallığı’nın son kralı VI. Mithradates’in yaptırdığı kalelerden 
birisi olduğu anlaşılmaktadır. Kayalığın zirvesinin savunma sistemleri ile çevrelenerek kale fonk-
siyonu kazanmasının ise M.Ö. I. yüzyılın başlarında, VI. Mihtradates (M.Ö. 120-63) dönemi içe-
risinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Elde edilen 
bilimsel sonuçlar, VI. Mithradates’in Roma’ya 
karşı yenilgisi sonrasında Kurul Kalesi’nin tama-
men terk edildiğini ve bir daha yerleşim görme-
diğini ortaya koymaktadır. 

M.Ö. 2

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu’nun (Kotyo-
ra)1 Bayadı köyü sınırları içinde bulunan Kurul Kale-
si’nde, 2010 yılından itibaren devam etmekte olan 
kazı çalışmaları Hellenistik Dönem Karadeniz Arke-
olojisi için önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. 
 Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinin kesişme 
noktasındaki Ordu ili sınırları içerisinde yer alan Ku-
rul Kalesi, Melet Irmağı’nın batı kıyısında, sarp ka-
yalıkların zirvesinde (571 metre) konumlanmaktadır. 
Ordu sahili ile iç kesimlerin bağlantısını sağlayan 
Melet Irmağı (Melanthios), Kurul Kalesi tarihi coğ-
rafyasında önemli bir yere sahiptir. Bugüne kadar 
yürütülen kazılarda, yerleşimin ismini tespit edebile-
cek bir yazılı belge ele geçmemiştir. Ancak, özel-
likle Strabon’un aktarımlarından VI. Mithradates’in 
Roma’ya karşı yürüttüğü mücadeleler sırasında Pon-
tos’ta 75 adet kale yaptırdığı bilinmektedir (Strab. 
XII.3.28). Kurul Kalesi gibi savunmalı kale ya da 
garnizon tipi yerleşimler için “Phrourion” tanımlama-
sı yapılmaktadır. Phrourionlar gözetleme, savunma 
ve taarruza yönelik amaçlara hizmet eden, ekono-
mik fonksiyonları da içeren, çeşitli yapı gruplarının 
bulunduğu, Yunan polislerinden daha farklı yerleşim 
birimleridir. Bununla birlikte bu kalelerin idaresinde, 
yönetimsel sorumluluğu

da bulunan strategos (komutan) veya phrourarchos 
unvanını taşımış olması muhtemel valilerin görevlen-
dirildiği de bilinmektedir.
 Kayalıkların zirvesindeki tahkimatlı bir phrourion 
olan Kurul Kalesi aynı zamanda bölgenin önemli bir 
kült merkezidir. 2016 yılı kazı sezonunda bulunan 
mermer Kybele heykeli ve kültle ilgili diğer buluntu-
lar kalenin savunma amaçlı kullanımının yanı sıra 
bir kutsal alan olarak da kullanılmış olduğunu bir 
kez daha teyit etmiştir. Kalenin üzerinde yer aldığı 
kayalıkların zirvesindeki ‘Sunak Kayası’ olarak da 
tanımlanan alanda bir açık hava kült alanının varlığı 
daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmaları ile tes-
pit edilmişti. Burada açığa çıkarılan basamaklı kaya 
altarı, sunu çukurları, kan olukları ve heykel kaidesi 
(?), pişmiş toprak kandil ve sikke gibi buluntular bu 
alandaki tapınıma işaret etmektedir. Özellikle bu-
rada ele geçen sikkeler arasındaki MÖ 2. yüzyılın 
ilk yarısına ait örnekler Kurul Kalesi’ndeki en erken 
tarihli verileri oluştururken kutsal alanın VI. Mithrada-
tes döneminden daha önce kullanımda olduğuna da 
işaret etmektedirler. 
 ‘İç Kale’ ve ‘Kuzey Terası’ olarak isimlendirilen 
iki kazı sektörü içeren Kurul Kalesi’nin, ‘Kuzey Tera-
sı’nın batı kesiminde daha önce açığa çıkarılan, sur 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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duvarı, kule yapısı ve sur duvarına eklenmiş depo odalarının 
olduğu alanda (fig. 1), 2016 yılında kalenin ana giriş kapısı 
açığa çıkarılmıştır (fig. 2). Kapı kanatlarının hemen arkasın-
da farklı evrelere sahip duvar örgüsü (fig. 3) ile plan değişik-
liği gösteren ve muhtemelen bir kapalı mekan (vestibül) oluş-
turan 4 x 4.5 metrekarelik alanda, güney duvarı üzerindeki 
dikdörtgen niş içerisinde (fig. 4) tahtında oturan bir Kybele 
heykeli açığa çıkarılmıştır. Ana kapıya ve Kybele heykeline 
kalenin batı yöndeki yamacından anakayaya çalışılmış basa-
maklar ile ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Ancak kaya basamakla-
rının giriş zeminine kadar ulaşmıyor olması bu kesimde, belki 
de savunma amaçlı, ahşap bir düzenlemenin olabileceğini 
akla getirmektedir. Giriş kısmındaki sur duvarının büyük taş 
bloklarından beş veya altı sırasına ve girişteki kapı yanla-
rındaki duvarlara in-situ vaziyette ulaşılabilmiştir. Bu kapı ile 
bağlantılı olarak girişin kuzeyini iki odalı bir mekan, güneyini 
ise tek odalı bir mekan oluşturmaktadır. İki odalı mekan içe-
risinden ise pişmiş toprak Kybele heykelcikleri ele geçmiştir. 
Ana kapının yan cepheleri ve sahanlık kısmı özenli olarak 
bosajlanmış ve kurşun kenetler ile bağlanmış kum taşı karak-
terli taşlardan oluşturulmuştur. Kapı girişinin yan kanatlarının 
alt kısımları ‘fil ayağı’ şeklinde çalışılarak bir hareketlilik katıl-
mıştır. 2017 yılı kazılarında ise Kybele heykelinin yer aldığı 
vestibül alanında ana kaya seviyesine kadar inilmiş, Kybele 
nişinin önünden geçen bir su kanalı açığa çıkarılmıştır. 
 Sahanlığın zemini kireçtaşından bloklar ile kaplanmıştır. 
2017 yılı kazılarında kapının sol tarafındaki söve in situ şekil-
de tespit edilebilmiştir. Kapı aralığının iç kısmına, eşik taşının 
iki ucuna gelecek şekilde iki bazalt blok dikey olarak yerleş-
tirilmiştir. Vestibülün iç kısmında bir taban döşemesi tespit 
edilememiştir. Bu kesimde ana kaya üzerinde kaledeki diğer 
mekanlardan gelen yağmur sularının drene edildiği, bilinçli 
bir şekilde Kybele nişinin önünden geçirilerek kapı eşiğinin 
altından dışarıya çıkacak şekilde düzenlenmiş, bir kanal açı-
ğa çıkarılmıştır. Kybele nişinin de yer aldığı mekan bir ‘re-
sepsiyon’ alanı olarak nitelendirilebilir. Vestibülün kuzey ve 
kale içine geçişi sağlayan doğu kanat duvarları kalın kireç ile 
sıvanmıştır; Kybele nişinin karşısında kuzey duvarı boyunca 
ayrıca alçak bir podium ana kayaya çalışılmış olarak iler-
lemektedir. Bu podiumun karşısında, güney duvarı üzerinde 
0.95 metre genişlikte, 0.90 metre derinlikteki nişin (naiskos) 
içinde, ‘in situ’ konumda mermer heykel bulunmuştur. 

KOPYALANAMAZ 
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ALTINORDU / Zaferimilli Mahallesi

92

-

Merdiven

Samsun K.V.K.B.K. 24.02.2017-4173

143 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Zaferimilli Mahallesi, Çocuk Geçidi Sokak’ta bulunan taş merdivenin yaklaşık 70 seneden 
fazla bir zamandır kullanıldığı düşünülmektedir.
 Yapımında beyaz ve gri renkli düzgün taşlar kullanılmıştır. Sokağın yakınında tescilli yapı 
bulunup, taş merdivenli sokak kentsel sit alanı dışında kalmaktadır. 
 Sokağın başlangıcında yer alan merdivenler daha düzgün olup, sokağın üst kısmına doğru 
yer yer bozulmalar görülmektedir.

20. Yüzyıl

MERDİVEN

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ALTINORDU / Günören Mahallesi

117

Özel

Kaya Mezarı

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 08.10.2004-43

70- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2

GÜNÖREN KAYA MEZARI I

 Günören Mahallesi, Çatalağazı Mağara Kayası Mevkii’de bulunan, dış cephesi oldukça 
fazla tahrip olmuş olan kaya mezarının korunabilmiş ölçülerine göre, mezar odasına yaklaşık 
50x61cm.lik bir açıklıkla girilmektedir. Ancak dikdörtgen plana sahip olan mezar odasının 
giriş açıklığı insan eliyle ve yağmur rüzgâr gibi doğal etkenler sonucu tahrip olmuş ve bozuk 
ovalleşmiş bir yapı şeklini almıştır. Cephesi doğuya bakan mezar odasının iç yüksekliği 110 
cm.dir. Mezar odasının tavan kısmı kenarları yuvarlatılarak beşik tonoz şeklinde oluşturulmuştur. 
Mezarın iç kısmında girişin tam karşısında, zeminden 9 cm. derinde 80x18 cm. boyutlarında 
dikdörtgen bir çukur oluşturulmuştur. Bezemesiz bir cephe işlenişi vardır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



208

GÜNÖREN KAYA MEZARI II

ALTINORDU / Günören Mahallesi

117

Özel

Kaya Mezarı

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 08.10.2004-43

71- ANITSAL ÇEVRESEL
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KORUMA GRUBU
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TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Günören Mahallesi, Çatalağazı Mağara Kayası Mevkii’de bulunan, mezarın cephesi yak-
laşık 34 cm. eninde yuvarlak bir kemer ile çevrelenmiştir. Bu kemerin yukarısında 13 cm.lik bir 
oluk oluşturularak mezarın dış cephesinin yağmur sularından korunması amaçlanmış olmalıdır.  
 Cephesi güney doğuya bakmaktadır. Mezar odasına 44x45 cm.lik kareye yakın dikdörtgen 
bir kapı açıklığıyla girilmektedir. Mezar odasında girişe dik 5 cm. derinliğinde, 66x12 cm. bo-
yutlarında dikdörtgen bir çukur yer almaktadır. Bezemesi ancak kaliteli bir işçiliğin ürünüdür.

M.Ö. 2
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ALTINORDU / Günören Mahallesi
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Kaya Mezarı

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 08.10.2004-43

75- ANITSAL ÇEVRESEL
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TÜRÜ

PARSELADA
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 Günören Mahallesi, Çatalağazı Mağara Kayası Mevkii’de bulunan, iki sütunlu ön oda ve 
arkadaki mezar odası olmak üzere iki bölümden oluşan kaya mezarının, ön odasının önündeki 
sütunlardan birisi kırılmıştır. Sağlam olan sütun, 25x36 cm.lik dikdörtgen bir kaideye oturtulmuş-
tur. Kare kaidenin üzerinde bombeli bir yapısı olan sütunun yüksekliği 115 cm.dir. Sütunlu ön oda 
ve odanın üzerindeki üçgen alınlıkla kısım, gerek kayanın yumuşak olması, gerek rüzgâr, yağmur 
gibi doğal etkenler tarafından ve gerekse insanların tahrip etmesi sonucu çok fazla bozulmuş 
olmasına rağmen, anıtsal görünümünden bir şey kaybetmemiştir. Ön odadan mezar odasına 
54x60 cm. ebatlarında etrafı silmeli dikdörtgen bir kapı açıklığından girilmektedir. Mezar odasın-
da, odanın girişine dik, 130x59 cm. ölçülerinde 
dikdörtgen bir çukur oluşturulmuştur. 19 cm. de-
rinliğe sahip olan bu kısımla mezar, üç boyutlu 
bir şekle dönüştürülmüştür Düzgün bir dikdörtgen 
plana sahip olmayan mezar odasının yüksekliği 
152 cm.dir. Kenarları düzleştirilen mezar odası-
nın tavan kısmı beşik tonoz tarzında yapılmıştır. 
Mezar odasının girişinin dış kısmının her iki ya-
nında, muhtemelen ziyarete gelenlerin oturması-
na yönelik ya da sunak niteliğinde 40x40 cm. öl-
çülerinde kare şeklindeki yapılara yer verilmiştir. 
 Mezar odasının kapısının muhtemelen ahşap 
kapıyla kapatılmış olduğunu gösteren, girişin her 
iki kenarında mil izleri görülmektedir. Giriş kısmı 
doğuya bakmaktadır.

M.Ö.2

GÜNÖREN KAYA MEZARI III
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ÇOĞALTILAMAZ
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GÜNÖREN LAHİT KAYA MEZARI IV

ALTINORDU / Günören Mahallesi

104

Özel

Lahit Kaya Mezarı

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 08.10.2004-43

22- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çatalağız Mahallesi, İçmederesi Mevkii, dere yatağında bulunan, kaya mezarlarından 300 
m. aşağıda ve doğu yönünde içme deresi denilen derenin orta yerinde, doğal bir kaya çıkıntısı 
oyularak lahit şekline getirilmiştir. Kaya mezarlarını “mağara” ve “in” diye adlandıran ve depo 
gibi kullanan yöre insanı bu lahit mezarı da bir yıkanma küveti gibi kullanmaktadır. 
 Halktan öğrendiğimize göre; bu lahittin 3-4 cm. batısında çıkan maden suyu, halk tarafından 
bu lahit teknesine dolduruluyor. Dışarıda ateş yakılarak, ateşte kızdırılan taşlar lahit içerisine 
koyularak su ısıtılıyor ve şifa bulmak isteyen hastaların burada banyo yapmasının onlara iyi 
geldiğine inanılıyor.

M.Ö.2

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ALTINORDU / Topluca Mahallesi

3927

Özel

Kaya Mezarı

TRABZON K.T.V.Y.K.  15.02.1991-969

93- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Topluca Mahallesi’nde bulunan, mezarlığının 500 m. kadar doğusunda, şahıs arazisi olan 
fındık bahçesi içerisinde doğal bir kaya üzerinde yer almaktadır.
 Doğal ve büyükçe bir kayanın batı cephesinde, yerden yaklaşık 10 m. kadar yükseklikte, iki 
sütunlu dikdörtgen bir mekan oluşturularak, buradan kare şekilli bir giriş ile esas mezar odasına 
girilmektedir.

M.Ö.2

TOPLUCA KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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DELİKKAYA KAYA MEZARI I

ALTINORDU / Delikkaya Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

TRABZON K.T.V.Y.K.  15.02.1991-969

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Delikkaya Mahallesi’nin en yüksek yerindeki kayalığın kuzeyinde mağara yanı mevkiinde 
yer alan mezar, sütunlu bir ön oda ve mezar odası olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 
 Üçgen alınlığa sahip ön oda 85 cm. yükseklindedir. Ön odanın ortasına denk gelecek yere 
yapılan sütunun gövde kısmı günümüze kadar gelmemiştir. Bugün kalıntıları izlenen ve kare bir 
altlığa oturtulmuş sütunun çapı 17 cm.dir. Zeminden yaklaşık 4,5 m. yükseğe kayanın düzleşti-
rilmesiyle oluşturulmuş mezar odasına yaklaşık 53x48 cm.lik kapı aralığı ile girilmektedir. Dik-
dörtgen planlı mezar odasının girişine dik, zeminden 15 cm. derinde 130x45 cm. ölçülerinde 
dikdörtgen plana sahip bir alan mevcuttur. Bu şekilde iki seki oluşturulmuştur. Üçüncü seki ise 

girişe paralel mezar odasının karşı köşesinde, 
mezar odasının zemininden 15 cm. yüksekliğin-
de 60x190 cm. boyutlarındadır. Mezar odası-
nın tavanı, sekilerden sonra duvar yuvarlatılarak 
tamamlanmıştır. 
 Mezar odasının iç kısmında, girişin sağın-
da, tabandan yaklaşık 30 cm. yükseklikte olan, 
iki nişe yer verilmiştir. Giriş kısmı kuzeye bakan 
mezarın sütunlu ön odasının üçgen alınlığı, be-
zemesiz bırakılmıştır

M.Ö. 2

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ALTINORDU / Delikkaya Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

TRABZON K.T.V.Y.K.  15.02.1991-969

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Mağara yanı mevkiinde, Delikkaya Mahallesi’nin en yükseğindeki kayalık tepenin kuzey 
yamacında fındık bahçesinin ortasındaki kaya kütlesinde yer almaktadır. 
 Zeminden çok fazla yükseğe yapılmadığından kaya mezarına kolaylıkla ulaşılmaktadır. Me-
zar odasına, 55x50 cm. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen bir kapı açıklığıyla girilmektedir. 
Dikdörtgen bir plana sahip olan mezar odasının zemininde, girişe dik ve zeminden 10 cm. 
derinliğinde 150x42 cm. ölçülerinde bir alan oluşturulmuştur. Üç sekili olan mezar odasının yan 
duvarı yuvarlatılarak, beşik tonoz biçimde bir tavanla bitirilmiştir. 
 Kaya mezarının cephesi de bezemesizdir. Mezarın dış cephesinde ana kayanın oyulması ile 
oluşturulmuş yaklaşık 10 cm. öne çıkıntı yapan 
ve mezarı yağmurdan koruma amaçlı bir kısım 
yer almaktadır.

M.Ö. 2

DELİKKAYA KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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DELİKKAYA KAYA MEZARI III

ALTINORDU / Delikkaya Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

TRABZON K.T.V.Y.K.  15.02.1991-969

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Delikkaya Mahallesi’nin en yüksek yerindeki kayalığın kuzeyinde mağara yanı mevkiinde 
yer alan mezar, sütunlu bir ön oda ve mezar odası olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 
 Üçgen alınlığa sahip ön oda 85 cm. yükseklindedir. Ön odanın ortasına denk gelecek yere 
yapılan sütunun gövde kısmı günümüze kadar gelmemiştir. Bugün kalıntıları izlenen ve kare bir 
altlığa oturtulmuş sütunun çapı 17 cm.dir. Zeminden yaklaşık 4,5 m. yükseğe kayanın düzleşti-
rilmesiyle oluşturulmuş mezar odasına yaklaşık 53x48 cm.lik kapı aralığı ile girilmektedir. Dik-
dörtgen planlı mezar odasının girişine dik, zeminden 15 cm. derinde 130x45 cm. ölçülerinde 
dikdörtgen plana sahip bir alan mevcuttur. Bu şekilde iki seki oluşturulmuştur. Üçüncü seki ise 

girişe paralel mezar odasının karşı köşesinde, 
mezar odasının zemininden 15 cm. yüksekliğin-
de 60x190 cm. boyutlarındadır. Mezar odası-
nın tavanı, sekilerden sonra duvar yuvarlatılarak 
tamamlanmıştır. 
 Mezar odasının iç kısmında, girişin sağın-
da, tabandan yaklaşık 30 cm. yükseklikte olan, 
iki nişe yer verilmiştir. Giriş kısmı kuzeye bakan 
mezarın sütunlu ön odasının üçgen alınlığı, be-
zemesiz bırakılmıştır

M.Ö. 2

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ALTINORDU / Delikkaya Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

TRABZON K.T.V.Y.K.  15.02.1991-969

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Delikkaya Mahallesi’ne adını veren kayalıkların doğusunda yer almaktadır. Mezarın yer 
aldığı kayalık yerden yaklaşık 40 m. yüksekliktedir. Anıtsal bir görüntüye sahip olan mezara, 
sarp ve dik kayalığın tam ortasına gelecek kısma yapıldığından, ulaşılamamaktadır. 
 Mezar odasına girmeden önce üçgen alınlıklı ve iki sütunlu bir ön oda oluşturulmuştur. 
Bezemesiz üçgen alınlık, düzleştirilmiş ana kaya yüzeyinden 5-6 cm. daha derinleştirilmiştir. 
Kare bir kaideye oturtulan sütunlar, sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Kare altlıktan 
sonra yuvarlak bilezik şeklinde bir bölüm ve alttan yukarıya doğru incelen sütun gövdesi ve 
yine kare bir başlıkla sonlanmaktadır. Ön odadan mezar odasına yaklaşık 70-60 cm. kadar 
ana kayanın düzleştirilmesi ile bir alan oluştu-
rulmuştur. Mezar odasına kareye yakın dikdört-
gen bir kapı açıklığından girilmektedir. Mezar 
odasına ulaşılamadığından iç kısımların nasıl bir 
görüntüye sahip olduğuna dair bir bilgiye sahip 
değiliz. Konglomera tipi yumuşak bir kayaya 
oyulan kaya mezarının insan eli ile tahribata uğ-
ramamasına karşın, özellikle ön cephesi, doğal 
etkenler sonucu tahribata uğramıştır.

M.Ö. 2

DELİKKAYA KAYA MEZARI IV

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Hatipli Mahallesi’nde bulunan, mezar odasına aşağıdan yukarıya doğru daralan ovalimsi 
bir açıklıkla girilmektedir. 
 Giriş açıklığının eni, alt kısımda 63 cm. üst kısımda ise 40 cm.dir. Giriş açıklığının yüksekliği 
ise 90 cm.dir. Girişi doğuya bakan mezar odasının, dikdörtgene yakın bir planı vardır. Mezar 
odasında girişe paralel karşı köşede 60x182 cm. boyutlarında ve 8 cm. yüksekliğinde bir sekiye 
yer verilmiştir. 
 Mezar odasının zemininde, sekiye yakın ve girişe dik, yaklaşık 20x21 ölçülerinde kareye 
yakın ve zeminden 7 cm. derinliğinde bir çukur bulunmaktadır. Yüksekliği 143 cm. olan mezar 

odasının tavan kısmı, kenarlar aşağıdan yuvar-
latılarak yukarıda beşik tonoz biçimini almıştır. 
Mezarın ön cephesi bezemesizdir.

ALTINORDU / Hatipli Mahallesi

103

Özel

Kaya Mezarı

SAMSUN K.T.V.K.B.K. 24.07.2008-1806

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2

KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

TEYNELİ KAYA MEZARI

ALTINORDU /  Teyneli Mahallesi

133

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K. 20.02.2014-1617

55- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Teyneli Mahallesi, Köyiçi Mevkii’nde, etrafı yoğun bitki örtüsüyle kaplı olan kaya mezarının 
ön cephesinde yer alan kapı açıklığının bir kısmı yıkılmış olduğundan, mezara ait orijinal ölçüler 
tam olarak tespit edilememiştir. 
 Mevcut durumu ile, mezara yaklaşık 110 cm. genişliğinde, 90 cm. yüksekliğinde bir kapı 
açıklığından girilmektedir. Mezar odasının tavanının kenarları yuvarlatılarak basık sivri kemer 
formunda tonoz şeklini almıştır. Mezar odasının yüksekliği yaklaşık 120 cm. olup, zemininde 
girişe dik yaklaşık 80 cm. ölçülerinde ve 15 cm. derinliğinde bir çukur yer almaktadır.
  

M.Ö. 2 yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ALTINORDU / Hacılar Mahallesi

4746

--

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K. 20.06.2017-4498

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Hacılar Mahallesi içinde yer alan kaya mezarı semerdan tavanlı olup, giriş kısmı güney 
tarafta yer almaktadır. Giriş kareye yakın dikey dikdörtgen formundadır.
 Mezar içinde kuzey duvar önünde sekisi bulunmaktadır. Mezar 2x2 m. ölçülerinde olup 1.5 
m. genişliğindedir. Giriş kısmının uzunluğu 60 cm. genişliği ise 50 cm.dir. 

-

HACILAR KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ALTINORDU / Hacılar Mahallesi

4731

--

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K. 20.06.2017-4498

37- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Hacılar Mahallesi’de bir ana kaya üzerine birbirine paralel olarak düzenlenmiş iki adet 
Khamasorion mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar kuzey güney istikametinde olup ayak kısmı 
güney tarafta olup, kapak kısmı mevcut değildir.
 Büyük olan mezarın genişliği 70 cm. uzunluğu ise 180 cm.dir. Küçük olan ise 50 cm. geniş-
liğinde, 170 cm. uzunluğundadır.

-

HACILAR KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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F39-C-23-D-3-BF39-C-23-D-3-B

AĞAÇ

ALTINORDU / Güzelyalı Mahallesi

5

Özel

Anıt Ağaç

TRABZON K.T.V.Y.K. 08/07/1998-3185

178 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyalı Mahallesi’nde günümüzde Diş Hekimliği Fakültesi olarak kullanılan tarihi binanın 
bahçesinde bulunan ondokuz adet ağaç şunlardan oluşur; bir adet Doğu Dişbudağı, dört adet 
Sıra çam, iki adet Avrupa Ladini, bir adet Japon Kriptomeryası, bir adet Himalaya Sediri, üç 
adet Fıstık Çamı, iki adet Karadeniz Köknarı, bir adet Lübnan Sediri, dört adet Kızılçam. Bunla-
rın en geç dikim tarihi hastanenin inşası sırasında olmalıdır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

AĞAÇ

ALTINORDU / Cumhuriyet Mahallesi

-

Özel

Anıt Ağaç

TRABZON K.T.V.Y.K.  20.10.1998-3282

1855 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Cumhuriyet Mahallesi, Akçatepe Mevkii’de bulunan, Ordu - Giresun karayoluna 250 m. 
mesafedeki çınar ağacı yaklaşık 25x30 m. yükseklikte olup tahmini yaşı 140-150’dir.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Esenli (Karamanlı) Mahallesi’nde bulunan, yol üzerindeki bodrum üzerinde tek kattan oluşan 
dört pahlı kırma çatıyla örtülü yapının çatı saçakları cephelerden hayli taşkın olup, kirişlemesi 
üstten kaplamalıdır. 
 Köşe sofalı plan tipinde olan ev, geleneksel kırsal konut mimarisini yansıtır. Bodrum katta mo-
loz taş dolgu, asıl mekanda ahşap kullanılmıştır. Batı cephedeki giriş kapısı önünde kuzey güney 
doğrultulu dar dikdörtgen planlı ahşap veranda eklenmiştir. Verandayı üstte hayli öne taşırılmış 
çatı saçağı örter. Verandaya kuzeyden uzatılan tek kollu merdiven cıkar. Öne taşırılan çatı saça-
ğını kuzey köşedeki ahşap, profilli bir konsolla verendaya oturan  ahşap direk destekler. Yapının 
bu cephesinde bodrum kata açılan bir kapı mev-
cuttur. Söz konusu kat muskalı dolma tekniğiyle 
inşa edilmiştir. Ana mekana açılan kapının kuze-
yinde kare bir pencere bulunur. Güney cephede 
bodrum kat moloz taş duvar örgüsüdür. Bodrum 
ve asıl yaşam alanı, dolgusuz muska tekniğinde 
inşa edilmiştir. Kata ait üç pencere dikdörtgen 
biçimli olup biri eksenin batısında diğer ikisi ise 
doğusunda yan yana bulunur. Kuzey cephede 
tuğla malzemeyle tadilatlar yapılmıştır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan iyi durumdadır.

AYBASTI / Esenli Mahallesi

220

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Esenli Mahallesi, yol üzerinde bulunan bodrum üzerinde tek kattan oluşan dört pahlı kırma 
çatıyla örtülü yapının çatı saçakları cephelerden hayli taşkın olup, kirişlemesi üstten kaplamalı-
dır. Köşe sofalı plan tipinde olan ev, geleneksel kırsal konut mimarisini yansıtır. Bodrum katta 
moloz taş dolgu, asıl mekânda ahşap kullanılmıştır. Batı cephedeki giriş kapısı önünde kuzey 
güney doğrultulu dar dikdörtgen planlı ahşap veranda eklenmiştir. Verandayı üstte hayli öne 
taşırılmış çatı saçağı örter. Verandaya kuzeyden uzatılan tek kollu merdiven çıkar.  Öne taşırılan 
çatı saçağını kuzey köşedeki ahşap, profilli bir konsolla verandaya oturan  dört ahşap direk 
destekler.

 Yapının bu cephesinde bodrum kata açı-
lan bir kapı mevcuttur. Söz konusu kat muskalı 
dolma tekniğiyle inşa edilmiştir. Ana mekâna 
açılan kapının kuzeyinde kare bir pencere bu-
lunur. Güney cephede bodrum kat moloz taş 
duvar örgüsüdür. Kat ekseninde, oldukça küçük 
kare bir pencere bulunur. Bodrum ve asıl yaşam 
alanı, dolgusuz muska tekniğinde inşa edilmiş-
tir. Kata ait üç pencere dikdörtgen biçimli olup 
biri eksenin batısında diğer ikisi ise doğusunda 
yan yana bulunur. Kuzey cephede tuğla ve be-
ton malzemeyle tadilatlar yapılmıştır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan iyi durumdadır.

KONUT

AYBASTI / Esenli Mahallesi

115

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

 Esenli Mahallesi’nde bulunan bodrum üzerine tek katlı yapı, köşe sofalı geleneksel kırsal 
mimariye uygun tarzda inşa edilmiştir. 
 Dıştan saçakları hayli dışa taşkın kirişlemesi üstten kaplamalı, dört pahlı kırma çatıyla örtülü 
olup, batıdaki saçak diğerlerinden cephedeki verandayı örtecek kadar taşırılmıştır. Bodrum kat, 
ahşap çatkiler arasına moloz taş doldurularak inşa edilmiştir. Asıl yaşam alanı olan katın batı 
cephesi ahşap kalasla diğer cepheler ise muskalı dolma tekniğiyle inşa edilmiştir. Batı cephe-
deki giriş kapısına kuzeyden uzatılan tek kollu merdivenin çıktığı kuzey-güney doğrultulu dar 
dikdörtgen planlı ahşap sundurmadan ulaşılır. Verandayı altta dört eli belinde destekler. Veren-
dayı örtecek biçimde öne taşırılan çatı saçağını 
ise kuzey köşede profilli ahşap bir konsolla ve-
randaya oturan dört ahşap destek taşır. Kapı-
nın kuzeyinde tek bir kare pencere bulunur. Bu 
cephede bodrum kat seviyesinde eksende, kata 
açılan bir kapı mevcuttur. Güney cephedeki iki 
dikdörtgen biçimli pencere, eksenin doğu ve ba-
tısına yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının ahşap 
malzemesinde çürümeler ve çatısında yer yer 
çökmeler meydana gelmiş olup bu durum yapı-
nın statiğini olumsuz etkilemektedir.

AYBASTI / Esenli Mahallesi

115

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

6- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Esenli Mahallesi’nde bulunan, bodrum üzerine tek katlı yapı, köşe sofalı olup kırsal mimari-
nin geleneksel tiplerinden biridir. 
 Dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülü olup, çatı saçakları cephelerden hayli taşkın ve kirişle-
mesi üstten kaplamalıdır. Çatının batı saçağı cephedeki verandayı örtecek bir sundurma olacak 
biçimde daha da öne taşırılmıştır. Batı cephedeki verandaya güneyden uzatılan taş merdivenle 
ulaşılır. Verandanın altta güney kısmı ahşapla kapatılmıştır. Bu cephede bodrum kata açılan kapı 
eksendedir. Bodrumun güneyi moloz taş, kuzey kısmı dolma tekniğiyle inşa edilmiştir. Dışa taşkın 
çatı saçağını iki köşede ahşap direk destekler. Giriş kapısının güneyindeki genişçe pencere kare 

biçimlidir. Kuzey cephede bodrum kat yığma 
moloz taşla inşa edilmiştir. Üç küçük pencere yü-
zeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Ana mekana 
açılan iki dikdörtgen pencere kepenklidir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı, statik açı-
dan iyi durumdadır.

KONUT

AYBASTI / Esenli Mahallesi

219

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

16- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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YERi
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TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

 Esenli Mahallesi’nde bulunan, bodrum üzerine tek katlı, köşe sofalı yapı geleneksel kırsal 
konut mimarisinin örneklerindendir. 
 Dıştan kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları cephelerden hayli dışa taşkın dört pahlı kırma 
çatıyla örtülüdür. Saçağın doğu kanadı önündeki sundurmayı örtecek kadar daha öne taşırıl-
mıştır. Doğu cephede bodrum kat ahşap çatkı arası moloz taşla doldurularak inşa edilmiştir. Bu 
kat seviyesindeki kapı eksenden güneye kaydırılmıştır. Ana mekâna açılan kapıya kuzey-güney 
doğrultulu dar dikdörtgen planlı ahşap sundurmadan ulaşılır. Sundurmanın tek kollu merdiveni 
kuzeyden uzatılmıştır. Verandanın güneyi altta, bodrum kapısının güney sövesine dek tuğlayla 
örülerek kapatılmıştır. Veranda üzerine kadar 
taşırılan çatı saçağını kuzey köşede ahşap pro-
filli bir konsolla verandaya oturtulan beş ahşap 
direk taşır. Ana mekâna açılan kapı üzerinde 
yatay dikdörtgen biçimli dar bir pencere açıklı-
ğı mevcuttur. Kuzeydeki tek pencere geniş, kare 
biçimlidir. Kuzey cephede tuğla malzemeyle bir 
takım tadilatlar yapılmıştır. Batı cephe ekseninde 
iki kat boyunca tuğla bir ıslak hacim cepheden 
öne çıkma yapar. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan kötü durumdadır.

KONUT

AYBASTI / Esenli Mahallesi

219

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

18- ANITSAL ÇEVRESEL
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19. yüzyıl
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 Esenli Mahallesi’nde bulunan, Karadeniz bölgesinin yerel mimarisi içerisinde özel bir öneme 
sahip serende, kare planlıdır. 
 İki kat görünümündeki yapının alt ve üst katları arasında fiziksel bir bağ yoktur. İlk kat yığma 
moloz taş olup üst örtüsü düz ahşap tavandır. Girişi doğu cephe eksenindedir. Batı ve güney 
cephelerde çok küçük boyutlu birer pencere bulunur.
 Üst kat asıl serende ahşap olup saçakları cephelerden dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla ör-
tülmüştür. Bu kat altta birer metrelik dokuz ahşap direğe oturtularak hava dolaşımını sağlayacak 
ve zararlı haşerelerin ve hayvanların kata ulaşımını engelleyecek biçimde yükseltilmiştir. 

 Giriş doğu cephe eksenindedir. Kapı önün-
de kuzey-güney doğrultulu bir veranda bulunur. 
Verandaya istendiğinde çıkılabilecek portatif bir 
merdivenle ulaşılır.

AYBASTI / Esenli Mahallesi

225

Özel

Serender

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

12- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi
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19. yüzyıl

SERENDER
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HACI MEHMET GÜNER CAMİ

AYBASTI / Perşembe Yaylası Mah.

-

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 23.06.2011-3121

131 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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DÖNEMi
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YERi
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20. yüzyıl

 Perşembe Yaylası Mahallesi’nde bulunan, dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülü yapının giriş 
kapısı üzerindeki kitabesinden Rumi 1318 (H.1902) tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
 Yığma moloz taşla inşa edilmiş caminin kuzeybatı köşesinde çokgen kaideli minaresi bulu-
nur. Dikdörtgen planlı, tek mekânla yapıya kuzey cephede eksenin doğusunda başlayıp minare 
kaidesiyle birlikte sonlanan yuvarlak kemer biçimli kapıdan girilir. Söz konusu mekânın önündeki 
boş alan yarım pahlı sundurmayla örtülmüştür. Doğu cephenin Kuzeyindeki geniş kapı üst kattaki 
kadınlar mahfiline dışarıdan girişi sağlar. Eksenden başlayıp kapıya ulaşan tek kollu merdivenin 
batısı cephe duvarına dayandırılmış olup, cepheden öne doğru çıkma yapmaktadır. Merdiven 
boyunca uzanan dar sundurmayı altta üç direk 
taşır. Cephenin kuzeyine kuzey-güney doğrultulu 
kareye yakın dikdörtgen planlı, ahşap bir mekân 
eklenmiştir. Dikdörtgen bir taş pano içine alınan 
kapı üzerinde kitabesi mevcuttur. 
 Zemin ve tavan döşemeleri ahşaptır. Duvarlar 
pencere alt seviyesine dek ince çıtalarla kaplan-
mıştır. Yapının minaresi kuzey güney ve doğu-
sundaki mekânlar sonraki dönem eklemesidir. İç 
mekânda vaaz kürsüsü, minber, duvar kaplama-
ları ve zemin yakın dönemde yenilenmiştir. Doğu 
cephede kadınlar mahfiline açılan kapı da sonra 
ki bir dönemde açılmıştır. 
 Yapı büyük ölçüde özgünlüğünü yitirmiş olup 
statik açıdan iyi durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Sefalık Mahallesi’nde bulunan, Hamam 1; merkezi kare planlı, küçük hamam bir sıcaklık 
ve külhandan müteşekkildir. Sıcaklık üzerinde aydınlatma delikleri bulunan tromplu kubbeyle 
örtülüdür. Yığma moloz taşla inşa edilen hamamın yuvarlak kemerli  kapısı batı cephededir. 
Güneyde dar dikdörtgen planlı, tonozlu külhan ve güneybatı köşede ocak bulunur. Cephe taşları 
büyük oranda dökülmüştür. İç mekanda zemin sökülmüş, kurnalar tahrip edilmiştir. Kullanılamaz 
durumdadır.
 Hamam 2;  Küçük hamamın güneyinde soyunmalık, sıcaklık, cehennem ve külhan bölümle-
rinden oluşan daha büyük hamam da yığma moloz taşla inşa edilmiştir. Batı cephe ekseninin 

bir miktar güneyinde bulunan kemer biçimli ka-
pıdan, beşik tonoz örtülü soyunmalık kısmına gi-
rilir. Bu mekanın doğu duvarındaki yuvarlak ke-
mer biçimli basık kapıdan kare mekanlı tromplu 
kubbeyle örtülmüş sıcaklık bölümüne geçiş yapıl-
maktadır. Doğu ve kuzey duvarlardaki kurnalar 
rahatlıkla izlenebilmektedir.  Sıcaklığın kuzeyin-
de, doğu-batı doğrultulu dar dikdörtgen planlı, 
beşik tonoz örtülü külhan ve sarnıç mevcuttur. Sı-
caklığın kuzeybatı köşesine yakın, kemer biçim-
li, basık kapıdan kare planlı, tromplu kubbeyle 
örtülmüş cehenneme ulaşılır. Kubbelerde aydın-
latma delikleri mevcuttur. Büyük oranda tahriba-
ta uğradığından kullanılamaz durumdadır. 

SEFALIK HAMAMLARI

AYBASTI / Sefalık Mahallesi

135

Özel

Hamam

Samsun K.V.K.B.K 28.08.2013-1240
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19. yüzyıl
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2018

 Karamanlı Mahallesi’nde, Kayaların üzerine oturtulan değirmenin  çatısı ve güneydoğu du-
varı tamamen yıkılmıştır, kullanılabilir durumda değildir. 

AYBASTI / Karamanlı Mahallesi

207

Özel

Değirmen

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-683

1- ANITSAL ÇEVRESEL
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20. yüzyıl

DEĞİRMEN

KOPYALANAMAZ 
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SİT ALANI

  Alacalar Deresi’nin batı kenarında ve Karanlık Dere Mevkii olarak adlandırılan mevkide bir 
adet tümülüs tespit edilmiştir. 1/5000 ölçekli G38c-10a nolu halihazır paftadaki yeri işaretle-
nen tümülüsün batısından ve dereye inen doğu yamacıdan yol geçmektedir. Batı tarafı nispeten 
kayalık ve çalılık olan tepenin zirvesinden itibaren güney tarafı fındıklık, kuzeyi ise açık arazi 
durumundadır. Doğu yamacının etekleri ise yığma taş duvarla örülmüştür. Kayalık kesiminde bir 
adet kaçak kazı çukuru açılmış olan tepenin yüzeyinde az miktarda keramik ve kiremit parçala-
rına rastlanmaktadır. 

AYBASTI / Alacalar Mahallesi

-

Özel

Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2006-731

-G38c-10c ANITSAL ÇEVRESEL
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-
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AYBASTI / Esenli Mahallesi

367

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2004-922

2- ANITSAL ÇEVRESEL
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 Esenli (Karamanlı) Mahallesi Mağara Yanı Mevkii’de bulunan, kaya mezarı, zeminden 6 m. 
yükseklikte bulunmaktadır. 
 İki sütunlu ön oda ve arkadaki mezar odası olmak üzere iki bölümlü düzenlenmiştir. Ön 
odanın önündeki sütunlardan birisi kırılmıştır. Sütunlar 25x30 cm.lik dikdörtgen altlıklara otur-
tulmuştur. 114 cm. olan sütun yüksekliği aynı zamanda ön odanın yüksekliğini vermektedir. İki 
sütunlu ön odanın üst kısmında üçgen alınlığa yer verilmemiştir. 40x47 cm.lik dikdörtgen bir 
kapı açıklığıyla girilen mezar odası, dikdörtgene yakın bir plana sahiptir. İç yüksekliği 130 cm. 
olan mezar odasının tavan kısmı, üçgen çatılıdır. Mezar odasında sekiye yer verilmemiş, sade 
bırakılmıştır. Ön cephe bezemesizdir. 
 Doğal şartlar ve insan eliyle oldukça fazla 
tahrip olan mezarın cephesi doğuya bakmakta-
dır.

M.Ö. yüzyıl

ESENLİ KAYA  MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



ÇAMAŞÇAMAŞ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



ÇAMAŞÇAMAŞ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



239

2018

 Edirli Mahallesi’nde bulunan, taş zemin üzerine dolma iki kat olarak R. 1325 (M. 1909) 
yılında inşa edilen konak çevredeki en ihtişamlı yapılardan biridir. Dıştan saçakları dışa taşkın 
kırma çatıyla örtülü olan orta sofalı konağın saçaklarını yan yana yerleştirilmiş profilli konsollar 
taşır. Zemin ve orta kat arasındaki cepheden taşkın, profilli denizlik silmesi taştır. Diğer katlarda-
ki ve cephe köşelerindeki silmeler düz pahlıdır. Tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen biçimli 
olup giyotin tiptedir. 
 Kuzey cephede tali mekânların yerleştirildiği zemin kat ekseninde öne çıkma yapan kare 
planlı verandanın altı sarnıç, kuzey cephesi de yuvarlak kemer Nişli bir çeşme biçiminde düzen-
lenmiştir. Verandaya çıkan merdivenin kolları 
doğu ve batıdan yukarıya doğru çeyrek dönüş 
yaparak ulaşır. Merdiven şebekeleri taştır. Son 
kat eksenindeki üçgen alınlık cumbayı altta dik-
dörtgen prizma ve kaset bezemeli kaidelere otu-
ran, basit kompozit başlıklı iki sütun taşır.   
 Doğu cephede zemin kat ekseninde taş per-
vazlı tali kapı üzerinde kitabesi bulunur. Doğu-
da yer alan müştemilat içindeki ocak buranın 
mutfak ya da aşhane olarak kullanıldığını ve 
pişen nevalenin doğudaki kapı vasıtasıyla eve 
sevk edildiği kuvvetle muhtemeldir. 
 Günümüzde ardiye olarak kullanılan yapıya 
ivedi onarım gerekmektedir. 

ÇAMAŞ / Edirli Mahallesi

-

Özel

Konak

Samsun K.T.V.K.B.K 20.01.2012-223

5162-3 ANITSAL ÇEVRESEL
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KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

CEVATBEY KONAĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Edirli Mahallesi’nde, Kitabesine göre R. 1227 (H.1811) yılında inşa edilen kare planlı, tek 
mekanlı cami dıştan dört pahlı kırma ile profillendirilmiş alınlık silmesi tüm cepheleri dolanır. 
 Moloz taş duvar örgüsü tekniğiyle inşa edilmiş caminin cephe köşelerinde ve pencere per-
vazlarında pahlanmış düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Yapının tüm pencereleri dikdörtgen 
biçimlidir. Kuzey cephe ekseninde üç yönden düz ve kaval silmelerle geçilmiş taş çerçeve içinde 
giriş kapısı bulunur. Kapı üzerinde basit bir sundurma bulunur. Kapının üst ekseninde bulunan 
yatay dikdörtgen biçimli boş çerçeve, günümüzde mevcut olmayan bir kitabeye ait olmalıdır. 
 Ahşap tavanı güneyden harimin üçte birlik kısmı kadar mesafede kuzeye yerleştirilmiş iki 

ahşap paye destekler. Kuzeydeki dikdörtgen 
planlı kadınlar mahfili harimin üçte birlik alanını 
kaplar. Mahfili altta doğu-batı doğrultulu hatıl-
ların oturduğu üçer paye taşımaktadır. Dar dik-
dörtgen biçimli taş çerçeve İçindeki mihrap nişi 
yuvarlak kemer biçimlidir. Çerçeveyi üstte ka-
demelendirilmiş silmeler sınırlar Doğu duvarda 
eksenden güneye kaydırılmış vaaz kürsüsü alı-
şılagelmişin dışında dikdörtgen biçimli bir plat-
formdan oluşur. Bu çıkmaya kuzeyden uzatılan 
merdivenle ulaşılır.
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan 
iyi durumdadır.

EDİRLİ CAMİ

ÇAMAŞ / Edirli  Mahallesi

-

Özel

Cami

Trabzon K.T.V.K.B.K. 19.11.1993-1761

504- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÇAMAŞ / Budak Mahallesi

293

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 20.01.2016-3135

22- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Budak Mahallesi, Eseçukuru Mevkii’nde bulunan mezarlığın mahalle yolunun üst tarafında 
yer aldığı ve yola paralel uzandığı tespit edilmiştir. 
 Yoğun bitki örtüsüyle kaplı mezarlık içerisinde kayın, gürgen, meşe, kestane vb. ağaçlar bu-
lunmakta olup, eski yazısız mezar taşlarının yanı sıra yeni tip mezarlar da bulunmaktadır.   
Bazıları sarıklı, bazıları da kavuklu olan mezarlıktaki mezar taşlarının büyük çoğunluğu tarihsiz 
olup yatık vaziyettedir. Mezarlık içerisinde Osmanlı Dönemi’ne ait kültür varlığı özelliği gösteren 
mezar taşları bulunmakladır

19. yüzyıl

BUDAK MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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DANIŞMAN MEZARLIĞI I

ÇAMAŞ / Danışman Mahallesi

353

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 25.05.2013-1011

26- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Danışman Mahallesi’nde bulunan genişçe bir alana yayılan ve oldukça bakımsız haldeki 
mezarlıkta çok sayıda büyük boyutlu Geç Osmanlı Dönemi’ne ait, bazısı sikkeli mezar taşlarına 
rastlanmıştır. 
 Mezarların ve taşlarının bir kısmı tahrip olmuş vaziyettedir. 

19-20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

DANIŞMAN MEZARLIĞI II

ÇAMAŞ / Danışman Mahallesi

397

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 02.09.2016-3749

3- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Danışman Mahallesi’nde üzerinde kültür varlığı özelliği gösteren mezar taşları bulunan me-
zarlık alana rastlanılmıştır. Bitki örtüsüyle kaplı söz konusu mezarlığın Danışman Mahallesi Mer-
kez Caminin hemen yanında bulunduğu ve mahalle yoluna paralel uzandığı tespit edilmiş olup, 
üzerinde muhtelif ağaçlar ile yeni tip mezar taşlarının bulunduğu anlaşılmıştır. :
 Mezarlık içerisindeki kültür varlığı özelliği gösteren sarıklı mezar taşlarından birinde üstte 
kabartma şeklinde altı satır Osmanlıca yazı, altta kazıma tekniği ile yine Osmanlıca üç satır yazı 
ve H. (1313) tarihi bulunurken, bir diğer kavuklu mezar taşında ise, kare bordur içerisinde dört 
satır Osmanlıca yazı ve H.(1335) tarihi yazılıdır. 
 Bahse konu mezar taşlarının dışında, sarıklı 
ve kavuklu az sayıda eski tip yazısız mezar taş-
ları da mevcuttur.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ORMELİ KAYA MEZARI

ÇAMAŞ / Ormeli Mahallesi

146

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 26.03.2010-2501

1-219 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ormeli Mahallesi, Mağarayanı Mevkii’nde bulunan kaya mezarı, insanın kolay ulaşamaya-
cağı bir noktada yer almaktadır. Dikey dikdörtgen formlu bir girişi olan kaya mezarının mezar 
odası kare planlı olup, yaklaşık 2x2 m. ölçülerindedir. Girişin iki yanında yaklaşık 10-15 cm. 
yüksekliğinde iki adet seki bulunmaktadır. 

M.Ö. 2 yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Fatsa-Çamaş Karayolu’ndan Hisarbey Mahallesi’ne inildikten sonra, köy merkezinden sağa 
dönülerek 1 km. batıya doğru ilerleyen araba yolundan 30 m. yukarıda yer almaktadır. Bolaman 
Deresi’nin 15.km.sine yakın bir yerde ve dereye yaklaşık 500 m.lik mesafededir. 
 Kaya mezarına 58x70 cm.lik bir kapı açıklığıyla girilmektedir. Girişin üst kısmında 22 cm. 
yüksekliğinde üçgen bir alınlık oluşturulmuştur. Üçgen alınlığın ve girişin etrafı 28 cm. enindeki 
düz silmeyle çevrelenmiştir. Üçgen alınlığın içinde ters çizgisel “V” şekline yer verilmiştir. 35 
cm.lik dışa çıkıntı yapan kayanın oyulmasıyla, girişten önce ön oda tarzında ikinci kademeli 
yapı oluşmuştur. 
 Dikdörtgen planlı mezar odası üç sekilidir. 
Girişin karşısındaki seki, diğer iki sekiden 5 
cm. daha yüksekte yer almaktadır. Girişe dik ve 
mezarın orta kısmına denk gelen yerde 45x160 
cm. boyutlarında ve 10 cm. derinliğinde bir kısım 
yer almaktadır. Mezar odasında, girişin sağ 
köşesindeki sekinin üst kısmında sekiden yaklaşık 
65 cm. yükseklikte bir niş yer almaktadır.
 Mezar odasının iç yüksekliği 180 cm.dir. 
Kaya mezarının dış kısmında, girişin önünde 
55x127 cm. ölçülerinde dikdörtgen bir kısma 
yer verilmiştir. 20 cm. derinliğe sahip olan bu 
bölmenin işlevinin ne olduğu belirlenememiştir.

ÇAMAŞ / Hisarbey Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 26.03.2010-2501

4354 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

HİSARBEY KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Fatsa-Çamaş Karayolu’ndan Hisarbey Mahallesi’ne inildikten sonra, köy merkezinden sağa 
dönülerek 1 km. batıya doğru ilerleyen araba yolundan 30 m. yukarıda yer almaktadır. Bola-
man Deresi’nin 15.km.sine yakın bir yerde ve dereye yaklaşık 500 m.lik mesafededir. 
 Derenin doğu yakasında yer alan mezar, eğimli kayalık zemin üzerindedir. Mezarın ön 
cephesi, ana kayanın kenarlarından 80 cm. oyulmasıyla ön oda tarzında yapılmıştır. Mezarın 
giriş kısmı kırılarak tahrip edilmiş 63 cm. olan eni alt kısımda genişletilmiştir. Girişin üzerindeki 
örtü sistemi nedeniyle 25 cm. yüksekliğinde kabarık üçgen bir alınlık yer oluşturulmak istenmiş-
tir. Yaklaşık 63x88 cm.lik bir kapı açıklığıyla girilen mezar odasının iç yüksekliği, 160 cm.dir. 

Mezar odasının duvarları düzleştirilerek üçgen 
şeklinde tavan kısmı oluşturulmuştur. Bununla 
bağlantılı olarak girişin karşısında denk gelecek 
duvarın üst kısmı da üçgen alınlığı andırır tarzda 
yapılmıştır. Cephesi batıya dönük olan mezarın 
üçgen alınlığın içindeki kabartma bezemeden 
başka bezemesi yoktur. 
 Mezarın iç ve dış kısmı oldukça fazla tah-
rip olmuştur. Dikdörtgen planlı mezar odasının 
cephesi kaliteli bir işçilik sergilemektedir.

HİSARBEY KAYA MEZARI II

ÇAMAŞ / Hisarbey Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 26.03.2010-2501

4344 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Sucuali Mahallesi, İnüstü mevkiinde bulunan mezarın ön cephesi, ana kayanın kenarların-
dan yaklaşık 60-70 cm. oyulmasıyla ön oda tarzında yapılmıştır. 
 Girişin çevresi 30 cm. genişliğinde bir bordürle çevrelenmiş ve üst kısımda basık kemer 
formunda alınlık oluşturulmuştur. Mezarın girişi yaklaşık 40x45 cm. ölçülerinde dikdörtgen form-
dadır. Mezar odası yaklaşık olarak 160x190 cm. ölçülerindedir. Mezar odasının duvarları 
düzleştirilerek üçgen şeklinde tavan kısmı oluşturulmuştur. Mezar odasının içi moloz taşlarla dolu 
olduğu için iç yüksekliği alınamamıştır. 
 Mezarın üstünde oda içine açılan 30 cm. çapında düzgün oyunmuş bir delik bulunmaktadır.  

ÇAMAŞ / Çavuşbaşı Mahallesi

282

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 26.03.2010-2501

61G39a06c2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

ÇAVUŞBAŞI KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÇAVUŞBAŞI KAYA MEZARI II

ÇAMAŞ / Çavuşbaşı Mahallesi

282

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 31.08.2012-536

18- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çavuşbaşı Mahallesi’nde bulunan kaya mezarı fındık bahçesinde ve yol kenarında, tek par-
ça sivri bir kaya üzerindedir. Kayanın kuzey cephesinde, yol kotundan biraz yüksekte yer alan 
kaya mezarı, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir niş ve içinde kare planlı küçük bir açıklıkla giri-
len tek mekandan oluşmaktadır. Mezarın oval formdaki iç duvarlarında küçük delikler açılmıştır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÇAMAŞ / Çavuşbaşı Mahallesi

282

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 31.08.2012-536

19G39-A-06-C-2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çavuşbaşı Mahallesi, İbrahim Mevkii’nde bulunan mezar odasına yaklaşık 40x40 cm.lik 
kare formda bir kapı açıklığıyla girilmektedir. 
 Girişin üst kısmında 27 cm. yüksekliğinde üçgen bir alınlık oluşturulmuştur. Üçgen alınlığın 
ve girişin etrafı 15 cm. enindeki düz silmeyle çevrelenmiştir. Dikdörtgen planlı mezar odası üç 
sekilidir. Girişe dik olarak ve sekilerin ortasında 30 cm. genişliğinde, 25 cm. derinliğinde ve 
yaklaşık 1.50 cm. uzunluğunda yürüyüş alanı bulunmaktadır. Mezar odasında, girişin sağında 
duvar üzerinde yaklaşık 35x45 cm. ve 10 cm. derinliğinde bir niş bulunmaktadır. Mezar oda-
sının tavanı sekilerin üzerinden itibaren daralarak sivri tonoz olarak şekillendirilmiştir. Mezar 
odasının iç yüksekliği yaklaşık 120 cm.dir.

M.Ö. 2. yüzyıl

ÇAVUŞBAŞI KAYA MEZARI III

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÇAVUŞBAŞI KAYA MEZARI IV

ÇAMAŞ / Çavuşbaşı Mahallesi

285

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 31.08.2012-536

13- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çavuşbaşı Mahallesi’nde, dik eğimli bir yamaçta ve ormanlık arazi içerisinde yer alan kaya 
mezarı, orta yükseklikte bir kaya kütlesinin vadiye bakan kuzey cephesinde bulunmaktadır. 
 Düzlenmiş kaya yüzeyinde köşeleri yuvarlatılmış dörtgen bir niş içerisinde iki kademeli kare 
bir açıklıktan mezar odasına girilmektedir. Tavanı tonoz örtülü mezar odası tek bir mekandan 
oluşmaktadır. Giriş açıklığının alt kenarı kırılmış olup ön cephe duvarında da küçük bir delik 
açılmış durumdadır. Mezarın ön cephesinde giriş kotuna kadar oluşan dolgu toprağın defineciler 
tarafından hafredildiği gözlenmiştir.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÇAMAŞ / Sarıyakup Mahallesi

1131

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 31.08.2012-537

6G39-A-11-BA ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Sarıyakup Mahallesi, Damsu Mevkiinde bulunan parselin hafif eğimli bir arazi üzerinde yer 
aldığı üzerinde birkaç kaya kütlesi ve değişik türde birkaç ağaç bulunduğu görülmüştür. 
 Söz konusu alanda tek parça ve 3-5 m. çapında yuvarlak boyutlu büyük bir kaya kütlesine 
oyulmuş girişi doğuya bakan bir kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarın bulunduğu kaya kütlesi 
zemin üzerinde yer almakta olup anakaya şeklinde değildir. Giriş açıklığı 1.00x1.00 m. ölçü-
lerinde kare formlu olup kenarları kırılmıştır. Mezar odası 1.30x1.70 m. ölçülerinde olan kaya 
mezarının iç üst kısmı oval şekildedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

SARIYAKUP KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



ÇATALPINARÇATALPINAR

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



ÇATALPINARÇATALPINAR

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Çatalpınar ilçe merkezine yaklaşık 400 m. mesafede yer alan cami 6x7 m. ölçülerinde, 
kareye yakın bir plana sahiptir. Betonarme bir zemin üzerine oturtulmuştur. Duvar örgüsü tama-
men ahşap malzeme kullanılarak indirme tekniğinde yapılmıştır. Köşeler kurt boğazı tekniğinde 
ahşap malzemenin birbirine geçirilmesiyle bağlanmıştır. Ahşap duvarlar ortasında yatay olarak 
kullanılan hatıllarla iki bölüme ayrılmıştır. Giriş kısmı kuzey cepheden tek kanatlı ahşap dikdört-
gen bir kapı açıklığından sağlanmıştır. Ayrıca kuzey doğu köşesinde sonradan kapatılan bir 
kapı açıklığı bulunmaktadır. Doğu ve batı cephelerinde simetrik olarak yerleştirilmiş toplam sekiz 
adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Güneydoğu köşesinde ise dikdörtgen 
formlu tek pencere açıklığı yer almaktadır. 
 Çatı örtüsüne geçiş rutubet ve yağıştan ko-
runmak için yaklaşık 50 cm. genişlikte olan düz 
ve ahşap saçaklardan sağlanmaktadır. Üst örtü 
kırma çatılı olup alaturka kiremitle kaplıdır. Ku-
zey cephede bulunan tek kanatlı ahşap kapı 
açıklığından harim bölümüne geçilmektedir.
 Girişin hemen solunda kadınlar mahfiline 
çıkışı sağlayan ahşap merdivenler yer almakta 
olup kadınlar mahfili “U” biçiminde çevreyi do-
lanmaktadır. Harim kısmının duvarları, mihrap 
ve tavan, tavan lambiri; tabanı ise vernikli ah-
şap ile kaplanmıştır.  

ÇATALPINAR / Merkez Mahallesi

110

-

Cami

S. K.T.V.K.B.K.M 08.10.2015 - 2926

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

MEVLANA CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Akkaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kale, 1. Derece arkeolojik sit alanı olup ka-
lenin üzerine çıkabilmek için, batı tarafından bir yol mevcuttur.Bu dar yol insan eli ile murçla 
taşlara basamak yapılarak oluşturulmuştur. Çevreye hakim kayalıklar üzerinde kurulmuş kalede, 
sur kalıntıları, sarnıçlar ve yerleşim izlerine delalet eden seramik parçalarına rastlanmaktadır. 
Bir kısmının içi toprak ve taşla dolmuştur. Kalenin üstünde değişik yerlerinde 1.5 metre çapında 
2 metre derinliğinde 4 adet sarnıç bulunmaktadır. Murçla açılmıştır. Dairemsi bir görünümdedir.
Kayalıklar üzerine oyularak yapılmış çok sayıda merdiven bulunur. 
 Kalenin üzerine çıkıldığında 60-70 metrekarelik bir düzlük vardır.Düzlüğün güneye bakan 

tarafında kireç üretimi için yapılan yada maden 
cevherine eritmede kullanılan fırın kalıntısına 
benzeyen bir kalıntı mevcuttur.Fırın kalıntısının 
hemen yanında doğu tarafında 30-40 metre-
karelik bir yer daha mevcuttur.Humuslu toprak 
yığıntısı vardır.
  Kale çevreye hakim bir konumdadır.Kaleden 
Bolaman çevresi ve deniz kıyıları görülmektedir. 
Korgan’ın son noktası olan Evricesu Yaylası da 
görülmektedir.
 Defineciler tarafından açılmış çok sayıda 
kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. 

ÇATALPINAR / Akkaya Mahallesi

104

Özel

Kale - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 11.10.1990-855

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

AKKAYA KALESİ-SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

DEHLİZ

ÇATALPINAR / Karahamza Mahallesi

185

Özel

Dehliz

Samsun K.T.V.K.B.K 25.04.2013-991

85- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Karahamza Mahallesi, Abdullah (Kilik) kayası üzerinde bulunan dehliz, doğal kaya oyula-
rak oluşmuştur. 
 Yapım tarihi bilinmeyen dehlizin kullanım amacı da saptanamamıştır. Basamakların zamanla 
aşınarak tahrip olduğu gözlenmiştir. Yaklaşık 80 m. kadar derinliğe gidilebildiği ve bu derinlik-
ten sonra dehliz ağzının düşen taşlarla kapandığı köy sakinlerinden edilen bilgiler arasındadır. 

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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KAYATEPE KAYA MEZARI I

ÇATALPINAR / Kayatepe Mahallesi

175

Özel

1 Nolu Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 25.04.2013-991

54- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kayatepe Mahallesi’nde bulunan büyük boyutlu bir kaya kütlesi üzerinde iki adet kaya me-
zarı tespit edilmiştir. Kaya kütlesinin güney cephesinde olan mezarlar birbirine yaklaşık 6-7m. 
mesafede yapılmışlardır.
 1 nolu kaya mezarı kaya kütlesinin zeminine yakın seviyede 2 nolu mezar ise daha yüksek 
bir noktaya yapılmıştır. 1 nolu kaya mezarının dikey dikdörtgen formlu bir girişi olup giriş açıklı-
ğının ölçüleri 85x120 cm.dir. Kareye yakın dikdörgen formlu mezar odasının ölçüleri 190x250 
cm. olup tavan yüksekliği 140 cm.dir. Tavanı semerdam şekilli olan mezarın tabanında seki olup 
olmadığı zeminin toprak ve benzeri malzemelerle dolması nedeni ile anlaşılamamıştır. İçerisinde 

herhangi bir süsleme, niş, küçük buluntu vb. un-
surlar tespit edilememiş olup gösterişsiz, basit bir 
kaya mezarıdır.
 

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

ÇATALPINAR / Kayatepe Mahallesi

175

Özel

2 Nolu Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 25.04.2013-991

54- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kayatepe Mahallesi’nde bulunan 2 nolu kaya mezarı  diğerine göre daha yüksek bir konum-
dadır. Mezarın giriş çevresi tahrip edilmiş olduğundan giriş bölümü mağara girişini andırmakta-
dır. Dikdörtgen formlu mezar odasının ölçüleri 240x160 cm. olup tavan yüksekliği 130 cm.dir. 
 Mezar odasının zeminde iki adet fazla yüksek olmayan seki bulunmakta olup sekiler arasın-
da kalan bölüm oldukça dardır. İçerisinde herhangi bir süsleme, niş, küçük buluntu vb. unsurlar 
tespit edilememiş olup gösterişsiz, basit bir kaya mezarıdır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KAYATEPE KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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AĞAÇ

ÇATALPINAR / Ortaköy Mahallesi

345

Özel

Ihlamur Ağacı

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2006-728

12- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortaköy mezarlığı içindeki anıtsal ıhlamur ağacının (Latince Malvaceae familyasından) yak-
laşık 200 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Boyu; 20 m., tepe çapı; 24 m., ortalama gövde çapı 
ise 2 m.dir. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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GÜRCEK AHŞAP CAMİ

ÇAYBAŞI / Gürcek Mahallesi

563

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 20.06.2017-4510

17- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Gürcek Mahallesi’nde bulunan caminin, üzerindeki tabeladan 1979 yılında yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan cami kereste halindeki uzun ahşap öğelerden inşa 
edilmiştir. Alt katta iki cephesinde briket malzeme kullanılmıştır. Daha önce kuran kursu olarak 
kullanılmış olan ancak şuan kullanılmayan ve içinde eski eşyalar bulunan küçük bir mekan bulun-
maktadır. Bu kısmın hemen yanında abdest alma yeri mevcut olup, kuzey cephesi kot farkından 
dolayı toprak altında kalmıştır. 
 Güney ve batı cephelerde İkişerden dört pencere bulunmaktadır. Kuzey ve doğu cephe ise 
sağır bırakılmıştır. Pencereler ahşap söveli olup, üst taraf sabit, alt taraf ise iki kanatlıdır. Çift ka-
natlı ve ahşaptan olan giriş kapısı doğu cephede 
yer almakta olup, üç adet beton basamakla ula-
şılmaktadır. 
 Minber üzerindeki yağlı boya ile yapılmış 
mavi zemin üzerine kırmızı renkle oluşturulan iki-
şer adet ay ve yıldız formunun dışında oldukça 
sade olan mihrap, minber ve vaaz kürsüsü de ah-
şap olup üzerileri boyanmıştır. 
 İbadet mekanının kuzey kısmında perde ile 
diğer mekandan ayrılan ve yine kuzey cepheden 
sağlanan kapı ile ulaşılan kadınlar için bir mekan 
oluşturulmuştur. İç kısımda üst örtüyü taşıyan üç 
adet ahşap ayak yer almaktadır. Kırmızı ve mavi 
yağlı boya ile altı kollu yıldız şeklinde süslenen ta-
van içten düz ahşap, dıştan ise kırma çatılı olup, 
kiremitle kaplıdır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Kargalı Mahallesi’nde bulunan, çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa edilmiş iki-
katlı cami, dıştan saçakları hayli dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülmüştür. 
 Yedi satırlık kitabesi günümüze ulaşamamıştır. 19.  yüzyılın sonunda inşa edildiği bilinen 
cami sık rastlanmayan bir takım mimari özelliklere sahiptir.  Kuzey cephenin üst katı, yatay eksen-
de ince çıtaların çapraz biçimde çakılmasıyla baklava dilimi oluşturularak hareketlendirilmiştir. 
Bunun dışında cephe sağırdır.  Harimin batısındaki dikdörtgen planlı mekan, orta noktasından 
itibaren ikiye bölünmüştür. Mekanın kuzeydoğu köşesindeki kapıdan kareye yakın dikdörtgen 
planlı harime girilir. Mahfilin ekseni harime balkon şeklinde bir çıkma yapar. Mahfili altta orta 

kısımında iki masif ayak ile güney sınırında dört 
adet başlıklı ahşap destek taşır. Minber, mihrap 
ve vaaz kürsüsü özenli işçilik gösterir ve yapıyla 
fiziki bütünlükleri yoktur. Mihrabın tepesindeki 
ışınsal geometrik oyma dikkat çekicidir. İkinci 
kata, dikdörtgen planlı mekanın kuzeybatı köşe-
sindeki merdivenlerden çıkılır. Mahfilin kuzey ve 
batısındaki alan koridor biçiminde boş bırakıl-
mıştır. Kuzey koridorun güney eksenindeki kapı-
dan mahfil katına girilir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı, statik açı-
dan gün geçtikçe olumsuz etkilenmektedir. 

KARGALI AHŞAP CAMİİ

ÇAYBAŞI / Kargalı Mahallesi

131

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Ahşap Camii ve Haziresi

Samsun K.T.V.K.B.K 21.07.2001-249

22- ANITSAL ÇEVRESEL
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1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



267

2018

 Yeni Cuma Mahallesi, İçeribükü Mevkii’nde bulunan, kitabesinden edinilen bilgiye göre 
M.1864 yılında yapıldığı saptanan ahşap cami iki katlıdır.
 Kirişlemesi üstten kaplamalı, saçakları cephelerden hayli taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla 
örtülmüş yapı, ilçedeki diğer ahşap camilerle yaklaşık aynı plan tipindedir.Kareye yakın dikdört-
gen planlı,tek mekanlı yapının inşasında ahşap geçme tekniği uygulanmıştır.Yapı 50 cm lik bir taş 
temel üzerine inşa edilmiştir.Doğu cephede eksenden kuzeye kaydırılmış tek kanatlı kapı önünde 
kuzey-güney doğrultulu kareye yakın dikdörtgen planlı bir platformdan ulaşılır.Verandavari bu 
mekanın üzerini örten sundurmayı altta üç ahşap direk taşır. Üst katın zemin seviyesine ekse-
ne yerleştirilen basit malzemeli sundurma, alttaki 
musalla taşını korumaktadır. Harimin doğusunda 
kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı bir ha-
zırlık kısmı mevcuttur. Bu mekanın batı duvarında 
eksenden kuzeye kaydırılmış çift kanatlı kapıdan 
girilir. Kapı ıle mekan arasındaki kat farkı nede-
niyle tek basamakla kapıya ulaşılır.Harim kiriş-
lemesi altta kaplamalı tavanla örtülüdür. Tavan 
göbeği kare biçimli olup merkezindeki kare alan 
yükseltilmiştir. Üst kata güneydoğu köşedeki mer-
divenden çıkılır. Doğu ve güney yönlerde birer 
koridor mevcuttur. Mahfile bu koridorlardan açıl-
mış iki kapıdan girilir. 
 Günümüzde kullanılan yakın dönemde yeni-
lenmiştir olup statik açıdan iyi durumdadır.

ÇAYBAŞI / Yenicuma Mahallesi

323

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 21.07.2001-250

8- ANITSAL ÇEVRESEL
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ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi
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1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

YENİCUMA AHŞAP CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇAYBAŞI / Çayır Mahallesi

388

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 20.03.2014-1663

15 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çayır Mahallesi, Çukurköy Mevkiindeki, taş temel üzerine iki katlı geçme ahşap tekniğiyle 
yapılmış cami dıştan çadır örtüsü tipinde, saçakları cephelerden hayli taşkın ve kirişlemesi üstten 
kaplamalıdır. 
 Kareye yakın dikdörtgen planlı caminin kuzeyindeki mekan betonarmedir.Batı ve doğu cep-
helerde, cephe yüzeylerine eş aralıklarla yerleştirilmiş üçer alt ve üst pencere bulunur. Güney 
cephedeki ikişer alt üst pencere eksenin doğu ve batısına yerleştirilmiştir.Yapının tüm pencereleri 
dikdörtgen biçimli olup, alttakiler ahşap kepenklidir. Yapıya kuzeydeki doğu-batı doğrultulu dik-
dörtgen planlı mekanın batısındaki kapıdan girilir. Mekanın güney duvarında eksende yer alan 

kapı harime açılır. Kuzeydeki kadınlar mahfili-
nin doğu ve batıya uzanan kollarını altta ahşap 
destekler taşır. Kirişlemesi alttan kaplamalı tava-
nın göbeği geometrik süslemelidir. Tüm duvarlar 
ahşap kaplamalıdır. Harimin zeminden tavana 
kadar olan kaplamaları, pencere doğramaları, 
mihrap, minber ve kuzeydeki betonarme kısım 
sonraki dönem eklemesidir. 
 Yapı statik açıdan iyi durumdadır. 

19. yüzyıl

ÇAYIR AHŞAP CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

ÇAYIR MEKTEBİ

ÇAYBAŞI / Çayır Mahallesi

388

Özel

Mektep

Samsun K.V.K.B.K 20.03.2014-1663

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Çayır Mahallesi, Çukurköy Mevkii’nde, mektep olarak kullanılan tek katlı ahşap geçme tek-
niğiyle inşa edilen yapı dıştan çadır örtüsü tipinde, saçakları cephelerden dışa taşkın çatıyla 
örtülmüştür.
  Kare planlı yapının güneybatı köşesi dörtte bir oranında içe çekilmiştir. Çatının burada 
devam eden köşesini altta köşede bir ahşap destek taşır. İçe çekilen bölümün doğu ve kuzey 
duvarlarında birer kapı bulunur. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olan yapının batı ve güney 
cephelerinde birer, doğu ve kuzey cephelerinde eş aralıklı ikişer pencere bulunur.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇAYIR CAMİ ŞADIRVANI

ÇAYBAŞI / Çayır Mahallesi

388

Özel

Şadırvan

Samsun K.V.K.B.K 20.03.2014-1663

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Çayır Mahallesi, Çukurköy Mevkii üzerinde çokgen bir şadırvanla örtülü dört yüzlü taş çeş-
menin kuzey,güney ve batı yüzlerindeki kurna kesintisiz biçimde çeşmeyi döner. 
 Doğu yüz dışındaki tüm yüzler bitkisel ve geometrik kabartmalarla bezenmiştir. Çeşmenin 
aynalıklarıyla niş kısımlarını birbirinden ayıran aşağıya doğru kademelendirilmiş silmeler cep-
heden dışa taşkındır. Bursa kemerli nişleri dıştan kademeli kaval silmeler dolanır. Düz pahlı ve 
kaval silmeli bir çerçevenin iki yanındaki bordürlerin üstlerinde birer kitabe dikdörtgen çerçeve 
içinde yer alır. Kitabenin altındaki bitkisel süslemeler düşey olarak bordürleri geçer. Güney yüz-
de bursa kemerli niş içindeki geometrik kabartmadan merkezden çıkan ışınların dairesel bir form 

oluşturduğu görülür. Bu haliyle bu kabartma bir 
güneş sembolünü anımsatır. Kuzey yüzün Bursa 
kemerli nişi içinde stilize bitkisel bezemeler bulu-
nur. Köşeliklerdeki rozetler geometrik olup, kö-
şeliğin aşağıya doğru devam eden kısımlarında  
birer laleden çıkan ve uçları içeriye döndürülmüş 
selvi motifleri dikkat çekicidir.Çeşmenin güney 
yüzündeki kitabesinde R.1281 (H.1865) tarihi 
okunmaktadır. Toplam beş adet kitabenin dışın-
da elle oyulmuş bir çok tarihin olması ilgi çekici 
bir özelliktir.
 Günümüzde kullanılan çeşme kitabesi ve 
üzerindeki özenli bezemeleriyle benzerleri ara-
sında özel bir öneme sahiptir. Statik açıdan iyi 
durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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CEMALLI MEZARLIK

ÇAYBAŞI / Cemallı Mahallesi

110

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 22.05.2013-1010

49- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Cemallı Mahallesi’nde bulunan ve hala yeni gömü yapılan mezarlıkta eski tarihli birçok 
mezar bulunmaktadır. Mezar taşlarında astrolojik bir takım kabartma ve oymalar içeren mezar 
taşları dikkat çekicidir. 
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18. yüzyıl

KADEMOĞLU KONAĞI

 Bolaman Mahallesi’nde bulunan,  Kademoğlu Konağı, kitabesine göre Haznedaroğlu Abdul-
lah Bey’e ait sur duvarları üzerindeki doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlı, iki katlı konak 1784 
yılında inşa edilmiştir. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatı ile örtülmüştür. Kat araları, cephelerin bir-
leştiği köşeler ve cephe yüzeyleri silmelerle hareketlendirilmiştir. Bodrum pencereleri dışındaki 
diğer pencereler giyotin tiptedir. Zemin kat pencereleri dikdörtgen, son kat pencereleri ise sivri 
kemer biçimli olup bu pencerelerin yayları yukarıya uzatılmış ve çapraz biçimde kıvrılarak üzer-
lerindeki kısa, profilli yatay silmelere saplanmıştır. Bu biçimde cephede dekoratif bir görüntü ya-
ratılmıştır. Sur duvarlarının kuzeyde kalan kısmı 
konağın bodrum katı olarak kullanılmıştır. Kata 
ait yedi taş pervazlı pencere yüzeye eş aralıklar-
la yerleştirilmiştir. Cephedeki iki kat da yatay ve 
düşey silmelerle, eksendeki bir miktar daha geniş 
olmak kaydıyla üçer yüzeye bölünmüştür. Doğu 
cephede zemin kat ekseninde giriş kapısı kapı-
nın kuzeyinde iki güneyinde bir pencere bulunur. 
Son kata ait dört pencere yüzeye eş aralıklarla 
yerleştirilmiştir. Batı cephe önüne sonraki dönem-
de bir ek mekan yapılmıştır. Güney cephe yakın 
dönemde yapılan bir binaya bitiştirilmiştir. 
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde restore 
edilen konak statik açıdan son derece iyi durum-
dadır. 
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18. yüzyıl

 Bolaman Mahallesi’ndeki sur duvarlarının kuzey ucuna inşa edilmiş üç katlı, orta sofalı taş 
konak dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki kırma çatıyla örtülmüştür. Çatı saçağın-
da, uçları aşağı bakan çift sıra geometrik şekilli kuşak dolanır. Kat arasındaki profilli silmeler 
cepheden hafif taşkındır. Cephe köşeleri düşey kesme taşlardan oluşan silmelerle hareketlendi-
rilmiştir. İçe doğru daralan profilli silmelerle çerçevelenmiş düşey dikdörtgen biçimli pencereleri 
giyotin tiptedir. 
  Güney cephe eksenindeki kapı zemin kata açılır. Son kat düzenlemesi orta katın yansıması-
dır. Doğu cephe ekseninde cephe yüzeyinin üçte birlik miktarı kadar bölüm öne doğru çıkma ya-

par. Çıkmanın iki yanındaki pencere düzenleme-
si bir alt katın aynısıdır. Balkonları altta S profilli 
ikişer konsol destekler. Kuzey cephe konağın en 
gösterişli ve dekoratif cephesidir. Denize nazır 
bu cephenin zemin katına ait altı pencere cephe 
yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Balkonun 
kuzey uçları ise metal eli belindelere oturur. Bal-
kon sundurması öne doğru dikdörtgen formda 
taşırılmış ve güney kısımları profilli birer konsola 
oturtulmuştur. Balkona açılan çift kanatlı kapının 
doğu ve batı sövelerine bitiştirilmiş birer pencere 
diğerlerinden bir miktar dar tutulmuştur. Kalan 
dört pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştiril-
miştir. 
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 Bolaman Mahallesi, Cami Caddesi’nde bulunan, sur duvarının güney ucu üzerine inşa edil-
miş ahşap konak Geleneksel Tük Konut Mimarisinin tipik örneklerindendir. 
 İki katlı olan bu yapının zemin katı ahşap iskelet ve moloz dolgu, üst katı ise ahşap iskelet ve 
ahşap kaplama sisteminde yapılmıştır. Yarım adanın 350 m2 alanını kaplayan konağın saçak 
seviyesi mevcut zeminden 12 m. yüksekliktedir. Kuzey yönünden iki kanatlı kapıyla girilen kona-
ğın kuzeydoğu köşesinde bir kilise vardır. Zemin kat bir mutfak, tuvalet, giriş holü ve depodan 
oluşmaktadır. Üst katta ise merkezi bir sofa ve bu sofaya açılan beş odadan oluşmaktır. Odalar-
dan bir tanesi sofadan bölünerek elde edilmiştir. Tavan yükseklikleri ortalama 2.80 m. dir. 
 Konağın girişi güneybatı köşedeki merdi-
venlerin çıktığı aynı köşededir. Kuzey, güney ve 
doğu cepheler yan yana pencere açıklıklarıyla 
geçilmiştir. Kuzeydoğu ve güneydoğu kısımlar 
sur duvarı üzerinden öne doğru çıkma yapmak-
ta olup çıkmayı altta birçok ahşap eli belinde 
desteklemektedir. 
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde resto-
re edilen yapı günümüzde işletme olarak kulla-
nılmakta olup statik açıdan iyi durumdadır. 

18. yüzyıl
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 Kabakdağ Mahallesi, No 10‘da bulunan moloz yığma taş bodrum üzerine, dolma tekniği 
ile inşa edilmiş tek kattan oluşan ev, dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla 
örtülüdür. Batıdaki giriş kapısı önüne bir teras eklenmiştir ve üzeri sac malzeme ile örtülmüştür. 
Kuzey cephe eksenindeki diğer giriş kapısına batıdan uzatılan merdiven ulaşır. Kapının doğu ve 
batısında birer pencere mevcuttur. Batı cephe sağırdır. 
 Günümüzde kullanılan ev örnekleri içinde en basitlerden biridir. 

20. yüzyıl
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 Kabakdağ Mahallesi, No 17’de bulunan,  moloz taş örgü zemin üzerine, ahşap kuzey 
cephesi dışındaki cepheleri muskalı dolma tekniğiyle inşa edilen tek katlı, kare planlı ev dıştan, 
saçakları hafif dışa taşkın, kirişlemesi üstten kaplamalı dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Tüm 
pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Kuzey cephe eksenindeki giriş kapısına batıdan uzatılan mer-
divenle çıkılır. Teras olarak tasarlanan kapı önündeki alan sonraki dönemde tahtalarla gelişigü-
zel kapatılarak dışarıdan yalıtılmıştır. Çatı saçağı bu cephede terasın ön sınırına dek taşırılmış, 
taşan bu kısmı altta ahşap direkler taşımaktadır. Cephenin zemin kat ekseninde bir kapı mevcut-
tur. Güney cephede eksenden başlayıp güneye doğru devam eden tuğla ek mekanın batıdaki 
kapısına kuzeyden uzatılan tek kollu merdiven 
çıkar. Cephenin batısında iki ek mekan üzerin-
de iki olmak üzere toplam dört penceresi bu-
lunur. Doğu cephede yüzeye eş aralıklarla yer-
leştirilmiş beş üst pencere bulunur. Batı cephe 
sağırdır. 
 Günümüzde kısmen kullanılan evin çatı ve 
cephe duvarlarında statik bir takım sorunlar 
oluşmaya başlamıştır. 

19. yüzyıl
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 Kabakdağ Mahallesi, No 26’da bulunan, zemin ve son kata ait taş duvarlarından çok az bir 
kısmı ayakta kalan evin günümüze ulaşmayan kısımlarının ahşap olduğu düşünülmektedir.
 Evin üst kat kapısına ulaşan merdivenin de tamamı ayaktadır. Alt ve üst kata ait ocaklar son 
derece özenli işçilikleriyle göze çarpar. Yıkılmış vaziyetteki bu evin plan, teknik ve strüktür açı-
sından Kabakdağı’ndaki diğer örneklerin tekrarı olduğuna şüphe yoktur. 

20. yüzyıl
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 Kabakdağ Mahallesi, No 27’de bulunan, moloz taş ve ahşap malzeme almaşıklığıyla inşa 
edilen zemin üzerine tek ahşap kattan oluşan kare planlı, köşe sofalı ev dıştan, kirişlemesi üstten 
kaplamalı saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Batı cephede zemin kat seviyesi, eksenden 
güneye dek moloz taş örgü ile inşa edilmiştir. Eksenin kuzeyine kaydırılan kapı açıklığı zemin 
kata aittir. Son kat seviyesindeki ana giriş kapısı eksenden güneye kaydırılmıştır. Kapıya batıdan 
uzatılan tek kollu merdiven taştır. Kata açılan üç pencereden biri kapı ekseninin güneyinde diğer 
ikisi kuzeyindedir. Güney cephenin zemin kat 
seviyesi boyunca  araziye dayandırıldığından 
yalnızca son kat izlenebilmektedir. Kata ait iki 
kepenkli pencere, eksenin iki tarafında bulunur. 
Doğu cephede zemin kat moloz taşla inşa edil-
miş olup, üst katın kuzeyi yıkılmış vaziyettedir. 
Kuzey cephede zemin kata açılan kapı eksen-
dedir. Kapının doğusunda bir pencere bulunur. 
Son kata açılan üç pencere cephe yüzeyine eş 
aralıklarla yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının büyük 
oranda tahrip olduğu gözlenmiştir.  

19. yüzyıl
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 Kabakdağ Mahallesi’nde bulunan, moloz taş örgü zemin üzerine tek ahşap kattan oluşan, 
çift girişli, kare planlı ev dıştan, saçakları hafif dışa taşkın, kirişlemesi üstten kaplamalı çadır 
örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Tüm üst kat pencereleri dikdörtgen biçimli olup kepenklidir. Kuzey cephe eksenindeki üst 
kat kapısına doğudan uzatılmış, düzgün kesme taş gövdeli merdivenle ulaşılır. Kapının doğu 
ve batısında birer pencere mevcuttur. Kapı üzerine altta iki desteğe oturan sundurma bulunur. 
Doğu cephe ekseninin güneyinde zemin kata giriş kapısı bulunur. Son kata açılan eksendeki ka-
pıya kuzeyden uzatılan yine taş gövdeli merdivenle çıkılır. Cephe düzenlemesi kuzeyle aynıdır. 

Güney cephede doğu köşeye, iki kat boyunca 
yükseltilmiş ve öne doğru çıkma yapan küçük bir 
ıslak hacim eklenmiştir. Hacmin batısında kalan 
son kat pencereleri yan yanadır. Batı cephede 
son kat yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilen iki 
pencere yakın zamanda kapatılarak iptal edil-
miştir. 
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde res-
tore edilen ev günümüzde kullanılmaya devam 
edilmekte olup statik açıdan iyi durumdadır. 
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 Kabakdağ Mahallesi, No:100’de bulunan,  kesme taş zemin üzerine tek ahşap kattan olu-
şan, çift girişli, kare planlı ev dıştan, kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları dışa taşkın çadır 
örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Yapının kuzeydoğu köşesi yaklaşık dörtte bir oranında yıkılmıştır. Doğu cephe 
eksenindeki giriş kapısına, kuzeyden uzatılan tek kollu bir merdiven çıkar. Kapının doğusundaki 
geniş ve dönel tipteki pencere kuvvetle muhtemel orijinal değildir. Kuzey cephe eksenindeki 
giriş kapısına doğudan uzatılan tek kollu merdiven ulaşır. Kapının batısında iki pencere üst kata 
aittir. Evin güneybatı köşesi yıkılmıştır. Batı cep-
henin kuzey köşesinde cepheden çıkma yapan 
ve iki kat boyunca yükseltilmiş ek mekân ıslak 
hacimdir. Hacmin batısında zemine ait bir kapı 
mevcuttur. Eksende üst kata açılan tek pencere 
dışında bir açıklık tahribattan dolayı izleneme-
mektedir. Güney cephe zemine açılan tek küçük 
pencere dışında sağırdır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının bir kısmı 
yıkılmış vaziyettedir.
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 Kabakdağ Mahallesi, No:105’de bulunan, görece büyük boyutlu yarı işlenmiş yığma taş ze-
min üzerinde tek ahşap kat olarak inşa edilen kare planlı ev dıştan, kirişlemesi üstten kaplamalı 
saçakları cephelerden taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülmüştür. 
 Ahşap olan asıl yaşam alanı köşelerdeki kurtağzından da anlaşılacağı üzere çivisiz ahşap 
geçme tekniğiyle inşa edilmiştir. Dikdörtgen biçimli pencereleri giyotin tiptedir. Kuzey cephe 
ekseninde üst kat seviyesindeki ana giriş kapısına doğudan uzatılan tek kollu merdivenle çıkılır. 
Kapı üzerindeki sundurma basit malzemeli olup sonraki dönem ekidir. Baklava dilimi motifleriyle 
süslenmiş çift kanatlı kapının batısında iki doğusunda bir pencere mevcuttur. Zemin kata açı-

lan kanatsız kapı açıklığı eksende yer alır. Batı 
cepheye sonradan eklenen tuğla korkuluklu, sac 
sundurmalı, dar, dikdörtgen planlı balkon altta 
yığma taş duvara oturur. Bu cephede üç pence-
re mevcuttur. Güney cephenin batı köşesindeki 
iki kat boyunca yükseltilen küçük mekân ıslak 
hacimdir. Son katın doğu yüzündeki taş örgü 
sonraki dönemde tuğla malzeme ile yenilenmiş-
tir. Doğu cephenin güneyinde son kata açılan 
pencere katın zeminine dek inen ahşap çerçeve 
içine alınmıştır. 
 Günümüzde kısmen kullanılan yapının ça-
tısında ve ana kütlede statik sorunlar oluşmaya 
başlamıştır.
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 Kabakdağ Mahallesi’nde bulunan, taş temel üzerine tek katlı yapı dıştan saçakları dışa taş-
kın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Doğu cephedeki girişe kot farkı nedeniyle üç basamakla ulaşılır. Kapının kuzey ve güne-
yinde birer dikdörtgen pencere bulunur. Moloz taş örgü batı cephe, eksenindeki oldukça dar 
dikdörtgen pencere dışında sağırdır. Güney cephedeki üçer pencere yüzeye eş aralıklarla yer-
leştirilmiştir. Kuzey cephe güneyle simetriktir. Batı cephe dışındaki tüm cepheler yakın dönemde 
çimento esaslı sıva ile sıvanmıştır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı orijinalitesini büyük oranda yitirmiştir.

20. yüzyıl

KONUT
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19. yüzyıl

KONUT

 Kabakdağ Mahallesi, No:107’de bulunan, kesme taş zemin üzerine tek ahşap kattan olu-
şan kare planlı ev dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür.   
Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzre ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup asıl yaşam alanına ait ahşap pervaz 
içine alınmış olanlar giyotin tiptedir ve tümü parmaklıklıdır. Zemin kat ile son kat arasındaki taş 
denizlik silmesi kademeli ve cepheden taşkındır. Cephelerin birleştiği köşeler düşey yerleştirilen 
düz pahlı ve yüzeyden hafif taşkın taşlarla vurgulanmıştır. Üst kat yüzeyinde alttaki kapı açık-
lığı miktarınca alanın iki tarafına birer düşey tahta çakılarak cephe hareketlendirilmiştir. Boş 

bırakılan bu yüzeyin iki yönüne ikişer pencere 
yerleştirilmiştir. Üst kat seviyesinde eksenden do-
ğuya kaydırılmış kapıya doğudan uzatılan tek 
kollu merdiven çıkar. Kapının doğusunda bir, 
batısında iki pencere kata açılır. Batı cephede 
eksenin hafif güneyine yerleştirilmiş son kat sevi-
yesindeki küçük ahşap çıkma ıslak hacme aittir. 
Mekânın güneyindeki taş örgü, iç mekândaki 
ocaktan kaynaklanan yapısal zorunluluğun gös-
tergesidir. 
 Günümüzde kısmen kullanılan ev ahşap 
malzemesinde ve çatısındaki sorunlara rağmen 
statik açıdan iyi durumdadır. 
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 Kabakdağ Mahallesi, No:108’de bulunan, moloz taş örgü zemin üzerine tek ahşap kattan 
oluşan kare planlı ev dıştan, saçakları hafif dışa taşkın, kirişlemesi üstten kaplamalı çadır örtüsü 
tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup ahşap kepenklidir. Kuzey cephede hayli 
geniş tutulmuştur Kapıya batıdan uzatılan yığma taş gövdeli bir merdiven çıkar. Kapının iki ya-
nındaki birer pencere son kata aittir. Batı cephede kuzey köşeye yerleştirilen kapı zemin kata 
aittir. Kapının güneyindeki tek pencere üst katın zemin silmesinde sonlanır. Son kattaki üç pence-
reden biri eksenin kuzeyinde diğer ikisi ise güne-
yinde olup bunlar birbirine bitiştirilmiştir.  Güney 
cephenin son katındaki taş, ahşap almaşıklığı iç 
mekândaki ocaktan kaynaklanan teknik zorunlu-
luğun cepheye yansımasıdır. İkişer ahşap dikme 
arasına doldurulan taş ve tuğla malzeme göze 
çarpar. Doğu cephede zemin kata açılan tek 
pencere eksendedir. Son kat pencereleri batı 
cepheyle simetrik düzenlenmiştir. 
 Günümüzde kısmen kullanılan evin ahşap 
malzemesinde çürümeler meydana gelmiştir. Bu 
durumun statik bir takım sorunları da beraberin-
de getirmesi kaçınılmazdır.
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 Bolaman Mahallesi’nde bulunan, kare planlı, iki katlı, taş ev dıştan dört pahlı kırma çatıyla 
örtülmüştür. 
 Kat araları ve üst katın cephe köşeleri, cepheden hafif taşkın düz pahlı silmelerle vurgulan-
mıştır. Tüm pencereler taş pervazlar içindedir. Eğimli bir araziye konumlandırılan evin kuzey 
cepheden iki katı da izlenebilmektedir. Kuzey cephede, eksenin iki yanındaki giriş kapılarından 
doğudaki taş çerçeveyle çevrelenmiş olup diğerinden bir miktar daha alçaktır. Zemine açılan tek 
pencere eksenin batısındadır. Son kata açılan dört pencere yüzeye iki+iki simetrisiyle yerleştiril-
miştir. Batı cephede zemine açılan üç pencere de parmaklıklıdır. Son kata açılan üç pencereden 

eksenin güneyinde kalan oldukça küçük ebatlar-
dadır. Güney cephe sağırdır. Doğu cephede üst 
kata çıkan merdiven evi zemin katın tamamını 
kuşatır. Eksendeki kapının üzerini örten sundur-
mayı altta iki ahşap destek taşır. Kapının güne-
yinde iki, kuzeyinde bir pencere son kata aittir. 
 Günümüzde kullanılan yapının tüm cephe-
leri sıvanmış olup statik açıdan iyi durumdadır. 
Doğu cephedeki merdiven, merdiven evi, sun-
durma, çatı sonraki dönemde yenilenmiş, kuzey 
cephede zemine açılan kapılardan doğuda ka-
lanı da sonradan açılmıştır.

20. yüzyıl
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 Bolaman Mahallesi’nde bulunan, iki katlı yapının üst örtüsü kırma çatı ile örtülmüştür. Girişi 
kuzeyden sağlanan yapının her iki yönünde birer pencereye yer verilmiştir. Kapının üzerinde 
giriş holünü aydınlatan küçük bir pencere daha yer almaktadır. Pencere söveleri ve duvar köşe-
lerinde düzgün kesme taş kullanılmış olup diğer yerler tuğla ile inşa edilmiştir.
 Köşelerde taşlar duvar yüzeyinden çıkıntılı ve birer atlamalı yapılarak hareketlilik sağlanmış-
tır. İkinci katta üç yönde dörder dikdörtgen giyotin pencereye yer verilmiştir. Pencere üstlerinde 
duvar yüzeyinde rozet gibi duran havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu pencerelerin üstün-
de duvarları çevreleyen silme ve daha üstte konsollarla desteklenen saçakla cepheler sonlandı-
rılmıştır.
 Yapının çatısına son zamanlarda ahşaptan 
küçük bir bölüm eklenmiştir.

19. yüzyıl
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20. yüzyıl

 Bolaman Mahallesi’nde bulunan İki katlı taş yapı dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
Alınlık ve cepheden taşkın denizlik silmeleri kademeli biçimde profillendirilmiştir. Cephe köşeleri 
düşey silmelerle vurgulanırken üst kata ait olanlar, dar dikdörtgen biçimli göbekli kasetlerin alt 
alta yerleştirilmesiyle bezenmiştir. Başlık ve kaideleri yine profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. 
Güney cephe zemininde yüzeye eş aralıklarla açılmış üç kapı bulunur. Son kata ait olan üç 
geniş, kare biçimli, dönel pencere dıştan, cepheden hafif taşkın profilli çerçeveler içerindedir. 
Kademeli silmelerle cepheden görece biraz daha fazla taşırılan pencere denizliklerini altta üçer 
profilli minyatür konsol destekler. Bu konsollar süsleme amacıyla kullanılmıştır. Doğu cephede 

eksenin güneyindeki üst kapısı önüne, iki kat bo-
yunca yükseltilen bir mekân eklenmiştir. Kapıya 
çıkan tek kollu merdiven kuzeyden uzatılmıştır. 
Bu mekânın zemin kat seviyesine bitiştirilmiş ve 
öne doğru çıkma yapan küçük müştemilatın ku-
zey cephesinde kapı, doğu cephesinde genişçe 
bir pencere bulunur. Söz konusu iki mekânında 
üst örtüsü yarım pahlı çatıdır. Kuzey cephede ze-
min kata ait iki küçük, yatay dikdörtgen biçimli 
pencere köşelere yakın konumlandırılmıştır.  
 Yapı günümüzde işyeri olarak işlevlendiril-
miş olup, birtakım önemli değişikler geçirmiştir. 
Buna rağmen statik açıdan iyi durumdadır. 
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19. yüzyıl

KONUT

 Taş yarım kat bodrum üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilen, orta sofalı yapı dıştan dört 
pahlı, saçakları dışa taşkın çatıyla örtülüdür. 
 Saçaklar içbükey olarak tasarlanmıştır. Bodrum ve zemin kat arasındaki denizlik silmesi 
profillidir. Düşey dikdörtgen biçimli pencereleri giyotin tiptedir. Batı cephenin neredeyse ta-
mamı yıkılmıştır. Bodruma açılan yan yana iki kapı eksende bulunur. Eksenin güneyinde yine 
bodruma açılan bir pencere mevcuttur. Kuzey batı köşedeki yığma merdiven evi, kuzeydeki 
terasa aittir. Güney cephede son iki kat izlenebilmektedir. Eksende zemine açılan tek kanatlı 
kapının doğu lentosuna yapışık bir pencere ile batıda bir pencere bulunur. Doğu cephede bod-
rum kat seviyesinde üç küçük pencere bulunur. 
Kuzey köşedeki kapı yine bodruma aittir. Son 
iki kattaki üçer pencereden güneyde kalan ikişer 
tanesi neredeyse birbirine bitiştirilmiştir. Kalan 
birer tanesi kuzey köşeye yakın biçimde yalnız 
bırakılmışlardır. Kuzey cephede zemin kat sevi-
yesindeki terasa güneyden uzatılan merdivenle 
ulaşılır. Cephe eksenindeki kapının doğu ve ba-
tısındaki üçer pencere zemin kata açılır. Son kat 
yüzeyindeki altı pencere eş aralıklarla yerleştiril-
miştir. 
 Günümüzde terk edilmiş vaziyetteki yapı 
harabeye dönmek üzere olup, statik açıdan son 
derece kötü durumdadır
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 Kabakdağ Mahallesi, No:109’da bulunan düzgün kesme taş örgü zemin üzerine tek ahşap 
kattan oluşan kare planlı ev dıştan, saçakları hafif dışa taşkın, kirişlemesi alttan kaplamalı çadır 
örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür.
 Çatının doğudaki ve güneydeki saçağı öndeki terası kapatacak biçimde öne taşırılmış ve doğu 
kanadın eksenine üçgen bir alınlık yerleştirilmiştir. Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere 
ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan inşa edilmiştir. Tüm üst kat pencereleri dikdörtgen 
biçimli olup giyotin tiptedir. Kat arasında görece geniş yüzeyli, düz pahlanmış silme cepheleri do-
lanır. Alt kat pencereleri, cepheden hafif taşkın pervazlar içindedir. Doğu cephe eksenindeki ana 

kapıya kuzeyden uzatılan moloz taş gövdeli bir 
merdiven çıkar. Yapının güney ve doğu cephe-
lerinde son kat seviyesini “L” biçimli bir teras ku-
şatır. Güney cephe moloz taş duvar örgüsü olup 
eksende günümüzde kapatılmış bir zemin kat 
kapısı bulunur. Üst kattaki terası altta onbir adet 
profilli taş konsol destekler. Batı cephenin zemin 
katında yığma moloz taş kullanılmıştır. Güneyba-
tı köşede iki kat boyunca yükseltilmiş, cepheden 
çıkma yapan ek mekân ıslak hacimdir. Son katta-
ki taş-ahşap iç mekandaki ocaktan kaynaklanan 
teknik zorunluluğun cepheye yansımasıdır.
 Günümüzde kısmen kullanılan yapının ah-
şap malzemesinde ve çatısında bazı statik sorun-
lar mevcuttur. 
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19. yüzyıl

 Kabakdağ Mahallesi, No: 161’de bulunan, moloz taş zemin üzerine tek kattan oluşan, ah-
şap çatılı dolma tekniğiyle inşa edilmiş kare planlı ev, dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü 
tipindeki çatıyla örtülüdür. Orijinal pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Doğu 
cephede, üst kat seviyesinde güneyden başlayıp cephe yüzeyinin üçte ikilik alanı miktarınca uza-
nan çıkmanın kuzeyindeki kapıya yine kuzeyden uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılır. Çıkmanın 
güney sınırı güney cepheden uzatılan, kalın taş duvara oturur. Asıl kütleye ait eksenin kuzeyin-
deki geniş, dönel pencere yakın dönem eklemesidir. Güney cephede zemin kata açılan oldukça 
küçük ebatlardaki beş pencere cepheye bir simetri gözetilmeden yerleştirilmiştir. Cephenin son 
katına ait iki pencere orijinal olmayıp, dönel tip-
tedir ve hayli geniştir. Kuzey cephe ekseninde 
tek pencere mevcuttur. Batı cephe eksenindeki 
çıkmanın üzeri kırma çatıyla örtülü olup kuzeyin-
deki kapıya yine kuzeyden uzatılan merdiven-
le çıkılır. Çıkmanın batı cephesinde ikiz giyotin 
pencere bulunur. Eksenin kuzey ve güneyindeki 
pencereler sonradan genişletilmiş olup ikisi de 
günümüzde iptal edilmiştir. 
 Günümüzde oturulmayan ev cephelerinde 
en fazla değişiklik yapılan örneklerdendir. Sta-
tik ve mimari strüktür açısından ciddi sorunlarla 
karşı karşıyadır.
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 Kabakdağ Mahallesi, No:162’de bulunan moloz yığma taş zemin üzerine tek kattan oluşan, 
dolma tekniğiyle inşa edilmiş kare planlı ev, dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki 
çatıyla örtülüdür. 
 Tüm pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Güney cephede çatı saçağı beşte bir oranında çıkma 
yapar, çıkmayı altta dört ahşap destek taşır. Cephe eksenindeki kapının doğu ve batısında birer 
pencere mevcuttur. Doğu cephedeki ikinci giriş kapısına güneyden uzatılan merdiven ulaşılır. 
Merdiven evinin eksenindeki kapıdan zemine girilir. Kuzey cephenin doğu köşesindeki çıkma 
doğu cephedeki terasın uzantısıdır. Bu cephede zemin kata açılan tek küçük pencere eksende 

yer alır. Son katın üç penceresi cephe yüzeyine 
eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Batı cephede farklı 
malzeme almaşıklığı dikkat çeker ve sağırdır. 
 Günümüzde oturulmayan evde çok ciddi 
boyutlarda statik sorunlar meydana gelmiştir.

20. yüzyıl
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20. yüzyıl

 Kabakdağ Mahallesi, No:163’de bulunan kesme taş zemin üzerine tek kattan oluşan, tuğla 
malzemenin kullanıldığı dolma tekniğiyle inşa edilmiş kare planlı ev, dıştan saçakları dışa taşkın 
çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Profilli Alınlık silmesi saçak altlarını tüm cephelerde dolanır. Saçak altlarını boydan boya ge-
çen, yan yana tekrarlanan, sivri uçları aşağı dönük hilal şeridi geçer. Katların birleştiği bölümde 
yine uçları aşağı dönük, kabartma tekniğiyle yapılmış “dendan” sırası kat arası silmesi olarak 
tasarlanmıştır. Cephelerin birleştiği köşeler plastırvari bir düzenlemeyle vurgulanmış olup her köşe-
de kaideleri profillendirilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Zemin kat 
pencereleri taş pervazlar içine yerleştirilmişlerdir. 
Kuzey bölümüne dikdörtgen planlı ve son kat 
zeminine dek yükseltilmiş sarnıç mevcuttur. Son 
kat seviyesinde cephe eksenindeki cumba kırma 
çatıyla örtülüdür. Cumbanın kuzey tarafı alttaki 
sarnıca otururken, güney köşesini beton direk ta-
şır. Kuzey cephe eksenindeki cumbanın altı ba-
tıya kadar kapatılarak buraya bir mekân eklen-
miştir. Mekâna batı cephesindeki kapıdan girilir. 
Son kattaki taş ve tuğla almaşıklığı iç mekândaki 
ocakların varlığı nedeniyle meydana gelen strük-
türel zorunlulukların izidir. 
 Günümüzde kullanılan yapıya bir takım ek 
mekânlar yapılsa da örnekleri arasında en ba-
kımlı ve özenli örnektir denebilir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kabakdağ Mahallesi, No:152’de bulunan, kesme taş zemin üzerine tek ahşap kattan oluşan 
kare planlı ev dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup asıl yaşam alanına ait ahşap pervaz 
içine alınmış olanlar giyotin tiptedir ve tümü parmaklıklıdır. Batı cephede zemin kata açılan ek-
sendeki iki kapı birbirine bitiştirilmiştir. Son kat eksenindeki kapıya ulaşan merdiven günümüze 
ulaşamamıştır. Kapı sövesinin iki yanına ahşap kalaslar çakılarak saçak altına dek yükselen bir 
çerçeve oluşturulmuştur. Cephe ekseninin iki yanındaki birer pencerenin iç söveleri hizasında 

yüzeyler ikiye bölünmüş ve birer pencere köşe-
lere yakın yüzeyler içine yerleştirilmişlerdir. Ku-
zey cephede zemin kata ait iki pencere üstteki 
pencerelerden bir miktar küçük tutularak eksenin 
hemen iki yanına yerleştirilmiştir. Son kat sevi-
yesi, iki ahşap kalasla üç eşit yüzeye bölünmüş 
ve bu yüzeylere birer pencere açılmıştır. Doğu 
cephedeki ahşap-taş almaşıklığı iç mekândaki 
ocaklardan kaynaklanan yapısal zorunluluğun 
cepheye yansımasıdır. Güney cephede zemine 
açılan tek pencere bulunur. Son kata açılan iki 
pencere yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kısmen kullanılan evde statik 
bir takım sorunlar baş göstermiştir. 

FATSA / Kabakdağ Mahallesi
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Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385

29G39-A-02-D-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
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19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



297

2018

KONUT

FATSA / Kabakdağ Mahallesi

147

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385

1G39-A-02-D-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
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YERi
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1      2      3 1      2      3

  Kabakdağ Mahallesi, No:151’de bulunan, düzgün kesme taş zemin üzerine tek ahşap kat-
tan oluşan kare planlı ev dıştan kirişlemesi alttan kaplamalı saçakları hafif dışa taşkın çadır 
örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. Saçakları uçları aşağı bakan, yan yana lale oymaları dolanır. 
Evin doğu ve güneyinde üst katlar ahşap, kuzey ve batı cepheler tuğla malzemeyle dolma tekni-
ğinde inşa edilmiştir. Dikdörtgen biçimli pencereleri dikdörtgen giyotin tiptedir. Doğu cephede 
son katın zemin seviyesinden bir miktar yükseltilmiş brandalı tuğla bir teras eklenmiş üzeri sacla 
kapatılmıştır. Son kata açılan üç pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Kuzey 
cephe eksenindeki çift kanatlı kapıya doğudan uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılır. Kapı önüne 
inşa edilen tuğla gövdeli terasın, tuğla korkuluk 
kapıyı iptal edecek biçimde örülmüştür. Kapının 
doğu ve batısında birer pencere son kata aittir. 
Sağır olan güney cepheye yine tali bir odunluk 
eklenmiştir. Batı cephede zemin kat ekseninde 
tek, son katta üç pencere mevcuttur. 
 Günümüzde kullanılan eve birçok tali mekân 
eklenmiş olup, statik açıdan görece iyi durumda-
dır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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FATSA / Kabakdağ Mahallesi

151

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385

39G39-A-01-C-3-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT
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1      2      3 1      2      3

 Kabakdağ Mahallesi No:155’de bulunan, moloz taş zemin üzerine tek ahşap kattan oluşan, 
çift girişli, kare planlı ev dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür.
 Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Batı cephe ekseninin gü-
ney kısmı, ahşap çatılı dolma tekniği ile inşa edilmiştir. Zemin kat seviyesinde eksenin güneyine 
kaydırılmış kapı bulunur. Asıl giriş olan eksendeki kapıya kuzeyden uzatılan tek kollu merdivenle 
ulaşılır. Kapının kuzeyindeki üst pencere küçük ebatlardadır, güneyinde iki pencere bulunur. 
Kapı üzerinde öne taşırılmış sundurmayı altta, merdivene oturan iki ahşap destek taşır.  Kuzey 

cephe eksenindeki ikinci giriş kapısı üzerindeki 
sundurmayı altta üç ahşap destek taşır. Kapı-
nın doğu ve batısında birer pencere mevcuttur. 
Doğu cephe son kata açılan tek pencere dışında 
sağırdır. Güney cephenin doğusunda bir balkon 
batısında iki pencere son kat seviyesindedir. 
 Günümüzde kısmen kullanılan ev statik açı-
dan ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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KONUT

FATSA / Kabakdağ Mahallesi

162
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Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385

10G39-A-01-C-4-B ANITSAL ÇEVRESEL
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1      2      3 1      2      3

 Kabakdağ Mahalle, No:99’da bulunan moloz taş zemin üzerine tek ahşap kattan oluşan 
kare planlı ev dıştan kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki 
çatıyla örtülüdür. Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi 
kullanılmadan inşa edilmiştir. Dikdörtgen biçimli pencereleri dikdörtgen giyotin tiptedir. Doğu 
cephede zemin kata açılan kapı eksenden hafifçe güneye kaydırılmıştır. Üst kat ekseninin kuze-
yinde bulunan kapıya kuzeyden uzanan tek kollu merdiven ulaşır. Kapının kuzeyinde küçük kare 
bir pencere bulunur. Cephenin kuzey kısmı yarısından itibaren içe çekilmiştir. Kapının güneyin-
de iki pencere mevcuttur.  Kuzey cephe sağırdır. 
Batı cephenin güney köşesinde iki kat boyunca 
yükseltilen ıslak hacim eki bulunur. Cephedeki 
iki pencere üst kata aittir. 
 Günümüzde kullanılan evin bir takım statik 
sorunları mevcuttur.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Kabakdağ Mahalle’de bulunan kesme taş ve tuğlanın almaşık biçimde kullanıldığı zemin 
üzerine tek ahşap kattan oluşan kare planlı ev dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki 
çatıyla örtülüdür. 
 Köşelerdeki kurtağızlarından anlaşıldığı üzere ev ahşap geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup üst kattakiler kepenkli ve giyotin tiptedir. 
Doğu cephe ekseninde iki kat boyunca öne doğru çıkma yapan ek mekânın kuzey cephesine 
açılan kapıya kuzeyden uzatılan taş, tek kollu merdiven ulaşır. Mekânın üzeri çatı saçağının 
hemen altındaki yarım pahlı çatıyla örtülmüştür. Mekânın güneyinde son kata açılan bir pencere 

mevcuttur. Kuzey cephede zemin kat seviyesin-
de tuğla malzeme, eksenin doğusundaki kapı 
sövelerinde ise düzgün kesme taş kullanılmıştır. 
Kapının batısında bir pencere bulunur. Son kat 
iki ahşap dikmeyle üç yüzeye bölünmüş, eksen-
deki ve onun batısındaki yüzeylere birer, doğu-
dakine iki pencere yerleştirilmiştir. Batı cephenin 
sağır zemin katında düzgün kesme taş kullanıl-
mıştır. Cephe ekseninde bir ucu yığma taş pa-
yeye oturan, dar dikdörtgen planlı, cepheden 
hayli öne taşkın bir ıslak hacim bulunur. Hacim 
kırma çatıyla örtülmüş olup tuğla malzemeyle 
inşa edilmiştir. 
 Günümüzde kısmen kullanılan yapı statik 
açıdan iyi durumdadır.

FATSA / Kabakdağ Mahallesi
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Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385
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FATSA / Kabakdağ Mahallesi
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Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385

2G39-A-01-C-4-B ANITSAL ÇEVRESEL
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 Kabakdağ Mahalle, No: 68’de kesme taş zemin üzerine tek kattan oluşan, dolma tekniğiyle 
inşa edilmiş kare planlı ev, dıştan saçakları dışa taşkın çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülüdür. 
 Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup asıl yaşam alanına ait olan orijinal pencereler gi-
yotin tiptedir. Güney cephe eksenindeki kapıya doğudan uzatılan tek kollu, kesme taş gövdeli 
merdivenle ulaşılır. Merdiven evinin batısındaki kapı zemin kata açılır. Üst kat kapısının iki 
yanındaki birer pencereden batıdaki yakın dönemde genişletilerek dönel tipe çevrilmiştir. Doğu 
cephede son kat eksenindeki ikinci giriş kapısına güneyden uzanan tek kollu merdiven güney-
dekinin aynısıdır. Merdiven evinin kuzeyindeki kapı yine zemin kata aittir. Son kat kapısının 
kuzeyindeki ek mekânın girişi güneydedir ve 
ıslak hacim olarak kullanılmaktadır. Çıkmayı alt-
ta kirişler taşır. Kapının güneyinde bir pencere 
mevcuttur. Kuzey cephenin son kat yüzeyindeki 
doğramaları yenilenmiş üçer pencere cephe yü-
zeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Batı cephe, 
son kat seviyesinde eksenindeki küçük boyutlu, 
cepheden taşkın tali ıslak hacim dışında sağır-
dır. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen 
yapı statik açıdan iyi durumdadır.

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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KONUT

FATSA / Kabakdağ Mahallesi
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Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1385
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 Kabakdağ Mahalle’deki moloz yığma taş zemin kat duvarları ile üst katın doğu duvarı günü-
müze ulaşmıştır. Kare planlı evin üst katında işçilikli ocak nişleri ve dolap nişleri dikkat çeker. 
 Günümüze ulaşmayan kısımların ahşap olduğu kuvvetle muhtemeldir. Kabakdağı’ndaki di-
ğer ev örnekleriyle plan, teknik ve mimari strüktür açısından örtüşmektedir. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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HACI HULUSİ BABA (TEKKE) CAMİ

FATSA / Mustafa Kemal Paşa Mah.

32

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 08.09.2001-278

127-30 VD ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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TESCiL KARARI
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20. yüzyıl

 Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan, kuzey- güney doğrultulu, dikdörtgen planlı, mo-
loz taş örgü küçük boyutlardaki cami dıştan saçakları cepheden taşkın kırma çatıyla örtülmüştür.
  Alınlık silmesi düz pahlıdır. Aynı biçimde cephelerin birleştiği köşeler düzgün kesme taşlarla 
vurgulanmıştır. Dikdörtgen biçimli pencereleri cepheden hafif taşkın taş pervazlar içinde bulunur-
lar. Kuzey cephe eksenindeki taş çerçeveli, kemer biçimli kapıyı, en içte birkaç kademeli silme do-
lanır. Kapı üzerindeki mermer panodaki kitabesine göre H. 1330 (M.1911) yılında inşa edilmiştir. 
Güney cephede eksenin doğu ve batısında birer alt ve üst pencere mevcuttur. Üst pencereler hayli 
küçük boyutludur. Güneybatı köşedeki hayli kısa taş minare dikdörtgen prizma bir kürsüye oturur, 
pabuç kısmının köşeleri pahlanmıştır. Tek şerefe-
sinin altını geometrik bezemeli bir bilezik dolanır. 
Şerefe şebekesi üzerinde dikdörtgen kabartmalar 
bulunur. Harime pencereler basık kemer biçimli 
derin nişler içinde yansır. Kadınlar mahfili yer ve 
tavan döşemeleri, minber ve vaaz kürsüsü yeni-
lenmiştir. Mahfil altındaki desteklerin arası ke-
merle geçilmiştir. Kuzeybatı köşedeki merdiven 
mahfile çıkar. Tüm mekan kalem işleriyle süslen-
miştir. Yuvarlak kemerli, geometrik işlemeli mih-
rap taştır. Kemeriyle üstündeki dikdörtgen kitabe 
arasında kalem işi kufi üslupla yazılmış başka bir 
yazıt bulunur. 
 Yakın zamanda restore edilen ve hala ibade-
te açık olan cami statik açıdan iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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BOLAMAN GÖLBAŞI CAMİ

FATSA / Bolaman Mahallesi

-

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 15.11.2003-815

5-66-5 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Bolaman Mahallesi’nde bulunan cami ana mekan, mahfil kat ve bodrum kattan oluşmakta-
dır. Giriş kuzey cephesinden olup kemerli ahşap iki kanatlı bir kapıdan yapıya girilmektedir. Gi-
rişin sağ tarafınfa batı cephesinde  minare girişi bulunmaktadır. Sözlü kaynaklara göre minare 
depremde yıkılmıştır.  
 Güney beden duvarı üzerinde mihrap ve minber bulunmaktadır. Mihrabın iki yanında pen-
cereler bulunup pencerelerin alın kısmında nişler olduğu sanılmaktadır. Ancak bununla ilgili 
herhangi bir veri yoktur.
 Doğu beden duvarında ise ahşap vaaz kürsüsü ve dört adet pencere bulunmaktadır aynı 

şekilde bu pencerelerin üst kısmındada işler ol-
duğu düşünülmektedir.
 Batı beden duvarı ise dört adet pencere-
den oluşmaktadır. Aynı şekilde bu pencerelerin 
üst kısmındada nişler olduğu düşünülmektedir.
Kuzey beden duvarında ise giriş kapısı vardır. 
Mahfil kat ise bu cepheye yaslanmıştır.
  Ana mekânın zemini ahşap kaplama ta-
vanı ise çıtalı ahşap tavan kaplamasıdır. Mah-
fil katta harim kattan devam eden doğu beden 
duvarında bir, güney beden duvarında iki, batı 
beden duvarında bir olmak üzere toplam dört 
adet pencere vardır. Zemini ahşap döşeme tava-
nı çıtalı ahşap tavan kaplamasıdır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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FATSA / Müezzinoğlu Mahallesi
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Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 14.04.2011-3043
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 Müezzinoğlu Mahallesi’nde bulunan caminin kare planlı olduğu ve ahşap malzemenin çivi 
kullanılmadan birbirine geçirilmesi tekniğiyle yapıldığı görülmüştür. 
 İki katlı olan cami, yerden yaklaşık 50 cm. yükseklikte yığma taş blokların üzerine oturmak-
tadır. Katlar birbirinden ahşap hatıllarla ayrılmaktadır. Her cephe dikey ahşap hatıllarla üçe 
bölünmüş olup, giriş kuzey cepheden sağlanmaktadır. Pencereler dikdörtgen formlu olup, söveleri 
ahşaptır.  Güney cephe ise sağırdır. Marsilya tipi kiremit kullanılan üst örtü kırma çatılıdır. Çatı 
saçakları dışa taşkın olup, ahşap konsollarla desteklenmiştir. İç mekanda, girişin hemen sağın-
da kadınlar mahfiline çıkışı sağlayan ahşap merdiven bulunmaktadır. Ahşap ayaklarla taşınan 
kadınlar mahfilinin korkulukları oyma tekniğiyle 
hareketlendirilmiş olup, mahfil korkuluklarının 
mihraba paralel kısmı yarım ay şeklinde düzen-
lenmiştir. Mahfil üstü tavan sonradan yenilenmiş-
tir. Mihrap ve minber ahşap olup, boyanmıştır. 
Mihrabın üst kısmının iki yanında üçgen formlu 
iki küçük alınlık ve ortasında ay-yıldız motifi bu-
lunmaktadır. Minber kapısının yuvarlak kemer 
formlu kısmı ile korkulukları da oyma tekniği ile 
işlenmiş olup oturmak için ayrılan kısım iki katlı 
olarak yapılmıştır. Mihrabın yanında vaiz kürsüsü 
bulunmaktadır. 
 Ahşap tavanda bitkisel ve dairesel motifler 
yine oyma tekniği ile dört kademeli olarak yapıl-
mıştır. 

19. yüzyıl

MÜEZZİNOĞLU AHŞAP CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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VAKIF CAMİ

FATSA / Yalıköy Mahallesi

-

Özel

Cami

Trabzon K.T.V.K.B.K. 18.12.1992-1509

1892- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yalıköy Mahallesi’nde bulunan, tamamı moloz taş örgü olan kareye yakın planlı cami dıştan 
saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Cephelerdeki alt pencereler büyük boyutlu olup dikdörtgen biçimli üst pencereler ise yine 
dikdörtgen yakın biçimli ve hayli küçük olup, iki tip pencere de üst köşeleri yuvarlatılmış taş 
pervazlar ve hafif derin nişler içine yerleştirilmiştir. Kuzey kısma restorasyon esnasında tüm ala-
nın üçte birlik kısmı kadar üç revaklı bir son cemaat yeri eklenmiştir. Kemerler doğu-batı ve ku-
zey-güney yönlerine atılmıştır. Kemerlerin oturduğu çokgen biçimli sütunların başlık ve kaideleri 
gayet sade biçimde düzenlenmiştir. Cephe eksenindeki kapının doğu ve batısında birer pencere 

bulunur. Doğu ve batı cephe düzenlemeleri si-
metriktir. Altta yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiş 
üç pencereden dışta kalan son iki tanesinin üze-
rinde birer üst pencere bulunur. Güney cephede 
eksenin iki yanında birer pencere bulunur. Dış 
mekan pencereleri harime görece derin nişler 
içinde yansıtılmıştır. Zemin ve tavan kaplama-
ları orijinal değildir. Kuzeydeki kadınlar mahfili 
kafeslerle harimden yalıtılmış olup altta ahşap 
desteklere oturur. Taş mihrap nişi oldukça sade 
biçimde düzenlenmiştir. 
 Yakın zamanda restore edilen cami ibade-
te açıktır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / Aşağıyavaş Mahallesi

235

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 29.08.2014-2090

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Aşağıyavaş Mahallesi’nde bulunan cami, Fatsa’ya 17 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Kareye 
yakın dikdörtgen planlı olan cami kurtağzı tekniğiyle çivisiz olarak yapılmıştır. Kuzey cephesine 
sonradan basit bir son cemaat yeri yapılmıştır. Camiinin harim kısmının üst katında geniş bir 
mahfil katı yer almakta olup diğer ahşap camilere göre mahfil katı daha geniş tutulmuştur. Üst 
katı ortada iki adet dikme desteklemektedir. Caminin yan cephelerinde altta ve üstte olmak üzere 
ikişer adet orijinal olmayan pencere bulunmaktadır. Güney cephesindeki pencerelerde aydınlat-
ma yetersiz olduğu için sonradan açılmıştır. 
 Yapılan incelemeler sonucunda çatının aktığı görülmekte ve aktarılması gerekmektedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

AŞAĞIYAVAŞ AHŞAP CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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FATSA / Oluklu Mahallesi

110

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 20.01.2016-3130

13- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

OLUKLU AHŞAP CAMİİ

 Oluklu Mahallesi’nde bulunan cami, kare planlı, kırma çatılı küçük camiler grubuna gir-
mektedir. Tamamen ahşaptan yapılmış olup, üst örtü alaturka kiremitle kaplıdır. Kuzey ve batı 
cephesinde yapı, belirli aralıklarla kesme taş bloklar üzerine oturtulmuş olup, camiinin minaresi 
bulunmamaktadır. 
 Yapının cephe duvarları, yatay hatıllarla hareketlendirilmiştir. Yapının asıl giriş kapısı kuzey 
cephesinde yer almakta iken, söz konusu kapı günümüzde kapatılmıştır. Camiye giriş doğu cep-
hesinden sağlanmakta olup, giriş kapısı sundurmalıdır. 
 Yapı dış cephe duvarları itibariyle sade düzenlenmiştir. Cephelerin sadeliğine rağmen, iç-

teki mihrap, minber ve tavanda gerçekleştirilen 
geometrik süslemelerle camii içerisinde tezyinat 
zenginleştirilmiştir. Dört ahşap sütun üzerine 
oturan kadınlar mahfili ve vaaz kürsüsünde yer 
alan süslemeler de iç mekandaki diğer mimari 
öğelerdeki süslemelere paralellik göstermekte-
dir. Özellikle, tavan kısmında yer alan abartılı 
ahşap göbek süslemesi, yapının iç mekanına 
oldukça hareketli bir görünüm kazandırmıştır. 
Camii geç devir Osmanlı camileri içinde yer al-
makta olup, özellikle iç mimarisindeki ahşap el 
işçiliği süslemesiyle ve bölgeye özgü ağaç süs-
lemeleri açısından önem arz etmektedir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / İslamdağ Mahallesi

159

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 26.10.2017-4814

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

İSLAMDAĞ CAMİİ

  İslamdağ Mahallesi, Ankoğlu mevkiinde mezarlık alanı içinde bulunan cami mihraba dik 
uzanan dikdörtgen planlı, iki katlı olarak düzenlenmiş üst örtüsü kırma çatı olup kiremitle örtül-
müştür. 
 Dış cepheleri sıva ile kapatılmış olan caminin, güney cephesinin üst katında dikdörtgen 
açıklıklı iki pencere yer almaktadır. Batı cephede üst katta üç alt katta üç olmak üzere dikdört-
gen formlu altı pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğu cephede üst katta üç pencere açıklığı yer 
alırken alt katın sağında iki pencere açıklığı solunda ise üst kat penceresinin tam altında muhte-
melen sonradan pencerenin kapıya çevrilerek mahfil katma dışarıdan çıkışı sağlamak amacıyla 

oluşturulmuş kapı açıklığı yer almaktadır. Kuzey 
cephede ise üst katta iki pencere açıklığı bulu-
nurken alt katın solunda bir pencere açıklığı ve 
tam ortasında giriş kapısı konumlandırılmıştır. 
 Girişin sağından ahşap merdivenle mahfil 
katına çıkış bulunmaktadır. Harim kısmı güney 
kuzey doğrultuda yerleştirilmiş iki sıra altı adet 
ahşap dikmelerle üç bölüme ayrılmıştır. Güney 
cephenin tam ortasındaki mihrap, ahşap bir niş 
bulunmaktadır. Bu cephenin sol kösesinde vaaz 
kürsüsü sağ köşesinde ise yine ahşaptan yapıl-
mış minber yer almaktadır. Tavanın mihraba ya-
kın kısmında kare formlu iç içe geçmiş ve büyük 
ölçüde orijinalliğini korumuş olan ahşap tavan 
bulunmaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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FATSA / Meşebükü Mahallesi

-

Özel

Mescid

Samsun K.T.V.K.B.K 21.07.2001-248

10699 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Meşebükü Mahallesi’nde 2007 yılında yanan mescid yerine betonarme malzemeden olduk-
ça küçük boyutlu, kare planlı bir mescid inşa edilmiştir. 
 Yapı orjinalinde ahşap çatkı arası yığma tuğla malzeme ile tek katlı ve kiremit çatılı olarak 
inşa edilmiştir.
 Zemini kuzey cephede ve doğu tarafında taş temeller üzerinde, batı tarafında ise yekpare 
beton bir kaide üzerine oturmaktadır. Kuzeye bakan giriş kısmında beş ahşap direkle taşınan 
küçük bir avlu bulunmaktadır. Mescidin ebatları bu kısım hariç 5x5 metredir. İç aksamı ahşaptır. 
Doğu tarafta iki, batıda bir adet kanatlı pencere bulunmaktadır.

20. yüzyıl

MEŞEBÜKÜ MESCİDİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / Meşebükü Mahallesi

-

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 25.04.2012-319

11089 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Meşebükü Mahallesi, Çayır Mevkiinde bulunan, oldukça geniş bir alana yayılan ve yeni 
gömü yapılmaya devam edilen mezarlıktaki mezarlar hayli tahrip olmuş, çoğunun sınırları dahi 
belli değildir. Otlarla kaplı mezarlık çok bakımsız vaziyettedir. 

19.-20. yüzyıl

MEŞEBÜKÜ ÇAYIR MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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GÖLKÖY MEZARLIĞI

FATSA / Gölköy Mahallesi

129

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 25.04.2013-987

10G38-B-08-D-2/2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Gölköy Köyünde, çok geniş bir alana yayılan mezarlıkta yeni gömü yapılmaya devam edil-
mektedir. 
 Mezarların birçoğu bozulmuş, sandukaları dağılmış ve mezar taşları tahrip olmuştur. Sikkeli 
ve işlemeli mezar taşlarına da rastlanmıştır. Okunan bazı tarihler şunlardır. H. 1176 (M. 1718), 
H. 1175 (M.1717), H.1188 (M.1773)... Görüldüğü üzere mezarlık en az 18. yüzyıl başlarında 
kullanılıyor olmalıydı. Bu bilgilere dayanarak bölgedeki en eski mezarlıklardan olduğu söylene-
bilir. 

18.-19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / Tayalı Mahallesi

187

Büyükşehir Belediyesi

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 03.06.2015-2702

17- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Tayalı Mahalle yoluyla ikiye ayrılan mezarlık alanında asıl mezarlığı, stablize yolun üst kıs-
mında yer alan mezarlık alanı oluşturmaktadır. 
 Mezarların büyük çoğunluğu, tek yada çift şahideli mezarlardan oluşmaktadır. Şahideli me-
zarlar genelde mızrak ucu şeklinde olup, oldukça sade düzenlenmiştir. Mezarların, baş taşı, 
ayak taşına göre daha büyük tutulmuş ve genellikle ayak taşı, baş taşına göre daha sade ya 
da tamamen süslemesiz yüzey şeklinde düzenlenmiştir. Alanda büyük ölçülerde tutulmuş az sa-
yıda, mezar da bulunmaktadır. Bu mezarların şahide taşları alandaki diğer mezarların şahide 
taşlarına göre oldukça büyük tutulmuştur. Mezarlıkta yer yer sarıklı, kavuklu, fesli ve Osmanlı-
ca kitabeli mezarlar da yer almaktadır. Kitabeli 
mezarların şahidelerin in bir kısmı yerinden sö-
külmüş, bir kısmı sallanır vaziyette, çok azı ise 
sağlam bir vaziyette günümüze gelmiştir. Bu me-
zarların genelinde, dikdörtgen bordur içerisin-
de, dört, beş, altı satırlık, çoğu okunur vaziyette 
olan kitabe kuşağına yer verilmiştir. Söz konusu 
kitabelerin dört satırlık olanında, (H.1335) tari-
hi yer almakladır. Mezarın biçimi, dönemden 
döneme, toplumdan topluma, inançtan inanca 
göre değişmekte olup, bu tip mezarlar daha çok 
Osmanlı döneminde görülmektedir.

19. yüzyıl

TAYALI MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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FATSA / Meşebükü Mahallesi

-

Büyükşehir Belediyesi

Mezar Taşları

Samsun K.V.K.B.K 03.08.2015-2800

7533 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Mezarlığın orta kısmında alanda bağımsız ve yere yatık vaziyetle sarıklı mezar taşıdır. Ol-
dukça yüksek tutulmuş şahide taşında yedi satır Osmanlıca yazı yer almaktadır. En alt satırda 
yer alan sene kısmından ise mezarın 1801 (H. 1215) yılına ait olduğu anlaşılmaktadır. Mezar 
taşı büyük oranda orijinalliğini koruyarak günümüze gelmiştir.
 Bir nolu mezar taşının güneybatısında yer almaktadır. Yere yatık vaziyette ve bir mezardan 
bağımsız olan kavuklu mezar taşı üzerinde beş satır yazı bir satır sene kısmı bulunmaktadır. En 
alt bölümde yer alan tarih kısmında (H. 1226) yazmaktadır.  
 Bir nolu mezar taşının güneydoğusunda, yere yatık vaziyette yer alır. Dönemin ileri gelenle-

rinden birine ait olduğu düşünülen mezar taşının 
ali kısmı sarıklı, üst kısmı kavukludur. Yanma so-
nucu alt kısmında tahribat mevcuttur. Üzerinde 
yedi satır Osmanlıca yazılar olan şahide taşının 
en alt kısmında  (H. 1221) tarihi mevcuttur.
 İki numaralı mezar taşının batısında, yak-
laşık 2 m. yakınında bulunmaktadır. Yere yatık 
şekilde bulunan mezar taşı üzerinde beş satır 
yazı bir satır sene kısmı yazılıdır. Tarih kısmında 
(1238) yazmaktadır ve hemen alt kısmında kü-
çük bir oyuk vardır.   

19. yüzyıl 

MEZAR TAŞLARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



315

2018

FATSA / Bolaman Mahallesi

-

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 13.03.2009-2037

35 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bolaman Mahallesi, Haznedaroğlu Konağı’nın bitişiğinde konağın üst katının altında kalmış-
tır. Düzgün kesme taş yapının batıdaki kemer biçimli giriş kapısının kemeri üzerinde nal biçimli 
başka bir kemer bulunur. Aynı aksta üstte dar dikdörtgen biçimli ve kemerli bir mazgal pencere 
mevcuttur.  Bir dönem mescit olarak kullanılan yapının güney duvarına mihrap eklenmiştir. 
 Geçirdiği restorasyon esnasında üzerindeki kubbe kaldırılmış, doğudaki apsis üzerinde yer 
alan üç pencereden biri kapatılmıştır. 

?

KİLİSE

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KURTULUŞ KİLİSESİ

FATSA / Kurtuluş Mahallesi

906

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 16.03.2011-3019

320L3C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan kilisenin harçlı yığma taş örgü şeklinde inşa edildiği bazı 
yerlerde kesme taş bazı bölümlerde moloz taş kullanıldığı görülmüştür. Kilisenin batı yöndeki du-
varlarının yol yapım sırasında yıkıldığı yöre halkı tarafından şifahi olarak söylenmektedir. Doğu 
cephe tarafında apsis yıkılmakla birlikte apsise uzanan nef belirgindir. Yapının güney cephesin-
de korniş üzerinde kabartma olarak sarmal bir şekilde devam eden üzüm motifi yer almaktadır. 
 Günümüzde büyük bir bölümü yıkılmış olan kilisenin beden duvarlarının sadece bir kısmı 
ayaktadır. Ayakta olan beden duvarları ise yoğun bitki örtüsüyle kaplanmıştır.

18. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / Sefaköy Mahallesi

-

Özel

Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.B.K. 08.08.1995-815

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Örencik ve Yassıtaş arasında, Sefaköy sınırları içindeki Gaga Gölü birinci ve üçüncü dere-
ceden doğal sit alanıdır. 60 dekarlık bir alanı kaplamaktadır.Gaga Gölü Bolaman Irmağı ile 
batısındaki Yassıtaş mevkii arasında; yaklaşık 6 km²’lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu,yapı-
yı oluşturan üst Kretase flisleri yüzeyinde oluşmuştur. 
 Gölün derinliği 10-15 metre arasında değişmektedir. Gölün ortasında küçük bir adacık bu-
lunmaktadır Göl iki parçalı olup güneydeki bölümü daha büyüktür. İki parça arasında yaklaşık 
15 m. uzunluğunda, en dar boğazında 1 m. genişliğinde bir kanal mevcuttur. Bu kanal iki göl 
arasındaki su transferini gerçekleştirmektedir.
 Gaga Gölü’nün çevresinin büyük bir kısmı 
sucul makroşitlerle çevrilidir. Özellikle kamış bit-
kileri geniş bir yoğunluk göstermektedir. Gölün 
kıyıya yakın kısımlarında yaprağı su yüzeyinde 
yüzen bitkilerden sarı nilüfer emers kamışlar, 
sazlar ve  tamamen su altında olan bitkilerden 
bolca bulunmaktır. Bu bitkilerin su ekosisteminde 
çok önemli rolleri vardır.

-

GAGA GÖLÜ DOĞAL SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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FATSA / Bolaman Mahallesi

-

Özel

Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 13.03.2009-2037

3,4,5,7,4784,47855 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bolaman’da denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde, zincirleme bir şekilde inşa edilen 
kale iç ve dış kale olmak üzere iki bölümlüdür. Kale gözetleme ve karakol işlevleriyle kullanılmış 
olup, iç kale, kalenin batı ucunda yer almaktadır. Yüksek Duvarların bir kısmında kesme bir kıs-
mında moloz taş kullanılmıştır. Sur duvarları üzerine üç adet konak ve bir şapel inşa edilmiştir. 

?

BOLAMAN KALESİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

BAHÇELER ARKEOLOJİK SİT ALANI

FATSA / Bahçeler Mahallesi

159

Özel

Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 22.11.2012-631

1G38-B-04-A-2-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bahçeler Mahallesi, Kaya Tepe Mevkii güneydoğusunda bulunan alanda yapılan inceleme-
lerde eski yerleşime işaret eden seramik bulgularla karşılaşılmıştır. Ormanlık ve kayalık yüksek 
bir tepe görünümündeki Kaya Tepenin zirveye yakın kuzey kesiminde ve tepeye çıkan yolun sol 
tarafında, yoğun miktarda el yapımı kaba seramik parçalarına rastlanmış, yine tepe kısmında, 
maden ölçümleri için hafredilmiş olan kesitlerde geç dönem seramik parçaları yaygın olarak 
gözlenmiştir. 
 Maden arama kapsamında yapılan bu sondajlar alanda kısmen tahribata yol açmakla bir-
likte, sık orman  örtüsü nedeniyle yüzeyde kültür varlığı tespiti yapılamadığından, alandaki 

kültür varlığı izleri de bu kesitler sayesinde gö-
rülebilmektedir. Seramik bulguların varlığı ve ke-
sitlerdeki dağılımı ışığında bu alanda Geç Roma 
dönemine ait olduğu değerlendirilen küçük bir 
antik yerleşimin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KURTULUŞ ARKEOJOJİK SİT ALANI

FATSA / Kurtuluş Mahallesi

906

Özel

Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 29.08.2014-2088

320L3C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan kilisenin harçlı yığma taş örgü şeklinde inşa edildiği bazı 
yerlerde kesme taş bazı bölümlerde ise moloz taş kullanıldığı görülmüştür. 
 Günümüzde büyük bir bölümü yıkılmış olan kilisenin beden duvarlarının sadece bir kısmı 
ayaktadır. Ayakta olan beden duvarları ise yoğun bitki örtüsüyle kaplanmıştır. Kilisenin batı yön-
deki duvarlarının yol yapım sırasında yıkıldığı yöre halkı tarafından şifahi olarak söylenmektedir. 
Doğu cephe tarafında apsis yıkılmakla birlikte apsise uzanan nef belirgindir. Yapının güney 
cephesinde korniş üzerinde kabartma olarak sarmal bir şekilde devam eden üzüm motifi yer 
almakladır. Çevrede yapılan incelemede doğu ve güney yönlerde kiliseye yaklaşık 150 m. me-

safeye kadar seramik dağılımının devam ettiği 
görülmüştür. Ayrıca bu yönlerde yaklaşık 100 
m. mesafede yapılan toprak tesviye çalışmasın-
da açığa çıkmış harçlı duvar kalıntılarına ve taş 
loklara rastlanılmıştır. Yine güney yönde 150 
m. mesafede asfalt yolun oluşturduğu yarmanın 
kesitinde de kültür katmanı tespit edilmiştir. Ku-
zeydoğu yönde 150 m.yi aşan mesafede kili-
seyle çağdaş olup olmadığı hususunda çelişkiye 
düşülen iki adet duvar kalıntısına, kuzey ve batı 
yönlerde yerleşim alanındaki yapılar arasında 
kalan arazilerde de seramik dağılımına ve bazı 
taş bloklara rastlanılmıştır.

-KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



321

2018

FATSA / Yapraklı Mahallesi

-

Özel

Kaya

Samsun K.T.V.K.B.K 15.10.2005-359

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yapraklı Mahallesi, Samsun- Ordu karayolunun yaklaşık 1. km.sinde Fatsa sanayisi arkasın-
da, 200 m. yükseklikteki iki parçalı tepe üzerinde yer alır. 
 Söz konusu yerleşim alanı orman arazisi olup üzerinde çok sayıda gürgen, kayın gibi ağaç-
lar vardır. Topografik olarak uygun biçimde olan alanın bir kale olabileceği düşünülse de her-
hangi bir sur izine rastlanmamıştır. Yoğun bitki örtüsü kalıntı tespitini zorlaştırsa da kaya üzer-
lerine oyulmuş basamaklar ve nişler ile 3.5 m. yüksekliğinde, 2.5 m. genişliğinde, yaklaşık 45 
derece eğimli bir merdiveni bulunan dehliz mevcuttur. Yalnızca 30 m.ye kadar olan mesafesi 
açıktır. Ayrıca Helenistik dönemden başlayıp Bizans’a kadar uzanan bir dönemde kullanılan 
tekne mezarlardan üç adet tespit edilmiştir. 
 Tepeye çıkan bir yol döşemesi, bolca çatı ve 
kap seramik parçaları bulunmuştur. Malzemeler 
daha çok Ortaçağa aittir.

M.Ö. 2. yüzyıl 

CINGIRT KAYASI ARKEOLOJİK SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KALEÖNÜ KALESİ

FATSA / Kaleönü Mahallesi

-

Özel

Kale

Trabzon K.T.V.K.B.K. 06.10.1999-3518

2331 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kale, Elekçi Deresi’nin doğusunda yeralan ana kayalardan yararlanılarak inşa edilmiştir. 
Kalenin esas girişi güney-doğu köşesinde yer alan dış kale kapısından sağlanmaktadır. Kale 
esas itibari ile dış kale ve iç kale olarak inşa edilmiştir. Dış kale surlarının doğu ve güneyde yer 
alan kısımları oldukça yüksek ve sağlam durumdadır. Kuzeyde ve batıda yer alan surlar ise hem 
alçak tutulmuş hemde oldukça tahrip olmuş vaziyettedir. İç kale surlarının bir çoğu 1936 yılın-
daki deprem esnasında kütleler halinde patlayarak kalenin iç kısmına yuvarlanmıştır. Kalenin 
bulunduğu alanın ormanlık bir bölge olması nedeniyle uzaktan bakıldığında pek belli olmayan 
ancak yakınına gidildiğinde oldukça güzel ve sağlam bir kale olduğu gözükmektedir.

Kalenin her tarafı yoğun şekilde ağaç ve çalılık-
la kaplanmıştır.
 Sur duvarlarında Orta Çağ döneminde 
yapılmış olduğu tahmin edilen kalenin iç kısmını 
daha öncedende kullanılmış olması muhtemel 
kalenin her iki giriş kapılarıda belirgin olmaları-
na karşın oldukça tahrip olmuştur.
 Aynı zamanda Ortaçağa ait keramik par-
çalarına rastlanmıştır. 

?. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

HAZİNEDAROĞLU SUR DUVARI

FATSA / Bolaman Mahallesi

-

Özel

Sur Duvarı

Samsun K.T.V.K.B.K 13.03.2009-2037

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bolaman’da denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde, zincirleme bir şekilde inşa edilen 
kale iç ve dış kale olmak üzere iki bölümlüdür. Kale gözetleme ve karakol işlevleriyle kullanılmış 
olup, iç kale, kalenin batı ucunda yer almaktadır. Yüksek Duvarların bir kısmında kesme bir kıs-
mında moloz taş kullanılmıştır. Sur duvarları üzerine üç adet konak ve bir şapel inşa edilmiştir.

?

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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GÖZETLEME KULESİ

FATSA / Yapraklı Mahallesi

-

Özel

Gözetleme Kulesi

Samsun K.T.V.K.B.K 20.01.2012-222

99711 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yapraklı Mahallesi’nde bulunan gözetleme kulesi Çıngırt Kaya I. derece arkeolojik sit alanı-
nın güneyinde, ormanlık ve fındıklık arazi içinde, çevreye hakim yüksek bir tepe üzerine kurul-
muştur. 
 Kare plandaki yapı kadastral haritadaki ölçümüne göre 12x12 m. ebatlarında olup moloz 
taş ve harç kullanılarak inşa edilmiştir. Beden duvarlarının üst kısımlarında doğu ve batı cep-
hede birer, kuzey ve güney cephede ikişer küçük pencere açıklığı bulunmaktadır. İçten yuvar-
lak kemerli olan pencere açıklıkları dıştan kare formlu ve kesme taş sövelidir. Taş sövelerdeki 
profillerden pencerelerin kapatıldığı anlaşılmaktadır. Yapıya beden duvarının ortasına gelecek 

şekilde yerden yüksekte açılmış kare bir açıklık-
tan girilmektedir. Bu giriş kısmı kesme taştan ya-
pılmış olup üzerinde kapatıldığını gösteren profil 
ve kenet yuvaları bulunmaktadır. Yapının duvar-
larında bitkilenme mevcut olup iç mekan ve üst 
kısmı görülememiştir, ancak bakanlık temsilcisi 
raporunda tek mekandan oluştuğu belirtilmiştir. 
 17-18. yüzyıla tarihlenen yapı tahribata 
maruz kalmış olmakla birlikte yapı bütünlüğü 
bozulmamış ve işlevine bağlı mimari özelliğini 
kaybetmemiştir. 

18. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / Kılıçlı Mahallesi

-

Özel

Antik Yol

Samsun K.V.K.B.K 25.09.2013-1290

130-131-133-2023/5 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kılıçlı Mahallesi sınırları dahilinde bulunmaktadır. Fındık bahçeleri arasında yaklaşık 4,5cm. 
genişliğinde ve 18-20 m. uzunluğunda, düzgün kesme taşlar ile örülmüş antik yol kalıntısıdır. 
 Yolun belirli bir kısmı görülmekte olup, korunabilen taşlar düzenli bir şekildedir ve yolun orta 
kısmında tahribat söz konusudur. Antik yolun bazı bölümlerinin üzerine iri çakıl taşlarının içinde 
bulunduğu toprak akmış vaziyettedir.
 

M.Ö. 2. yüzyıl

ANTİK YOL

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



326

FATSA / Sinanlı Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 18.01.2013-774

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Sinan Mahallesi’nde, karayolu kenarında yer alan kaya mezarı kadastro dışı bırakılmış kaya 
kütlesinin yola bakan cephesinde zemine yakın olarak oyulmuştur. 
 Girişi kuzey batıya bakmaktadır. Mezar odasının bugünkü durumundan geçmişte karayolu 
çalışmaları yapılırken mezar cephesinin traşlanarak tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Tavanı basık 
sivri tonozlu tek bir odadan oluşan kaya mezarının tabanında ve kısmen duvarlarda kaçak kazı 
tahribatları mevcuttur.

M.Ö. 2. yüzyıl

KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ASLANCAMİ KAYA MEZARI IV

FATSA / Aslancami Merkez Mh.

174

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 07.12.2013-1476

3G39-A-07-C-2-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Aslancami Beldesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan kaya mezarı, muhtemelen sel ya da dep-
rem gibi doğal afetler nedeniyle bulunduğu yerden bütünüyle kopup yuvarlanmış ve yatık bir 
pozisyon almıştır. 
 Kaya mezarının şuan bulunduğu yer 174 ada 3 parseldir. İnsan boyunun ulaşabildiği yük-
seklikte bir kaya üzerine oyulmuş olan kaya mezarı, oldukça süslemesiz, sade ve basit görü-
nümlü bir cepheye sahiptir. Mezara, altta yaklaşık 110 cm. genişliğinde. 20 cm. derinliğinde 
bir niş içine oyulmuş, yine yaklaşık 35x40 cm. ebatlarında bir kapı açıklığından girilmektedir. 
Mezar odasının tavanı, kenarları yuvarlatılarak beşik tonoz şeklini almıştır. Mezar odasının yük-
sekliği yaklaşık 130 cm. olup, zemininde girişe 
dik yaklaşık 30x90 cm. ölçülerinde ve 20 cm. 
derinliğinde bir çukur yer almaktadır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ASLANCAMİ KAYA MEZARI I

FATSA / Aslancami Merkez Mh.

174

Özel

1 Nolu Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 07.12.2013-1476

3G39-A-07-C-2-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Aslancami Beldesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 1 nolu kaya mezarı insan boyunun ulaşa-
bildiği yükseklikte bir kaya üzerine oyulmuştur.  
 Cephesinde süsleme olmayıp, sade ve basit görünümlüdür. Tek odalı olan kaya mezarı, 
kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Mezara, üçgen alınlıklı, yaklaşık 90x110 cm.  ölçülerinde 10 
cm. derinliğinde bir niş içine oyulmuş, üstte yaklaşık 15 cm. genişliğinde olan ve aşağıya doğru 
daralan bir açıklıktan girilmektedir. Mezar odasının tavanının kenarları aşağıdan yuvarlatılarak 
beşik tonoz şeklini almıştır. Girişin tam karşısındaki duvarda yerden yaklaşık 25 cm. yükseklikte 
bir seki bulunmaktadır. Mezar odasının yüksekliği yaklaşık 130 cm. olup, zemininde girişe dik 

yaklaşık 25x80 cm. ölçülerinde ve 15 cm. derin-
liğinde bir çukur yer almaktadır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / Aslancami Merkez Mh.

174

Özel

2 Nolu Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 07.12.2013-1476

4G39-A-07-C-2-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Aslancami Beldesi,  Merkez Mahallesi’nde bulunan 2 nolu kaya mezarı, 1 nolu mezarının 
yaklaşık 10 m. yukarısında bulunan bir kaya üzerine oyulmuştur.
 Cephesinde süsleme olmayıp, oldukça sade ve basit görünümlüdür. Mezara yaklaşık 
100x120 cm. ölçülerinde ve 30 cm. derinliğinde bir niş içine açılmış, 35x40 cm.lik bir kapı 
açıklığından girilmektedir Bu açıklık alt tarafta üçgenimsi bir form alacak şekilde hafif genişle-
miştir. Arazinin engebeli ve kapı açıklığının yerden yaklaşık 270 cm. yüksekte oluşundan dolayı 
mezarın içi görülememiştir. Ancak 1 nolu mezar ile aynı yerde olması dolayısıyla aynı özellikleri 
gösteriyor olması muhtemeldir.

M.Ö. 2. yüzyıl

ASLANCAMİ KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



330

FATSA / Aslancami Merkez Mh.

174

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 07.12.2013-1476

4G39-A-07-C-2-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Aslancami Beldesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 3 nolu Kaya Mezarı, 2 nolu mezarın 
yaklaşık 10 m. yukarısında yer alan bir kaya üzerine oyulmuştur 
 Oldukça süslemesiz, sade ve basit görünümlü bir cepheye sahiptir. Mezara, altta yaklaşık 
120 cm. genişliğinde, 25 cm. derinliğinde bir niş içine oyulmuş, yine yaklaşık 35x40 cm ebat-
larında bir kapı açıklığından girilmektedir Bu kapı açıklığının açıldığı niş üstte yuvarlatılarak 
kemer formunu almıştır. Bu mezarın içi, yine 2 nolu mezar gibi arazinin engebeli oluşundan ve 
kapı açıklığının oldukça yüksekte bulunuşundan dolayı görülememiştir Bu kaya mezarları olası-
lıkla Geç Hellenistik veya Erken Roma dönemine aittir.

M.Ö. 2. yüzyıl

ASLANCAMİ KAYA MEZARI III

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

BOLAMAN KAYA MEZARI

FATSA / Bolaman Mahallesi

-

-

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 25.12.2014-2244

8104-10 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bolaman Mahallesi’nde bulunan kaya mezarı Samsun ve Ordu İlini bağlayan otobanın 33 
km. batısında oldukça engebeli bir arazide yer almakladır. 
 İnsan boyunun ulaşabildiği yükseklikte bir kaya üzerine oyulmuş, içerisinde üç adet mezar 
bulunan arcosoliumlu tipteki mezarın üst mekanı tonoz örtü ile örtülmüştür. Dış mekan oldukça 
sade görünümlü olup, iç mekanda mezarların üstü kemerlerle hareketlendirilmiştir. Genel görü-
nüm olarak; süslemesiz, sade ve basit görünümlü bir düzenlemeye sahiptir.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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MEŞEBÜKÜ KAYA MEZARI

FATSA / Meşebükü Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 11.11.2015-2976

2344 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Meşebükü Mahalle yolunun sağ kısmında fındıklık alan  içerisinde yer almaktadır. Doğu- batı 
yönünde uzanmış bir kaya kütlesine üzerinde bulunmaktadır. 
 Yarım daire formlu bir niş içerisine alınmış ön cephe ve ortasında 50x60 cm. boyutlarında 
bir açıklık bulunmaktadır. Mezar odasına giriş için oluşturulan açılığın sağ tarafı kırıktır. Tam 
olarak bitirilmemiş ve oldukça küçük olan mezar odasının tavan kısmı ovalimsidir. 
 Etrafında ve üst kısmında yoğun bitki örtüsü bulunmaktadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

FATSA / M. Kemal Paşa Mahallesi

3

Özel

Ağaç

Trabzon K.T.V.K.B.K. 30.04.1993-1571

127-30 RC ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hükümet Caddesi, Fatsa Belediye parkında bulunan ve yak-
laşık 150 yıllık oldukları tahmin edilen üç adet doğu çınar ağacı (latince adı Platanus orientalus) 
ortalama 30 m. yüksekliğinde ve güneyden itibaren 6.10, 6.15 ve 6.20 m. çaplarındadırlar.

19. yüzyıl

AĞAÇ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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AĞAÇ

FATSA / M. Kemal Paşa Mahallesi

-

Özel

2 Adet Ağaç

Trabzon K.T.V.K.B.K. 30.04.1993-1571

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hükümet Caddesi, Konur Sokak ayrımında bulunan ve yak-
laşık 200 yıllık oldukları tahmin edilen doğu çınar ağaçlarının (latince adı Platanus orientalus) 
yükseklikleri ortalama 24 m. ve çapları 1.45 m.dir.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



GÖLKÖYGÖLKÖY

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÖLKÖY / Gölköy Mahallesi

130

Özel

Konak

T.K.T.V.Y.K.        11/10/1984-423

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 İki katlı evin alt katı taş, üst katı ahşaptır. Dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla 
örtülü olup orijinal pencereleri giyotin tiptedir. Kat araları düz pahlı denizlik silmesiyle geçilirken 
cephelerin birleştiği köşelerde kesme taşlar vurgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Doğu cephe 
eksenindeki zemin kat kapısının kuzeyinde iki pencere bulunur. Güneyindeki tek kollu merdiven 
üst kat eksenindeki cumbanın güney cephesindeki giriş kapısına çıkar. Merdiven evinin ortasın-
da derin bir kapı nişi mevcuttur. Cumbanın doğu ve kuzey cepheleri camekânlarla çevrilidir. 
Saçak altlarını bir testere dişi silmesi dolanır. Son kat ekseninin iki yanında ikiz birer pencere 
mevcuttur. Doğu cephede zemine ait birer pen-
cere cephe ekseninin hemen iki yanına yerleşti-
rilmiştir. Üst kat eksenindeki cumba düzenlemesi 
kapı dışında doğudakiyle aynıdır. Cumbanın 
batı köşesini altta ahşap bir elibelinde destekler. 
Batı cepheye kuzey-güney doğrultusunda dar 
dikdörtgen planlı bir mekân eklenmiş olup günü-
müzde depo olarak kullanılmaktadır. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen evin 
doğu cephesinde cumbaya açılan kapı ve ona 
ulaşan merdiven ile batı cephesindeki mekan ya-
kın dönem eklemesi olup, çatısı ve bacaları da 
onarım geçirmiş olmasına rağmen statik açıda 
iyi durumdadır. 

20. yüzyıl

KONAK

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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EMİRLER AHŞAP CAMİİ

GÖLKÖY / Dereçayır Mahallesi

142

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 12.09.2008-1810

1G39-D-08-B-2C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Emirler Mahallesi’ndeki dıştan dikdörtgen planlı, ahşap geçme tekniğiyle yapılmış cami dış-
tan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Yapının kuzeydeki giriş kapısının batısında ahşaba elle yazılmış R.1275 (H.1859) tarihi 
okunmaktadır. Caminin yapım tarihine ait olup olmadığı hususunda kesin bir yargıya varılama-
mıştır. Yapının kuzey bölümündeki tüm alanın üçte biri kadarlık sundurmalı son cemaat yeri, ya-
kın dönemde betonarmeyle kapatılmıştır. Cephe ekseninde kapı bulunur. Çatının üçgen alınlığıy-
la cephe duvarı arasında, dar dikdörtgen biçimli yatay pencere açıklığı cepheyi boydan boya 
geçer. Kuzey cephe ekseninden doğu batı doğrultulu, dikdörtgen planlı mekâna girilir. Harime 

asıl giriş kuzey duvardaki oldukça alçak kapıdan 
sağlanır. Kapatılan mekânın doğusu imam odası 
olarak düzenlenmiştir. Harim kareye yakın dik-
dörtgen planlı olup, tavan kaplaması yapılmamı-
şır. Çatıyı kuzey güney doğrultusunda atılmış altı 
kalın, masif hatıl taşır. Kuzeyden harimin ortası-
na dek çıkma yapan kadınlar mahfiline kuzeydo-
ğu köşedeki, beş basamaklı ahşap merdivenden 
çıkılır. Mahfili altta, ortada iki ahşap desteğe 
oturan doğu batı doğrultulu iki hatıl taşımaktadır. 
Üst eksenindeki pencere açıklıklarından ortada-
ki geometrik biçimli, yanlardaki birer tanesi ise 
kelebek biçimlidir. Kuzeydeki sundurmalı bölüm 
sonradan tuğlayla örülerek kapatılmıştır. Statik 
açıdan iyi durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÖZLÜ MEZARLIĞI

GÖLKÖY / Özlü Mahallesi

101

Özel

Mezarlık

Trabzon K.T.V.K.B.K. 06.10.1999-3517

37G39-D-04-A-1-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Özlü Köy sınırları içerisinde yer alan tarihi mezarlıkta hala gömü yapılmaktadır. Yaklaşık 10 
dönümlük alana yayılmıştır. Birçok eski tarihli mezarın bir kısmı zaman içerisinde tahrip olmuştur.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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GÖLKÖY / Damarlı/Yeşilyurt Mah.

283

-

2 Adet Mezar Taşı 

Samsun K.V.K.B.K 24.02.2017-4188

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Damarlı Caminin batısında yer alan mezarların etrafı kesme taşlarla örülmüştür. 1 nolu me-
zar taşı üzerinde altı satır Osmanlıca yazı yer almaktadır. Yazının hemen altında yer alan tarih 
kısmı tam olarak okunamamaktadır. Mezar taşının oturduğu kaide kısmının ortasında gülçe mo-
tifi bulunmaktadır. Ayak taşı mevcut olmayıp, sadece kaide kısmı kalmıştır. Bu kısmın ortasında 
kabartma tekniğinde yapılmış dairesel motif yer almaktadır. 
2 nolu mezar taşı üzerinde dokuz sıra Osmanlıca yazı bulunmaktadır. Blok kesme taşlardan 
yapılmış olan mezar taşı üzerinde (1268) tarihi yazılıdır. Ayak taşı bulunmayan mezar oldukça 
bozulmuş durumdadır. 

-

MEZAR TAŞLARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÖLKÖY / Kuşluvan Mahallesi

434

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 17.12.2009-2374

1228 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kuşluvan Mahallesi, Darahda Mevki’inde bazilikal tipteki kilisenin duvarlarının büyük bir 
bölümü, üst örtünün de tamamı yıkıldığı için nasıl bir örtü biçimine sahip olduğu anlaşılamamak-
tadır. 
 Kesme taşla inşa edilen yapının girişi batıdan dikdörtgen bir açıklıktan sağlanmaktadır. 
Kapı dikdörtgen kademeli silmelerle geçilmiş bir çerçeve içinde olup, üstte beşik kemerli bir 
alınlıkla sonlanır. Giriş cephesi tamamen düzgün kesme taşla örülmüştür. Doğu cephede apsis 
üç yapraklı yonca planında inşa edilmiş olup yaklaşık bir metrelik kısmı ayaktadır. Kilise işlevini 
yitirdikten sonra muhtemelen mahalle sakinleri tarafından iç mekânda kuzey-güney doğrultulu 
bir duvar örülerek ikiye ayrılmıştır. Bu duvarla-
rın batısında kalan kısım ayakta iken doğuda 
kalan kısımları büyük çoğunlukla yıkılmıştır. 
 Duvarlardaki başlıklı plastırlar iç mekân ha-
reketlendirilmiştir. Yapının iç ve ön kısmında ka-
çak kazılar tespit edilmiştir.

19. yüzyıl

KUŞLUVAN KİLİSESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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YEMİŞGEN KİLİSESİ

GÖLKÖY / Gölköy Mahallesi

795

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 17.12.2009-2374

16G39-D-13-D--D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yemişgen Küme Evleri Mevkiinde bazilikal tipteki kilise moloz taş örgü ile inşa edilmiş, cep-
helerin birleştiği köşeler ise düzgün kesme taşlarla vurgulanmıştır.  
 Kırma çatıyla örtülü olduğu anlaşılan yapının çatısı günümüze ulaşamamıştır. Batı cephedeki 
beşik kemer biçimli giriş kapısının üzerinde çok küçük ebatlarda bir pencere bulunur. Yapının 
tüm pencereleri oldukça küçük boyutlu, adet olarak az ve mazgal tiptedir. Doğudaki apsis ne-
redeyse cephe boyunca bir alana sahiptir. Apsis üzerinde tek pencere bulunur. Köy ahalisi 
tarafından duvar yüzeyleri betonla sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. 
 Kilisenin içi tamamen otla kaplanmış olup defineciler tarafından kimi yerleri kazılmıştır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÖLKÖY / Damarlı/Yeşilyurt Mah.

286

Özel

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K 24.05.2017-4385

40- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Damarlı Mahallesi’nde düzgün kesme taştan inşa edilmiş olan çeşme kare planlıdır. Kitabe-
si bulunmayan çeşme, iki yanında yığma taşlarla örülmüş istinad duvarı ile desteklenmiştir. Ön 
cephede yer alan basık sivri kemer çeşmeye hareketlilik kazandırmıştır. Ön kısımda sonradan 
beton ile yapılmış yalak kısmı bulunmaktadır. En üstte dar bir saçak vardır. Ön cephe hariç diğer 
cepheler sıvanmıştır. Su akarının olduğu kısımda bitkisel motifler yer almaktadır.

-

DAMARLI ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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HAMAM

GÖLKÖY /  Gölköy Mahallesi

130

Özel

Hamam

T.K.T.V.Y.K.        11/10/1984-423

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Bir konağa ait olduğu yapıdaki izlerden anlaşılan büyük kısmı yıkılmış hamamın yalnızca iki 
mekânı günümüze ulaşmıştır. 
 Moloz taş örgü hamamın kuzeyde kalan eyvanlı bölümüyle onun güneyindeki sıcaklık bö-
lümü kubbeli olup, kubbelerde aydınlatma delikleri mevcuttur. Eyvanlı bölüm soyunmalık ya 
da ılıklık olarak kullanılmış olmalıdır. Güney duvarındaki alçak yuvarlak kemer biçimli kapı 
sıcaklığa açılır. Kapı üzerinde basık kemer biçimli, hafif derin bir niş mevcuttur. Batı duvardaki 
Bursa kemer biçimli ikisi üstte biri altta olan üç niş özenli taş işçiliğiyle dikkat çeker. Klasik dö-
nem uygulamalarına benzemektedir. Nişlerin güneyine yapışık profilli konsol yapının bu yönde 

devam ettiğini gösterir. Güney cephede sıcak-
lık duvarında ocak bulunur. Kuzey bölümde ek 
mekânların izleri görülebilmektedir. Yapının iki 
mekânının zemini de yaklaşık 50 cm. kazılmıştır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÖLKÖY / Kale Mahallesi

231

Özel

Kale - Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 25.02.2010-2466  

1 İla 22G39-D-07-B-2-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan kalenin M.Ö. 3. ve 4. yüzyıllarda Pers Kralı Dara 
tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. 
 Kale gözetleme, savunma ve sığınma amaçlı kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında da bir-
kaç yüzyıl aynı amaçlarla kullanılmış, 18 yüzyıldan sonra önemini yitirmiştir. Kalenin dış sur 
duvarının önemli bir kısmı yıkılmış durumdadır. Doğal bir kayalık üzerine kurulmuş kalenin girişi 
güneybatı cephesinde yer alan bir kapı ile sağlanmaktadır. Giriş kısmındaki kapı ve sur duvar-
ları kısmen ayaktadır. Kalenin batı bölgesindeki kayalık alanın dik ve yüksek olması sebebiyle 
bu kısımda sur duvarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Kalenin doğu ve güney kısımlarında kas-
lan sur duvarlarının da tahrip olduğu görülmüş-
tür. Kalenin yüzeyinde ise çeşitli dönemlere ait 
amorf seramik parçalarına rastlanılmıştır. 
 Kale içerisinde köylüler tarafından tarım ya-
pılmakta olup, bu durum kalenin tahribatını hız-
landırmaktadır. 

M.Ö. 3.- 4. yüzyıl

GÖLKÖY KALESİ SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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DİREKLİ KALESİ SİT ALANI

GÖLKÖY / Yeni Mahalle

270

Özel

Kale-Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 16.02.2011-2969

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Direkli Beldesi, Yeni Mahalle’de bulunan sit alanın, Bolaman çayı kenarına kurulmuş olan 
Direkli Beldesi’nin Gölköy ilçesine uzaklığı 14 km.dir. 
 Asar Kalesi olarak bilinen alan, çevresine göre oldukça yüksek bir yerde bulunmaktadır. 
Önemli bir kısmı kayalık olup, üzeri değişik ağaç türleri ve bitki örtüsü ile kaplıdır. Söz konusu 
alana yaklaşık 300-400 m. kadar patika yoldan sonra ulaşılmaktadır.
 Bahse konu alan üzerinde, yığma taşlardan oluşturulmuş kale duvarlarına rastlanılmıştır. 
Önemli bir kısmı yıkılmış olan duvar taşlarının arasında horasan harcı kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Ancak bu harcın kullanıldığı derzlerin büyük bölümünün döküldüğü görülmekledir. Duvar yüksek-

liği, kayalık alanın meyilinden dolayı, iç kısımda 
yer yer 3 m. kadar olurken, dış kısımda ise 3 m. 
ile 7 m. arasında değişmektedir. Kale duvarının 
başladığı güneydoğu cephede burç olduğu dü-
şünülen, içiçe geçmiş, dıştan kare formlu, içten 
yuvarlak formlu bir mekan bulunmaktadır. Ancak 
alan üzerindeki yoğun bitki örtüsü bu kısmın tespi-
tini zorlaştırmaktadır. Giriş kapısı olduğu tahmin 
edilen açıklık güney cephede yer almakta olup, 
yüksekliği 4-5 m.’yi bulmakladır. Bu kısmı oluş-
turan duvar taşları da büyük oranda yıkılmıştır. 
Yüzeyde çok nadir de olsa pişmiş topraktan çalı 
kiremitlerine rastlanmıştır. 
 Kale savunmadan çok gözetleme amaçlı 
kullanılıyor olmalıdır ve muhtemelen Bizans döne-
minde yapılmıştır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



349

2018

GÖLKÖY / Derebükü Mahallesi

Özel

 Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 27.06.2013-1133

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Derebükü Mahallesi, Gülkaya Boğazı Mevkii sınırları içerisinde dört adet kaya mezarı tespit 
edilmiştir. Kaya kütlesinin üzerinde girişi güneydoğu yönünde olan kaya mezarlarını tahmini 
60x80 cm. genişliğindeki kareye yakın bir açıklıktan girilmektedir.
 Mezar odası 2,5x2,5 m. ölçülerindedir. Kaya mezarlarının üç tanesi yan lana ayrı ayrı girişi 
olup 4. kaya mezarı ise bu kaya mezarı ise bu kaya mezarlarının üst kısmında yer almaktadır.

-

DEREBÜKÜ ARKEOLOJİK SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



350

GÖLKÖY / Güzelyayla Mahallesi

102

Özel

Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 13.10.2016-3821

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Gölköy İlçesi, Güzelyayla Mahallesi, Arpalık Boğazı mevki, Uluvahta Yaylası yamaçlarında 
yer almaktadır. 
 Alan üzerinde yapılan incelemede, birbirine yakın mesafede lipolojik olarak birbirine ben-
zeyen üç adet kaya mezarı ile iki adet lahit kaya mezarı tespit edilmiştir. Oldukça eğimli olan 
arazide muhtelif ağaçlar ile çalılıklar bulunmaktadır.

-

GÜZELYAYLA SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÖLKÖY / Derebükü Mahallesi

Özel

Kaya Mezarı 

Samsun K.V.K.B.K 27.06.2013-1133

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Derebükü Mahallesi, Gülkaya Boğazı Mevkii’nde kaya kütlesinin üzerinde bulunan, girişi 
güneydoğu yönde olan kaya mezarlarına tahmini 60x80 cm. genişliğindeki kareye yakın bir aç-
lıktan girilmektedir. Mezar odası tahmini 2,5x2,5 m. ölçülerindedir. Mezar odasında kline olup 
olmadığı tespit edilememiştir. Tahmini tavan yüksekliği 1.5 m. yüksekliğindedir. Kaya mezarının 
3 tanesi yan yana ayrı ayrı girişi olup 4. Kaya mezarı ise bu kaya mezarlarının üst kısmında yer 
almaktadır.
 

-

DEREBÜKÜ KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



352

GÖLKÖY / Güzelyayla Mahallesi

102

Özel

1 Nolu Kaya Mezarı 

Samsun K.V.K.B.K 13.10.2016-3821

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyayla Mahallesi, Arpalık Boğazı mevkiinde bulunan ve insan boyunun ulaşabildiği 
yükseklikle aynı kaya kütlesi üzerine yan yana girişlerinin açılması sureliyle oluşturulan iki adet 
kaya mezarıdır.
 Girişleri doğudan sağlanan mezarlardan güneyde olanın girişi tamamen yıkılmış ve çok az 
bir bölümü ayakta kalmıştır. Batıda yerden yaklaşık 25 cm. yükseklikte bir seki bulunmaktadır.  
 Mezarın sağlam kalan kısmından anlaşıldığı kadarıyla tavan yuvarlatılarak beşik tonoz şek-
lini almıştır. Kuzey yönde olan mezara yaklaşık 60x70 cm. ölçülerinde bir açıklıktan girilmek-
tedir. Beşik tonozlu olan mezarın içi kum, çakıl, 
taş vb. malzemeyle dolu olduğundan tam olarak 
incelenememiştir. Tahmini tavan yüksekliği 130 
cm.’dir. Ayrıca iki mezar arasındaki duvarın bir 
kısmı defineciler tarafından kırılarak tek mezar 
halini almıştır. Mezarın üst kısmında kuzey yön-
de bir ağaç bulunmaktadır. Batıda mezarın arka 
kısmında yaklaşık 1x2 m. boyııtlaunda ve 1 m. 
derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. 
Bu çukura yaklaşık 3 m. mesafede 1x1 m. boyut-
larında ve 1 m. derinlikte bir kaçak kazı çukuru 
daha yer almakladır. Her iki çukur da yayvan 
bir şekilde bulunduğundan can ve mal güvenliği 
açısından tehlike arz etmemektedir.

-

GÜZELYAYLA KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



353

2018

GÖLKÖY / Güzelyayla Mahallesi

102

Özel

2 Nolu Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 13.10.2016-3821

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyayla Mahallesi, Arpalık Boğazı mevkiinde bulunan ve insan boyunun ulaşabildiği 
yükseklikte bir kaya kütlesi üzerine oyulmuş mezarın cephesinde süsleme olmayıp, sade ve basil 
görünümlüdür.
 Tek odalı olup girişin hemen karşısında yaklaşık 25 cm. yükseklikte bir sekisi bulunmaktadır. 
Girişi doğudan yaklaşık 50x60 cm. boyutlarında bir açıklıktan sağlanan mezarın tavanı yuvar-
latılarak beşik tonoz şeklini almıştır. Tahmini tavan yüksekliği 130 cm.’dir. Mezarın üst kısmında 
güney yönde bir ağaç bulunmaktadır.
 

-

GÜZELYAYLA KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



354

GÖLKÖY / Güzelyayla Mahallesi

102

Özel

3 Nolu Kaya Mezarı 

Samsun K.V.K.B.K 13.10.2016-3821

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyayla Mahallesi, Arpalık Boğazı mevkiinde bulunan ve insan boyunun ulaşabildiği 
yükseklikte bir kaya kütlesi üzerine oyulmuş mezarın cephesinde süsleme olmayıp, sade ve basit 
görünümlüdür.
 Tek odalı olup girişin hemen karşısında yaklaşık 25 cm. yükseklikte bir sekisi bulunmaktadır. 
Tahmini tavan yüksekliği 130 cm.dir. Doğu yönde olan giriş kısmı kırıldığından ölçüleri tam ola-
rak anlaşılamamaktadır. Beşik tonozlu olan mezarın sekisinin güneyinde niş şeklinde küçük bir 
açıklık bulunmaktadır.
 

-

GÜZELYAYLA KAYA MEZARI III

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÖLKÖY / Güzelyayla Mahallesi

102

Özel

1 Nolu Lahit Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 13.10.2016-3821

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyayla Mahallesi, Arpalık Boğazı mevkiinde, 1 nolu kaya mezarı ile 1 nolu lahit kaya 
mezarının paralelinde bulunan mezar yaklaşık 1.60 m. uzunluğunda ve 30 cm. derinliğindedir.
  Kuzey-güney doğrultusunda kayanın lahit şeklinde oyulması ile oluşturulmuştur. Kapak kısmı 
bulunmamaktadır.

-

GÜZELYAYLA LAHİT KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



356

GÖLKÖY / Güzelyayla Mahallesi

102

Özel

2 Nolu Lahit Kaya Mezarı 

Samsun K.V.K.B.K 13.10.2016-3821

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyayla Mahallesi, Arpalık Boğazı mevkiinde Arpalık Boğazı mevkiinde, 1 ve 2 nolu 
kaya mezarlarına yaklaşık 20 m. mesafede bulunmakla olup, konum itibariyle üçgen oluştura-
cak bir noktada bulunmaktadır.  
 Kuzey-güney doğrultusunda kayanın lahit şeklinde oyulması ile oluşturulmuştur. Alt ksmı tah-
rip olan mezar yaklaşık 1.60 m. uzunluğunda ve 40 cm. derinliğindedir. Kapak kısmı bulunma-
maktadır.
 

-

GÜZELYAYLA LAHİT KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



357

2018

GÖLKÖY / Özlü Mahallesi

101

Özel

Ağaç

Trabzon K.T.V.K.B.K. 06.10.1999-3517

37G39-D-04-A-1-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Özlü Köyü’nün 2 km. güneydoğu istikametindeki tarihi mezarlık içerisinde beş adet büyük 
yaklaşık 150 cm. çapında dört adet küçük 65-70 cm. çaplarında gürgen ağaçları (Latince 
Carpinus) ile bir adet dış budak ağacı (Latince Fraxinus Excelsior) 55 cm. çapında ve irili ufaklı 
değişik türde onbir adet ağaç mevcuttur.  

19. yüzyıl

AĞAÇ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



GÜLYALIGÜLYALI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÜLYALI / Kestane Mahallesi

807

-

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1394

615 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Turnasuyu Mahallesi, Camiyanı Mevkiinde bulunan  1911 yılında düzgün kesme taştan inşa 
edilen kareye yakın dikdörtgen planlıdır.
 Tüm pencereleri düz pahlı çerçeveler içine alınmış yuvarlık kemer biçimlidir. Taş temel üze-
rine oturan yapı dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Saçak silmesi profilli olup tüm cepheleri 
dolanır. Yapının kuzeyinde üç kemerli revaktan oluşan son cemaat yeri mevcuttur. Kemerlerin 
oturduğu sütunlardan üçü basit kompozit başlıklıdır. Birinin ortasında ay yıldız motifi dikkat çe-
ker. Kuzeybatı köşede revağın batı açıklığına bitiştirilmiş kübik kaideli minare bulunur. Revağın 
doğu açıklığını kapatacak biçimde kuzeyden uzatılan merdivenin ulaştığı, kemer yaylarının alt 
noktasında doğu-batı doğrultusunda uzatılan üst 
kat yapıya sonraki dönemde eklenmiştir. Cephe 
eksenindeki çift kanatlı kapı yuvarlak kemer bi-
çimli taş bir çerçeve içerisine alınmıştır. Çerçe-
veyi iki yanda basit, kompozit başlıklı birer yük-
sek sütunce sınırlar. Kapının iki yanında birer alt 
ve üst toplamda dört pencere bulunur.

20. yüzyıl

KESTANE KÖYÜ CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



362

GÜLYALI / Turnasuyu Mahallesi

696

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 10.11.2016-3905

25G39b05c2b ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Turnasuyu Mahallesi’ndeki tarihi mezarlığın hemen yanında ve yol kenarında bulunduğu 
tespit edilmiştir. 
 Dikdörtgen planlı olan yapının duvarları yığma taştan inşa edilmiş olup, köşelerde düzgün 
kesme taş kullanılmıştır. Yola bakan güney duvarı tamamen yıkılmış olan taşınmazın batı ve ku-
zey cephelerinin bir kısmı zemin kotundan dolayı toprak altında kalmıştır. Kuzey cephede küçük 
bir pencere, batı cephede ise bir adet niş bulunmaktadır. Sivri kemerli yan giriş kapısı doğu 
cephede yer almaktadır. 
 Yapının mevcut duvarlarının tam ortasında ahşap hatıllar kullanılmış olup, duvar yüzeylerin-

de ve etrafında bitki örtüsü mevcuttur.

19. yüzyıl

CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÜLYALI / Turnasuyu Mahallesi

696

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 16.03.2011-3020

25G39b05c2b ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Turnasuyu Mahallesi, Camiyanı Mevkiinde bulunan mezarlık alan oldukça yoğun bitki örtüsü 
ve çalılarla kaplı olduğundan bazı mezarlara ait mezar taşları tam olarak tespit edilememiştir.  
 Özellikle yıkılan eski caminin hemen yanında yan yana ve bir duvarla çevrelenmiş olarak 
bulunan mezarlar yoğun bitki örtüsü ve çalılardan dolayı tam olarak incelenememiştir.
 Mezarlar genel olarak bölgedeki diğer mezarlardan farklı özellikler göstermektedir. Mezar-
ların zeminleri yerden yaklaşık 20 cm. yükseltilmiş ve kenarları pahlanmıştır. Gövdesini çevrele-
yen bölümün dört köşesinde köşe sütunceleri bulunmaktadır. Mezarların ana gövdesini oluşturan 
dört cephede yapılan süsleme elemanlarıyla gövde hareketlendirilmiştir.
Gövdenin üzerine yerleştirilmiş silmeler de me-
zarın etrafını çevrelemektedir. Mezarların baş 
ve ayak kısımlarında üçgen alınlıklar ve bunla-
rın üzerine mezar taşları yerleştirilmiştir. 

19. yüzyıl

TURNASUYU MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



364

MEZAR TAŞLARI

GÜLYALI / Turnasuyu Mahallesi

696

Özel

Mezar Taşları (8 Adet)

Samsun K.T.V.K.B.K 21.01.2015-2304

25G39b05c2b ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 1 Nolu; Sarıklı olan ve üzerinde beş satır Osmanlıca yazı bulunan mezar taşı H.1304 tarihlidir.
 2 Nolu;  Beş satır Osmanlıca yazı bulunan sarıklı mezar taşı H.1320 tarihlidir.Baş tarafında ölen 
kişinin mesleği ile ilgili bilgi verdiği düşünülen ibrik kabartması bulunmaktadır. 
 3 Nolu; Baş tarafında yine ölen kişinin mesleği ile ilgili bilgi verdiği tahmin edilen ibrik kabart-
ması bulunan ödemeli mezarın ayak taşı süslemesiz olup, kaidesinin dört köşe ve ortası sütuncelidir. 
H. 1320 tarihlidir.
 4 Nolu; H. 1333 tarihin altında bitkisel motif mevcuttur. Dilimli sarıklı mezar taşının ayak taşı 
sadedir. Kesme taşlardan yapılmış olan kademeli mezarın kaidesinin baş tarafında ortada küre yan-
larda dörder adet yaprak motifi bulunmaktadır.

 5 Nolu; Mermerden yapılmış olan ve üzerin-
de yedi satır Osmanlıca yazı bulunan sarıklı mezar 
taşı H. 1245 tarihlidir. Ayak taşı üzerinde de bitki-
sel motif yer almaktadır.
 6 Nolu; Tamamen yatık vaziyette olan me-
zar taşı üzerinde beş satır Osmanlıca yazı ve he-
men altında H. 1312 tarihi yer almaktadır
 7 Nolu; Kademeli olarak yapılan mezarın 
her iki taşı da sarıklı olup, ayak taşı üzerinde bit-
kisel motif bulunmaktadır. Kenarları yarım ay şek-
linde formlandırılmış mezar taşlarının bulunduğu 
mezarın kaidesi dört köşe ve ortada sütuncelidir. 
Mezar yoğun bilki örtüsüyle kaplıdır.
 8 Nolu; Bir kısmı toprağa gömülü vaziyette 
bulunduğundan yalnızca üç rakamı okunan mezar 
taşı H. 1232 tarihinin yazdığı anlaşılmaktadır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

AYRILIK ÇEŞMESİ

GÜLYALI / Ayrılık Mahallesi

505

Özel

Çeşme

Samsun K.T.V.K.B.K 24.11.2000-59

27 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ayrılık Mahallesi’de bulunan, düzgün kesme taştan yapılmış çeşme günümüzde kullanılmaya 
devam edilmektedir. Deposu çeşmenin arka tarafındadır. Çeşme nişinin üzerinde yer alan top-
lamda yedi satırlık iki kitabeden anlaşıldığına göre H.1265 (M.1849) tarihinde inşa edilmiştir. 
İki yandaki örme ayakların ortasında yuvarlak kemer biçimli, derinliği çok az nişi, yukarıda yine 
kemer biçimli çerçeve sınırlar. Musluğu yekpare taştan oyulmuş, kâse biçimindedir. Yol yapımı 
esnasında çeşmenin bir bölümünün kot altında kaldığı şekillerden anlaşılmaktadır. 
 Kurnası orijinal değildir. Kitabeleri zarar gördüğünden okunamamaktadır.  

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



366

KESTANE KURTLU ÇEŞME

GÜLYALI / Kestane Mahallesi

-

Özel

Çeşme

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1397

245216 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kestane Mahallesi’nde bulunan düzgün kesme taş deposundan öne doğru çıkma çeşme yine 
düzgün kesme taştan yapılmıştır.
 Yuvarlak kemer biçimli çeşme nişinin, kemer ayakları sütunce biçiminde düzenlenmiştir. Ke-
meri altta, ayaklara ve aynalığın iki yanındaki silmeli kaidesi ve başlığı bulunan, yüzeye eş 
aralıklarla yerleştirilmiş iki sütunceye oturan cepheden taşkın, profilli bir taş silme sınırlar. İçteki 
iki sütunce arasındaki musluk yekpere taştan oyularak yapılmış kâse formundadır. Kemerin or-
tasında aşağıya sarkıtılmış kilit taşı üzerindeki yazıt okunamamaktadır. Köşeliklerde cepheden 
hafif taşkın dikdörtgen panolar içinde stilize bitkisel birer motif işlenmiştir. Çeşmenin dikdörtgen 

silmesi profillidir. 
 Kurnası ve sekileri yenilenmiş çeşme günü-
müzde hala kullanılmaktadır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



367

2018

GÜLYALI / Kestane Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1395

282512 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Dayınlı Köprüsü, köy yerleşiminin kuzeyindeki Kestane Deresi üzerine kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda kurulmuştur. Yuvarlak kemerli tek bir göze sahip köprü, Kestane Köyü ve çevre 
yerleşim ile ilçe merkezi arasında yaya geçişinin sağlandığı önemli bir işleve sahiptir.  
 Köprünün tabliyesi, yuvarlak kemerin biçimine yakın bir şekilde, kilit taşından her iki yöne 
eğimli bir özelliğe sahiptir. Tabliye ile yaklaşım yollarının birleştiği kısımlarda, doğu ve batı 
yönlerde kanat duvarları görülmektedir.
 Tek kemerli köprü, dere yatağının her iki kenarındaki kayalık zemin üzerine kurulmuştur. 
Yuvarlak biçimli kemerin, aynı özelliklere sahip memba ve mansap yöndeki alın taşları, bir sıra 
tek, bir sıra çift taş örgülüdür. Alın taşları ile aynı 
hizadaki kemer kilit taşı yukarıya doğru çok az 
genişlemektedir. Örgüde ince yonu blok taş kul-
lanılmış olmakla birlikte, doku ve malzeme kay-
bı söz konusudur.
 Kemer karın bölgesi, alın taşları gibi ince 
yonu blok taş örgülü olmakla birlikte; özellikle 
ayak bölgesinde kısmen düzeltilmiş kaba yonu 
blok taşlar da görülmektedir.
 Yapıldığı tarih bilinmeyen köprü günümüz-
de kullanılmamakta olup bitki örtüsüyle kaplan-
mıştır. 

19. yüzyıl

DAYINLI KÖPRÜSÜ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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DEĞİRMENYANI KÖPRÜSÜ

GÜLYALI / Kestane Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1396

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kestane Mahallesi, Değirmenyanı Mevkiinde bulunan düzgün kesme taştan inşa edilmiş çift 
kemer gözlü köprünün muhtemelen 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir.  
 İki ucuna sonradan ilaveler yapılan köprünün üzerine de asfalt dökülmüş olup statik açıdan 
son derece iyi durumdadır ve günümüzde kullanılmaktadır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

SİNEKLİ KÖPRÜ

GÜLYALI / Kestane Mahallesi

746

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 24.09.2010-2780

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kestane Mahallesi, Hasanlı Mevkii’nde halk arasında Sinekli köprü olarak da bilinen tek ke-
mer gözlü köprünün, görece yüksek kemer yayı düzgün kesme taş, gövdesi moloz yığma taştır.  
 Günümüzde kullanılmayan köprü büyük oranda bitki örtüsüyle kaplanmıştır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



GÜRGENTEPEGÜRGENTEPE

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ESKİKÖY AHŞAP CAMİİ ve HAZİRESİ

GÜRGENTEPE / Eskiköy Mahallesi

497

Özel

Cami ve Haziresi

Samsun K.T.V.K.B.K 20.01.2017-4092

25- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Eskiköy Mahalle yolunun üst kısmında bulunan cami, kareye yakın dikdörtgen planlı olup 
ahşap malzemeden yapılmıştır. Caminin taban kısmı taş örülerek yükseltilmiştir.
 Cami iki kat olarak inşaa edilmiş üst kat kadınlar mahfili olarak düzerılenmiştir. Taşınmazın 
üst ve alt katında giyotin pencereler bulunmakta olup minber mihrap ahşap malzemedendir. 
Camiye üst örtüsü ve taban kısmı büyük ölçüde deformasyona uğramış, çökmüş son cemaat 
yerinden girilmekte olup taşınmazın ahşap duvarlarında, zemin ve tavan kısımlarında yer yer 
bozulmalar,çürümeler,çökmeler gözlemlenmiştir. Taşınmazın üst örtüsü kırma çatı olup üzeri kire-
mitle kapatilmıştır.
 Ayrıca mihrap, minber ve tavan bölümlerin-
de bazı ahşap kısımlar değiştirilmiştir. Caminin 
çevresinde ise yeni tip mezarlar ve yazısız me-
zar taşları bulunmaktadır. Genel durumu itiba-
riyle orijmalliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan 
caminin kültür varlığı olarak tescil edilmesini ge-
rektirecek herhangi bir özelliği bulunmamakta-
dır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

14328 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Gürgentepe ilçesi’ne 10 km. uzaklıkta olan Tikenlice Mahallesi’nde, köyün güneydoğu ke-
simine düşen Mağarayanı Mahallesi’nde, Şimşir Tepe üzerinde sekiz adet kaya mezarı bulun-
maktadır. Mahalleye hakim, halkın mağara tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de sekiz adet 
mezar, kaya kütlesinin güney bölgesinin güneydoğu cephesinde yer almaktadır. Birbirlerinden 
küçük farklılıklarla ayrılan kaya mezarları aynı dönem özellikleri yansıtmaktadır. 
 Mezarların bulunduğu alan 1. derece Arkeolojik sit alanı ilan ediliştir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE ARKEOLOJİK SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

TİKENLİCE KAYA MEZARI VI

GÜRGENTEPE  / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezar odasına 
ulaşmadan önce, tek sütunlu bir ön odaya sahiptir. 
 Genişliği 100 cm. uzunluğu 53 cm. olan ön odanın yüksekliği mezar odasıyla aynıdır. Ön 
odanın ön kısmında ortaya denk gelecek yerde bulunan sütunun yöreye özgü bir şekli bulunmak-
tadır. Ancak sütunun oturduğu kaide ve başlık kısmı günümüze sağlam olarak gelebilmiştir. Ön 
odanın ön cephesinde yanlarda birer plastere ve bunların üzerinde de bezemesiz üçgen alınlığa 
yer verilmiştir. Mezar odasına 50x50 cm.lik kare şeklindeki kapı açıklığıyla girilmektedir. Girişin 
hemen üst kısmındaki bezemesiz üçgen alınlık, kenarlarda silme olarak devam ettirilmiştir. Aynı 
zamanda girişin her iki yanında sütunceler bu-
lunmaktadır. Mezar odasının üst kısmı kırma çatı 
şeklinde yapılmıştır. Mezar odasına girişi sağla-
yan kapı açıklığının karşısında, mezar odasının 
ortasına denk gelecek yerde, 26x86 cm. boyutla-
rında ve 25 cm. derinliğinde bir çukur bulunmak-
tadır. 
 Mezarın cephesi doğuya bakmaktadır. Bu-
nun yanında, dikdörtgen planlı mezar odasına 
girişi sağlayan kapı açıklığının her iki yanında 
girişin kapalı olduğuna dair izler bulunmaktadır. 
Mezarın üst kısmında kayanın oyulmasıyla oluş-
turulmuş oluk sistemi net izlenmektedir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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TİKENLİCE KAYA MEZARI I

GÜRGENTEPE/ Tikenlice Mahallesi

105

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

1G39-A-24-A-4 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kuzgunkaya Mevkiinde fındık bahçesinin batısında bulunan kaya kütlesi üzerinde yer al-
maktadır. Mezar odasına 44x40 cm.lik dikdörtgene yakın ovalimsi bir açıklıkla girilmektedir. 
Mezarın cephesi kuzeye bakmaktadır. Giriş kısmı kırılarak genişletilmiştir. Mezar, oldukça tahrip 
olmuş bir şekilde günümüze gelmiştir. Giriş açıklığının üst kısmı biraz düzleştirildikten sonra yu-
varlatılarak kemeri andırır biçimde oluşturulmuştur. Bu yuvarlak kemer kısmının hemen üstünde, 
yağmur sularının mezarın iç kısmına girişini engelleyen 3 cm. genişliğinde bir oluk tespit edilmiş-
tir. Mezarın planı, diğer iki mezardan pek farklı değildir.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÜRGENTEPE/ Tikenlice Mahallesi

105

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

1G39-A-24-A-4 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kuzgunkaya Mevkiinde arazinin batı kısmında yer alan kaya mezarı zeminden yaklaşık 
250 cm. yukarıda yer alan mezara çıkış ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş altı basamakla 
sağlanmaktadır. Mezar odasına, 50x50 cm.lik kare bir kapı açıklığıyla girilmektedir. Giriş açık-
lığının üst kısmı yaklaşık 15-20 cm. düzleştirildikten sonra yuvarlak dışa taşkın kemeri andırır 
tarzda oyulmuştur. Girişin üst kısmında, ana kayanın düzleştirilmesiyle oluşturulmuş alanın orta 
kısmında altı dilimli bir rozete yer verilmiştir. İç yüksekliği 1 m. olan mezar odasının kenarları, 
belirli seviyeye kadar düzleştirildikten sonra beşik tonoz şeklinde oyularak tavan kısmı oluşturul-
muştur. Kareye yakın dikdörtgen planı olan mezar odasının girişi, kuzeye bakmaktadır. 
 Fazlaca tahribata uğramamış olan bu meza-
rın kaliteli bir işçiliğin ürünü olduğu görülmekte-
dir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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TİKENLİCE KAYA MEZARI III

GÜRGENTEPE/ Tikenlice Mahallesi

105

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

1G39-A-24-A-4 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kuzgunkaya Mevkiinde arazinin batı kısmında yer alan kaya mezarı oldukça sade ve be-
zemesiz bir işlenişe sahiptir. Mezar odasına giriş, 42.5x42.5 cm.lik kare bir kapı açıklığıyla 
sağlanmaktadır. Mezarın yer aldığı kayanın konumundan dolayı mezara ulaşım oldukça zordur. 
Yaklaşık 1 m. iç yüksekliğe sahip olan mezar odasının üst kısmı üçgen çatıyı andıran tarzda 
keskin bir biçimde yapılmıştır. Mezarın cephesi kuzey batıya bakmaktadır. 

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÜRGENTEPE/ Tikenlice Mahallesi

106

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

297G39-A-24-A-4-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kuzgunkaya Mevkiindefındık bahçesinde bulunan kaya kütlesinin güneydoğusunda yer al-
maktadır. 37x42 cm.lik dikdörtgen bir kapı açıklığıyla girilen mezar odasının cephesi güney-
batıya bakmaktadır. Yüksekliği 92 cm. olan mezar odasının tavan kısmı, kırma çatı şeklinde 
yapılırken yan ve köşeler ise kayanın düzleştirilmesiyle belirlenmiştir. Mezarın dış cephesinde 
girişin üzerinde, 93 cm. yüksekliğinde üçgen alınlık oluşturulmuştur. Ancak bu alınlık kısmı günü-
müze kadar sağlam olarak gelemediğinden, üçgen şekil tam olarak izlenemiyor. Bu alınlıkta, 17 
cm. çapında 10 dilimli rozet bulunmaktadır. Kemer kısmının hemen üstünde, yağmur sularının 
mezarın iç kısmına girişini engelleyen 3 cm. genişliğinde bir oluk yer almaktadır. Girişin kapalı 
olduğuna işaret eden oyukları da görmek müm-
kündür. 
 Dikdörtgen planlı mezar odasının cephesi 
tahrip olmasına rağmen, kaliteli işçilik izlenebil-
mektedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE KAYA MEZARI IV

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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TİKENLİCE KAYA MEZARI V

GÜRGENTEPE/ Tikenlice Mahallesi

106

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

297G39-A-24-A-4-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kuzgunkaya Mevkiinde fındık bahçesinde bulunan kaya kütlesinin güneydoğusunda yer al-
maktadır. Mezara kayaya oyulmuş beş adet basamakla çıkılmaktadır. 45x45 cm.lik kare bir 
kapı açıklığıyla girilen mezar odasının cephesi güneydoğuya bakmaktadır. Mezarın ön cephesi 
bezemesiz oldukça sade, iç kısmı oldukça kaliteli bir işçilik göstermektedir. Dış cephesi oldukça 
fazla tahrip oluştur. Kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan mezar odasının iç yüksekliği 95 
cm.dir. Tavan kısmı beşik tonoz şeklinde yapılmış olan mezarın giriş kısmı oldukça fazla tahrip 
olmuştur. Girişin her iki yanında yer alan yaklaşık 3 cm. çapındaki oyuklardan mezar girişinin 
kapalı olduğunu anlıyoruz. 

 Ancak ahşaptan olduğu düşünülen kapak 
günümüze kadar gelememiştir.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezar odasına 
41x42 cm.lik dikdörtgen şeklinde kapı açıklığıyla girilebilmektedir. Yüksekliği 110 cm. olan 
mezar odasının tavan kısmı, kenarlardan yuvarlatılmaya başlanarak oluşturulmuştur. Girişin kar-
şısında girişe paralel olarak uzanan 55 cm. genişliğinde 180 cm. uzunluğunda bir sekiye yer 
verilmiştir. Köşeye birleşik olarak yapılan sekinin yüksekliği 15 cm.dir. Bezemeli bir cepheye sa-
hip olan mezarda üst üste iki rozet bulunmaktadır. Girişin üzerinde bezemesiz bir üçgen alınlık 
ve onun üzerine yedi dilimli bir rozet yerleştirilmiştir. 
 Bunun yanında, ilk rozetin üstünde, diğer rozetten daha büyük yine yedi dilimli ikinci bir 
rozet bezemesine yer verilmiştir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE KAYA MEZARI VII

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇOĞALTILAMAZ
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TİKENLİCE KAYA MEZARI VIII

GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezarın cephesi 
güney doğuya bakmakta ve giriş kısmı oldukça tahrip olmuştur. Korunabilmiş ölçülerine göre, 
50x50 cm.lik kare şeklinde kapı açıklığına sahipken bu açıklık kırılmak suretiyle genişletilmiş 
85x52 cm.lik bir ölçüye ulaşmıştır. İnsanlar tarafında yapılan tahribat haricinde rüzgâr, yağmur 
gibi doğal şartlar yüzünden de deforme olan dış cepheyi çevreleyen silmelerden fazla bir iz 
kalmamıştır. Dikdörtgen planlı mezar odasında da tahribatın izlerini görmek mümkündür. 
 Mezar odasının kenarları belirli seviye düz-
leştirildikten sonra yuvarlatılarak tavan kısmı 
oluşturulmuştur. Dış cephenin aşınmış olmasın-
dan dolayı şekillendirilmesi hakkında bilgi edi-
nemiyoruz.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezar günümüze 
sağlam olarak gelebilen güzel bir örnektir. 42x42 cm.lik kare şeklindeki kapı açıklığıyla girilen 
mezar odasının cephesi güneydoğuya bakmaktadır. Girişin üst kısmında üçgen bir alınlık oluş-
turulmuş ve bunu çevreleyen aynı zamanda dış kısmı belirleyen silmeye yer verilmiştir. Alınlığın 
üst kısmında ise 15 cm. çapında  sekiz  dilimli  bir  rozet bulunmaktadır. Dikdörtgen plana sahip 
olan mezar odasının duvarları 110 cm. düzleştirilmiş ve devamı yuvarlatılarak beşik tonoz biçi-
minde tavan kısmı oluşturulmuştur. 
 Dikdörtgen planlı mezar odasına sahip olan mezar kaliteli işçilik göstermektedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE KAYA MEZARI IX

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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TİKENLİCE KAYA MEZARI X

GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Kayalık alanın 
düzleştirilmesiyle oluşturulmuş üç basamakla mezara ulaşılmaktadır. Mezar odasına giriş, 42x49 
cm.lik dikdörtgen bir kapı açıklığıyla sağlanırken, mezarın cephesi güneydoğuya bakmaktadır. 
Mezar odasına girişin üst kısmı biraz öne taşkın ve yuvarlatılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bezemesiz ön cepheye sahip olan mezar, kaliteli bir işçilik göstermektedir. Dikdörtgen planlı 
mezar odasının tavan kısmı beşik tonoz biçiminde örtülmüştür.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119
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Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
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DÖNEMi
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TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezar odasına 
45x45 cm.lik kare şeklindeki kapı açıklığıyla girilmektedir. Mezar odasının zeminden itibaren 
duvarları 1 m. düzleştirilerek, mezar odasının tavan kısmı oval bir yapıda işlenmiştir. Mezar gi-
rişinin sağında zeminde, yanında bulanan mezar ile bağlantı sağlayan bir delik bulunmaktadır. 
Ön oda tarzında düzenlenen mezarın cephesi güneydoğuya bakmaktadır. Kare girişinin hemen 
üzerinde bir alınlık yer almaktadır. Alınlık dikdörtgen bir silme ile çevrelenirken, onun üstünde 
de bezemesiz üçgen alınlığa yer verilmiştir. Kaliteli bir işçilik göstermektedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE KAYA MEZARI XI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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TİKENLİCE KAYA MEZARI XII

GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezar odasına 
42x45 cm.lik kareye yakın dikdörtgen bir açıklıkla mezar odasına girilmektedir. İç yüksekliği 
150 cm. olan mezar odasının cephesi güneydoğuya bakmaktadır. Mezar odasında, girişin sol 
tarafında 8 nolu mezara açılan bir delik bulunmaktadır. Yaklaşık 35 cm. çapındaki bu delik, me-
zar odasının zemininden 90 cm. yükseklikte yer almaktadır. Bu delik sonradan açılmış olmalıdır. 
Mezar odasına girmeden önce ön oda tarzında cephesi işlenmiştir. Kaliteli bir işçilik göstermek-
tedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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GÜRGENTEPE / Tikenlice Mahallesi

119
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Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2002-583

143G39-A-24-A-3-D ANITSAL ÇEVRESEL
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TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

 Halkın Mağara Tepesi olarak adlandırdığı Şimşir Tepe’de yer almaktadır. Mezar odasına 
yaklaşık 44x45 cm.lik kareye yakın dikdörtgen kapı açıklığıyla girilmektedir. Cephesi güney-
doğuya bakan mezar odasının iç yüksekliği 120 cm.dir. Bu yükseklik diğer mezarlarda olduğu 
gibi mezar odasının her yerinde aynı değildir. Bu ölçü mezarın orta kısmında tespit edilmiştir. 
Kenarlara doğru yaklaştıkça bu ölçüde azalmalar oluyor. Bezemesiz üçgen alınlığa sahip olan 
bu mezar günümüze fazla tahrip olmadan gelebilmiştir. Dikdörtgen planlı mezar odasında oldu-
ğu gibi dış kısmında da kaliteli bir işçilik göstermektedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

TİKENLİCE KAYA MEZARI XIII

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Düzpelit Mahallesi’nde bulunan cami; düz bir alanda, kuzey yönde kare kesitli küçük ahşap 
direklerle büyük moloz taşlara oturan kalın ahşap keresteler üzerinde, kirişleme tarzında kurula-
rak yerden yükseltilmiştir. Böylece ahşap yapının toprakla bağlantısı kesilmiş ve ahşap malzeme 
nemden korunmuştur. Bu keresteler köşelerde kurt boğazı tarzında geçmelerle birleştirilmiştir. 
Kareye yakın, kıble yönüne göre dikey dikdörtgen şekilli harimin kıble tarafı hariç üç yönden re-
vaklarla kuşatıldığı görülmektedir. Revaklarla birlikte kare şekilli bir hale gelen caminin üzerini, 
dört yöne meyilli bir kırma çatı örtmektedir. Çatı kiremitlerle kaplanmış durumdadır.
 Kuzeydeki kapıdan ulaşılan caminin minaresi yoktur. Duvarlar, köşelerde kurt boğazı geç-

melerle çantı (ahşap yığma) denilen tarzda bir-
birine geçirilmiş, duvar boyunca tek parça ola-
rak uzatılan ahşap perdelerle oluşturulmuştur. 
 Perdelerin baltalarla yontulmuş ya da el 
hızarıyla kesilmiş kalas şeklinde olduğu ve ço-
ğunluğunun da meşe ağacından elde edildiği 
anlaşılmaktadır. 
 Kuzey cephenin orta kısmında caminin ku-
zey revağına götüren bir merdiven mevcuttur. 
Görünümü itibariyle yenilendiği sanılan merdi-
ven, dört basamaklıdır. Basamaklar büyük taş 
bloklardan oluşturulmuştur. 

İKİZCE / Düzpelit Mahallesi

172

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 18.03.2004-864

13 ANITSAL ÇEVRESEL
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1      2      3 1      2      3

16. yüzyıl

LALELİ AHŞAP CAMİİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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KERİŞ KÖPRÜSÜ

İKİZCE / Kaynartaş-Bolluk Mah.

-

-

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 20.01.2016-3132

-- ANITSAL ÇEVRESEL

19. yüzyıl

 Kaynartaş ve Bolluk Mahalleri arasındaki Kutluca Deresi üzerinde yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Ünye - İkizce karayolunun ardından yaklaşık 1 km. patika yoldan sonra ulaşılan taşınmazın yo-
ğun bitki örtüsüyle kaplandığı görülmüştür.
 Düzgün olmayan kesme taştan inşa edilmiş köprü, beşik kemerli olup, tek açıklıktan oluşmuk-
tadır. Etrafı fındık bahçesiyle kaplı olan ve kuzey-güney doğrultuda uzanan yapının iki ayağı 
da doğal kaya kütlesi üzerine oturmaktadır. Muhtemelen 19. yüzyıl sonlarında yapılmış olan 
taşınmaz, günümüzde sadece yayalara hizmet vermektedir. 
 Genel görünüm itibariyle sağlam durumda olan köprünün güney tarafının doğu yönünde-

ki duvarının zemine yakın yerinden bazı taşlar 
düşmüş olup, düştüğü yerde yaklaşık 40x40 cm. 
ebatlarında bir boşluk oluşmuştur.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 İkizce İlçesinin kuzeydoğusunda bölgeye hakim bir tepe üzerinde yer almaktadır.
 Doğal kaya kütlelerinin dağılımı gözetilerek kurulan kale bu nedenle iki kısımdan oluşmak-
tadır. Güney yönde esas kale denilebilecek bölümden, kuzey yönde ise ahır veya depo olarak 
kullanıldığı düşünülen bölümden oluşmakta iki bölüm arasında ise kot olarak alçakta kalan bir 
alan bulunmaktadır. Güneydeki esas kale, doğal bir kaya üzerine kurulmuş olup doğu ve güney 
yönlerde surlar ortalama 5-6 m. yüksekliğinde 2 m. kalınlığındadır. Dış ve iç cephelerde kesme 
taş kullanılmış araları ise moloz taşlarla doldurularak sağlamlaştırılmıştır. İç kaleye giriş güneydeki 
yuvarlak kemerli, yüksek kapıdan sağlanmaktadır.  Kapıya kaya üzerine oyulmuş altmışdokuz 
basamaklı merdivenle ulaşılır. Merdivenlerin otuz 
adedi sağlamdır.  Kapının üst tarafında girişin 
hemen doğusunda 2x2 m. ebatlarında kare bir 
oda bulunur. Yine anakayanın üzerinde beş adet 
sarnıç göze çarpar. İç kalenin yaklaşık 402’lik bö-
lümü boştur. Burası toprak yığıntısıyla dolmuş ve 
üzeri tamamen bitki örtüsüyle kaplanmıştır. Tüm-
sek şeklindeki bu alanın çökmüş bir yapıya ait 
olduğu düşünülebilir. 
 Tarihçesi hakkında herhangi bir bilgiye ula-
şılamayan kalede definecilerin ve bölge halkının 
yaptığı tahribatlar dışında doğal olaylardan kay-
naklanan ciddi tahribatlar söz konusudur. 

GENÇ AĞA KALESİ

İKİZCE / Karlıtepe Mahallesi

-

Özel

Kale

Trabzon K.T.V.K.K 04.08.1998-3243

-- ANITSAL ÇEVRESEL
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16. yüzyıl
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KABADÜZ / Musakırık Mahallesi

333

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1382

2157.R.111.C ANITSAL ÇEVRESEL
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 Yokuşdibi, Musakırık Mahallesi, Çambaşı Yaylası’nda güney ve doğusunda bitişik parseller-
de dükkânlar bulunan mezarlığa artık defin yapılmamaktadır. 
 Eski tarihli mezarlar moloz taş örgüyle çevrelenmiş bazısı toprak mezarlardan oluşmakta-
dır. Mezar taşı olarak iri moloz taşlar kullanılmıştır; ancak çoğu mezarın baş ve ayak taşları 
yerinde bulunmamaktadır. Kesme taş örgü birkaç mezar kırılarak tahrip edilmiştir. Mezarlıktaki 
bazı mezarların açılarak boşaltıldığı görülmüştür. Bazı eski mezarlarda sikkeli mezar taşlarına 
rastlanmıştır. Bunlardan üçünde Arapça, dördünde ise Türkçe kitabe tespit edilmiştir. Arapça 
kitabeli bir mezar taşında R. 1307 (H. 1891), Türkçe kitabeli üç mezar taşında ise 1911, 1940 
ve R. 1336 (H. 1920) tarihleri okunmuştur. 
 Okunabilen mezar taşlarının ışığında bu me-
zarlığın en az 120 yıllık olduğu söylenebilir.

19.-20.yüzyıl

MUSAKIRIK MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Yokuşdibi Beldesi, Tosunalan Obası’nın meydanında bulunan mezarlığın önündeki alanda 
tahrip edilmiş durumdadır. 
 Alanda Dağınık durumdaki taşlar incelendiğinde mezar gövdesinin olasılıkla yan yüzüne 
konulan dikdörtgen formlu yaklaşık 1x2.5 m. ölçülerinde dört adet blok tespit edilmiştir. Bunlar-
dan ön yüzü görünenlerin kabartma dikey silmelerle metoplara ayrıldığı ve metoplar üzerinde 
baklava dilimi motifi olduğu anlaşılmıştır. Dört adet de mezar gövdesinin dar olan uç kısımlarına 
konulduğu düşünülen yaklaşık 1x1 m. ölçülerinde kare blok tespit edilmiştir. Ayrıca profilli kaide-
lere rastlanılmış olup bu kaidelerin orta kısmında şahide taşının oturması için açılmış yuvalar bu-

lunmaktadır. Kaidelerin kenar kısımları, kabart-
ma üçgen prizma motifi süslerle çevrelenmiştir. 
Bütün blokların ve şahide taşlarının oturacağı 
kaidelerin dörder adet olması alanda iki meza-
rın olduğunu göstermektedir. Ayrıca birbirine iki 
m. mesafede iki kaçak kazı çukurunun olması 
da alanda iki adet mezarın olduğu ve bu iki me-
zarın kazıldığı düşüncesini desteklemektedir. Yu-
karıda belirtilen düzgün bloklar dışında alanda 
kabaca yontulmuş bloklarda bulunmaktadır.
 Genel özellikleri itibariyle mezarların orta-
lama 150 yıl öncesine ait olduğu düşünülmekte-
dir.

KABADÜZ / Tosunalan Obası
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Mezarılık

Samsun K.V.K.B.K 27.02.2015-2425
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TOSUNALAN MEZARLIĞI
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HARAMİ ÇEŞMESİ

KABADÜZ / Harami Mahallesi

129

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Çeşme

Trabzon K.T.V.K.K 20.12.2003-828
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 Harami Mahallesi’nde bulunan, tarihi Haramiköy Çeşmesi Ordu-Kabadüz-Çambaşı Yayla 
yolunun Yokuşdibi Beldesine 3 km. mesafede yolun 150 m. altında yer almaktadır. Mahalleye 
inen araç yolunun hemen altında yaklaşık 40-45 m2’lik bir alanın ortasında yer alan çeşme 1m. 
ebatlarında kare bir kaidenin üzerinde silindirik bir şekilde ve beş sıra düzgün kesme taşlarla 
yükseltilmiş, en üst kısmında yontulmuş taşlardan bir süsleme ile son bulmuştur. 
 Çeşmenin 4. ve 5. sıradaki kesme taşlarda Kitabeler mevcuttur. Alt kısımda ise yaklaşık 1,80 
m. ebatlarında ve ortalama 15 cm. derinliğinde kesme taşla çevrili yalak bulunmaktadır.
 Çeşmenin en üst kısmı konik şekilde daralan ve bir yuvarlak süs ile taçlandırılmış kesme taş-
tan oluşan bir başlık ile kapatılmıştır.
 Çeşmenin dışında bulunan, sonradan yapıl-
mış beton direk ve kirişlere  taşıtılan beton sa-
çak, bozulmuş ve yıpranmış olmasının yanısıra 
çeşmenin özgün halini bozmaktadır.
 Günümüzde çeşme 2014 yılında özgün ha-
liyle restore edilmiştir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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BAŞKOTANA KÖPRÜSÜ

KABADÜZ / Derinçay Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 13.06.2008-1703

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Derinçay Mahallesi, Melet Irmağı üzerinde bulunan ahşap köprünün kesin olmamakla birlikte 
20. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği düşünülmektedir. 
 Yaklaşık 12 m. uzunluğunda, 2 m. genişliğindeki köprünün iki ucu kaya kütleleri üzerindeki 
1’er m. yüksekliğindeki moloz taş duvarlara oturur. Taş örgü üzerine enine ve boyuna birbirini 
dik kesen bindirme tekniğinde yapılmış ahşap örgü oturmaktadır. Bu bölümde köprüyle aynı aksta 
olanlar yaklaşık 15 cm. çapında silindirik gövdeli tomruklardan bunları dik kesen hatıllar ise 10’a 
10 kalaslardan oluşmaktadır. Burası köprünün ahşap gövdesinin oturduğu bölümdür. Bu bölüm-
de köprüyle aynı aksta olan silindirik ahşap tomruk sıraları, bir alttakinde daha uzun tutulmuş 

ve böylece ahşap gövdenin oturması için belirli 
bir yükseklik elde edilmiş, hem de ırmağın her iki 
tarafında birbirine yaklaşıldığı için köprü gövde-
sinin daha kısa olması sağlanmıştır. Silindirik tom-
rukların köprünün ters istikametinde olan uçları, 
alttaki ana kaidenin arkasında bulunan ikinci bir 
moloz taş örgü sistemi içine alınarak köprü göv-
desinin oturduğu ahşap örgünün daha sağlam ol-
ması amaçlanmıştır. Bindirme tekniğinde yapılmış 
ahşap örgü sistemine oturan köprü zemini 12 m. 
uzunluğundaki iki ahşap hatıla çakılan kısa kalas-
lardan oluşur. 
 Günümüzde işlevini yitiren köprünün ahşap 
malzemelerindeki çürümeler köprüyü kullanıla-
maz hale getirmiştir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KABADÜZ / Kirazdere Mahallesi

109

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 23.03.2013-924

53G39-B-19-D-3 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kirazdere Mahallesi, Kaşönü Mevkiinde bir fındık bahçesinin üst tarafında bulunan kaya 
mezarı büyük bir kaya kütlesinin ön yüzünde yer almakladır. 
 Mezarın 45x55 cm. genişliğinde bir girişi yer almaktadır ve kenarlarında kapağın yerleşti-
rildiğine dair girinti yer almaktadır. Mezar odası 175x135 cm. ölçülerinde ve 105 cm. yüksekli-
ğindedir. Mezar odasının ortasında 90x25 cm. ölçülerinde ve yaklaşık10 cm. derinliğinde içine 
ölü hediyesinin konulmuş olabileceği bir çukur yer almaktadır. Ölü yatağı (kline) yoktur. Üst örtü 
semerdam biçimindedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

KİRAZDERE KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KİRAZDERE KAYA MEZARI II

KABADÜZ / Kirazdere Mahallesi

109

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 23.03.2013-924

55G39-B-19-D-3 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kirazdere Mahallesi, Kaşönü Mevkiinde bir fındık bahçesinin üst tarafında kayalık bir tepe 
üzerinde yer almaktadır. 
 Girişi güney yönde olan kaya mezarına 45x55 cm. genişliğinde bir açıklıktan girilmektedir. 
Mezar odası 175x135 cm. ölçülerinde ve 105 cm. yüksekliğindedir. Mezar odasının ortasında 
90x25 cm. ölçülerinde ve yaklaşık 10 cm. derinliğinde içine ölü hediyesinin konulmuş olabilece-
ği bir çukur bulunmaktadır, klinesi yoktur. Üst örtü semerdam biçimindedir. Tavanı düzdür.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KABATAŞ / Düz Mahalle

229

Özel

Konak

Samsun K.V.K.B.K 10.12.2012-681

41G38-C-04-A-1-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

AĞALIK KONAĞI

 Düz Mahalle’de bulunan, moloz yığma taş temel üzerine iki katlı olarak inşa edilen, dolma 
iki katlı yapı dıştan, saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Yaşam alanı olarak kullanılan katlar orta sofalı (karnıyarık) plan tipindedir. Yapının tüm 
dikdörtgen pencereleri giyotin tiptedir. Kat aralarında ahşap kat silmeleri tüm cepheleri dolanır. 
Kuzey cephede kot farkı nedeniyle yapının son iki katı izlenebilmektedir. Cephe eksenindeki tek 
kanatlı kapıya yine kot farkından dolayı, beş basamaklı taş merdivenden ulaşılır. Üst kattaki tek 
pencere kapı ekseninden hafifçe batıya kaydırılarak yerleştirilmiştir. Doğu cephede bodrum kat 
seviyesinde, eksendeki düz pahlı çerçeve içerisindeki kapı sonraki dönemde kapatılmış onun 
yerine batı köşeye yakın açılmış kapı bodruma 
giriş olarak kullanılmıştır. Zemin ve son katın gü-
ney eksenleri sağırdır, kuzey eksenlerinde ikişer 
alt ve üst pencere bulunur. İç mekan odalarında-
ki geometrik ve bitkisel bezemeli taş ocaklarla, 
özenli tavan örtüleri oldukça dikkat çekicidir. 
 Geleneksel Türk ev mimarisine son derece 
uygun olarak inşa edilen yapı 25 senedir kulla-
nılmamakta olup, statik açıdan son derece kötü 
durumdadır. Dış cephelerdeki bozulmalar, iç 
mekânda daha ciddi boyutlara ulaşmış, yer ve 
tavan döşemeleri ile merdivenlerde yer yer çök-
meler meydana gelmiştir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KABATAŞ / Eceli Mahallesi

450

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 18.01.2013-773

59- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Eceli Mahallesi’nde bulunan bir kat taş bodrum üzerine üç katlı inşa edilmiş orta sofalı ko-
nağın zemin katı da taş, son iki katı ise bağdadidir. Dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla 
örtülü olup saçağı altta, yan yana yerleştirilmiş çok sayıda profilli konsol desteklemektedir. Asıl 
yaşam alanlarına ait dikdörtgen biçimli pencereleri giyotin tiptedir. Kuzey cephesinde zemin 
eksenindeki merdivenle ulaşılan giriş kapısının iki yanında ikişer taş pervazlı pencere bulunur. 
Son iki kat boyunca yükseltilmiş eksendeki cumbayı altta iki ahşap destek taşır. Cumbanın kuzey 
cephesinde ikişer, doğu ve batı cephelerinde her iki kata ait birer pencere bulunur. Cephede 
cumbanın doğu ve batısında ikişer pencere yer alır. Doğu ve batı cephelerde zemin ve son 

iki kata açılan altışar pencere birbirleriyle aynı 
aksta ve cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştiril-
mişlerdir. 
 Günümüzde oturulan evin son katında ça-
tıda ciddi statik sorunlar meydana gelmiştir. 

20.  yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Hoşkadem Mahallesi’nde bulunan yapı, zemin+bir katlı olarak inşa edilmiş ve kare planlıdır.
Yapının katlar arası ve köşeleri ahşap silmelidir. Yapıya giriş kuzeybatı cephesinden zemin katta 
cumba altındaki demir kapıdan girilmekte ve birinci kata güneybatı cephesindeki sekiz basa-
maklı merdivenden çıkılan yine ayrı bir demir kapıdan girilmektedir. Bu kapılar farklı cephelerde 
ve birbirlerinden bağımsızdırlar. 
 Zemin kat giriş kapısı sağında iki adet, solunda iki adet olmak üzere dört adet plastik malze-
meden yapılmış digdörtgen pencere bulunmaktadır. Hemen bu cephe üzerinde üst katta dördü 
cumbada olmak üzere sekiz adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır.
 Güneydoğu cephesinde üç adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Cumba üzerinde bulu-
nan pencerelerin ahşap malzemeli giyotin ola-
rak görülmesi diğer pencerelerinde daha önce 
giyotin ve ahşap malzemeden olduğunu göster-
mektedir.
 Kuzeydoğu cephesinde ise üçü zemin katta 
olmak üzere sekiz dikdörtgen pencere bulun-
maktadır. Yapının tüm cephelerinde bulunan bu 
pencerelerde aşağıdan yukarıya doğru birbirine 
paralel demir parmaklıklar bulunmaktadır.
 Yapı kırma çatılı marsilya tipi kiremitle örtülü 
olup, günümüzde imamevi olarak kullanılmakta-
dır.

KONUT

KABATAŞ / Hoşkadem Mahallesi

585

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 26.07.2018-54990

9- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KABATAŞ / Hoşkadem Mahallesi

584

Özel

Serender

Samsun K.V.K.B.K  26.07.2018-5498

11- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hoşkadem Mahallesi’nde bulunan serender tabanı beton bir kuruluk üzerine dokuz ahşap 
direkle desteklenmiş kareye yakın, dikdörgen planlı olarak inşaa edilmiştir. 
 Yapı malzemesi olarak tamamen ahşap kullanılmış olup, serenderin giriş kısmı yerden beş 
veya altı basamak yüksekte ve balkonlu olarak tasarlanmıştır. Bu balkonlu kısım ahşap korkuluk-
larla çevrelenmiştir. 
 Giriş kapısının üzeri üçgen alınlıklı formda yapılmıştır. Yapı beşik çatılı olup, marsilma tipi 
kiremitle örtülmüştür. 
 Orta ve Doğu Karadenizde geleneksel ve işlevsel olarak inşaa edilen bu yapılar erzak 

deposu ve mısır kurutma alanı olarak kullanıdı-
ğı bilinmektedir. Yapı günümüzde hala kullanıl-
maktadır.

20.  yüzyıl

SERENDER

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Beylerli Mahallesi’nde bulunan cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Ahşap malzemeli 
olup iki katlıdır. Ahşap çıtalar köşelerde çantı tarzda birbirine geçirilmiştir. Zeminde kota göre 
yükseltiyi sağlayan bodrum bulunur. Camiye giriş taş merdivenlerle yükseltilmiştir. Giriş iki kanat-
lı ahşap sıındurmalı bir kapı ile sağlanmaktadır. Üst örtü Marsilya tipi kiremit örtülü olup kırma 
çatılıdır. Çatı penceresi vardır. Kuzey ve batı yönde balkon kısmı bulunur. Camiyi dıştan dolaşan 
saçak allı düzenlemesi vardır. Giriş kapısının üstüne denk gelen bölümde bozulma olmuştur.
 Caminin içine girildiğinde tek bölümlü harim ile karşılaşılır. Minber ve basil düzenli mih-
rap ahşaptır. İç mekanın aydınlığı (kuzey cephe hariç) üç cepheye yerleştirilen giyotin pence-
reler ile sağlanır. Üst kat mahfil minbere kadar 
uzanmakladır. Mahfil korkulukları alçak ve basit 
yapılmıştır. Giriş katta ve mahfilde taşıyıcı ah-
şap direklerdir. Ahşap direkler profilli yastıklara 
sahiptir. Direkler üzerinde basit kazıma düzenle-
meler bulunur. Mahfilin saçak kısmında hareket-
lilik vardır. Üst katta kuzey ve batı yönde ahşap 
kapı balkonlara açılır.
 Caminin beden duvarları orijinal olup kat 
taban ve çatı elden geçirilmiştir. Genel olarak 
neme maruz kalan cami günümüzde kullanılma-
maktadır. 1953 yılında onarım geçirdiği ve ilk 
kurulum yerinden buraya taşındığı köy muhtarın-
ca ifade edilmiştir. Caminin ilk kurulum yerinin 
kuzey yönde yolun karşısı olduğu belirtilmiştir. 

BEYLERLİ AHŞAP CAMİİ

KABATAŞ/ Beylerli Mahallesi

201

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 30.03.2016-3300

7- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KAYA MEZARI

KABATAŞ/ Kabataş Mahallesi

163

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 18.01.2013-772

64G38-B-25-D-4-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kabataş Mahallesi, karayolunun alt kotundaki fındık bahçesi içinde bulunan kaya mezarı, 
orta büyüklükte bir kayalığın batı cephesinde yer almaktadır. 
 Düzleştirilmiş kaya yüzeyinde dörtgen bir giriş açıklığından girilen mezar odası tek mekanlı 
olup düz zeminli ve oval tavanlı olarak uyulmuştur. Giriş açıklığının kenarlarında ve mezar zemi-
ninde küçük çaplı tahribat izleri bulunmaktadır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ALANBAŞI KAYA MEZARI

KABATAŞ/ Alanbaşı Mahallesi

126

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2004-921

9728 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Alankent Beldesi, Alancık Mahallesi, Yobuloğlu mevkiinde bulunan mezar fındık arazisinin 
başındaki kaya kütlesinde, yerden 2 m. yükseklikte bulunmaktadır.
 Mezarın dış çevresi yaklaşık 25-30 cm. enindeki bir silmeyle çevrilmiştir. Bu silme mezarın 
sol kısmında oldukça fazla tahribe uğramıştır. Orijinalinde muhtemelen 43x50 cm. olan giriş 
açıklığı kırılarak genişletilmiştir. Çok fazla tahrip edilmiş olan girişin üst kısmında 50 cm. yüksek-
liğinde üçgen bir alınlığa sahiptir. Üçgen alınlığın üst kısmına yakın yerde güneşi andırır tarzda 
25 cm. çapında bir daireye yer verilmiştir. Üçgen alınlığın etrafı yaklaşık 7-8 cm. eninde bir 
silmeyle çevrelenmiştir. Üçgen alınlığın alt kısmında her iki köşede silmenin iç kısmında dikdört-
gen şekilli geometrik bezemelere yer verilmiştir. 
Girişin etrafında silmenin izleri görülmektedir. 
Dikdörtgene yakın planı olan mezar odasının 
iç kısmı özellikle de girişinin karşısındaki duvar 
oldukça fazla tahrip olmuştur. Cephesi doğuya 
bakan mezar kaliteli bir işçilik sergilemektedir.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇİFTLİK AHŞAP CAMİİ

KORGAN/ Çiftlik Mahallesi

256

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 27.01.2010-2449

1G38-B-18-C-2-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çiftlik - Merkez Mahallesi, Camiyanı Mevkiinde bulunan ve Korgan Müftülüğü’nden alınan 
bilgiye göre 1885 yılında inşa edilen kare planlı, tek mekanlı yapı ahşap geçme tekniğinde 
yapılmış olup dıştan saçakları hayli dışa taşkın, dört pahlı kırma çatı ile örtülmüştür. 
 Kuzey cephe yapının üçte birlik miktarı kadar içe çekilmiş ve bu bölüm ahşap çıtalarla kafes 
biçiminde düzenlenmiştir. Kafes biçiminde düzenlenen son cemaat yerinde bulunan giriş kapısı 
simetrik olarak ortada olmayıp, doğu cepheye doğru kaydırılmıştır. Yerden yaklaşık yarım metre 
yükseltilerek taşların üzerine oturtulan yapı böylelikle nemden korunmaya çalışılmıştır. İç mekân-
da harimden tavan kaplaması olmadığından çatı mertekleri ve kiremitleri izlenebilmektedir.  

 İçten oldukça sade olan caminin doğu ve 
batı cephelerinde küçük birer giyotin pencere 
bulunmaktadır.
 Mihrabın sağ tarafında beş basamaklı ah-
şap bir mimber yer almaktadır.
 Günümüzde kullanılmayan yapının statiği 
iyi değildir.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Yeşilalan Mahallesi’nde bulunan iki katlı yapının zemin katının kuzey cephesi dolma, diğer 
cepheleri moloz yığma taş, üst katı ise ahşap olup dıştan kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları 
dışa taşkın, çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülmüştür. 
 Kuzey cephe eksenindeki kapıdan harimin alt katına girilir. Harimin alt katında güney, doğu 
ve batı cepheler sıvalıdır. Üst örtüsü kirişlemesi üstten kaplamalı tavandır. Tavanı harim ortasın-
da profilli başlıkları bulunan iki destek taşır. Pencereler mekâna derin mazgallar içinde yansır. 
Beşik kemer biçimli mihrap nişi de yakın zaman önce sıvanmıştır. Üst kata güneybatı köşedeki 
merdivenlerden ulaşılır. Bu katın tavanının güneayde yer alan kısmının özenliği işçiliği dikkat 

çeker. Tavanı altta mekân ortasındaki dört adet 
profilli başlıklı destek taşır. Tavanın içiçe geçen 
dikdörtgen çerçevelerden oluşan bölümünün gö-
beği yükseltilmiştir. Çerçeveleri oluşturan tahta-
ların üzerine çakılan daha ince çıtalar üzerine 
bitkisel ve geometrik bezemeler oyulmuştur. Çer-
çeveleri en dışta uçları aşağı bakan ve birbiri içi-
ne geçerek devam eden yarım daire bir saçak 
sınırlar. Saçağı kuşatan çerçeve üzerine baklava 
dilimi motifleri işlenmiştir. Tavan göbeğindeki beş 
sarkıttan merkezde bulunanı bir rozetin ortasına 
yerleştirilmiştir. Bu sarkıtlara kandiller takılarak 
mekânın aydınlatması sağlanıyor olmalıdır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapıda bir ta-
kım tahribatlar meydana geldiği halde statik açı-
dan iyi durumdadır. 

KORGAN / Yeşilalan Mahallesi

160

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 28.07.2011-3166

6G38-8-B-22-C-3-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

YEŞİLALAN AHŞAP CAMİİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

AŞAĞIYAYLACIK AHŞAP CAMİİ

KORGAN/ Aşağıyaylacık Mahallesi

573

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 02.09.2016-3757

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Aşağıyaylacık Mahallesi’nde bulunan cami, kare planlı olup girişi kuzey cepheye açılmış iki 
kanallı ahşap bir kapı ile sağlanmıştır.
 Güney cephe sağır olup diğer cephelerde ahşap söveli pencereler kullanılmıştır. İç kısmı 
tamamen ahşap olan caminin doğu, batı ve kuzey cephesini kadınlar mahfili çevrelemektedir.  
 Yine ahşap malzemeden oyma tekniğinde yapılmış olan vaaz kürsüsü, mihrap ve minber de 
sonradan yenilenmiştir. Üst örtüsü içten düz ahşap, dıştan ise, kırma çatılı olup kiremitle örtülü-
dür. 1960’lı yıllarda yapılmıştır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KORGAN/ Aşağıyaylacık Mahallesi

573

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 02.09.2016-3757

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

AŞAĞIYAYLACIK MEZARLIĞI

   Aşağıyaylacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi mezarlıkta hala gömü yapılmak-
tadır. Yaklaşık 15 dönümlük alana yayılmıştır. Birçok eski tarihli mezarın bir kısmı zaman içeri-
sinde tahrip olmuştur.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KUMRUKUMRU

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

  Şenyurt Mahallesi’nde bulunan ahşap cami zemin+bir katlıdır. Alt kat taş üst kat ana cep-
hede ahşap arka cephede ahşap çatkı arası taş dolgudur. Üst kata sekiz basamaktan oluşan taş 
bloklarla ulaşılmaktadır. 
 Giriş kapısı tek kanatlı olup basit düzende ahşaptır. Konutun içine girildiğinde küçük bir orta 
mekân ve ona açılan birinde ocaklık bulunan iki oda ve mutfak bölümü ile karşılaşılır. Sağ tarafta 
basit bir kapı ile sonradan oluşturulan tuvalet mekânına girilir, Girişin sol tarafında bulunan oda-
daki ocaklık süsleme ve bezemeleri ile önem arz etmektedir. Taş malzeme ile kazıma tekniğinde 
oluşturulan ocaklıkta ibrik, rozet, stilize edilmiş ay yıldız motifleri görülmektedir. Ocağın kemer 
formu kaş kemerdir. Mutfakla bulunan ocakta 
taş malzemeli olup kaş kemerlidir. Odadaki oca-
ğa göre daha basit düzende oluşturulmuştur. Alt 
kat genel olarak tahrip durumdadır. İçerisinde 
kaçak kazı çukuru olduğu söylenmiştir. Girişin 
sol tarafında süslemeli taş ocağı bulunur.
 Yapının özellikle dış cephesi, alt katı ve bah-
çeye bakan yan cephesinde kaymalar mevcuttur. 
Üst örtü Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Yapının 
mimari malzemesi Karadeniz köylerinde sıklıkla 
görülebilen ahşap çatkı arası taş dolgu, ahşap 
ve taştır. İçerisindeki süslemeli ocakları haricinde 
süsleme ve bezemeye rastlanılmamıştır.

KONUT

KUMRU/ Yeniakçaalan Mahallesi

111

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 09.06.2016-3581

23- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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SAMUR CAMİ

KUMRU/ Samur Mahallesi

248

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2007-1384

34- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Geç Osmanlı dönemine ait olan cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup yapımında kesme 
taş kullanılmıştır. 
 Dört pahlı kırma çatısının saçakları dışa taşkındır. Kuzey cepheye sonraki dönemde be-
tonarme bir mekân eklenmiştir. Mekânın batı cephesindeki kapıya batıdan uzatılmış tek kollu 
merdivenle ulaşılır. Yapının pencereleri yuvarlak kemer biçimli olup kemerler kademeli silmelerle 
geçilmiştir. Kat aralarındaki profilli silmeler cephe yüzeylerinden dışa taşkındır. Doğu ve batı 
cephelerdeki üçer alt ve üst pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla ve birbirleriyle simetrik biçim-
de yerleştirilmişlerdir. Söz konusu cephe kaideli ve başlıklı bir plastırla iki yüzeye ayrılmıştır. Ek-

sende yer alan ve mihrap nişinin üzerine gelen 
kısımdaki pencere ise çok kollu yıldız biçimin-
dedir. Kuzeybatı köşede kübik kaideli ve oval 
pabuçluk üzerinde yükselen kesme taş minaresi 
tek şerefelidir. Pabuçluğun hemen üzerinde ve 
şerefenin hemen altında cepheden taşkın birer 
bilezik gövdeyi dolanır. Şerefenin taş şebekesi 
üzerinde yıldız, çiçek ve dairesel geometrik ka-
bartmalardan oluşan rozetler dikkat çeker. Şere-
fe altında yan yana sıralanmış akanthus yaprak 
dizisi gövdeyi dolanır. Minare külahı taştır. 
 Caminin hemen batısında H. 1301, 1324, 
1328, 1330 yıllarına yani 19. yüzyılın sonları-
na ait mezarlar yapının yaklaşık bu yıllarda inşa 
edildiğini söylemeyi mümkün kılmaktadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ŞENYURT AHŞAP CAMİİ

KUMRU/ Şenyurt Mahallesi

123

Kumru Belediyesi

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 19.02.2016-3281

29- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

  Şenyurt Mahallesi’nde bulunan ahşap caminin beratında 1850 tarihi yazmaktadır. Cami 
iki katlı olup, köşelerde ahşap çıtalar birbirine geçirilmiştir. Giriş kuzey cephededir. Caminin 
çevresinde U biçimli sundurma dolaşmaktadır, iç mekân tamamen elden geçirilmiştir. İç mekânın 
aydınlatması simetrik yerleştirilen giyotin pencerelerle sağlanmaktadır. Üst katta U biçimli mahfil 
vardır. Ahşap direkler profilli yastıklarla desteklenmiştir. Kırma çatılı olup, çatı marsilya tipi kire-
mitle kaplıdır.
  Aynı zemin üzerinde günümüz mezarlığı ve camiye ait günümüz yapısı lojman binası yer 
almaktadır, iç mekânın uygun olmayıp elden geçirilmesine rağmen dış cephesi orjinaldir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KUMRU / Yeniakçaalan Mahallesi

118

Özel

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K 19.02.2016-3282

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yeniakçaalan Mahallesi’nde bulunan çeşmenin bütün cepheleri kemerlerle hareketlendirilı-
niştir. Arka cephede tahmini 30x40 cm. ölçülerinde su haznesine giriş açıklığı bulunmaktadır. 
 Güneye bakan ön cephede kemerin içine iki yana yerleştirilmiş madalyon içinde gülçe mo-
tifine benzer süslemeler yer almaktadır. Kemerin üst kısmındaki bitkisel süslemeler iki yana sark-
maktadır. İki madalyonun orta kısmı ile hemen dikey simetriğinde, tekneye yakın kısımda musluk 
takılması için açılmış birer delik yer almakla birlikte musluk bulunmamaktadır. Üst örtüsünde yer 
alan düz beton plaklar simetrik olarak yerleştirilmiş dört demir kenetle birbirine bağlanmış, an-
cak arka kısımdaki iki kenet yerinden çıkmıştır. 

 Üst örtünün saçak kısmı yaklaşık 15 cm. 
dışa çıkık vaziyettedir. Çeşmenin özellikle tekne 
kısmı ve ön cephesi ile diğer bazı yerleri sonra-
dan sıvanmış olup, yer yer çatlaklar oluşmuştur. 
Ön cephede yer alan ve orijinal olan tekne kısmı 
yapıdan kopuk durumdadır. Üst örtünün kuzey-
doğu köşesinde kırık mevcuttur. 
 Suyu bulunmayan ve günümüzde kulla-
nılmayan yapının arka ve yan cephelerinin bir 
kısmı arazi kotundan dolayı toprak altında kal-
mıştır. Ayrıca bu kısımlar yoğun bitki örtüsüyle 
kaplanmıştır.

20. yüzyıl

YENİAKÇAALAN ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

SAMUR TÜMÜLÜSÜ ARKEOLOJİK SİT ALANI

KUMRU/ Samur Mahallesi

255

Özel

Tümülüs - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 15.07.2004-975

60,61,62- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Samur Mahallesi’nde, Cemalettin Kumru adlı vatandaşın bahçesinde yer alan höyük 8-9 m. 
yüksekliğinde ve 150 m. çapında olup Antik döneme ait kiremit ve seramik parçalarına rastlan-
mıştır.

M.Ö. 3 yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KUMRU / Eceli Mahalle

187

Özel

Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2006-730

41- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Fizme Beldesi, Eceli Mahallesi sınırlarında Eceli mezarlığının doğusunda yer almaktadır. 
Mevcut alanda yer alan kayalık tepe ve çevresinde Antik döneme ait keramik parçalarına rast-
lanmıştır.

M.Ö. 2. yüzyıl

SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KUMRU / Eceli Mahallesi

187

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 22.07.2014-1999

41- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Eceli Mahallesi sit sınırının batısında yer alan kaya mezarı, insan boyunun ulaşabildiği 
yükseklikte bir kaya üzerine kurulmuş olup, oldukça süslemesiz, sade ve basit görünümlü bir 
cepheye sahiptir. Kaya mezarının ön cephesinde yer alan kapı alınlığının bir kısım yıkılmış ol-
duğundan, mezara ait orijinal ölçüler tanı olarak tespit edilememiştir. Tek mekanlı olan mezar 
taşının tavanının kenarları yuvarlatılarak oval bir şekil almıştır.
 

M.Ö. 2. yüzyıl

FİZME KALESİ KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



MESUDİYEMESUDİYE

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Merkez Mahallesi’ndeki İki katlı yapının zemin katının bir kısmı taş bir kısmı bağdadi, son 
katın ise tamamı bağdadi tekniğiyle inşa edilmiş olup dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kır-
ma çatıyla örtülüdür. Kat araları ve cephe köşeleri silmelerle hareketlendirilmiştir. 
 Tüm giyotin tipteki pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Evin güneybatı cephesine başka bir 
yapı bitiştirilmiştir. Giriş kapısı bu cephede zemin kat seviyesinde bulunur. Doğusundaki iki pen-
cere kata açılır. Cephenin son kat yüzeyindeki dört pencereden, eksenin doğusunda kalan üç 
tanesi yan yanadır ve evde yaygın kullanılan pencere tipindedir. Batıdaki ebatça diğerlerinden 
hayli küçüktür. Söz konusu cephede üst kat zeminden hayli öne taşırılmıştır. Çıkma yapan bu 
kısmı altta destekleyen taş kaideli ahşap destek-
ler üç kemerli revak biçiminde düzenlenmiştir. 
Aynı düzenleme doğu cephe zemin kat sevi-
yesinde de uygulanmıştır, altı ahşap desteğin 
oluşturduğu beş kemerli revak görülür. Zeminde 
yaklaşık 1.5 m. taşan bu çıkmaların kirişlemesi 
alttan kaplamalıdır. Son kata ait sekiz pencere 
yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Batı cephe-
de zemin kat üst kattan öne doğru çıkma yapar. 
Bu cephede zemin kat duvarına oturan ahşap 
sütuncelerin taşıdığı iki yuvarlak kemerli balkon 
bulunur. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan iyi 
durumdadır. 

KONUT

MESUDİYE/ Merkez Mahallesi

120

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 03.12.2004-80

12H39-B-01-D-2-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Merkez Mahallesi’nde bulunan moloz taş yığma bodrum üzerine iki bağdadi kat olarak inşa 
edilen yapı dıştan saçakları cephelerden taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Kat silmeleri son katta ahşap, cephelerin birleştiği köşeler ise zemin katta düşey yerleştirilmiş 
geniş yüzeyli kesme taşlarla vurgulanmıştır. Yapının tüm orijinal pencereleri giyotin tipte olup 
dikdörtgen biçimlidir. Giriş güney cephede eksendedir. Kot farkı nedeniyle kapıya doğudan 
uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılır. Kapının doğusundaki tek pencere zemin kata açılır. Cep-
henin son kat yüzeyindeki üç pencereden eksenin batısındaki diğerlerinden daha geniş tutul-
muştur, diğer pencerelerle üslup birliği bulunmayan bu pencere sonraki dönemde açılmış veya 

genişletilmiş olmalıdır. Doğu cephede zemin ve 
son kata ait dörder pencere mevcuttur. Eksenin 
iki yanında ikişerli biçimde düzenlenen pence-
reler aynı aksta yerleştirilmemişlerdir. Kuzey 
cephenin batısında kalan son kata ait bölüm, 
cephenin yarısından itibaren öne doğru çıkma 
yapar. Üzerindeki iki pencereden doğuda ka-
lanı diğerinden ebatça küçüktür. Batı cephesine 
başka bir konut bitiştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılan yapıda mimari bo-
zulmalarla birlikte statik bir takım sorunlar baş 
göstermiştir. 

MESUDİYE / Merkez Mahallesi

131

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 28.05.2005-290

18H39-B-01-D-2-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



437

2018

KONUT

MESUDİYE/ Merkez Mahallesi

154

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 28.05.2005-290

4H39-B-01-D-2-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Merkez Mahallesi’nde taş bodrum üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilen orta sofalı yapı, 
dıştan saçakları dışa taşkın, dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Kat araları ve cephelerin birleştiği 
köşeler silmelerle vurgulanmıştır. 
 Tüm pencereler dikdörtgen biçimli olup, giyotin tiptedir. Esas giriş güney cephede yer alsa da 
her kata ayrı ayrı cephelerden kapılar açılmıştır. Güney cephede zemin kat eksenindeki kapıya 
güneyden uzatılan tek kollu merdivenle ulaşılır. Kapının doğu ve batısında ikişer pencere bulu-
nur. Son kat seviyesindeki cumba, altta iki ahşap desteğe oturur. Cumba altı doğu ve batıda tek, 
güneyde iki kemer biçiminde düzenlenmiştir. Güney cephesinde iki doğu ve batı yüzünde birer 
pencere bulunur. Doğu cephede bodrum kat se-
viyesinde, eksendeki kapının kuzey ve güneyinde 
diğer pencerelerden daha geniş birer pencere 
bodruma açılır. Zemin kata açılan altı pencere-
den biri eksende diğerleri üçerli biçimde iki taraf-
ta yan yana yerleştirilmişlerdir. Son kat ekseninde 
altı açılı pahlanmış örme desteğe oturan küçük 
bir balkon bulunur. Üzerindeki sundurmayı, altta 
balkona oturan iki destek taşır. Balkona açılan 
kapı tek kanatlıdır. Eksenin kuzey ve güneyindeki 
üçerli pencere düzenlemesi alt katın simetriğidir. 
 Günümüzde kullanılan yapı, yakın dönemde 
aslına uygun biçimde restore edildiğinden son 
derece iyi durumdadır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



438

 Sultantepe Mahallesi’nde R. 1308 (M. 1892) yılında inşa edilen taş bodrum üzerine iki 
bağdadi katlı, orta sofalı yapı, dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülüdür. 
 Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmıştır. Yapının ana mekânlara 
ait tüm pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Güney cephede eksenden doğu köşeye kaydırılmış tek 
kanatlı kapı bodrum kata açılır. Zemin kata ait altı pencere yüzeye ikişerli olarak yerleştirilmiştir. 
Son kat yüzeyindeki dokuz pencere ise üçerli yerleştirilmiştir. Batı cephe ekseninde yer alan 
kapı zemin kata aittir. Güney ve kuzeyinde ikişer pencere bulunur. Söz konusu cephede son 
kata ait yedi pencere bulunur. Kuzey cephe eksenindeki çift kanatlı kapı son kata açılır. Önün-

deki basamaklar ve üzerindeki sundurma son-
raki dönem ekidir. Yapının tüm cepheleri yakın 
zamanda sıvanmış ve boyanmıştır. Çatısı sacla 
kaplanmıştır. Tüm pencere doğramaları plastik 
malzemeyle yenilenmiştir. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen 
yapı statik açıdan iyi durumdadır.
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 Merkez Mahallesi’ndeki bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen yapının yalnızca son katı 
bağdadidir.
  Saçakları cephelerden hayli taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülen yapının denizlik silmeleri 
kaval olup cepheden taşkındır. Cephe köşeleri düşey yerleştirilen kesme taşlarla vurgulanmıştır. 
Tüm pencereler dikdörtgen biçimli, orijinal olanlar giyotin tiptedir. Alt katlara ait pencereler taş 
pervazlı, son kat pencerelerinin lentoları ise kademelendirilmiş silmelerle sınırlandırılmıştır. Batı 
cephe eksenindeki çift kanatlı kapıya kuzeyden uzatılan tek kollu merdivenin çıktığı verandadan 
ulaşılır. Merdiven evi yığma taş olup batı yüzünde küçük bir pencere açıklığı mevcuttur. Kapının 
kuzey ve güneyinde ikişer pencere bulunur. Son 
katta eksendeki üçgen alınlıklı kırma çatıyla örtü-
lü cumbayı altta verandaya oturan iki destek ta-
şır. Cumbanın batı cephesindeki pencere diğer-
lerinden bir miktar geniş tutulmuştur. Kuzey ve 
güney yüzünde birer pencere daha bulunur. Ku-
zey cephede dörder alt ve üst pencere bulunur. 
Güney cephenin batı köşesindeki kapı bodruma 
açılır. Pencere düzenlemesi kuzeyle aynıdır. 
 Günümüzde kullanılan yapının pencerelerin-
den bir kısmının doğraması, plastik malzemeyle 
yenilenmiştir. Statik açıdan iyi durumdadır.  
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 Kışlacık Mahallesi’nde bulunan iki katlı, kare planlı ev bahçe içinde olup iki tarafı yola 
bakmaktadır. Alt kat duvarları taş üst kat duvarları bağdadidir. Bodrum odunluk olarak kullanıl-
maktadır. Alt kata merdivenlerle çıkılmakta sonra bir giriş kapısından içeri girilmektedir. Birinci 
katta bir salon ve sağında oda, solunda tuvalet ve karşı kesimde mutfak vardır. 
 Döner ahşap bir merdivenden üst kata çıkılmaktadır. Üst katta tuvalet yanında oda, ortada 
salon ve yanında biri küçük iki oda vardır. Üst katın salon kısmı dışa çıkmalı olup alttan iki direk-
le desteklenmektedir. Çatı kısmı oluklu kiremitle kaplıdır. İç kısımlarda odaların tavan ve tabanı 
ahşaptır. Süsleme elemanı yoktur.

-
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 Merkez Mahallesi, Kasaba Mevkiinde bulunan iki katlı, orta sofalı yapının zemin katı taş son 
katı bağdadidir. Meyilli bir arazi üzerine inşa edilen yapının kat silmeleri ve köşe silmeleri düz 
pahlıdır. 
 Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli oalan yapının çöken örtüsü muhtemelen dört pahlı kırma 
çatıdır. Kot farkı nedeniyle kuzey cephede yalnızca son kat izlenir. Günümüzde kapatılan giriş 
kapısı dışında cephe sağırdır. Doğu cephede tahribat nedeniyle yalnız bir pencere açıklığı görü-
lebilmektedir. Kuzey cephede zemine açılan iki pencere eksenin iki yanındadır. Son kata açılan 
altı pencere yüzeye üçerli biçimde yerleştirilmiştir.  Batı cephedeki beş pencereden eksende 
bulunanı yalnız bırakılmıştır. Diğer ikişer tanesi 
eksenin kuzey ve güneyindedir.    
 Günümüzde kullanılmayan yapı neredeyse 
harabeye dönmüştür. 
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 Merkez Mahallesi’nde bulunan yapı komşu yapı ile ikiz görünümlüdür. Doğu-Batı doğrultulu 
dikdörgen bir plan üzerine oturan yapı bodrum+iki kattan oluşmaktadır. Yapının bodrum kat 
malzemesi taş olup üst katlar bağdadi tekniklidir.
 Yapıya giriş bodrum kattan doğrudan yapılmakta, ara kata beton malzemeli merdivenle, üst 
katada iki yapı arasında sonradan üzeri kapatılarak yapılmış olan ahşap merdivenden yapıl-
maktadır. Yapının balkon ve saçak uçları ahşap işçiliklidir.
 Yapının pencereleri zamanla değiştirilmiş olduğu için çeşitlilik mevcuttur. Ahşap giyotin pen-
cere yanında, çift ve tek açılırlı pencerelerde yer almaktadır. Tarihi Yapının tüm ahşap eleman-

larında yıpranmalar görülmektedir.
 Her iki yapınında arka cephesinde boşluk 
olan bölümüne geçiş için ortak bir derme çat-
ma ahşap bir kapı mevcuttur. Ayrıca buradan 
özgün ahşap merdivende görülebilmektedir. Bu 
merdivenle eskiden çatıya çıkış yapıldığı belirtil-
mektedir.
 Eliböğründelerle destekli ahşap balkon 
ayrıca ahşap dikmelerle de desteklidir. Balkon 
korkuluğu geometrik motiflerle işlemelidir.

20. yüzyıl
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 Merkez Mahallesi’nde bulunan, taş temel üzerine iki kat bağdadi olarak inşa edilen orta sofalı 
plan tipindeki konut dıştan kat olarak yükseltilmiş, üçgen alınlıklı, çift pahlı, saçakları dışa taşkın 
kırma çatıyla örtülmüştür.   
 Çatı alınlığı ahşap ince klasların açılı olarak balık kılçığı şeklinde yerleştirilmesiyle düzenlen-
miş, dikdörtgen biçimli pencere eksenden güneye kaydırılarak yerleştirilmiştir. Doğu cephenin 
Zemin kata açılan tek penceresi yatay dikdörtgen biçimli olup cephenin güneyindedir. Yine zemin 
kata açılan tek kanatlı kapı cephenin kuzey köşesinde verandanın altında bulunur.  Birinci kat se-
viyesinde kuzey köşede yer alan çift kanatlı giriş kapısına güneyden uzatılan tek kollu merdivenin 
çıktığı verandadan ulaşılır. Kapının güneyindeki 
dikdörtgen biçimli bir pencere bulunur. Son kat-
taki kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı bal-
konu altta dört destek taşır. Balkon korkulukları 
kafes biçimindedir. Balkona açılan tek kanatlı ka-
pının hemen kuzeyinde dikdörtgen biçimli küçük 
pencere, güneyinde de yatay dikdörtgen biçim-
li genişçe bir pencere bulunur. Çatının doğuya 
doğru çıkma yapan üçgen alınlığını bu balkona 
oturtulan beş ahşap destek taşır.  
 İç mekânda 1956 tarihinin işlendiği bir ocak 
bulunur. Pencere biçimlerinin ve doğramalarının 
değiştirildiği gözlenen ev günümüzde kullanıl-
maktadır. 

20. yüzyıl
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 Merkez Mahallesi’nde bulunan, zemin üzerine bir kat olarak inşa edilen orta sofalı evin, su-
basman seviyesine dek taş örgü diğer katlar ise bağdadi teknikte yapılmıştır. 
 Dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülen yapının giriş kapısına 
kot farkı nedeniyle üç, taş basamakla ulaşılır. Çift kanatlı kapının doğu ve batısında ikişer dikdört-
gen biçimli pencere bulunur. Kapı alınlığı yatay, dar dikdörtgen biçimli pencere açıklığı biçiminde 
düzenlenmiştir. Son katta doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlı balkon çıkmasının korkulukları 
geometrik oymalıdır. Söz konusu son kat seviyesinde eksendeki çift kanatlı balkon kapısının iki 
yanındaki ikişer pencere alt kattakilerin yansımasıdır. Balkon üzerini örtecek biçimde öne taşırı-

lan çatı saçağını altta balkona oturan dört ahşap 
destek taşımaktadır. Kuzeyindeki iki pencereden 
içte kalan çok küçük ebatlarda, dıştaki ise diğer-
lerinden daha geniştir. Son kat seviyesindeki dört 
pencereden biri eksenin güneyinde köşeye yakın-
dır. Diğer üçünden ikisi yine dikdörtgen biçim-
li ortalarında kalan ise oldukça küçük ebatlıdır. 
Doğu cephede ikişer dikdörtgen biçimli alt ve üst 
pencere yer alır. Pencerelerin dikdörtgen biçimli 
olanları giyotin biçimlidir. Kat araları ve cephe 
köşeleri silmelerle hareketlendirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılmaya devam eden 
yapı statik açıdan iyi durumdadır. Bazı pence-
releri değiştirilen yapının çatı kaplaması sacla 
değiştirilmiştir.
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20. yüzyıl

 Merkez Mahallesi’nde, zemin üzerine tek katlı olarak inşa edilen orta sofalı yapı, subasman 
seviyesine dek taş örgü diğer bölümler ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. 
 Dıştan dört pahlı, cephelerden hayli taşkın saçakların kirişlemesi alttan kaplamalıdır. Yapının 
tüm dikdörtgen biçimli pencereleri ahşap pervazlı olup giyotin tiptedir. Kat aralarındaki profilli 
denizlik silmesi cepheden hafif taşkındır. Cephe köşelerindeki silmeler de düz pahlıdır. Kapı üç 
yönden basık kemer biçimli, kemer yayı işlenmiş ahşap bir çerçeve içine alınmıştır. Cephenin su-
basman kısmı, yatay uzatılmış kalaslarla kaplanmıştır. Kapının doğu ve batısında ikişer pencere 
bulunur. Doğu cephede zemin kata açılan iki küçük kare pencere eksenin iki yanında yan yanadır, 
kat silmesinin hemen altında bulunurlar. Son kata 
açılan beş pencere düzenlemesi, güney cephenin 
son kat pencereleriyle aynıdır. Batı cephenin alt 
kat seviyesindeki tali giriş kapısı cephenin kuzey 
köşesine yakın yerleştirilmiştir. Kapının güneyin-
deki pencere diğerlerinden daha geniş olup kat 
silmesine dek yükseltilmiştir. Son kat düzenleme-
si diğer cephedekiler ile aynı biçimdedir. Kuzey 
cepheden son kata açılan kapıya merdivenlerle 
ulaşılır. Bu merdiven ve korkulukları sonraki dö-
nem eklemesidir. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan son 
derece iyi durumdadır. 
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 Merkez Mahallesi’nde, taş bodrum üzerine tek kat bağdadi olarak inşa edilen yapı, dıştan 
saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Kat araları ve cephe köşeleri düz pahlı silmelerle vurgulanmıştır. Güney cephede bodrum kat 
seviyesinde eksende tek kanatlı kapı bulunur. Söz konusu cephede bodrum kat üst kattan hayli 
içe çekilmiş ve böylece asıl yaşam alanı bodrumdan çıkma yapmıştır. Çıkma yapan kısmı altta 
kuzey-güney doğrultusunda atılmış altı masif hatıl taşır. Cephenin son kat seviyesi eksene atılan 
düşey silmeyle iki yüzeye ayrılmış ve dikdörtgen biçimli, giyotin tipli dört pencere yüzeylere iki-
şerli biçimde yerleştirilmiştir. Doğu cephenin güneyde kalan üçte ikilik kısmı yine bodrumdan öne 
doğru çıkma yapar. Çıkmayı altta iki ahşap destek taşır. Kare biçimli pencereler görece hafif de-

rin nişler içinde yan yana bulunurlar. Cephenin 
içte kalan kısmındaki kapıya kuzeyden uzatılan 
tek kollu merdivenle ulaşılır. İçe çekilen bu yüzeyi 
üstte çatının cephedeki devamı taşır. Çatı saçağı 
kuzey köşede alttan bir eli belinde ile desteklen-
miştir. Kuzey cephedeki ek ıslak hacim cepheden 
öne doğru çıkma yapar. Batısındaki çatı saçağını 
altta dört ahşap el belinde destekler.   
  Günümüzde kullanılmaya devam 
edilen yapı statik açıdan pek sağlıklı durumda 
değildir. Çatısı yenilenen yapının doğu cephe-
sindeki iki orijinal pencerenin küçültülerek kare 
biçime dönüştürüldüğü mevcut izlerden anlaşıl-
maktadır. Güney cephede ahır ve kömürlük ola-
rak kullanılan bodrum kata giriş kapısı sonradan 
kapatılmıştır. 
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 Merkez Mahallesi’nde taş bodrum üzerine bağdadi iki kat olarak inşa edilen yapı, dıştan dört 
pahlı, saçakları dışa taşkın çatıyla örtülü olup, 20. yüzyılın ortalarına tarihlenir. 
 Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmıştır. Yapının tüm orijinal pen-
cereleri giyotin tipte olup dikdörtgen biçimlidir ve hafif derin nişler içine yerleştirilmişlerdir. Güney 
cephede bodrum kat seviyesinde iki giriş kapısı bulunur. Bu cephede üst katlar bodrum kattan bir 
miktar çıkma yapar. Çıkmayı altta altı ahşap destek taşır. Cephe yatay ve düşey silmelerle iki kat 
boyunca dört yüzeye bölünmüştür. Doğuda kalan kısımda üçer alt ve üst pencere birbirinin simet-
riği olup yerleştiriliş aralıklarında bir düzen gözetilmemiştir. Cephenin kuzeyde kalan yüzeyinde 
yine ikişer pencere altlı ve üstlü simetriktir. Batı 
cephede birinci ve ikinci katlar düşey silmelerle 
üçer yüzeye bölünmüştür. Doğu cephede zemin 
kata açılan çift kanatlı kapının kuzey ve güneyi 
ahşaplarla kaplanmıştır. Kapının güney tarafı sa-
ğırdır. Kuzeydeki tek pencere, yatay dikdörtgen 
biçimlidir. Son kat seviyesinde eksende, altta iki 
ahşap destek tarafından taşınan cumba bulunur. 
Cumbanın doğu cephesinde iki pencere bulunur. 
Cumbanın kuzeyinde iki güneyinde bir pencere 
son kata açılır. Pencerelerden bazılarının doğra-
maları ve çatı kaplaması yenilenmiştir. Doğu cep-
henin son katı kuzeye doğru sehim yapmıştır. 
 Günümüzde kullanılan yapının statik durumu 
iyi değildir.  
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 Merkez Mahallesi’nde moloz yığma taş bodrum üzerine dolma tekniğiyle iki kat olarak inşa 
edilen ve 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen ev, dıştan saçakları cephelerden taşkın dört pahlı 
kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Tüm katlar itibariyle evin doğu ve batı bölümleri içeriden bağlantısız olup farklı aileler tara-
fından kullanılmaktadır. Bu nedenle girişler ayrı cephelerde ikişerli biçimde düzenlenmiştir. Bod-
rum kat ahır ve kömürlük olarak işlevlendirilmiştir. Zemin kata güney cepheden iki giriş bulunur. 
Bu cephe bodrum kat seviyesinden itibaren üst katlarda hafifçe öne çıkma yapar. Doğu cephede 
birinci kat seviyesinde iki giriş, ikinci kat seviyesinde merdivenle çıkılan iki giriş daha bulu-

nur. Bu merdivenlerden batı taraftaki sonradan 
beton olarak yenilenmiştir. Doğudaki ahşaptır. 
Doğu, güney ve kuzey cephelerde kat araların-
da silmeler cepheleri dolanır. Yapı orijinalinde 
sıvasızdır. Sonradan ikinci kat seviyesinde batı 
cephenin tamamı ile güney ve kuzey cephelerin 
yarısı sıvanmıştır. Güney cephede ikinci katta bir 
balkon bulunur. Zemin katın bir bölümün sonra-
dan tuğla ile örülmüştür. Yapının tüm dikdörtgen 
biçimli pencereleri giyotin tiptedir. 
 Günümüzde bir bölümü kullanılan yapı sta-
tik açıdan iyi durumda değildir. 
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20. yüzyıl

 Merkez Mahallesi’nde bulunan, zemin üzerine iki kat olarak inşa edilen orta sofalı evin subas-
man kısmına kadar olan bölümü taş diğerleri dolma tekniğinde yapılmıştır. 
 Tüm katlar itibariyle iç mekânda evin doğu ve batı mekanları bağlantısız olup farklı aileler 
tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle girişler güney cephede ikişerli biçimde düzenlenmiştir. 
Zemin kat ahır ve kömürlük olarak işlevlendirilmiştir. Üst kat zeminden bir miktar dışa taşkın olup 
taşan kısmı altta zemine ait hatıllar taşır. Kapıların üst ekseninde iki kat boyunca yükseltilen cumba 
bulunur. Cumbanın birinci kat seviyesinde güney cephesindeki bölümü balkon biçiminde düzen-
lenmiş olup korkulukları ahşap işlemelidir ve doğu tarafı ahşapla kapatılmıştır. Cumbanın son kat 
güney yüzünde yan yana iki giyotin tipte dikdört-
gen pencere bulunur. Batı cephede zemin kata 
ait üç giyotin tipte, dikdörtgen pencere yüzeye eş 
aralıklarla yerleştirilmiştir. Son kattaki dört pen-
cereden köşeler yakın olan birer tanesi yine dik-
dörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Kuzey cephe 
ekseninde son kat seviyesinde, öne doğru çıkma 
yapan ıslak hacimler eklenmiştir. Doğu cephe 
düzenlemesi batıyla aynıdır. Yapının birinci kat 
seviyesinde güney cephesinin doğusu ve doğu 
cephenin aynı katı sonradan sıvanmıştır. Bazı 
pencereler ahşapla kapatılmıştır. Ahşap malze-
mede büyük oranda çürümeler meydana gelmiş-
tir. 
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 Merkez Mahallesi’nde bulunan, taş yığma bodrum üzerine iki kat bağdadi olarak inşa edilen 
köşe sofalı yapı, dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın dört pahlı kırma çatı ile örtülmüştür. 
Kat araları ve cephe köşeleri silmelerle hareketlendirilmiştir. Nerdeyse kareye yakın dikdörtgen 
biçimli pencereleri giyotin tiptedir ve benzer örneklerden küçük ebatlarıyla dikkat çeker. Kot far-
kı dolayısıyla tüm katlar yalnızca güney cepheden izlenebilmektedir. Cephe ekseninin bodrum 
kat seviyesinde bir giriş kapısı ile onun batısında bir küçük kare pencere bulunur. Zemin kat üst 
katlardan bir miktar içe çekilmiştir. Üstte çıkma yapan kısımları, altta kuzey-güney doğrultusunda 
atılmış döşeme hatılları taşır. Son kat seviyesi de aynı biçimde düzenlenmiştir. Batı cephenin ku-

zey köşesindeki tek kanatlı kapı dışında zemin 
kat seviyesi sağırdır. Cephenin son kat seviye-
sindeki üç pencereden biri eksenin güneyinde 
diğer ikisi ise kuzeyinde olup yan yana yerleş-
tirilmiştir. Kuzey cepheye eklenen müştemilat dı-
şında cephe sağırdır. Doğu cephede son kata 
açılan iki giyotin pencere mevcuttur. Cephe ek-
senindeki ek mekân iki kat boyunca yükseltilen 
ıslak hacimlerdir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının sıvala-
rı büyük oranda dökülmüş, ahşap malzemede 
ciddi bozulmalar meydana gelmiş, katlar sehim 
yapmıştır. Statik açıdan kötü durumdadır.  
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 1948 yılında inşa edilen İki katlı, orta sofalı evin, temeli taş asıl yaşam katları ise bağdadi 
tekniğinde yapılmış olup, dıştan saçakları hayli taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulanmıştır. Asıl yaşam mekanlarına 
ait tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup, özgün olanlar giyotin tiptedir. Cephenin son kat ekse-
nindeki cumba, yarım pahlı çatıyla örtülü cumbanın güney cephesinde bir pencere bulunur. Cum-
banın iki yanındaki ikişer pencere alt katın simetriğine yerleştirilmişlerdir. Doğu cephede, kot farkı 
nedeniyle zemin katın bir bölümü izlenebilmektedir. Kuzey cephenin güneyden itibaren üçte ikilik 
kısmı içe çekilmiştir. Bu kısım bir veranda biçiminde düzenlenmiştir. Verandaya güneyden uzatılan 
üç basamaklı merdivenle çıkılır. Cephe ekseninde 
çift kanatlı kapı bulunur. Verandanın doğu sınırı-
na dek uzanan çatı saçağını altta, ortada bir ah-
şap destek ile güneyde saçak altına yerleştirilmiş 
profilli bir konsol destekler. Cephenin kuzeyinde 
kalan bölümde bir küçük, kare pencere son kata 
açılır. Zemin kata açılan tek kanatlı kapı eksende 
yer alır. Kata ait tek küçük pencere kapının kuze-
yinde yer alır. Zemin kat kömürlük ve depo olarak 
kullanılmaktadır. 
 Günümüzde kullanılan yapının çatısı ve gü-
ney cephesinin batısındaki alt ve üst kat pencere 
doğramaları yenilenmiş olup, statik açıdan iyi du-
rumdadır. 
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20. yüzyıl

 Merkez Kışla Mahallesi’nde, avlu içerisindeki iki katlı, orta sofalı yapının zemini taş, son katı 
bağdadidir. 
 Dıştan saçakları hayli taşkın, çadır örtüsü tipindeki çatıyla örtülü olup, tüm cepheleri dolanan 
ahşap alınlık silmesi, görece geniş yüzeyli ve profillidir. Kat aralarındaki cepheden hafif taşkın 
taş denizlik silmesi yine profillendirilmiştir. Cephelerin birleştiği köşeler için zeminde kullanılan 
geniş yüzeyli düzgün kesme taşları içte iki kademeli düz silmeler çerçevelendirir. Üst kat köşe 
silmeleri kaideli ve başlıklı plastır biçiminde düzenlenmiştir. Zemin katta pencereler kademeli 
düz silmelerle hareketlendirilmiş taş pervazlar içinde bulunurlar. Doğu cephe eksenindeki iki 

kanatlı kapıyı üç yönden yuvarlak kemer biçimli, 
kaval silmeli bir çerçece dolanır. Kemer biçimin-
deki alınlık pencere açıklığı şeklinde düzenlen-
miştir. Söz konusu cephenin son kat seviyesinde-
ki üçgen alınlıklı, çift pahlı kırma çatıyla örtülü 
cumbanın doğu cephesindeki üç pencere basık 
kemer biçimlidir. Cumbe köşeleri ahşap plastır-
larla hareketlendirilmiş, zemininde uçları aşağı 
bakan testere dişi sırasıyla üç yönden geçilmiş-
tir. Batı cephede eksende zemin kat seviyesinde 
ek bir mekan bulunur. 
 Günümüzde kullanılan yapı, statik açıda 
son derece iyi durumdadır. 
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 Merkez Mahallesi’nde günümüzde yüksekokul olarak kullanılan, fakat ilk işlevi hükümet ko-
nağı olan tamamı kesme taştan iki katlı yapı kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlıdır. 
 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ki dönemi kapsayan Birinci Ulusal Mimarlık dönemi örnek-
lerindendir. Kat aralarındaki denizlik silmeleri profilli ve cephelerden hafif taşkın, cephelerin 
birleştiği köşelerdeki plastırlar da kaideli ve başlıklı olarak düzenlenmiştir. Yapının tüm pence-
releri yuvarlak kemer biçimlidir. Dıştan dört pahlı, saçakları dışa taşkın çatıyla örtülü olup, tüm 
cephelerde çatı altını profilli çatı alınlığı dolanır. Batı cephede zemin seviyesindeki çift kanatlı 
giriş kapısının kuzey ve güneyinde dörder pencere bulunur. Son kat eksenindeki cumbayı altta 
iki sütun taşır. Cumbanın batı cephesindeki iki 
pencerenin altında bir kemerle cumba hareket-
lendirilmiştir. Kuzey ve güney cephelerinde de 
birer pencere bulunur. Cumbanın iki tarafında 
dörder pencere son kata açılır. Cumbanın örtü-
sü çift pahlı kırma çatıdır. Güney cephedeki tali 
giriş kapısı kapatılarak oda haline getirilmiştir. 
Cephe düzenlemesi, cumbasıyla birlikte batı 
cepheyle aynı biçimde düzenlenmiştir. 
 Yapı statik açıda son derece iyi durumdadır.

20. yüzyıl
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 Çavdar Mahallesi’nde  bulunan kareye yakın dikdörtgen planlı, iki katlı, kesme taş örgü cami 
kitabesine göre R. 1318 (M.1902) yılında inşa edilmiştir. 
 Yapı dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Çatı saçakla-
rını köşelerde profilli ahşap konsollar taşır. Tüm pencereleri taş pervazlı ve dikdörtgen biçimlidir. 
Kat arası silmesi düz pahlıdır. Köşelerdeki düşey kesme taşlar testere dişi biçiminde yerleştirilerek 
cephelere hareket kazandırılmıştır. Doğu cephede alt kat seviyesinde eksendeki tek kanatlı kapı-
dan gasil haneye girilir. Kapı üzerinde basit bir sundurma mevcuttur. Kuzey cephede yol ve giriş 
kapısı aynı kotta olup yapının bu kısmına altta dört ahşap başlıklı direğin taşıdığı sundurmalı bir 

son cemaat yeri eklenmiştir. Kapı çerçevesinin 
üst sınırına yerleştirilmiş dikdörtgen pano içinde 
altı satırlık kitabesi bulunur. Minare tek şerefeli-
dir. Yapının tüm pencereleri harime derin nişler 
içinde yansır. Tavan döşemesinin göbek kısmı 
dikdörtgen biçimli olup, geometrik geçmelerden 
sonra merkezde çok kollu bir yıldızla tamamlan-
mıştır. Mahfili altta taşıyan iki desten birbirine bir 
kemerle bağlanmıştır.  
 Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edi-
len caminin çatısı, dış duvar düzenlemesi ve 
sıvası, kuzeydeki sundurması, harimde tavan 
kaplaması, minberi, vaaz kürsüsü, güney duvar 
çinileri restorasyon sırasında yenilenmiş olup sta-
tik açıdan iyi durumdadır ve günümüzde ibadete 
açıktır. 
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19. yüzyıl

YAVŞAN CAMİİ

 Yavşan  Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde, düzgün kesme taş örgü yapı kiliseden camiye çevril-
miştir. 
 1881 yılında inşa edilen yapı dıştan çift pahlı kırma çatı ile örtülmüştür. Batı cephede gü-
nümüzde kullanılmayan giriş kapısını üç yönden kuşatan blok taş çerçeveyi en dışta içe doğru 
kademeli biçimde yerleştirilmiş düz ve kaval silmelerle çevrelenmiştir. Kapı üzerinde yuvarlak 
kemer biçimli pano içinde Rumca yazıtlı kitabesi bulunur. Kapı üzerinde hayli dar küçük bir 
aydınlatma açıklığı mevcuttur. Kuzey cephenin batı köşesindeki minare sonraki dönem eki olup 
yine bu cepheye doğu batı doğrultulu dikdörtgen planlı bir hazırlık mekanı eklenmiştir. Orta ne-
fin merkezindeki aydınlık kubbesi sonradan yıkı-
larak yerine kubbe konmuştur. Diğer örtüler ke-
mer tonozdur. Kuzey ve güney duvarlarda üçüz 
kemer düzenlemeli duvarlarda derinliği görece 
az nişler göze çarpar. Güney duvara bir mihrap 
eklenmiştir. Üst örtüdeki kalem işleri ve çini du-
var kaplamaları 2011 yılında, lambri döşemeler 
2009 yılında ilave edilirken üst örtüsü 2012’de 
sac malzemeyle değiştirilmiştir. ortadaki aydın-
lık feneri de yine 2012 de yıkılarak yerine kub-
be yapılmıştır. 
 Günümüzde cami olarak kullanılan yapının 
orijinalitesi büyük oranda zarar görmüş olup, 
statik açıdan iyi durumdadır.  

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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MESUDİYE / Karacaören Mahallesi

135

-

Cami

Samsun K.V.K.B.K 24.10.2014-2141

6- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KARACAÖREN CAMİİ

 Karacaören Mahallesi’nde yer alan caminin yapılış tarihi kesin bilinmemekle birlikte, yöre 
halkından alınan şifahi bilgilere göre caminin 1810’lu yıllarda yaptırıldığı tahmin edilmektedir.  
 Yapı eğimli bir arazi üzerinde inşa edildiğinden, güney cephesi hariç, diğer cepheler yük-
sek tutulmuştur. Caminin büyük bölümü ahşaptır ve kırma çatıyla örtülmüştür. Kare planlı, küçük 
ahşap camiler grubuna giren camii, üç katlı olup, alt kat abdesthane, orta kat cami, üst kat ise 
kadınlar mahfili şeklinde düzenlenmiştir. Üst örtü saçla kaplanmıştır. 
 Kısmi onarımlar geçirerek, büyük oranda orjinalliğini muhafaza ederek günümüze ulaşan 
camii, ibadete açık bulunmaktadır. Yöreye özgü ahşap işçilik ve süslemeyi günümüze taşımasıy-

la yapı, kıymet arz etmektedir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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ÇALTEPE MESCİDİ

MESUDİYE/ Çaltepe Mahallesi

223

Özel

Mescit

Samsun K.T.V.K.B.K 20.10.2001-324

10-11H39-A-05-D-1-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çaltepe Mahallesi’nde bulunan mescid Kare planlı tek mekanlı, taş yapı kitabesine göre 
önündeki çeşmeyle aynı tarihte R. 1304 (M. 1888) yılında inşa edilmiştir. 
 Çift pahlı çatıyla örtülü yapının saçak silmeleri düz pahlı taşlardan oluşur. Doğu ve güney 
cephesinde birer küçük dikdörtgen pencere bulunur. Kuzey cepheye tahtalardan özensiz bir 
tali mekân eklenmiştir.  Cephenin doğu köşesindeki tek kanatlı kapı üzerine baklava dilimleri 
işlenmiştir. Kapı üzerinde dikdörtgen bir pano içerisinde 3 satırlık kitabesi bulunur. İç mekanda 
güney duvardaki ocak kemeri ve iki yanındaki kare niş dışında bir mimari strüktüre rastlanmaz. 
Pencereler iç mekâna görece derin nişler içinde yansıtılmıştır. Kaynaklara mescit olarak kaydedi-
len bu yapı bu tür bir mimari özellik yansıtmaz. 
Daha sonraları mektep olarak kullanılan bu ya-
pının, ilk yapılma amacı da bu olmalıdır.   
 Günümüzde kullanılmayan yapının çatısı 
sonraki bir dönemde yenilenerek orijinalitesini 
yitirmiştir.  

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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MESUDİYE / Merkez Mahallesi

168

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 27.12.2008-1936

4H39-B-01-D-2-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Mesudiye Merkez Camii’nin hemen yanında bulunan hazirede yedi adet tarihi mezar bulu-
nur. Osmanlıca yazıtlı mezar taşlarında geometrik ve bitkisel bezemeler dikkat çeker. 
 Mezarlarda R.1321 (1905 M.), R.1313 (1897 M.), R.1314 (1898 M.), R.1334 (1918 M.), 
R.1287 (1871 M.), R.1289 (1873 M.), R.1289 (1873 M.), 1927 tarihleri okunmuştur. 

19.-20. yüzyıl

MEZARLIK

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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MESUDİYE / Topçam Mahallesi

109

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 13.06.2008-1705

1G39-C-12-D-1 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Topçam Belediyesi’ne yaklaşık 3 km. uzaklıkta Şaphane deresi kenarında bulunan küçük 
boyutlardaki, moloz taş örgü kilise 19. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilebilir. 
 Oldukça tahrip olmuş durumda olup apsisi üçlü düzenlemeye sahiptir. Yapının doğu ve batı 
duvarlarının üçgen alınlık biçimde yükselmesinden ahşap, çift pahlı kırma çatıyla örtülü olduğu 
anlaşılmaktadır. Giriş kapısı batı cephede olup tamamen tahrip edilmiştir. Alınlık kısmındaki 
izden burada bir üst pencere olduğu anlaşılm aktadır. Kuzey ve güney cephede ikişer pencere 
açıklığı oldukça küçük ebatlardadır. Doğudaki üç apsisin de ekseninde birer pencere açıklığı 
bulunur. İç mekânın ortadaki daha geniş olan üç nefe ayrıldığı izlerden anlaşılmaktadır. Kuzey 
ve güney duvarlar ayaklı üçüz kemer düzen-
lemesiyle hareketlendirilmiştir. Mekâna de rin 
yuvarlak kemerli nişler içinde yansıtılan mazgal 
pencereler bu kemer akslarında bulunurlar. 
 Özellikle defineciler tarafından tahrip edi-
len yapının duvarlarının en yüksek izlenebildiği 
cephelerde ancak üç metresi ayakta kalmıştır. 
Duvarlarda derin çatlaklar meydana gelmiş 
olup statik açıdan son derece kötü durumdadır.

19. yüzyıl

ŞAPHANE KİLİSESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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MÜZADERE KİLİSESİ

MESUDİYE/ Topçam Mahallesi

474

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 13.06.2008-1705

4G39-C-16-B-2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Topçam Belediyesi’nin 10 km. güneyinde mücavir alan içinde, Müzadere Yaylası’nda bulunan 
bazilikal planlı, tek apsisli moloz taş kilise görece küçük boyutludur. 
 Yapının üçgen alınlığı, şu anda mevcut olmayan üst örtüsünün çift pahlı ahşap kırma çatı ol-
duğunun ispatıdır. Giriş batı cephe eksenindeki alçak kapıdan sağlanır. Blok taşlarla üç yönden 
çevrelenmiş kapının üzerinde sivri kemer düzenlemesi bulunur. Cephenin küçük tek pencere açıklı-
ğı alınlık üzerinde bulunur ve düzgün kesme taşla çerçevelenmiştir. Kuzey ve güney cephelerdeki 
ikişer pencere açıklığı taş pervazlıdır. Doğu cephede apsis ekseninde bir pencere açıklığı bulunur. 
Çatının bu cephedeki üçgen alınlığı üzerindeki üç pencereden biri eksendedir ve dört yaprak-

lı yonca biçimindedir. Cephedeki pencereler iç 
mekânda yuvarlak kemerli nişler içinde mazgal 
olarak yansıtılmıştır. Kapı da görece derinliği az 
bir niş içinde iç mekâna yansır. Kuzey ve güney 
duvarlar, yüzeyden hafif taşkın üçüz kemerlerle 
hareketlendirilmiştir. Pencereler bu kemerlerin 
akslarında bulunur. Geniş apsisinin yığma yarım 
tonozu üzerinde akustik için konulmuş künkler 
dikkat çeker. Apsis ekseninin iki yanında ikişer 
niş bulunur. Üst örtünün tamamı, apsis tonozunun 
bir kısmı çökmüş, iç mekân sıvaları tamamen dö-
külmüştür.
 19. yüzyıl ortalarında yapıldığı düşünülen 
kilisede define çukurları açılmış, iç mekân bitki 
örtüsüyle kaplanmıştır. Statik açıdan kötü durum-
dadır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Doğançam Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bazilikal tipteki, tek mekanlı moloz taş örgü şapelin 
çatısı sökülerek üzerine konut yapılmıştır. 
 Apsisin üzerinde çok küçük bir aydınlatma açıklığı bulunur. Güney cephe ekseninden bir 
miktar batıya kaydırılarak yerleştirilen dikdörtgen biçimli kapı açıklığını dıştan, yüksek, yuvarlak 
kemer alınlıklı, düzgün kesme taş bir çerçeve kuşatır. Alınlık ortasında bir pencere açıklığı mev-
cuttur. Cephe ekseninin doğusunda yine çok küçük bir yuvarlak kemerli düşey dikdörtgen biçimli, 
düzgün kesme taş aydınlatma açıklığı bulunur. Batı cephe ekseninde diğer aydınlatmalarla ben-
zer bir üst açıklık bulunur. Giriş kapısı oldukça derin yuvarlak kemerli niş içinde mekana yansır. 
Pencereler de iç mekanda mazgal biçimindedir. 
Mekan kuzey ve güney duvarlarda üçlü kemer 
düzenlemeleriyle oluşturulmuş, derinliği görece 
az nişler şeklinde düzenlenmiştir. Kemer ayakla-
rı ise plastır biçiminde olup cepheden taşkındır. 
Kemer ayaklarının ve kemer yayının yapımın-
da düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapı içinde 
çok sayıda figürlü, geometrik ve bitkisel freskler 
üniktir. Zaman içinde tahribata uğradığından 
ikonografik çözümlemelerini yapmak güçtür. 
Yapının üst sınırındaki kemer izlerinden orijina-
linde tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.  
 Günümüzde konut ardiyesi olarak kullanılan 
yapı statik açıdan son derece kötü durumdadır. 

MESUDİYE / Doğançam Mahallesi

106

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 10.12.2010-2787- 2896

1G39-C-22-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

DOĞANÇAM KİLİSESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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MAHALÇUKURU KİLİSESİ

MESUDİYE / Yavşan Mahallesi

-

-

Kilise

Samsun K.V.K.B.K 19.02.2016-3285

1024- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yavşan Mahallesi’nde bulunan kilisenin dıştan düzgün kesme taş, içten ise moloz taştan inşa 
edilen dikdörtgen planlı bir yapı olduğu görülmüştür. 
 Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup batıda bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kemerin altında 
bulunan ve muhtemelen kitabesi olduğu düşünülen alınlık kısmı yerinden çıkarak yok olmuştur. Batı 
cephede hiç pencere bulunmayıp, sağır bırakılmıştır. Dışta doğu cephenin neredeyse tamamı, kuzey 
ve güney cephelerin ise bir kısmı zemin kotundan dolayı toprak altında kalmıştır.
Kilisenin iç kısmında ise; doğu cephede geniş bir orta apsis ve yanlarda pastoforion odaları bulun-
maktadır. Köşe hücreleri ve apsis çıkıntısı üzerine dikdörtgen formlu yuvarlak kemerli birer pencere 

ile, kuzey ve güney cephelere simetrik olarak açıl-
mış yine yuvarlak kemerli mazgal tipli ikişer pence-
re yerleştirilmiştir. Apsislerin olduğu kısım düzgün 
kesme taştan yapılmış ve yuvarlak hücrelerle bir-
birine bağlanan iki ayakla üç bölüme ayrılmıştır. 
Yine güney ve kuzey cepheler birbirine yuvarlak 
kemerlerle bağlanan karşılıklı duvara gömülü iki 
sağır ayakla üç bölüme ayrılmıştır. 
 Ayrıca ibadet mekanını neflere ayıran taş sü-
tunların bir kısmı kırık bir vaziyette yerde bulunmak-
tadır. Duvarlardaki ayak izlerinden kilisenin oriji-
nalde üç nefli olduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen 
ahşap olan üst örtü tamamen çökmüş durumdadır. 
Batı cephenin orijinal sıvasının büyük çoğunluğu 
sağlam durumdadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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MESUDİYE KİLİSESİ

MESUDİYE/ Merkez Mahallesi

107

Özel

Kilise

Trabzon K.T.V.K.K 05.04.1990-676

2H39-B-01-D-3-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi
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19. yüzyıl

 Merkez Mahallesi’nde bazilikal tipteki kilise 19. yüzyılda inşa edilmiş olup tek apsisli ve mo-
loz taş duvar örgüdür. Dıştan çift pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Batı cephe dörtte bir oranında 
içe çekilerek burada üç kemerli bir revak düzenlemesine gidilmiştir. Kemerlerin oturduğu dört sütun 
başlıklarında farklı stilize bitkisel kabartmalar kullanılmıştır. Kemer yaylarında farklı renkteki kesme 
taşlar aşırtmalı yerleştirilerek bir hareket kazandırılmıştır. Revakların oluşturduğu üç bölüm, yığma 
küçük taşlarla örülmüş çapraz tonozludur.
 Alınlık üzerindeki üç pencereden ikisi çatı köşelerine yakın yerleştirilirken eksendeki pencere 
haç biçiminde bir çerçeve içerisinde bulunur. Cephedeki giriş kapısı yüksek ve yuvarlak kemer 
biçimli haçtan oluşan kesme taş çerçeve içinde-
dir. Kapının hemen üzerinde yatay bir pano bi-
çiminde düzenlenmiş İsa ve melek kabartmaları 
göze çarpar. Doğu cephedeki yığma taş apsis 
neredeyse cephenin tamamını kaplar. Üzerinde 
eş aralıklarla yerleştirilmiş üç küçük pencere açık-
lığı bulunur. Tüm cephelerde subasman kısımları, 
düz kesme taş silmelerle kattan ayrılmıştır. Haçva-
ri plan tipinde olan yapının kapı ve pencereleri 
iç mekanda yuvarlak kemer biçimli nişler içinde 
bulunurlar. Batı duvarda bir galeri katı bulunmak-
tadır. Mekan ortasında bir kubbe bulunur. Üç nef-
ten ortadaki bir miktar geniş tutulmuştur. 
 2010 yılında İl Kültür Müdürlüğü tarafından 
aslına uygun biçimde restore edilen yapı statik 
açıdan son derece durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



464

ÇALTEPE ÇEŞMESİ

MESUDİYE/ Çaltepe Mahallesi

223

Özel

Çeşme

Trabzon K.T.V.K.K 05.10.1999-3456

12- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ
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 Çaltepe Mahallesi’nde bulunan yatay dikdörtgen gövdeli düzgün kesme taştan inşa edilen 
çeşme, kitabesine göre R. 1304 (M.1888) tarihlidir. 
 Gövdenin doğu ve batı köşelerinde cepheden hafif dışa taşkın düşey silmeler arasında ka-
demeli olarak profillendirilmiş bir silme ön cepheyi boydan boya geçer. Cephe ekseninin iki 
yanındaki Bursa kemer biçimli iki küçük niş ile iki musluk bulunur. Dikdörtgen bir pano içerinde 
bulunan üç satırlık kitabe cephenin doğusunda, silmenin hemen altında bulunur. Yine kitabesin-
den anlaşıldığına göre Hüseyin Efendi adlı bir zat çeşmenin banisidir. 
 Musluklar ve kurnası sonraki dönemlerde yenilenmiş ve yer yer sıvanmış olup günümüzde 

kullanılmaya devam edilmektedir.  

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
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MESUDİYE / Ilışar Mahallesi

189

-

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K 27.02.2015-2428

30- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT
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19. yüzyıl

ILIŞAR ÇEŞMESİ

 Ilışar Mahallesi’nde yer alan çeşme kesme taştan inşa edilmiş olup yalak kısmı sonradan 
beton malzeme ile yapılmış olup orijinalliğini kaybetmiştir.
 Çeşmenin uzunluğu 5.57 m. yüksekliği ise 2.15 m.dir. Sağ tarafında dikdörtgen formlu üze-
rinde sekiz satır Osmanlıca yazı bulunan hicri 1288 tarihli kitabesi mevcuttur.
 Çeşmenin arka tarafında moloz taşlarla örülmüş su hazne kısmı bulunmakladır. Çeşmede 
deforme olan kısımlar beton malzemeyle onarılmaya çalışılmıştır
Taşınmaz mahalle içinde olduğundan dolayı hemen yanından beton malzemeden yapılmış köy 
yolu geçmektedir. Ayrıca yapının çevresinde tek ve iki katlı konutlar bulunmaktadır.

KOPYALANAMAZ 
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MESUDİYE / Yeşilçit Mahallesi

101

Özel

Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

1H39-B-12-A/B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi
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 Melatios Kalesi Mesudiye İlçesi’ne 15 km. uzaklıktaki Yeşilçit Mahallesi sınırları içinde yer 
alan kale hakim bir tepe üzerinde, doğal kayalıklardan yararlanılarak kurulmuştur. 
 Kale içindeki yerleşim alanı surlarla çevrilmiştir. Yaklaşık 10x15 m. ebadındaki uç kısmının 
etrafı surlarla çevrelenmiştir. Bu alan içerisinde doğal kayalara oyulmuş odalar mevcuttur. Kale-
nin güneyinde içi zamanla dolarak kapanmış bir dehliz mevcuttur. 
 Kalenin tarihçesi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Surların büyük kısmı zamanla tah-
rip olmuştur. 

M.Ö. 2. yüzyıl

MELATİOS KALESİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



467

2018

YUKARIGÖKÇE KALESİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

MESUDİYE/ Yukarıgökçe Mahallesi

-

Özel

Kale - Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Yukarıgökçe Mahallesi’nde bulunan ve Falcada adıyla da bilinen kale hakim bir tepe üze-
rinde kurulmuş olup üzerinde herhangi bir sur ya da yapı kalıntısına rastlanmamıştır. 

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



468

MESUDİYE / Arukmusa Mahallesi

109

Özel

Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

3H39-B-04-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Arıkmusa Mahallesi’ne 1 km. mesafede yer alan sit alanı hakim bir kayalık üzerinde bulu-
nur. Alanda bir dehliz, iki sarnıç ve bir kaya mezarı bulunur. Girişi kuzeyde olan dehlizin girişi 
3x3 m.’dir. 45 derece eğimli basamaklarla dehlize inilmektedir. Sarnıçlardan biri dehlizin 5 m. 
kadar yukarısında diğeri yolun hemen kenarındadır. Sarnıçlarda definecilerin tahribatları göze 
çarpar. Mevcut kaya mezarı kayalığın en dik yerinde olduğundan ulaşım mümkün olmamakta-
dır. 
 Hangi tarihlerde kullanıldığı bilinmemekle birlikte, amorf keramik parçalarına rastlanmıştır. 

M.Ö. 2. yüzyıl

ARIKMUSA ARKEOLOJİK SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



469

2018

ERİÇOK ARKEOLOJİK SİT ALANI

MESUDİYE/ Konacık Mahallesi

-

Özel

Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

 Eriçok Tepesi, İlçenin en yüksek tepelerinden biridir. (2298) Beyağaç Yaylası ile Kızılağaç 
Yaylası arasındadır. Doğal ve Arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. 
 Yüzlerce yıl önce Mesudiye yöresinde üç Türkmen kardeş yaşarlarmış. Bu kardeşler, kış mevsiminde Mesudiye yöresinin 
kuytu ve sıcak yerlerinde, yaz mevsiminde de yüksek yaylalarda yaşamlarını sürdürürlermiş. Her üç kardeşin de sürülerce ko-
yunları ve yüzlerce atları varmış. 
 Karababa, Karaaslan ve Eriçok adındaki bu üç kardeş, canlı kelekti koyunları, yağız at sürüleriyle mutlu bir şekilde ya-
şayadururlarken, günlerden bir gün büyük bir düşman ordusu çıkagelmiş. Onların bu mutlu yaşamları da sona ermiş. Düşman 
ordularıyla aralarında denk olmayan ama yiğitçe bir mücadele başlamış. Karababa ve Karaaslan adlı kardeşler, bulundukları 
mevkide yiğitçe mücadelelerinden sonra şehit düşmüşler. 
 Üçüncü ve en kuvvetli kardeşin askeri daha çokmuş. Onun için bu kardeşin bulunduğu tepeye “Eriçok Tepesi” denmiş. 
Eriçok tepesi müstahkem bir kalenin bulunduğu, bir tarafı kayalık ve uçurum olan yüce bir tepedir. Düşman, bu tepeyi de 
kuşatmış. Düşmanlar tepeyi savaşarak alamayınca beklemeye 
başlamışlar. Kalede su ve yiyecek bitmiş. Günün birinde kale-
deki Türkmenler artık susuz kalamayacaklarını anlayınca Eriçok 
tepesi’nin yakınlarında bulunan Kübet çeşmesine su getirmeleri 
için 12 savaşçı ve iki yiğit kız göndermişler. 
 Kızlar çeşmede suyu doldurmuşlar. Savaşçılar da kendile-
rine saldıran düşmanlarla savaşmaya başlamışlar. Kızlar Eriçok 
tepesine hızla tırmanıyorlarmış. Ama düşman durur mu? 12 yiği-
di şehit ettikten sonra kızların peşine düşmüşler. iki yiğit Türkmen 
kızı, kaleye epeyce yaklaşmışlar. Fakat düşman atlıları peşlerin-
den yetişmiş. Düşmanın nefesini enselerinde duyan kızlarında 
başka çareleri kalmamış : - Allah’ım demişler  Bizi düşmana tes-
lim etme!.. Yeri yar da yerin içine girelim  Onların eline teslim 
olmaktansa ölmek daha iyidir. 
 Yüce Tanrı onların bu masum isteklerini kırmamış. Yer ya-
rılmış ve onlar bağrına basmış. Kızların öyle uzun, öyle güzel 
saçları varmış ki, saçlarının bir kısmı dışarıda kalmış. 
Uzun bir mücadeleden sonra Eriçok Tepesi düşmüş. Uzun Kızla-
rın mezarları ve Eriçok Kalesi’nin önünde binlerce mezar, bugün 
bile durmaktadır. Her üç tepede de, yani Eriçok, Karababa ve 
Karaaslan Tepelerinde bu mubarek zatların mezarları ziyaret 
edilmektedir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



470

KALEKÖY KALESİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

MESUDİYE/ Kale Mahallesi

138

Özel

Kale - Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

10H39-A-05-B-2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan aynı adlı kaleye araç yolundan yaklaşık 500 m.lik 
bir patikadan ulaşılır. Hâkim bir tepe üzerinde kurulan yaklaşık 2 m. kalınlığındaki kale surları 
kuzey- güney doğrultulu ve moloz yığma taş örgü olup doğal kayalıklar üzerinde burç kalıntısı 
ve yapı kalıntısına rastlanır. Doğu kısmında kalan sur duvarları kalenin ayakta kalan en yüksek 
duvarlarıdır. Güney tarafta bir mihrabı ayakta kalan bir mescit dikkat çeker. Kalenin güneyi sarp 
kayalık olduğundan buraya sur yapılmamıştır. 
 Hangi tarihte yapıldığı ve hangi dönemlerde kullanıldığı hususunda yeterli bilgi yoktur. 

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



471

2018

MESUDİYE / Müslüm Sarıca Mah.

258

Özel

Höyük - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 03.12.2004-80

16H39-B-06-A-1-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Müslüm Sarıca Mahallesi’nin Aralık Çayırı mevkiinde bulunan yaklaşık 50-60 m. uzunluğun-
daki alan güneydoğudaki derin vadi üzerindeki düzlüğe kurulmuştur. Höyüğün üzerindeki taş 
öbekleri sonraki bir dönemde buranın tümülüs olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Güneyde 
kalan alanda İlk Tunç Çağı’na ait keramik parçaları bulunmuştur. 
 Alanda Oldukça ciddi miktarda amorf keramiğin ve curufun bulunması burada bir seramik 
imalatı yapıldığını düşündürmektedir. 

M.Ö. 3000

MÜSLÜM SARICA ARKEOLOJİK SİT ALANI-HÖYÜK

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



472

ESATLI KAYA YAZITI-ARKEOLOJİK SİT ALANI

MESUDİYE/ Esatlı Mahallesi

-

Özel

Yazıt - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.01.2010-2447

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.S. 2. yüzyıl

  Esatlı Mahallesi güneyinde, yüksek kayalık bir yamaç üzerinde söz konusu kaya üstü resim-
lerin ve yazıtların bulunduğu alan yer almaktadır. Resimler kayalık yamacın güneyinde, vadiye 
bakan cephesindeki kayalar üzerinde, yaklaşık 15-20 m.lik bir alanda yer almaktadır. 
 Kayalar üzerinde çeşitli yazılar, geyik at, doğan, balık, canavar/yılan, insan ile güney ve ay 
figürleri kazınmıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati DEMİR’in ka-
yalar üzerinde yaptığı araştırma ve incelemelerini yayınladığı, Zeitschrift für die Welt der Türken 
Journal of World of Turks isimli dergideki makalesinde, “Gök Tanrı (Şamanizm) inancına bağlı 
Türkler tarafından yazıldığını/çizildiğini Esatlı kaya üstü resimleri ve kitabelerinin diğer önemli bir 

özelliği de petroglif, ideogram, piktogram, dam-
ga, hece, yarı hece ve harfe doğru olan yolculu-
ğunun takip edilebilmesidir. 
 Türk dilinin gelişme seyri dikkate alınarak 
değerlendirildiğinde, M.S. I. veya II. yüzyılları 
işaret etmektedir. Resim ve damgaların tamamı 
Türk kültürünün unsurlarıdır. Gök Tanrı inancına 
bağlı Peçenek Türklerinden kalmıştır. Kitabelerin 
vücut bulduğu dil özelliklerinden anlaşıldığına 
göre, MS I-II. yüzyılda yazılmış olabileceği, dola-
yısıyla kitabeler, Orhun Abide’lerinden çok daha 
önce, yaklaşık 5 yüzyıl önce yapılmıştır. Burada 
yer alan kitabelerin diğer bir özelliği de Orhun 
Yazıtlarından sonra muhteva açısından ikinci bü-
yük yazıt” olduğunu belirtmektedir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



473

2018

KONACIK KAYA MEZARI I

MESUDİYE/ Konacık Mahallesi

101

Özel

Kaya Mezarı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

1G39-C-21-C-1 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Konacık Mahallesi’nin yaklaşık 2 km. uzağında, Yeşilce Çayı’nın kuzey batısındaki kayalıkta 
yer almaktadır. İki sütunlu ön oda ve mezar odası olmak üzere iki bölümden oluşan mezara, 
yer aldığı yüksek kayalıktan dolayı ulaşılamamaktadır. Sütunlar kare altlık üzerine oturmakta ve 
onun üstünde de yuvarlak, bileziği andırır tarzda bir yastık yer almaktadır. Alttan yukarı doğru 
incelen sütunlar doğal şartlar yüzünden çok fazla olmasa da tahrip olmuştur.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



474

MESUDİYE / Konacık Mahallesi

101

Özel

Kaya Mezarı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

1G39-C-21-C-1 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Konacık Mahallesi’nin 1 km. kadar kuzey doğusunda, Delikkaya olarak adlandırılan mevki-
inde sarp bir kayalığın üst kısmına yer almaktadır. Kaya mezarına ulaşım olmadığı için mezara 
ait ölçüler alınamamış ve çizimler yapılamamıştır. Mezarın giriş kısmında üç sütunlu bir ön oda 
yer almaktadır. Asıl mezar odasına giriş dikdörtgen formda bir kapı açılığıyla sağlanmaktadır. 
Sütunlar kare altlık üzerine oturmakta ve onun üstünde de yuvarlak, bileziği andırır tarzda bir 
yastık yer almaktadır. 
 Mezarın cephesi yağmur, rüzgâr gibi doğal şartlar yüzünden oldukça fazla tahrip olmuştur.

M.Ö. 2. yüzyıl

KONACIK KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



475

2018

MESUDİYE / Kale Mahallesi

101

Özel

Kaya Mezarı

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

1H39-A-05-B-2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kale Mahallesi’nin kuzeyinde olup yaklaşık kalenin 750 m. uzaklığında yer alır. Irmak ke-
narında yer alan bu kaya mezarı tabandan yaklaşık 6 m. yüksekliktedir, içine bakmak mümkün 
olmamıştır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KALEKÖY KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



476

KALEKÖY MEZAR ODASI I

MESUDİYE/ Kale Mahallesi

151

Özel

Türbe

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

56G39-C-21-D-4 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaleköy Mezarlığı, Mezarlık Arkası Mevkiinde bulunan, düzgün kesme taş örgü, kare planlı 
mezar odasının giriş kapısı kemerlidir ve doğuda yer alır. Üzerinde bulunması gereken merkezi 
planlı kümbet yıkılmış olup muhtemelen ahşaptır. Üzeri bitki örtüsüyle kaplanmıştır. 

12. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

MESUDİYE / Kale Mahallesi

151

Özel

Türbe

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

56G39-C-21-D-4 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaleköy Mezarlığı, Mezarlık Arkası Mevkiinde, girişi doğuda yer alan kare planlı, düzgün 
kesme taş örgü mezar odasına hayli alçak kemerli bir kapıdan girilir. İç mekânda üç basamakla 
odaya inilir. Üstünde bulunan ve günümüze ulaşmayan kümbet kısmı olasılıkla ahşap malzemey-
le inşa edilmiş, merkezi planlı bir yapı olmalıdır. Üzeri bitki örtüsüyle kaplanmıştır.

12. yüzyıl

KALEKÖY MEZAR ODASI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



478

KALEKÖY MEZAR ODASI III

MESUDİYE/ Kale Mahallesi

151

Özel

Türbe

Trabzon K.T.V.K.K 15.02.1991-969

56G39-C-21-D-4 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kale Mahallesi’nde bulunan düzgün kesme taş örgü, kare planlı mezar odasının giriş kapısı 
kemerlidir ve doğuda yer alır. Üzerinde bulunması gereken merkezi planlı kümbet yıkılmış olup 
muhtemelen ahşaptır. Üzeri bitki örtüsüyle kaplanmıştır. 

12. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



479

2018

TÜRKKÖYÜ HÖYÜĞÜ

MESUDİYE / Türk Mahallesi

132

Özel

Höyük - Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 08.11.2013-1387

61-62H39-A-10-D-1-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Mesudiye İlçesi, Türk Köyü mücavir alanı içerisince bulunan yüksekliği yaklaşık 6 m., çapı 20 
m. olan höyük üzerinde çeşitli dönemlere ait amorf seramik parçalarına rastlanmıştır. Höyüğün 
hangi dönemlerde yerleşim gördüğünü saptamak için kazı yapılması gereklidir. 

M.Ö. 3000

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÜÇYOL HÖYÜĞÜ

  Üçyol Mahallesi, İsmihan Pınarı Mevkii, Üçyol Mahallesi ile Reşadiye ilçesini bağlayan 
yolun yaklaşık 80 m. güneyinde olup çevreye göre eğimli ve tepelik bir arazinin üst kısmında ve 
kuzey yamacında olmak üzere iki adet kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Üst kısımdaki kaçak 
kazı çukuru yaklaşık 3m.x3m. çapında 60 cm derinliğinde kuzey kısımda yamaçtaki kaçak ka-
çak kazı çukuru ise yaklaşık 7m.x 8 m. ölçülerinde ve 6m. derinliğindedir. Taşınmaz bu haliyle 
kaçak kazılara maruz kalmaktadır.
 Alanın üst kısmında, kültür toprağı altında, kerpiç toprağı ve az miktarda pişmiş toprak 
parçalarına rastlanmıştır. Bu durum bu alanın kısa bir süre iskân görmüş höyük olabileceğini 

düşündürmektedir.

-

MESUDİYE / Üçyol Mahallesi

341

-

Sit-Höyük

Samsun K.V.K.B.K 26.04.2017-4292

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



PERŞEMBEPERŞEMBE

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Salavat Mahallesi

139

Özel

Konak

Samsun K.V.K.B.K 20.01.2017-4090

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Salavat Mahallesi’nde bulunan konak, zemin+bir katlı olduğu görülmektedir. Yığma taşlarla 
yapılan binanın birinci katında yer yer ahşap hatıllar kullanılmıştır. Özellikle üst kattaki hatıl 
aralarının önemli bir kısmı sonradan beton harç ile doldurulmuştur. 
 Doğu, kuzey ve güney cephelerin bir kısmı zemin kotundan dolayı toprak altında kalmıştır. 
Kuzey cephe sağırdır. Giriş batıdan sağlanmaktadır. Bu cephede orijinalde iki adet ahşap ayak-
la taşman, beşik çatılı, kiremit örtülü, ön kısmında iki adet giyotin tipli penceresi bulunan cum-
bası vardır. Ancak şuan cumbayı taşıyan ayaklardan birisi yerinden kopmuş durumdadır. Giriş 
kapısı ahşap olup iki kanatlıdır. Katları birbirinden ayıran ahşap hatıllar vardır. İç mekanda, üst 
kata oldukça yıpranmış, bazı kısımları tamamen 
kopmuş ahşap merdivenlerle ulaşılabilmektedir. 
 Bu katta iki mutfak, iki oda ve kiler olarak 
kullanıldığı düşünülen küçük bir mekan vardır. 
  Odalardan birinin tavanında kademeli bir 
şekilde yapılmış ahşap süsleme bulunmaktadır.   
 Ortada tüm odalara açılan küçük bir sofa 
bulunmaktadır. Üst kat pencerelerin ahşap iki 
kanatlı kapaklan mevcuttur. Alt kat pencereleri 
demir parmaklıklı olup, kesme taş sövehdir. Üst 
örtüsü içten düz ahşap, dıştan ise kırma çatılı 
olup kiremitle kaplıdır.

. yüzyıl

HALİL AĞA KONAĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



486

PERŞEMBE / Kazanlı Mahallesi

140

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 10.11.2006-936

20F39-D-49-D-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

 Kazanlı Mahallesi’nde bulunan, 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş ve 1939 depreminde 
hasar gören İki katlı, orta sofalı, moloz taş yığma yapının çatısı çökse de orijinalinde dört pahlı 
kırma çatıyla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. 
 Taş alınlık silmesi kaval ve düz silmelerle içe doğru kademeli biçimde profillendirilmiştir. 
Yapının tüm dikdörtgen biçimli pencereleri, giyotin tipte olup taş pervazlar içine yerleştirilmiştir. 
Kat araları ve cephe köşeleri, yüzeyden hafif taşkın düz pahlı silmelerle hareketlendirilmiştir. 
Kapı ekseninin doğu ve batısında birer ferforjeli pencere mevcuttur. Cephenin üst kat ekseninde-
ki cumbayı altta sahanlığa oturan kaideli ve basit kompozit başlıklı birer sütun taşır. Cumbanın 

kuzey, doğu ve batı cephelerindeki pencerelerin 
denizlik ve lento silmeleri profillendirilerek ha-
reketlendirilmiştir. Cumbanın doğu ve batısında 
aynı düzenlemeye sahip birer pencere bulunur.  
 Doğu cephe ekseninde iç mekanlar iki kat 
boyunca cepheden taşırılmıştır. Islak hacim ola-
rak kullanılan bu mekanlardan alt kat seviyesin-
dekinin kuzey, güzey ve doğu cephelerinde taş 
pervazlı, birer kare, küçük pencere mevcuttur.  
 Güneydekiler yan yanadır. Üst pencerele-
rin lento ve denizlikleri kuzey cephenin son kat 
pencerelerinin tekrarıdır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kozağzı Mahallesi’nde bulunan, taş bodrum üzerine iki bağdadi ve dolma kat olarak inşa 
edilen yapı dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülüdür.
 Tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Kuzey cephede zemin 
kat eksenindeki çift kanatlı kapıya doğu ve batıdan uzatılan iki kollu merdivenin çıktığı veran-
dadan ulaşılır. Verandanın altı sarnıç olarak kullanılmıştır. Kapının doğu ve batısında ikişer 
kepenkli pencere bulunur. Son kat eksenindeki üçgen alınlıklı, kırma çatılı cumbayı altta basit 
başlıkları olan iki sütun destekler. Cumbanın ön yüzündeki pencere basık kemer biçimlidir. Doğu 
ve batı yüzlerinde birer pencere vardır. Cumba eksenin iki yanındaki, ikişer pencere alttaki-
lerin simetriğindedir. Doğu cephede eksenden 
kuzeye kaydırılmış kapının güneyinde iki pence-
re bulunur. Üst kattaki üç pencereden ikisi yine 
eksenin güneyinde alttakilerin simetrisinde biri 
ise kuzeydedir. Batı cephede her kattaki dörder 
pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. 
Güney cephenin tamamı taş olup eksenin batı-
sında yer alan ıslak hacim çıkması yıkılmıştır. 
Hacmin doğusunda bir küçük pencere dışında 
cephe sağırdır.
 Bir kısmı yıkılmış metruk evde geri dönüşü 
zor tahribatlar meydan gelmiş, statik açıdan son 
derece kötü durumdadır.  

KONUT

PERŞEMBE / Kozağzı Mahallesi

132

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 24.07.2008-1754

12- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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KONUT

PERŞEMBE / Kozağzı Mahallesi

162

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 24.07.2008-1754

39- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU
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1      2      3 1      2      3

 Kozağzı Mahallesi, Hane Havlisi Mevkiinde bulunan, zemin üzerine iki dolma kat olarak 
inşa edilen kırma çatılı evin girişi doğu cephededir. 
 Girişin güneyinde iki pencere bulunur. Üst kattaki üç pencereden ikisi eksenin güneyinde biri 
kuzeyindedir. Güney cephe sağırdır. Kuzey cephe tamamen bitki örtüsü altında kalmıştır. Metruk 
ev, son derece kötü durumda olup geri dönüşü zor hasara uğramıştır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kozağzı Mahallesi, Dumlupınar Caddesi’nde bulunan, taş bodrum üzerine iki bağdadi ve 
dolma kat olarak inşa edilen yapı dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülüdür. 
 Tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Kuzey cephede zemin 
kat eksenindeki çift kanatlı kapıya doğu ve batıdan uzatılan iki kollu merdivenin çıktığı veran-
dadan ulaşılır. Kapının doğu ve batısında ikişer pencere bulunur. Son kat eksenindeki üçgen 
alınlıklı, kırma çatılı cumbayı altta basit başlıkları olan iki ahşap direk destekler. Cumba altı üç 
yönden kemerlerle hareketlendirilmiştir.  Cumbanın ön yüzündeki pencere basık kemer biçimli-
dir. Doğu ve batı yüzlerinde birer pencere vardır. Cumba eksenin iki yanındaki, ikişer pencere 
alttakilerin simetriğindedir. Batı cephede ıslak 
hacim çıkması bulunur. Cephenin büyük bölümü 
bitki örtüsü altında kalmıştır. Eksendeki çıkmanın 
kuzey ve güneyinde zemin ve son kata ait birer 
pencere bulunur. Güney cephe görece en sağ-
lam kalmış cephe olup sağırdır. Doğu cephede 
zemin ve son kata ait dörder pencere yüzeye 
ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Metruk ev statik 
açıdan son derece kötü durumdadır. 
 Geri dönülmesi zor yapısal sorunlarla karşı 
karşıyadır. 

PERŞEMBE / Kozağzı Mahallesi

137

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 24.07.2008-1754

3326.29-Z-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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YERi

MALiKi
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1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bodrum kat üzerine iki katlı yapının orijinalinde tamamı taş 
olup geçirdiği tamiratlar neticesinde bazı cepheler tuğlayla değiştirilmiştir. 
 Dıştan saçakları taşkın kırma çatıyla örtülü olup alınlık silmesi kademeli biçimde profillendiril-
miştir. Kat aralarındaki denizlik silmesi de cepheden taşkın ve profillidir. Katlarda cephelerin bir-
leştiği köşelerde taşlar dendan biçiminde düzenlenmiştir. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup 
taş pervazlar içine yerleştirilmiştir. Kuzey cephenin bodrum kat seviyesinde eksenin batısında kapı 
açıklığı bulunur. Zemin kat eksenindeki kapının doğu ve batısında ikişer pencere bulunur. Kapıya 
doğudan uzatılan tek kollu merdivenin çıktığı verandadan ulaşılır. Son kat eksenindeki cumbayı 

altta, verandaya oturan iki ahşap destek taşır. 
Doğu cephede eksendeki çıkma ıslak hacimlere 
aittir. 
 Batı cephenin tamamı taş olup sağırdır. Gü-
ney cephede bodrum kat ekseninde, zemin katta-
ki balkonun altı öldürülerek bir çıkma meydana 
getirilmiştir. Çıkmanın doğusunda bodruma açı-
lan kapı sonradan örülerek iptal edilmiştir. Ekse-
nin iki yanındaki pencereler köşelere yaklaştırıla-
rak yerleştirilmiştir. Zemin kat eksenindeki balkon 
çıkmasına açılan çift kanatlı, taş pervazlı kapı 
üzerinde bir pencere açıklığı bulunur. 
 Cephelerinde özgün durumdan uzaklaşan 
görüntüler ortaya çıksa da statik açıdan iyi du-
rumdadır. 

PERŞEMBE / Gündoğdu Mahallesi

119

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 17.05.2011-3097

1F39-C-21-B-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

KONUT

PERŞEMBE / Kozağzı Mahallesi

293

-

Konut

Samsun K.V.K.B.K 21.07.2016-3673

8- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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PERŞEMBE / Kozağzı Mahallesi

147

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 24.07.2008-1754

5426.26-D-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI
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YERi
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 Kozağzı Mahallesi’nde yalnızca taş zemin katı günümüze ulaşan yapının var olan kısımları 
da bitki örtüsü altında kalmıştır. 
 Yapı orjinalinde, zemin+bir kattan oluşmaktadır. Köşeleri düzgün kesme taş olup, duvarlar 
yığma moloz taşlarla doldurulmuştur. Evin giriş kapısı batı cephede yer almaktadır. Pencere 
söveleri ahşaptır. Yığma taşlarla örülmüş zemin katın girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Bu 
cephenin üst katı ahşap malzemeden yapılmıştır.  
 Konutun üst örtüsü kırma olup, kiremitle örtülüdür.

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

YALI MAHALLESİ CAMİ

PERŞEMBE / Efirli Mahallesi

-

Özel

Cami

Trabzon K.T.V.K.K 12.10.1995-2281

2251-2 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi
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1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Efirli Mahallesi’nde bulunan, yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kareye yakın planlı cami, 
saçakları cephelerden dışa taşkın dört pahlı kırma ile örtülüdür. 
 Kuzey cepheye doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı bir hazırlık mekanı eklenmiştir. Mekanın 
doğu duvarında sundurmalı giriş kapısı bulunur. Hazırlık mekanının batı kısmının bir bölümü kapa-
tılarak imam odası şeklinde düzenlemiştir. Odanın kuzeyindeki merdivenlerden kadınlar mafiline 
çıkılır. Harimin orijinal girişi kuzey duvardaki yuvarlak kemer biçimli kapıdır. Kapının üst eksenin-
de bir kısmı tahrip olmuş üç satırlık kitabe panosu bulunur. Kitabede ‘’Murad Han’a duadır’’ yazı-
sıyla birlikte panonun batı yüzeyine elle kazınmış bir takım yazılarla, H.1270 tarihi okunmaktadır. 
Kapı üst ekseninde mahfile girişi sağlayan başka 
bir kapı daha bulunur. Tüm pencereler harime 
derin nişler içinde yansır. Niş alınlığı üzerindeki 
yatay bordürde geometrik ve bitkisel kabartmalar 
göze çarpar. Yapının minaresi caminin yaklaşık 
1 m. kuzeydoğusunda camiden ayrı olarak 90’lı 
yıllarda inşa edilmiştir. Tamamı taştır. Yapının dış 
ve iç duvarları sıvanmış, kuzeyine bir bölüm ek-
lenmiş, kadınlar mahfili, tavan ve iç mekan duvar 
kaplamaları ile minber ve vaaz kürsüsü yenilen-
miş, çatısı yakın zamanda aktarılmıştır.   
 Pencerelerin biçimlerinde bir üslup birliği bu-
lunmaması sonraki dönemlerde cephe düzenle-
melerinin değiştirildiğini düşündürmektedir. Statik 
açıdan iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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 Düz Mahalle’de bulunan, Ağuşlu Camii Kare planlı, tek mekanlı cami, kitabesine göre 
H.1327 (M. 1911) yılında inşa edilmiştir. 
 Moloz taş cami dışarıdan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Kuzey 
cephe yapının toplam alanının üçte birlik miktarı kadar güneye çekilerek genişçe bir son cemaat 
yeri bırakılmıştır. İçeri çekilen bu alanda çatıyı altta dört ahşap destekle batıda bir duvar taşır. 
Duvarın kuzey cephesindeki yuvarlak kemerli kapıdan kuzeybatı köşeye yerleştirilmiş minareye 
girilir. Cephe eksenindeki tek kanatlı kapının iki yanında taş pervazlı dikdörtgen biçimli birer alt 
pencere bulunur. Bu pencerelerin üst simetrisinde yer alan birer pencere ise oldukça küçük ve 

kareye yakın biçimlidir. Kapı üzerinde sadece 
tarih yazılı bir kitabe panosu bulunur.  Doğu ve 
batı cephelerdeki ikişer alt ve üst pencereden üst-
tekiler daha küçük ebatlardadır. Tüm pencereler 
taş pervazlı olup hafif derin nişler içine yerleştiril-
mişlerdir. Cephe köşeleri düzgün kesme taşlarla 
vurgulanmıştır. Taş mihrabı orijinaldir. Minber 
ve kadınlar mahfili sonraki dönem yapımıdır. 
Minaresi de sonraki bir dönemde yapıya eklen-
miştir.  
 Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından res-
tore edilen yapı statik açıdan son derece iyi du-
rumdadır. 

AĞUŞLU CAMİ

PERŞEMBE / Düz Mahalle

25

Özel

Cami

G.E.E.A.Y.K.    12.06.1982-A-3590

4726.29-Z-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
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2018

PERŞEMBE / Kutluca Mahallesi

117

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 25.02.2010-2465

21F39-D-24-A-1-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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 Kutluca  Mahallesi, Cami Yanı Mevkii, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan cami 
tek mekanlı ve dikdörtgen planlıdır. 
 Çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğinde inşa edilen caminin girişi kuzeyden ve kuzey-
batı köşeden birer açıklıkla sağlanmaktadır. Güney cephenin batısında bir, doğu cephede ise 
iki pencere bulunur. Doğu cephede iki katlı bir sundurma bulunur. Kuzey bölümünde “U” planlı 
bir kadınlar mahfili olduğu ve kırma çatıyla örtülü olduğu anlaşılan caminin tüm zemin, tavan 
döşeme tahtaları sökülmüştür. Kuzeybatı köşede mahfile çıkan merdivenler bulunur. Dış duvarlar 
haricinde yapının yalnızca iskeleti ayaktadır. Yapım tarihi tespit edilemeyen yapı günümüzde 
kullanılmamaktadır. 
 Statik açıdan son derece kötü durumdadır.

19. yüzyıl

KUTLUCA AHŞAP CAMİİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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AŞAĞIYUMRUTAŞ CAMİİ

PERŞEMBE / Aşağıyumrutaş Mah.

-

-

Cami

Samsun K.V.K.B.K 02.09.2016-3753

140- ANITSAL ÇEVRESEL
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 Aşağıyumrutaş Mahallesi’nde ve yol kenarında bulunan, kareye yakın dikdörtgen planlı ca-
minin duvarları düzgün moloz taşlan inşa edilmiştir.
 Caminin alt katında altı adet dikdörtgen formlu, üst katında ise yedi adet daha küçük form-
lu pencere yer almaktadır. Pencereler, ahşap söveli olup, alt kattakiler demir parmaklıklarla 
kaplıdır. İki kanatlı ve demirden olan giriş kapısı kuzey cephede yer almaktadır. Taş mihrap ile 
ahşap minberi orijinal olmayıp sonradan yapılmıştır. Kuzey cephede yer alan kadınlar mahfiline 
kuzeydoğuda yer alan merdivenlerden çıkılmaktadır. 
 Caminin minaresi girişin hemen önündeki dört adet beton sütun üzerine yerleştirilmiştir. Du-

varlar ve taşıyıcılar yaklaşık 80 cm. kadar lamb-
ri ile kaplanmıştır. Üst örtüsü içten düz ahşap, 
dıştan ise kırma çatılı olup sacla kaplıdır. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Beyli Mahallesi

128

Özel

Mezarlık

Trabzon K.T.V.K.K 12.10.1995-2281

3F39-C-21-C-1-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Beyli Mahallesi, Beyli Köyü İlköğretim okunun yanında eğimli arazi üzerindeki mezarlıkta 
yeni gömü yapılmaya devam edilmektedir. 
 Bazı mezar taşları sikke tipinde olup sandukalardan bazıları sonradan onarılmıştır. Okunan 
tarihlerden bazıları H.1179 (M.1775), H.1157 (M.1630), H.1209 (M.1714)’tür. Bu tarihler 
mezarlığın asırlardır kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. 

16.-18. yüzyıl

BEYLİ MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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SOĞUKPINAR MEZARLIĞI

PERŞEMBE / Soğukpınar Mahallesi

141-144

Köy Tüzel Kişiliği

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 13.03.2008-1589

10-7F39-D-25-C-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Soğukpınar Mahallesi’nde, Köy tüzel kişiliğine ait 2718 m2’lik mezarlık alanı içinde asırlık 
meşe ve değişik cinslerde ağaçlar mevcuttur. 
 Mezar taşlarından bazıları üzerinde okunan tarihler şunlardır. H. 1179 (M.1765), H.1157 
(M.1743), H.1209 (M.1794). mezarların ve basit sikke tipli mezar taşlarının önemli kısmı tahrip 
olmuştur. 

18. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Alınca Mahallesi

102

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 17.05.2011-3098

3-4F39-C-21-B-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Alınca Mahallesi’nde geniş alana yayılan mezarlık 19. yüzyılda sıklıkla kullanılmıştır. Yeni 
gömü yapılmaya devam edilen mezarlıkta sikkeli mezar taşlarına da rastlanmıştır.

19. yüzyıl

ALINCA MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



500

PERŞEMBE / Tarlacık Mahallesi

686

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 19.02.2016-3284

16- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Tarlacık Mahallesi’nde bulunan mezarlık alanda dört satırlık (H.I347); 7 satırlık (H.1219-
1321), (H.1298), (H.1287), (H.1297); sekiz satırlık (H.1285) tarihli Osmanlıca mezar taşları 
yer almaktadır. 
 Bahse konu mezar taşları oldukça sağlam durumda olup, sarıklı ve kavuklu tipleri bulunmak-
tadır. Mezar taşlarının bazılarında bitkisel motifler yer almaktadır.

19. yüzyıl

TARLACIK MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Kaleyaka Mahallesi

590

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 20.01.2016-3136

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaleyaka Mahallesi, Çeşmeönü Camii’nin hemen önündeki mezarlığın denize paralel uzan-
dığı tespit edilmiştir.
 Bazıları sarıklı, bazıları da kavuklu olan mezarlıktaki mezar taşlarının bir kısmı toprak altın-
da kaldığından tarihleri okunamamıştır. Ancak tamamı beyaz boya ile boyanmış olan mezar taş-
larının bazılarından H. (1179) ve (1181) tarihleri okunabilinmektedir. Genel özellikleri itibariyle 
Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu anlaşılan mezar taşlarının bazılarının üzerinde bitkisel motifler 
de bulunmaktadır.
 

19. yüzyıl

ÇEŞMEÖNÜ MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Sırakovancı Mahallesi, Kıran Mevkiinde, Sırakovancı-Tömsü mahalle yolunun batısında kıs-
mında düz bir arazi üzerinde yer almakladır. Üzerinde çam ağaçlarının da olduğu çoğunluğu 
yeni tip mezar taşlarının bulunduğu mezarlık alanda tarihi özellik gösteren mezar taşılarına 
rastlanmıştır. 
 1 Nolu Mezartaşı; Yol kenarında bulunan mezarlık yaklaşık 1 m. yüksekliğinde lale mo-
tifli beton duvarla çevrelenmiştir. Sarıklı olan mezar taşında beş adet Osmanlıca yazı yer almak-
tadır. En altta yer alan yazıdan ise mezarın (Hicri 1308) tarihine ait olduğu görülmüştür.
 2 Nolu Mezartaşı; Yolun hemen üst kenar kısmında kalan ve bir erkeğe ait olan sarıklı 

mezar taşı üzerinde altı satır yazı yer  almakta-
dır. Tarih kısmının yer aldığı en alttaki yazı oku-
namaz durumdadır. Boyun kısmında yer alan 
yazıda ise sene (86) yazmaktadır.   
 3 Nolu Mezartaşı; 2 nolu mezara yakın 
bir mesafede, yolun üst kenar kısmında parselin 
doğu ucunda yer alan bu mezarın, bir memura 
ait olduğu kavuk şeklinde yapılmış şahide taşın-
dan anlaşılmaktadır. Üzerinde Osmanlıca yazı-
lar olan şahide taşının bir kısmı toprağa gömülü 
şekilde olduğundan  tarihi okunamamıştır.     
 

SIRAKOVANCI MEZAR TAŞLARI

PERŞEMBE / Sırakovancı Mahallesi

166

-

Mezar Taşları (3 adet)

Samsun K.V.K.B.K 03.06.2015-2699

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KAZANCILI MEZAR TAŞLARI

PERŞEMBE / Kazancılı Mahallesi

137

-

Mezar Taşları (2 adet)

Samsun K.V.K.B.K 19.02.2016-3286

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kazancılı Mahallesi’nde yer alan mezarlık içerisinde yeni tip mezar taşlarının yanı sıra yazı-
sız mezar taşlarına rastlanılmıştır.
Ayrıca, kültür varlığı özelliği gösteren yanyana bulunan mezarlar üzerinde iki adet mezar taşı 
tespit edilmiştir.
 7 satır Osmanlıca yazısı bulunan kavuklu (H.1333) tarihli mezar taşıdır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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PERŞEMBE / Kovanlı Mahallesi

267

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 1.01.2008-1540

7F39-D-19-B-1-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kovanlı Mahallesi’nde bulunan, üst örtüsü ve duvarlarının büyük bir kısmı tahrip olan kilise-
nin üç yapraklı yonca apsisi en açık izlenebilen kısmıdır. 
 Apsislerden ortadaki oldukça büyük ebatlardadır. Bu cephede duvarların 2 m. yüksekliğe 
kadar olan bölümü korunmuştur. Kuzey ve güney cephe duvarları ise 50 cm. ile 1 m. arasında 
değişen yüksekliklerde ayaktadır. Kilisenin iç mekanı tamamen toprakla dolmuştur. Çevrede 
kiliseye ait bir çok kiremit ve künk parçalarına rastlanmıştır. Doğu cephedeki büyük apsis bize 
kilisenin oldukça büyük ebatlarda olduğunu düşündürür. Tahminen genişli 10 m., uzunluğu ise 
20 m. civarındadır. 

 Bazilikal tipteki yapı apsis biçimine bakıl-
dığında üç nefli olmalıdır. 

19. yüzyıl

KOVANLI KİLİSESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Çaytepe Mahallesi

113

Özel

Kilise - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 18.03.2008-866

28F39-D-14-D-4-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

YASON KİLİSESİ

 Çaytepe Mahallesi, Yason Burnu Bazilikal planlı, yonca apsisli şapel dıştan çift pahlı kırma 
çatıyla örtülü olup yaklaşık mekanın ortasına denk gelen kısmında bir kubbe bulunur. 
 Düzgün kesme taştan 1868 yılında bölgede yaşayan Rumlar tarafından yapılmıştır. Cephe-
lerin kesiştiği köşeler cepheden hafif taşkın düşey, düzgün kesme taş bordürlerle vurgulanmıştır. 
Kuzey cephe eksenindeki ana giriş kapısı üç yönden geniş yüzeyli taş çerçeve içine alınmıştır. 
kapının hemen çevresinde testere dişi sırası kapıyı çevreler. Lento üst sınırında geometrik ve bit-
kisel bir yatay bezeme kuşağı mevcuttur.İçiçe İki kaval ve bir düz silmeyle çerçeve sonlanır. 
 Kuzey cephede, batıdan itibaren tüm yüzeyin dörtte birlik miktarı kadar doğusunda cephe-
den hafif taşkın bir plastır bulunur. Plastırın he-
men doğusunda yuvarlak yüksek kemer alınlıklı 
tali bir kapı mevcuttur. 
 Cephedeki pencereler mekana derin nişler 
içerisinde yansıtılmıştır. Kısa bir süre önce resto-
re edilen bu şapele adını veren İason Antik Yu-
nan mitolojisinin kahramanlarından biridir. Çok 
eski zamanlarda itibaren özel bir bölge olduğu 
anlaşılan alanda çok sayıda keramik parçası-
na rastlanmıştır. Yapının özellikle restore edilen 
kubbesinin orijinal haliyle hiçbir ilişkisi yoktur. 
Mekan içerisindeki sütunların onarımında da ori-
jinal düzenlemesinin göz önünde bulundurulma-
dığı gözlemlenir. 
 Günümüzde ziyarete açık olan yapı statik 
açıdan iyi durumdadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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YASON KİLİSESİ MÜŞTEMİLATI

PERŞEMBE / Çaytepe Mahallesi

113

Özel

Yapı Kalıntısı

Samsun K.V.K.B.K 22.01.2014-1521

27F39-D-25-B-4-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çaytepe Mahallesi, Yason Burnu  Merkezi, kare planlı, moloz taş örgü küçük bir mekana ait 
olduğu anlaşılan kalıntılar kilisenin güneydoğu köşesindedir. Papaz evi olarak kullanılmış olabi-
leceği düşünülen yapının dört duvarının bir kısmı ayakta olup, orijinal halinin tespiti ve restore 
edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

SU DEĞİRMENİ

PERŞEMBE / Kurtuluş Mahallesi

114

Özel

Su Değirmeni

Samsun K.T.V.K.B.K 22.10.2010-2828

31F39-D-15-D-4-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kurtuluş Deresi üzerinde bulunan düzgün kesme taş değirmenin girişi kuzeydedir. Kare plan-
lı, küçük değirmen günümüzde kullanılmamakta olup tamamen bitki örtüsü altında kalmıştır. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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PERŞEMBE / Doğanköy Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.V.K.B.K 27.09.2017-4711

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

DOĞANKÖY KÖPRÜSÜ

 Doğanköy Mahallesi sınırları içinde bulunan köprü yığma taşlardan inşa edilmiş olup, beşik 
kemerli ve tek açıklıktan oluşmaktadır. Kemerin yüksekliği yaklaşık 5 metre, açıklığı 3,5 metre; 
köprünün uzunluğu 6 metre, genişliği ise 2 metredir. Etrafı fındık bahçeleri kaplı olan ve kuzey-gü-
ney doğrultuda uzanan yapının iki ayağı da doğal kaya kütlesi ile toprak tabakası üzerine otur-
maktadır. 
 Genel görünüm itibariyle sağlam durumda olan köprünün güney yöndeki ayağın zemine yakın 
bölümünde yıkılmalar ve boşluklar görülmektedir.
 20. yüzyıl başlarında yapılmış olan köprü günümüzde kullanılmamaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Çaytepe Mahallesi

112,113

Özel

Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2928

11-14-1 ila 14F39-D-14-B-4-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.S. 3. yüzyıl

YASON BURNU

 Yason Burnu yarımadası, doğal görünüme sahip bir yarımadadır. Eski Ordu-Samsun karayolu 
üzerindedir. 10 Ocak 2008’den itibaren Turizme açılmıştır. 
 Yason burnunun önü taşlık olmakla beraber, burada gemiler durabilmektedir. Yason adı, 
Argonotlar’la beraber burada karaya çıkan Yason’dan kalmıştır. Burunun alt tarafında ‘Panaya’ 
adında eski manastır/kilise vardır. Çaytepe sınırları içinde olan yarımada üzerindeki kilisenin adı 
Jason’s Church diye de bilinir. Bu kilise, 1868’de yörede yaşayan Rumlar ve Gürcüler tarafından 
yaptırılmış olup, mimarisi gayet özelliklidir. 
 MS 3. yüzyılda Hristiyanlar, Giresun’da İsa’nın doğumunu kutladıktan sonra buraya gelerek 
‘Işıklar Bayramına’ katılırlarmış. Bu yarımada, 
Aronauts’ların İason önderliğinde Altın Post’u 
arama hikâyelerinin anlatıldığı Argonautica Ef-
sanesiyle de ünlüdür. Bu efsanenin kahramanları 
Truvalı olarak kabul edilirler. Yarımada’nın he-
men 300 m. batısında bir de Yalancı Yason deni-
len yer vardır ki, oya gibi işlenmiş kıyıya sahiptir. 
Bölge antik dönemde bir deniz ticareti merkezi 
işlevi sürdürmüştür. Burada ve Yason Burnu’nda 
4 bin yıllık taşlar yontularak yapılmış balık ha-
vuzları bulunmaktadır. Yüzey araştırmaları kil 
yatakları ve eski dönemlerde seramik imalatı ve 
ticaretinin yapıldığını göstermektedir.
 Ayrıca, yarımadanın kıyıları tamamen deniz 
kabukları ile adeta süslenmiştir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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PERŞEMBE / Ramazan Mahallesi

-

Özel

Kale - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2004-923

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Akkuş adası, Hoynat Adası, ve Hoynat Kalesi olarak bilinen ada Ordu-Samsun karayolu üze-
rinde Perşembe İlçesinin 15. km.sinde yer alan Çaka Tüneli’nin hemen ucunda sahile yaklaşık 
300 m. mesafede ve 10 dönümlük bir kara parçası olup yaklaşık 14-15 rakımlıdır.   
 Adanın güney ve güneybatı kesiminde sur kalıntıları, sarnıç kalıntısı ve güney yakasında da 
keramik parçaları bulunmuş fakat hangi tarihlerde ne amaçla kullanıldıkları saptanamamıştır.

-

HOYNAT ADASI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

BELİCESU TİMSAH KAYASI

PERŞEMBE / Kazancılı Mahallesi

-

Özel

Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 31.10.2008-1853

13,14,15,16- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kazancılı Mahallesi, Belicesu Mevkii’nde bulunan alan bir yarımada olup, timsahı andırdı-
ğından halk arasında timsah adası olarak da bilinir. 
 Yarımadanın kayalık kısımlarında bir adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Kaya içine oyulan 
ve üzeri bir kapakla örtülen lahit mezarın Bizans dönemine ait olabileceği düşünülmektedir. Lahit 
kapağı günümüze ulaşmamıştır. 
 Mezar alanının bitki örtüsüyle kapandığı tesbit edilmiştir. Kayaya oyulmuş bir takım basamak 
izlerine rastlanmıştır. Yarımadanın kayayla birleştiği ağaçlık ve bahçelik bölümde ise Ortaçağa 
ait çatı kiremitleriyle seramik parçaları ve defineci çukurları bulunmuştur. 
 Arkeolojik kalıntılar 13,14,15 ve 16 nolu 
parsellerde yoğunlaşır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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PERŞEMBE / Boğazcık Mahallesi

118

Özel

Mağara - Sit Alanı

Samsun K.T.V.K.B.K 09.06.2001-180

4F39-C-21-C-1-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Boğazcık Mahallesi, Bahçeköy Cami’ine yaklaşık 500 m. mesafede fındık bahçesi içerisinde 
yer alan 3x5 m. ebatlarındaki bir açıklıktan 2 m. aşağıdaki galerisine girilen mağara doğal bir 
oluşumdur.
 Galeride küçük boyutlu sarkıtlar bulunur. Mağara içerinde ve dışında keramik parçaları 
bulunmuştur. 

M.Ö. 2. yüzyıl

BOĞAZCIK MAĞARASI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KAYA MEZARI

PERŞEMBE / Kovanlı Mahallesi

207

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 14.04.2011-3046

2F39-D-19-B-1-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kovanlı Mahallesi, Bebero Mevkiinde bulunan kaya mezarı fındık bahçesi ilerisinde bir ya-
maç üzerinde yer almaktadır.
 Mezarın girişi yaklaşık 40x40 cm. olup kare planlıdır. Ancak zamanla tahrip edilmiştir. Giri-
şin üzeri üçgen alınlıklıdır. Mezar odasının tavanı semerdam şekillidir. Girişin iç kısmı defineciler 
tarafından kazılarak çukurlaştırılmıştır. İçerde sekiler mevcuttur.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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BABALI KAYA MEZARI III

PERŞEMBE / Babalı Mahallesi

201

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 25.04.2013-990

2326.29-S ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Babalı Mahallesinde yüksek bir tepe üzerinde yer alan kaya kütlesinde yer almaktadır. Yak-
laşık 70x60 cm. ölçülerinde dikdörtgen biçimli bir açıklık ile mezar odasına giriş sağlanmakta-
dır. 
 Mezar odası yaklaşık 3,50x3,50 m. ölçülerindedir. İçi su ve moloz taşlarla dolu olduğu için 
net ölçüler alınamamış ve iç düzenlemesi tespit edilememiştir. Mezarın giriş kısmının aşağısında 
kaya üzerinde basamaklar bulunmaktadır. 
 Mezarın hemen üst kısmında 170x40 cm. ölçülerinde uç kısımlarına doğru daralan formda 
oygu tekne tipli bir mezar daha bulunmaktadır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

PERŞEMBE / Babalı Mahallesi

201

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 25.04.2013-990

2326.29-S ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Babalı Mahallesinde yüksek bir tepe üzerinde yer alan kaya kütlesinde yer almaktadır. Me-
zar170x40 cm. ölçülerinde uç kısımlarına doğru daralan formda oygu tekne tiplidir.
 Mezarın hemen alt kısmında yaklaşık 3,50x3,50 m. ölçülerinde bir mezar daha bulunmak-
tadır.  İçi su ve moloz taşlarla dolu olduğu için net ölçüler alınamamış ve iç düzenlemesi tespit 
edilememiştir. Mezarın giriş kısmının aşağısında kaya üzerinde basamaklar bulunmaktadır. 
 

M.Ö. 2. yüzyıl

BABALI KAYA MEZARI II

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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AĞAÇ

PERŞEMBE / Gündoğdu Mahallesi

119

Özel

Ağaç

Samsun K.T.V.K.B.K 17.05.2011-3098

1F39-C-21-B-4-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan hayli görkemli Meşe ağacı 30 m. yüksekliğinde ve 4 m. 
çapında olup yaklaşık 250-300 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. 

18. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

AĞAÇ

PERŞEMBE / Emek Mahallesi

331

Özel

Ağaç

Samsun K.T.V.K.B.K 14.04.2011-3040

328 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Emek Mahallesi sınırları bitiminde Kurşunçal orman yolu üzerinde Kirazlık Evliyası diye anı-
lan alanda yer alan beş adet gürgenden ikisi yıkılmış, üçü ise çürüdüğü için izinle kesilmiştir. 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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AĞAÇ

PERŞEMBE / Yumrutaş Mahallesi

708

Özel

Ağaç

Samsun K.T.V.K.B.K 08.04.2005-191

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yumrutaş Mahallesi merkezindeki Sinan Dede Evliyası olarak bilinen tepe ve hemen yanın-
daki hala kullanılan eski köy mezarlığı yanındadır. 
 Yaklaşık 25 m. boyundaki ağacın çapı yaklaşık 4 m.dir. 250-300 yaşında olduğu tahmin 
edilen ağaç oldukça ihtişamlıdır. 

18. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

AĞAÇ

PERŞEMBE / Efirli Mahallesi

454

Özel

Ağaç

Samsun K.T.V.K.B.K 14.02.2007-1063

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Efirli Mahallesi, Hekimoğlu Sokağı, Cami Önünde bulunan ıhlamur ağacı (Latince Tilia plat-
yhyllos) toprak yüzeyinden 1.30 m. yüksekliğinde, 23 m. boyunda, tahmini 220 yaşındadır. İç 
kısmında büyük oranda çürümeler mevcuttur. Dış yüzeyinde ur ya da şişlikler tespit edilmiştir. 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



ULUBEYULUBEY

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Akoluk Mahallesi bulunan taşınmaz zemin+bir kat olarak yapılmıştır. Kat araları ahşap ha-
tıllarla birbirinden ayrılmıştır. Dik ve çapraz bir şekilde yerleştirilen ahşap bölmelerin aralarının 
harç, taş ve tuğla kırıkları gibi malzemelerle doldurulması yöntemiyle oluşturulan dolgu tekniğinde 
yapılmıştır.
 Doğu cephe sağır bırakılırken, diğer cephelerde ahşap söve ve pervazlı giyotin tipli pencere 
uygulamalarına yer verilmiştir. Tek kanatlı ve ahşap olan ana giriş kapısı kuzey cephededir. Bu 
cephede, iki ince ahşap ayakla taşınan üçgen alınlıklı yine dolgu tekniğinde yapılmış, üzerinde iki 
adet penceresi bulunan cumba yer almaktadır.
 Üst örtüsü, kırma çatılı olup marsilya tipi ki-
remitle kaplıdır. Ahşap olan çatı saçakları tüm 
cephelerde dışa taşkın durumdadır. Taşınmazın 
iç kısmının tamamı uzun ahşap öğelerin birbiri 
üstüne oturtulması şeklinde çantı tekniğinde yapıl-
mıştır. Duvarların yıkılan bazı kısımları sonradan 
sıvanmıştır. Bahse konu taşınmaz yöresel mimari-
ye uygun olarak yapılmış olmasına karşın, genel 
durumu itibariyle yıpranmış durumdadır. İç ve dış 
duvarların sıvaları büyük oranda dökülmüş, çatı 
saçakları yer yer kopmuş, bazıları ise kopmaya 
yüz tutmuş, çatı kiremitlerinin çoğu kırılarak yerin-
den oynamış, evin bazı kısımları su almıştır. 

KONUT

ULUBEY / Akoluk Mahallesi

-

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.11.2016-3906

7668-11 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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MESCİT

ULUBEY / Kıranyağmur Mahallesi

-

Özel

Mescit

Samsun K.T.V.K.B.K 05.02.2001-85

1484 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Kıranyağmur Mahallesi’nde, moloz taş örgü, tek mekanlı cami, kitabesine göre  H.1288 
(M.1866) yılında inşa edilmiştir. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Alınlık silmesi dalga biçiminde 
işlenmiş ve cepheden taşkın taşlardan oluşur. Alt ve üst pencereler arasında, cephe köşelerinde ve 
cephe yüzeylerinde düz pahlı silmelerle cepheler hareketlendirilmiştir. Tüm pencereler dikdörtgen 
biçimli olup üst pencereler bir miktar daha küçük tutulmuştur. Yuvarlak kemer biçimli alt pencereler 
profilli silmelerle dört yönden çerçevelenmiştir. Aynı durum basık Bursa kemeri biçimli üst pencere-
ler için de söz konusudur. Kuzey cepheye cephe boyunca uzatılmış, dar dikdörtgen planlı, nitelik-

siz bir hazırlık mekanı eklenmiştir. Kuzeybatı kö-
şedeki minare sonraki dönem yapısı olup oldukça 
özentisizdir. Ek mekana ait kapının iki yanındaki 
sütunlar orijinalde var olan son cemaat yerine ait 
olmalıdır. Sövelerin iki yanındaki sütunceler ade-
ta tek şerefeli minare biçiminde işlenmiştir. 
 Güney cephede yalnızca iki alt pencere 
bulunur. Pencereler iç mekana derin nişler içinde 
yansımış, tüm harim düzenlemesi yakın zamanda 
yenilerek, orijinal halini tamamen yitirmiştir. Ah-
şap kadınlar mahfili yakın dönemde betonarme-
ye çevrilmiştir.
 Caminin yapılışında var olan kalemişi süsle-
melerin hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Hala iba-
dete açık olan cami statik açıdan iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ULUBEY / Şıhlar Mahallesi

-

-

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 02.09.2016-3750

452- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Şıhlar Mahallesi Mezarlığında, hem eski, hem de yeni mezarlardan oluşan alanlar, yan 
yana bulunmaktadır. Mezarlığın batı tarafı daha çok eski tip mezarlardan oluşmakta ve tarihi 
özellik göstermektedir. Doğu tarafı ise ağırlıklı olarak yeni mezarlardan oluşmaktadır.
Tarihi mezarların yoğun olduğu bölümdeki şahide taşları yerel taşların özensiz yontulmasıyla 
elde edilmiş olup, üzerlerinde herhangi bir süsleme ve yazı bulunmamaktadır. Mezarların; baş-
taşı, ayak taşına göre daha büyük tutulmuş ve tamamen süslemesiz ele alınmıştır. Söz konusu 
alanda diğer mezarlara göre daha büyük ölçülerde tutulmuş şahide taşma sahip az sayıda 
mezar da bulunmaktadır. Yine alanda, tek tük sarıklı, kavuklu ve fesli mezarlar da görülmekle 
birlikte bu mezarlarda da herhangi bir kitabe 
bulunmamaktadır.
 Alanda merkezi noktada, şahideli mezarla-
rın yanında (H. 1706) tarihi olan, oldukça sade 
düzenlenmiş kavuklu bir mezar yer almaktadır. 
Söz konusu mezar, günümüzde yöre halkı ta-
rafından, türbe haline getirilmiştir. Bu mezarın 
köye adını veren, Şeyh Abdullah Hazretlerine 
ait olduğu söylenmektedir. İlk türbenin ahşap 
olarak yapıldığı, günümüzdeki türbe ve mescitin 
ise yöre halkı tarafından 1984 yıllarında yaptı-
rıldığı edinilen bilgiler arasındadır

-

ŞIHLAR MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ULUBEY / Karakoca Mahallesi

166

Özel

Çeşme

Samsun K.T.V.K.B.K 20.10.1998-3283

5626-27-O ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Karakoca Mahallesi, Erdeğin mevkiinde, düzgün kesme taştan inşa edilen çeşme ilçe merke-
zine yaklaşık 2 km. mesafededir. 
 Cephe aynalığında bir pano içinde üç sıralık eski yazı kitabe sülüs stiliyle yazılmıştır. Muslu-
ğu yekpare taştan, lüle biçimindedir. Sekileri ve kurnası mevcuttur. Kitabesinin yazı stilinden 18. 
yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

18. yüzyıl

KARAKOCA ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ULUBEY / Kıranyağmur Mahallesi

-

Özel

Çeşme

Samsun K.T.V.K.B.K 05.02.2001-85

1627 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kıranyağmur Mahallesi’nde düzgün kesme taştan yapılmış dikdörtgen formlu çeşmenin ku-
zey, güney ve doğu cepheleri muslukludur. 
 Batı cephesinde depoya açılan dikdörtgen biçimli bir açıklık bulunur. Çeşme cepheleri bursa 
kemer biçimli, kemer yaylarının ikiz sütuncelere oturduğu nişlerle hareketlendirilmiştir. Sütunce 
başlıkları üzerinde geometrik kabartmalar bulunur. Kemer yaylarının alt sınırlarını üç cepheden 
dışa taşkın yatay silmeler dolanır. Aynalar sade bırakılmıştır. Güneydeki niş kemeri ekseninde 
kre biçimli başka bir niş bulunur. Örme taş kurnalar çeşmeyi tüm cephelerde dolanır. Üst sınırda 
kaval silme tüm cepheleri dolanır. 
 İnşa tarihi bilinmeyen çeşme günümüzde kul-
lanılmaktadır.  

20. yüzyıl

KIRANYAĞMUR ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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AKPINAR BEŞOLUK ÇEŞMESİ

ULUBEY / Akpınar Mahallesi

-

Özel

Çeşme

Samsun K.T.V.K.B.K 17.12.2007-1479

7937 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Akpınar Mahallesi’nde bulunan kare formlu kesme taş çeşme halk arasında Beşoluk diye de 
bilinir. Düzgün kesme taş çeşme 20. yüzyıl başına tarihlenebilir. Üst örtüsü çadır örtüsü tipinde 
olup güney yüzünde musluk yerine depoya girişi sağlayan bir açıklık bulunur. Kalan üç yüzünde 
derinliği görece az kemerli nişler bulunur. Kuzeydeki aynasında geometrik dört adet dairesel 
ışınlardan müteşekkil negatif oyma şekil mevcuttur. Nişin kemer aksında kare bir başka niş bulu-
nur. Oymalardan ikisi aynadaki iki musluk üzerinde diğer ikisi de nişin iki yanındadır. Doğudaki 
niş ortasında çok küçük bir nişin altında ve üstünde tine birer negatif geometrik kabartma bulu-
nur. Bu cephede de iki musluk vardır. Çeşmenin köşelerinde seki ön yüzlerinde kurnalar bulunur. 

 2013 yılında restore edilen yapı da kıs-
men orijinal hale sadık kalındığı söylenebilir. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ULUBEY / Uzunmahmut Mahallesi

166

-

Çeşme

Samsun K.T.V.K.B.K 27.02.2015-2426

8- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Uzunmahmut Mahallesi’nde bulunan çeşme, yol kenarında ve yolun alt kısmında kaldığı için 
sadece ön kısmının tamamı görülmektedir. Yan cephelerin üst kısımları açıkta bulunmaktadır. 
Kesme taştan yapılmış olan çeşmenin 32 cm. kalınlığında taşları bulunmaktadır. 
 Çeşme, 2,37 m. genişliğe, 1,72 m. yüksekliğe sahiptir. Sivri kemerli bir ayna kısmı bulunan 
çeşme içeri doğru yaklaşık 10 cm. girinti yapmaktadır. Ayna bölümü yekpare taştan olup, en 
geniş yerinin genişliği 1,10 m. yüksekliği ise 1,22 m.dir.  Suyun aktığı oluk metalden yapılmış 
olup iki yanında taşa oyulmuş hayat ağacı motifleri yer almaktadır. 
 Çeşmenin yalağı sonradan beton olarak yapılmış ve orijinal değildir.
Yapılan incelemeler sonucunda çeşmenin yan 
ve üst kısmında bulunan toprağın temizlenmesi, 
çeşmenin açığa çıkarılması ve kırılmış olan taş-
ların yenilenmesi gerekmektedir.

-

UZUNMAHMUT ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



530

ULUBEY / Güzelyurt Mahallesi

-

Özel

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K 20.01.2017-4091

151- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan çeşmenin ana gövdesin 2,12 m. yüksekliğinde 2,65 m. 
genişliğinde 1,85 m. derinliğinde kesme taştan yapılmıştır. 
 Ayna bölümü kemerli olup 0,16 m. genişliğinde yivli bir silmeyle iki bölüme ayrılmıştır. 
Kemerli bölüm 1,94 m. genişliğinde 1,02 m. yüksekliğe sahip olup ortasında metal bir oluk 
bulunmaktadır. Oluğun üstünde 0,34x,0,35 m. ölçülerinde bulunan kitabe boşluğundaki kitabe 
yerinde bulunmamaktadır. Alt bölümde ise daha küçük bir metal oluk bulunmaktadır. 
 Yalak kısmı 1,94 m. x 0,50 m. ölçülerinde olup orijinal olmadığı daha sonradan betonla 
yapıldığı görülmektedir. 

 Çeşmenin arka bölümünde de sonradan 
yapılmış olan küçük bir depo kısmı bulunmakta-
dır. 
 Yapı bitkilerden dolayı zarar görmüş olup, 
üst kısmında ağaçların kökleri, yüzeyinde ise bit-
ki kökleri yapıya zarar vermiştir. Arka bölümü 
toprakla dolmuş ve herhangi bir şey görülme-
mektedir. 

20. yüzyıl

GÜZELYURT ÇEŞME

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



531

2018

GARIŞMAN ÇEŞMESİ

ULUBEY / Karakoca Mahallesi

170

Özel

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K 24.02.2017-4184

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

 Karakoca Mahallesi’nde bulunan çeşmenin ana gövdesin 2,46 m. yüksekliğinde 2,65 m. 
genişliğinde 1,43 m. derinliğinde kesme taştan yapılmıştır. 
 Üst bölümünü çevreleyen kornişi dört satır halinde 46x34 cm. ölçülerinde kitabe bölmektedir. 
Yapının iki köşesinde ayaklara oturan köşe sütunceleri bulunmaktadır. Gövdenin ortasında eski bir 
musluk ve musluğun altında depoyu boşaltmak için kullanılan bir vana yer almaktadır.
 Çeşmenin üst bölümünde bulunan depo kapağının çevresi sıvanarak kapatılmıştır. 
Çeşmenin yalak kısmı özgün olarak günümüzse ulaşamamıştır. Sonradan yapılan düzenlemeyle 
mevcuttaki yalak zeminle aynı hizaya getirilmiştir.
 Yapı bitkilerden dolayı zarar görmüş, çeşme-
nin ana gövdesi ise daha sonra yapılan onarım-
larda çimentoyla sıvanarak altında bulunan kes-
me taş yapısı kapatılmıştır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



532

SU KUYUSU

ULUBEY / Yeni Sayaca Mahallesi

186

-

Su Kuyusu

Samsun K.V.K.B.K 02.06.2015-2700

140- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yeni Sayaca Mahallesindeki kayalıklarda bulunan yaklaşık 1,5 m. çapındaki kuyunun içerisi 
suyla dolmuştur.
  İçerisindeki su ve dolgudan dolayı tam olarak tespit edilemese de 70-80 cm. derinliğinde 
olduğu sanılan kayaya oyulmuş yuvarlağımsı formlu ve su kuyusu olabileceği düşünülen bu yapı-
nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi yönünde kanaat oluşmuştur.
 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



533

2018

ULUBEY / Şıhlar Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 05.02.2001-84

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ulubey İlçesi’ne 13-14 km. mesafede Akoluk (Kızılin) Köyü sınırları içerisindeki Kızılin Deresi 
üzerindeki üç kemer gözlü taş köprü 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Uzunluğu 15.m, genişliği 3.50 
m.dir. Köprü 2011 -  2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce restore edilmiş olup iki 
ucundaki yürüyüş yolu da taşla döşenmiştir. 
 Günümüzde kullanılmaktadır. Köprünün orijinalinde tek kemer gözlü olduğu ve iki yanında 
niş biçimli boşaltma kemerlerinin bulunduğu eski fotoğraflardan saptanmıştır.

19. yüzyıl

AKOLUK KÖPRÜSÜ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



534

ULUBEY / Şıhlar Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 05.04.2005-193

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Şıhlar Mahallesi’nde Sarpdere üzerinde bulunur. Ulubey, Gölköy, damarlı yol güzergâhının 
8.km’sindeki köprünün hemen yanında başka bir beton köprü bulunur. Tek kemer gözlü, taş 
köprü yaklaşık 10 m.’lik bir açıklığı tek kemerle geçer. Yüksekliği yaklaşık 8 m. olan köprünün 
her iki ayağı doğal kayalara oturur. Düzgün kesme taş kemeri sivridir. 
 Yakın zamandaki restorasyonda köprünün iki ucu merdiven biçiminde düzenlenmiş olup 
yalnızca yaya geçişine izin verilmiştir. 

19. yüzyıl

SARPDERE KÖPRÜSÜ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



535

2018

ULUBEY / Kıranyağmuru Mahallesi

-

Özel

Köprü

Samsun K.T.V.K.B.K 16.03.2011-3016

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kıranyağmuru ve Karaağaç Köyü arasında, Melet Irmağı üzerinde bulunan köprünün günü-
müze yalnızca dört ayağının bir kısmı gelmiştir. Düzgün kesme taş, çokgen gövdeli ayaklardan 
köprünün üç kemer gözlü ve hayli büyük ebatlarda olduğu anlaşılmaktadır. Ayaklardan dere 
içine denk gelenler doğal kayalar üzerine oturur. 
 Yapım tarihi ve hangi yıllarda yıkıldığı bilinmemektedir. 

19. yüzyıl

KIRANYAĞMUR KARAAĞAÇ KÖPRÜ AYAKLARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



536

ULUBEY / Yeni Sayaca Mahallesi

186

-

Basamaklar

Samsun K.T.V.K.B.K 03.06.2015-2700

140- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yeni Sayaca Mahallesi’nde yer alan tepenin eteklerinde fındık bahçesinden sonra engebe-
nin başladığı noktada 7-8 metre boyunca devam eden ve genişliği ortalama 1 metreyi bulan 
boyutlarda zemine yapılmış basamaklar tespit edilmiştir.
 Düzgün bir hat izleyen ve orijinal formunu koruyan basamaklar zirveye çıkış için eğimin 
dikleştiği bir noktada yer almakta olup mevcut durumu itibariyle korunması gerekli kültür varlığı 
özelliği göstermektedir.
 

-

BASAMAKLAR

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



537

2018

SUNU ALANI

ULUBEY / Yeni Sayaca Mahallesi

186

-

Sunu Alanı

Samsun K.V.K.B.K 03.06.2015-2700

140- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Yeni Sayaca Mahallesi’nde yer alan tepenin en zirvesinde yer alan kayalık alanların birinde 
sunu alanı olarak kullanıldığı anlaşılan bir bölüm tespit edilmiştir.
 Kayaya işlenmiş birkaç düzensiz basamakla inilen bu alanda yaklaşık 30-35 cm. derinli-
ğinde, 20 cm. çapında bir kısmı tahribata uğramış bir oyuk ve bu oyuğa iki yönden uzanan 
kan olukları ve kan olukları arasında biraz yüksekçe duran, yatay dikdörtgen formlu bir sunak 
mevcuttur. O dönemin dinsel ritüellerinin yapıldığı bu alanın da korunması gerekli kültür varlığı 
olarak tescil edilmesi gerekmektedir.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



538

KARDEŞLER KAYA MEZARI

ULUBEY / Kardeşler Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 05.04.2005-192

13909 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kardeşler Mahallesi’nde bulunan kaya mezarı yüksek bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. 
 Kayalığın üst kısmından aşağıya doğru iki basamak ile mezarın giriş kısmına ulaşılmaktadır. 
Mezar odasına yaklaşık 55x50 cm.lik dikdörtgen bir kapı açıklığından girilmektedir. Dikdörtgen 
bir plana sahip olan mezar odasının zemininde, girişe dik ve zeminden 10 cm. derinliğinde 
25-30 cm. genişliğinde yaklaşık 150 cm. boyunda yürüyüş alanı oluşturulmuştur. Üç şekili olan 
mezar odasının yan duvarı yuvarlatılarak, beşik tonoz biçimde bir tavanla bitirilmiştir. Kaya me-
zarının cephesi de bezemesizdir. Mezarın dış cephesinde ana kayanın oyulması ile oluşturulmuş 
yaklaşık 10 cm. öne çıkıntı yapan ve mezarı yağmurdan koruma amaçlı bir kısım yer almaktadır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



539

2018

ÇAĞLAYAN KAYA MEZARI

ULUBEY / Çağlayan Mahallesi

102

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 20.03.2014-1661

1G39-C-02-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çağlayan Mahallesi, Hoşgelli Mevkiinde bulunan kayalık alanın yamacına yapılmış küçük 
bir kaya mezarıdır.
 Giriş bölümü derin olmayan bir niş tarzında çevrelenmiş olan kaya mezarının girişi açıklığı 
dikey dikdörtgen şeklinde olup 62x42 cm ölçülerindedir. Tavanı semerdam formlu olan mezar 
odası kareye yakın planlı olup 180x150 cm ölçülerinde, tavan yüksekliği ise 130 cm.dir. Girişi 
güneye bakan kaya mezarının zemininde su birikintisi olduğundan içerisinde seki olup olmadığı 
anlaşılamamıştır. Girişi açıklığının kenarında ufak çaplı tahribatlar söz konusudur. Gösterişsiz 
basit tarzda yapılmış bir kaya mezarıdır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



540

ULUBEY / Eymür Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 15.12.2016-3985

571- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Eymür Mahallesinde, Eymür Tepesinin yamacında, üçgen alınlıklı kaya mezarına rastlanıl-
mıştır. Kaya Mezarının giriş kısmına ulaşılacak kısım 1,20 metre oyulmuş ve 1,80 cm. yükseklik 
sağlanmıştır. Mezarın giriş kısmı yaklaşık 80x70 cm. iç kısım ise 1,50x2,50 m. ölçülerinde olup 
yükseklik 1,80 m.dir. Taşınmazın iç tavan kısmı beşik tonoz şeklinde düzenlenmiştir

-

EYMÜR KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



541

2018

ŞUAYP TEPESİ KAYA MEZARI

ULUBEY / Güzelyurt Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 15.12.2016-3985

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Güzelyurt Mahallesi sınırları içinde Şuayıp Tepesi olarak anılan alanın doğu yamacında, yük-
sek ve büyük kaya kütlesinin üzerinde yaklaşık 40x30 cm. ölçülerinde kemerli giriş kısmı bulun-
maktadır.
KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



ÜNYEÜNYE

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



545

2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

93

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2, 3, 4, 5, 6, 728.30 - V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, Döner Çarşısı Meydanı Hükümet Caddesi No:58’de günümüzde mev-
cut olmayan yapının yerine yeni binalar inşa edilmiştir.
 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



546

 Kaledere Mahallesi, Döner Çarşısı Meydanı, Hükümet Caddesi No:51’de bulunan doğu-batı 
doğrultusundaki dikdörtgen planlı, zemin üzerine tek katlı taş yapı dıştan dört pahlı kırma çatı ile 
örtülmüş olup, cepheleri dolanan alınlık silmesi cepheden taşkın, profilli silmelerden oluşur. 
 İşyeri olarak kullanılan zemin kat orijinalitesini tamamen yitirmiştir. Yapının tüm dikdört-
gen biçimli üst kat pencerelerinin çerçeveleri cepheden taşkındır. Denizlik ve lentoları kademe-
li profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Kat arasındaki denizlik silmesi yine cepheden taşkın 
ve aşağı biçimde kademelenen profilli silmelerden oluşur. Cephelerin birleştiği köşelerde ve 
cephe yüzeylerinde düzgün kesme taşlardan oluşan plastırlar kullanılmıştır. Kuzey cephenin 

doğu köşesindeki kapı üst kata çıkan merdiven-
lere açılmaktadır. Son katın cephe ekseninde 
dikdörtgen taş çerçeveli kapı, küçük Fransız bal-
konuna açılmaktadır. Batı cephenin son kat sevi-
yesinde eksendeki plastırın en üstünde kare bir 
pano içerisinde Arapça yazıt bulunur. Nazarlık 
olarak tasarlanan bu uygulama ile ilçedeki bir-
çok yapıda karşılaşılmaktadır. Güney cephenin 
son kat yüzeyi iki plastırla üç yüzeye bölünmüş 
ve yüzeylere birer pencere yerleştirilmiştir. Doğu 
cephenin son katında güney köşeye yakın tek 
pencere dışında cephe sağırdır. 
 Günümüzde kullanılan yapı statik açıdan 
iyi durumdadır. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

83

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

128.30 - V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



547

2018

 Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, No:5 ‘te bulunan zemin üzeri 
tek kat olarak inşa edilen, kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı yapı işyeri olarak tasarlanmış 
ve günümüzde de zemin katı bu işlevle kullanılmaktadır. 
 Dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülü olup saçak altlarını dolanan alınlık silmesi kademelidir. 
Zemin kat orijinalitesini büyük ölçüde yitirmiş olsa da son katın özenli işçiliği dikkat çekmektedir. 
Denizlik silmesi cepheden taşkın ve profillidir. Cephelerin birleştiği köşelerdeki plastırlar yuvar-
latılmıştır. Plastırların alt ve üst sınırlarından bir miktar eksene yaklaştırılmış dışa taşkın silmelerle 
hareketlendirilmiştir. Her yüzeye birer pencere yerleştirilmiştir. Söz konusu dört pencereden ek-
senin hemen batısındaki yuvarlak kemer biçimli 
olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Kemer kısmı altta 
kaideli sütuncelere oturur. Eksendeki plastırın üze-
rinde bulunan dikdörtgen biçimli pano üzerinde 
Arapça bir yazıt mevcuttur. Doğu cephenin son 
kat düzenlemesi üslup açısından kuzeyle aynıdır. 
Güney cephenin dört penceresinin yanlarındaki 
ve cephe yüzeylerindeki plastırlar kaldırılmıştır. 
Plastırın alt seviyesindeki kademeli silmeler ve de-
nizlik kısımları orijinaldir. 
 Günümüzde işyeri olarak kullanılan binanın 
zemin katı tamamen orijinal halini yitirse de statik 
açıdan iyi durumdadır. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

94

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

7 İle 18, 21, 2228.30 - V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı Caddesi, No 27, Hükümet Caddesi, No:38’de bulunan Ku-
zey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı taş yapı zemin üzerine tek kattan oluşur. 
 Dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. Tüm pencereleri dikdörtgen ve basık kemer biçimli 
olup kuzey ve güney cephelerin üst katlarında özenli bir taş işçiliği göze çarpmaktadır. Kat araları 
aşağıya doğru kademelendirilmiş, profilli ve cepheden hafif taşkın denizlik silmeleriyle vurgu-
lanmıştır. Cephelerin birleştiği köşeler yuvarlatılmış birer çeyrek sütunce ile hareketlendirilmiştir. 
Kuzey cephede kat arasındaki yatay, dikdörtgen bordür cepheyi boydan boya geçer. Bordür 
üzerindeki kabartma biçiminde uzun ve dar eliptik biçimli olup zincirleme biçimde tüm pano boyu 

devam eder. Cephedeki beş basık kemer biçim-
li pencerelerin alınlık kısımları profilli silmelerle 
hareketlendirilmiştir. Sövelerin iki yanında nega-
tif dikdörtgen kabartmalar göze çarpar. Çatının 
profilli alınlık silmesi ile pencere kemerleri ara-
sındaki bölüm yine eliptik panoların zincirleme 
yerleştirilmesiyle süslenmiş olup panolardan bir 
kısmının içinde kalemişi Arapça yazılar bulunur. 
Doğu cephenin zemin kat seviyesinde eksendeki 
iki kapı orijinaldir. Güney cephede son kat yüzeyi 
bir plastıla ikiye ayrılmış ve yüzeylere birer pen-
cere yerleştirilmiştir. Alınlık silmesi altındaki eliptik 
pano zincirinde pano içleri bu kez çift çarpı ka-
bartmalarıyla doldurulmuştur. 
 Zemin katı işyeri olarak kullanılan yapı sta-
tik açıdan iyi durumdadır. 

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

97

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

328.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

37

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

7 ,828.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

 Kaledere Mahallesi, Kazancılar Caddesi, No:26, Çifte Hamam Sokak, No:1’de bulunan ze-
min üzerine iki katlı evin yalnızca son katı bağdadi, ilk iki katı taştır.
  Dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülü yapının, tüm pencereleri dikdörtgen biçimli 
olup giyotin tiptedir. Zemin ve orta katın pencereleri taş pervazlar içine yerleştirilmiştir. Kat ara-
larındaki cepheden taşkın profilli denizlik silmeleri kademelendirilmiştir. İlk iki katta cephelerin 
birleştiği köşeler yuvarlatılmıştır, orta kata ait olanların üst seviyesinde yarım sütun başlığı göze 
çarpar, başlığın alt kısmını dolanan testere dişli silmeden sonra profilli bir silme üzerine oturan 
akanthus kabartması dikkat çekicidir. Doğu cephede zemin katın tamamı yakın dönemde ca-
mekanlanarak işyerine çevrilmiştir. Orta kat üç 
plastırla dört yüzeye ayrılmıştır. Son katın ahşap 
çerçeveli pencereleri de alt katın simetrisinde bu-
lunur. Batı cephede eksenin iki yanında birer taş 
pervazlı pencere orta kata aittir. Cephe eksenin-
de tüm katları geçen bir baca yolu bulunur. Gü-
ney cephede eksenden batıya kaydırılan zemin 
kata ait giriş kapısının batısında iki pencere bu-
lunur. Zemin katın eksenden itibaren doğusu ise 
camekanlanmıştır. Orta ve son kat düzenlemesi, 
kuzeyle aynıdır. 
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde restore 
edilen yapı statik açıdan son derece iyi durumda-
dır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Makaracıoğlu Çıkmazı No:4’de bulunan zemin üzerine iki katlı, avlulu 
evin yalnızca son katı bağdadi, ilk iki katı taştır. Dıştan Kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları 
dışa taşkın kırma çatıyla örtülü yapının, tüm pencereleri dikdörtgen ve basık kemer biçimli olup 
dönel tiptedir. Zemin ve orta katın pencereleri taş çerçeveler içine yerleştirilmiştir. Kat arala-
rındaki cepheden taşkın profilli denizlik silmeleri kademelendirilmiştir. İlk iki katta cephelerin 
birleştiği köşeler düşey yerleştirilmiş düzgün kesme taşlarla vurgulanmıştır. Avlu kapısı doğuda 
bulunur. Doğu cephede her kata açılan, cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiş dörder pen-
cere birbirleriyle katlar boyu aynı aksta bulunurlar. Orta katta pencereler denizlik ve lentoları 

cepheden taşkın, profilli silmelerin sınırladığı çer-
çeveler içine yerleştirilmişlerdir. En içte pencere-
leri içe doğru daralan kademeli silmeler dolanır. 
Kuzey cephede eksenin batısına kaydırılmış giriş 
kapısı, içe doğru daralan kademeli silmelerin 
çevrelediği bir niş içinde bulunur. Batı cephede 
cepheden çıkma yapan ve son iki kat boyunca 
uzanan ekler ve küçük, basit pencereleri dışında 
sağırdır. Mekanı altta üç beton direk destekler. 
Güney cephe düzenlemesi doğunun aynısı olup 
batı köşeye yakın olan pencere kapatılarak iptal 
edilmiştir. 
 Yapıda sıva dökülmeleri ve ahşaplarda çü-
rümeler meydana gelse de hala kullanılmaya de-
vam ediliyor olup statik açıdan iyi durumdadır. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

4928.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kaledere Mahallesi, Çifte Hamam Sokak, No: 20’de bulunan bodrum üzerine iki katlı yapı 
yakın zaman önce yıkılarak yerine aslına uygun rekonstrüksiyonu yapılmaktadır. 
 Orijinalinde bodrum ve orta kat taş, son kat bağdadi olup, dıştan saçakları dışa taşkın kır-
ma çatı ile örtülüdür. Günümüzde yapı malzemesi olarak çağdaş malzemeler tercih edilmiştir. 
Tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen olup orijinalinde giyotin tiptedir. Doğu cephenin güney 
köşesine yakın kapı zemin kata aittir. Kapının kuzeyindeki dört üst, küçük pencere yine zemine 
açılır. Kuzey cephenin doğudaki üçte birlik kısmı öne doğru çıkma yapar. Çıkmanın zemin katın-
da bir küçük üst pencere, orta katında iki, son katında üç pencere mevcuttur. Kot farkı nedeniyle 
yapının batıya doğru uzanan bölümünde bod-
rum kat izlenememektedir. Orta kata ait kapı 
eksenden batıya kaydırılmıştır. Güney cephenin 
doğu kısmı, tıpkı kuzeydeki gibi öne taşırılmıştır. 
Kot farkı nedeniyle bu cephede yalnızca son iki 
kat izlenebilmektedir. Çıkmanın batısında zemin 
kata açılan kapının iki yanında birer küçük pen-
cere nizami yerleştirilmiştir. Kata ait diğer iki kü-
çük pencere ise eksenin batısındadır. 
 Son kata ait beş pencereden üçü eksenin ba-
tısında yan yanadır. Diğer ikisinden içte kalan 
kapı aksındadır. Batı cephe sağırdır. 
 

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2428.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Tatarlık Geçidi, No:14’te bulunan avlu içerisindeki yapı, taş bodrum 
üzerine bağdadi iki kattan oluşmaktadır. dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülüdür. 
 Yapının tüm pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Kat araları düz silmelerle ge-
çilmiştir. Doğu cephe eksenindeki tek kanatlı kapı zemin kata açılır. Kapının kuzey ve güneyinde 
üçer pencere mevcuttur. Son kat eksenindeki cumbayı altta kapı önündeki verandaya oturan 
iki ahşap destek taşır. Cumbanın doğusunda iki, kuzey ve güney cephelerinde birer pencere 
yuvarlak kemer biçimlidir. Cumba ekseninin iki tarafındaki üçer pencere son kata açılır. Güney 
cephe dolma tekniğinde inşa edilmiş olup cephe ekseninde iki kat boyunca çıkma yapan kısmın 

zemin katı moloz taş yığma son katı bağdadidir. 
Çıkma yapan kısmın zemin katında iki pencere 
mevcuttur. Cephedeki büyük tahribat nedeniyle 
diğer strüktürler net olarak izlenememektedir.
Zemin katta eksenin batısındaki üç pencere kot 
olarak diğer dördünden yukarıya yerleştirilmiş-
tir. Son katta cephe yüzeyi iki silmeyle üç yüze-
ye bölünmüş ve pencereler bu yüzeylere güney-
den itibaren 3+2+2 simetrisiyle yerleştirilmiştir. 
Pencerelerden eksendeki yüzeyde bulunan ikisi 
yuvarlak kemer biçimlidir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan son derece kötü durumda olup, neredeyse 
yıkılmak üzeredir. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

3628.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu, No:9’daki bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen evin 
plan oluşumunda oturduğu parsel etkili olmuştur. 
 Bir avlu içinde bulunan ev kot farkı nedeniyle doğuda taş bir temel üzerinde yükseltilmiştir. Kita-
besine göre R.1321 (M.1905) ve R.1322 (M.1906) yılları arasında inşa edilmiştir. Tüm dikdörtgen 
pencereleri giyotin tiptedir. Son kat pencereleri dışındaki tüm pencereler taş pervazlar içindedir. 
Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler düz silmelerle geçilmiştir. Yalnızca son kat bağdadidir. 
Kuzey cephe dar ve uzun bir biçimde avluya uzanır. Zemin kattaki giriş kapısına uzanan taş merdi-
venin önünde anıtsal kesme taş bir kapı bulunur. Kapının üzerinde kitabesi mevcuttur. Ana giriş ka-
pısının iki yanında kompozit başlıklı birer sütunce 
ve birer pencere bulunur. Pencerelerin iki yanında 
da denizlik silmelerini altta konsolların taşıdığı bir 
düzenlemeye gidilmiştir. Ana gövdenin zemin ka-
tında eksenin doğusunda bir kapı, batıda boyut 
olarak farklı iki pencere bulunur. Güney cephedeki 
ıslak hacim ekini altta dört ayak ve dört profilli, taş 
konsol taşır. Doğu cephede bodruma açılan üç fer-
forjeli pencere diğer bodrum pencerelerinden bir 
miktar büyüktür. Orta katın dört penceresi plastırla 
ikiye ayrılan iki yüzeye ikişerli biçimde yerleştiril-
miştir. 
 Yakın zamanda restore edilen yapı statik açı-
dan son derece iyi durumdadır. 

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

828.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu, No:13’de bulunan bir avluyla sokaktan ayrılmış, yapı 
zemin+iki kattan oluşmakta olan yapının üç katıda yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Dıştan 
saçakları cepheden bir hayli dışa taşkın alaturka kiremit kaplı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Zemin ve üst kat arasını vurgulayan cepheden taşkın, profilli, taş denizlik silmesi batı cephe 
dışındaki tüm cepheleri dolanır. Yine batı cephe dışındaki tüm cephelerin kesişme yerlerinde 
düzgün kesme taşlar düşey biçimde yerleştirilerek vurgulanmış, hem de cephe yüzeyleri yatay 
silmelerle birlikte çerçevelenmiştir. Aynı uygulama üst katlarda ahşap hatılların ve bazı cephelerde 
de köşelerdeki ahşap dikmelerin açıkta bırakılmasıyla tekrarlanır. Hatıl yüzeylerinin de 

profillendirilerek benzerlerinden farklı biçimde 
yüzeyden hafifçe taşırıldığı görülmektedir.
 Kapı ekseninin doğusunda bir, batısında 
iki pencere zemin kata açılır. Cepheden 
hafif taşkın düz pahlı basık kemer biçimli, taş 
pervazlar içindeki, dikdörtgen formlu, giyotin 
tipli, ahşap doğramalı pencereler parmaklıklıdır.
 İkinci ve üçüncü kat pencereleri alt 
kattakilerle aynı formda ve tipte olup, katlardaki 
dörder pencere zemin kat kapı ve pencerelerle 
aynı aksta simetrik olarak yerleştirilmişlerdir. 
Üst katın ahşap pencereleri yüzeyden bir miktar 
taşkın ahşap pervazlar içindedirler, lentoları 
sövelerden iki yana uzatılmış ve profillidir.  

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

728.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

104

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

628.30-R-C,V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, (Orta Çarşı) Kazancılar Caddesi, No:1’de bulunan zemin üzerine iki 
katlı yapı, dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. 
 İlk iki kat taş, son kat bağdadidir. Batı cephede avluya açılan kapı üzerindeki sekizgen ma-
dalyon içindeki kitabesine göre R.1321 (M. 1905) yılında yapılmıştır. Kuzey cephe dışındaki 
tüm cephelerde kat araları profilli taş denizlik silmesiyle geçilirken cephelerin birleştiği köşelerde 
düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Yapının alt katı camekânlı olup dükkân olarak işlevlendirilmiş-
tir. Üst katlardaki çıkmayı profilli dört konsol destekler. Yapının güney, kuzey ve batı cepheleri-
nin birini ve ikinci katında simetrik yerleştirilmiş dörder pencere bulunur. Birinci kat pencereleri 
taş pervazlıdır. 
 Yakın zamanda aslına uygun biçimde resto-
re edilen yapı statik açıdan iyi durumdadır. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

262830 R-D,V-A,V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu, No:10/A’da bulunan doğu-batı doğrultulu, avlu içindeki 
yapı yarım bodrum kat üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. 
 Orta sofalı plan tipindeki ev dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Kat araları 
ve cephelerin birleştiği köşelerde düz silmeler kullanılmıştır. Orijinal pencereleri dikdörtgen biçimli 
olup giyotin tiptedir. Taş avlu kapısı iç içe geçmiş düz ve kaval silmelerle çevrelenmiştir. Sade bir 
görünüme sahiptir. Güney cephe eksenindeki kapının iki tarafında ikişer pencere mevcuttur. Son 
kata ait beş pencereden ikisi eksenin batısında üçü doğusundadır. Bu pencereler düşey dikdörtgen 
biçimli ve giyotin tiptedir. Cephenin batısı güneye doğru çıkma yapmış olup güney yüzünde iki 

katta birere kareye yakın, dönel pencere bulunur. 
Batı cephe son kattaki üç ıslak hacim çıkması dı-
şında sağırdır. Son kata ait altı pencereden ikisi 
eksende biri onların doğusundadır. Diğer üç pen-
cere ise cephenin öne taşırılan kısmında bulunur. 
Yapının ana girişi doğu cephededir. Eksenin ku-
zeyine kaydırılmış kapıya güneyden uzatılan tek 
kollu merdiven çıkar. Kapının güneyinde üç, ku-
zeyinde iki pencere bulunur. Son katın altı pence-
resi cepheye katı simetrik kurallar gözetilmeden 
yerleştirilmiştir. Bu cephe pencereleri kareye ya-
kın biçimli olup dönel tiptedir. 
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı 
statik açıdan son derece iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

27,422830 R-D,V-A,V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu, No:12’deki kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı 
konak ebatlarındaki ev, taş zemin üzerine bir kat taş, son kat bağdadi olmak üzere üç katlıdır. 
 Kat aralarındaki profilli denizlik silmesi tüm cepheleri dolanır. Son kat dışında cephe yü-
zeylerine ayaklı ve başlıklı plastırlar yerleştirilmiştir. Tüm pencereleri basık kemer biçimli olup 
giyotin tiptedir. Orta kat pencerelerinin kemer silmeleri kademeli ve profillidir. Avlu içindeki eve 
çifter kompozit başlıklı gösterişli bir taş kapıdan girilir. Güney cephede eksenin doğusundaki tek 
pencere zemine aittir. Orta kat eksenindeki basık kemer biçimli, taş çerçeveli kapıya yukarıya 
doğru genişleyen bir merdiven çıkar. Kapının sövelerine bitiştirilmiş birer pencere diğerlerinden 
bir miktar dar tutulmuştur. Kapı üzerinde yine 
basık kemer biçimli bir pencere açıklığı bulunur. 
Kapı iki yandan taş plastırla sınırlanan yüzey 
içindedir. Plastırların kuzey ve güneyindeki yü-
zeylere ikişer pencere yerleştirilmiştir. Son kat iki 
plastırla üç yüzeye bölünmüş. Zemin kat pence-
releri diğerlerinden ebat olarak daha küçüktür. 
Kuzey cephe güney cepheyle merdiven dışında 
aynıdır. Batı cephe nizami olmayan pencereler 
ve eksendeki ıslak hacim çıkmasıyla diğer cep-
helere oranla özensizdir. 
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı sta-
tik açıdan son derece iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



558

 Hamidiye Mahallesi Hacı Emin Caddesi No:19’daki yapı günümüze ulaşamamıştır. 
Konutun mevcutta sadece giriş cephesine, sağ yan cepheye,ve arka cepheye ait taş duvarlar 
kalmıştır. 
 Konut zemin+iki katlıdır. Ancak zemin kat, bir bodrum katı gibi düşünüldüğünden kat yüksek-
liği 1.80 m.’dir. Birinci katın ise kat yüksekliği 2.40 m.’dir. İkinci katın kat yüksekliği ise 3.30 m. 
olduğu rölöve de görülmektedir. Rekonstrüksiyon uygulamasında zemin ve birinci kat ve ikinci 
kat mekanlarının kat yüksekliği 2.70 cm. olarak yeniden belirlenmiş özgün saçak kodu 40 cm. 
yukarıya alınmıştır. Konutun önündeki ve hemen arkasındaki yapılara bakıldığında çevredeki 

tüm konutların saçak kodu ve kat yüksekliği iti-
barı ile tarihi eserden çok daha yüksekte olduğu 
görülmektedir.

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

10,3828.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kaledere Mahallesi, Salih Çuhadar Sokak, No:10’da bulunan zemin üzerine iki katlı yapı-
nın zemin katı taş, diğer iki katı bağdadidir.
 Dıştan saçakları hafif dışa taşkın, dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Yapının tüm orijinal pen-
cereleri dikdörtgen biçimli olup, giyotin tiptedir. Zemin kat ve orta kat arasındaki taş denizlik sil-
mesi profilli ve kademelidir. Silme yalnızca doğu ve kuzey cepheler boyunca izlenebilmektedir. 
Kat ayırımları ve cephelerin birleştiği köşeler diğer katlarda düz silmelerle vurgulanmıştır. Kuzey 
cephede zemin kata ait eksenin iki yanındaki ikişer pencere günümüzde kapatılmıştır. Orta 
kata ait eksendeki kapıya kuzeyden uzatılan tek kollu merdiven çıkar. Kapının iki yanında ikişer 
parmaklıklı, dikdörtgen pencere mevcuttur. Batı 
cepheye boydan boya betonarme ek bir mekan 
yapılmıştır. Güney cephe eksenindeki kapı önü-
ne küçük bir mekan eklenmiştir. Kapının doğu 
ve batısında orta kata açılan dikdörtgen biçimli 
pencereler orijinal olamayıp sonraki dönem ek-
lemesidir. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilen ya-
pıda sıva dökülmeleri, ahşaplarda çürümeler 
meydana gelmiştir. Batı cepheye orijinaliteye 
büyük ölçüde zarar veren bir mekan eklenmiştir. 
Yapıdaki kullanıcı müdahaleleri yer yer orijinal 
yapım evresinin büyük oranda zarar görmesine 
neden olmuştur. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

76

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1328.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

192

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1228.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi, Hacı Emin Caddesi No:1’deki yapı günümüze ulaşamamıştır. 
 Bahçe duvarları taşla çevrili bir alan içerisinde yer alır. Güneyinden ve batısından bahçeye 
giriş kapıları bulunmaktadır. Güneyindeki bahçe girişi Hacı Emin Cadde sinden, diğeri ise Mes-
cit Sokağı’ndandır.
 Konut zemin+iki kat şeklinde yapılmıştır. Zemin kat taş işcilikli olup diğer iki kat bağdadi 
tarzdadır. Güney Cephe; Zemin kata giriş iki taş basamakla çıkılan taş söveli,ahşap kapı İle 
sağlanır. Zemin ve birinci kat kapı yanlarında İkişer adet taş pervazlı pencere bulunmaktadır. 
Birinci kata döner betonarme merdivenle ulaşılır. Tepe pencereli, taş profil söveli, çift kanatlı 

ahşap kapı ile giriş sağlanır. Merdiven sahanlığı 
kesme taştan olup köşeli ayak üzerine oturmakta-
dır. İkinci katta beş adet ahşap pervazlı  giyotin 
tipli pencere yer almaktadır.
 Konut kırma çatılı, alaturka kiremitli, dar 
saçaklı, saçak altı ahşap kaplamalı yapılmıştır. 
Zemin ve birinci kat pencereli taş söveli, demir 
parmaklıklı, giyotin tipli olup havalandırma de-
likleri bulmamaktadır.
 Köşeler kesme taştandır. İkinci kat pence-
releri ahşap söveli ve giyotin tipli olup köşeler 
ahşaptandır.
 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Hamidiye Mahallesi, Macit Sokak, No:13’de bulunan yarım bodrum kat üzerine iki bağdadi 
kat olarak inşa edilen yapı, dıştan kirişlemesi alttan kaplamalı saçakları dışa taşkın kırma çatıyla 
örtülüdür. 
 Yapının tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir. Kat aralarında ve 
cephelerin birleştiği köşelerde ahşap silmeler kullanılmıştır. Doğu cephede zemin kat eksenindeki 
tek kanatlı kapıya kuzeyden uzatılan tek kollu merdivenin çıktığı kuzey-güney doğrultusunda, dik-
dörtgen planlı verandadan ulaşılır. Verandanın gövdesi moloz taştır. Kapı üzerinde kemer biçimli 
alınlık, pencere açıklığı şeklinde düzenlenmiştir. Kapının kuzey ve güneyindeki dörder pencerenin 
lentoları üst kat zemini altında sonlandırılmıştır. 
İki plastırla üç eşit yüzeye ayrılan son katın do-
kuz penceresi üçerli biçimde bu yüzeylere dağıtıl-
mıştır. Kuzey cephede eksende bulunan bodrum 
kapısının bir kısmı yol kotunun altında kalmıştır. 
Eksenden batıya kaydırılan zemin kat kapısına 
batıdan uzatılan birkaç basamaklı merdiven çı-
kar. Kapının batısında bir büyük orijinal olmayan 
pencere ile yine yolla aynı kotta başka bir kapı 
mevcuttur. Batı cephe sağırdır. 
 Günümüzde kullanılmayan yapının statiğinde 
sorunlar oluşmuş, sıva dökülmeleri ve ahşaplarda 
çürümenin yanında kullanıcı müdahaleleri nede-
niyle bazı kısımlarda orijinal öğelerde değişiklik-
ler olmuştur. 

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

192

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1328.30 V-A, R-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

190

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2428.30 R-D, R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

 Hamidiye Mahallesi, Hacı Emin Caddesi, No:10’da kuzey-güney doğrultusunda eğimli bir 
araziye inşa edilen zemin üzerine iki katlı yapını zemin katı taş, diğer iki katı bağdadidir. 
 Avlu içerisindeki ev dıştan saçakları hayli taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. Orta ve son 
katı düz pahlı bir silme ayırmaktadır. Cephelerin birleştiği köşelerdeki ahşap silmeler başlıklıdır. 
Doğu cephede zemin katta, biri eksende diğer ikisi onun kuzey ve güneyinde bulunan üç kapı 
mevcuttur. Eksenin güneyinde iki dikdörtgen pencere mevcuttur. Son katın eksendeki iki penceresi 
yan yana yerleştirilmiş ve iki yandan birer düşey, düz silmeyle çevrelenmiştir. Eksenin iki yanın-
daki üçer pencere dikdörtgen biçimli olup yan dönel tiptedir. Güney cephede eksenden itibaren 

doğu kısmı bir miktar öne doğru taşırılmıştır. Söz 
konusu çıkmanın orta katına ait iki pencereden 
batıdaki son katın döşeme sınırının hemen altın-
da olup yatay dikdörtgen biçimlidir. Doğudaki 
ise dikdörtgendir. Çıkmanın batısında kalan kı-
sımda zemine açılan iki küçük kare pencere bulu-
nur. Orta kata ait üç dikdörtgen, giyotin tipli pen-
cere yine döşeme sınırı altında ve yan yanadır. 
Kuzey cephe ilk yapım evresini en çok yansıtan 
cephedir. Cephenin doğu köşesinde zemin kat 
yüksekliğince bir küçük tali mekan eklenmiştir.
 Günümüzde kullanılan ev, kullanıcı müda-
haleleri nedeniyle orijinal biçimini bir miktar yitir-
se de statik açıdan iyi durumdadır denebilir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KONUT

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

219

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1728.30 R-D,R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, No:2’de bulunan, yalnızca doğu cephesinin zemin kat 
duvarı günümüze gelen ve bir konuta ait olabileceği düşünülen yapı, yüksekçe bir örme duvar 
üzerine inşa edilmiştir. 
 Düzgün kesme taş duvar da yer alan eksenin iki yanındaki ikişer pencere düzenlemesi he-
men yakınında 18. yüzyılda inşa edilen Saray Camii’nin pencereleri ile aynı üslupta bezenmiş-
tir. Dört yönden yivli çerçeveler içindeki pencerelerin, lento ve denizliklerinin iki yanında stilize 
çiçek kabartmaları bulunur. Çerçevenin tüm kollarının merkezine atkı biçiminde birer düğüm 
motifi yerleştirilmiştir. 
 Yapının batıda kalan arsası günümüzde oto-
park olarak kullanılmaktadır. 

18. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



564

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

190

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1128.30 R-D, R-C                                ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi, Musa Ağa Sokak, No:31’de bulunan konut genişçe bir bahçe içerisin-
de yer almaktadır. Bodrum+zemin+bir katlıdır. 
 Bodrum duvarları taş yığma şeklinde yapılmıştır. Zemin ve birinci katlar ise bağdadi tarzın-
dadır. Girişe kadar zemin beton kaplama şeklindedir. 
 Evin ön cephesi kuzey bölümde, kesmetaş kaplamalı ve profil saçaklıdır. Batı cephesi soka-
ğa cephelidir. Zemin kat girişi cephe ortasından ahşaptan çift kanatlı kapı ile sağlanmıştır.  Üç 
basamaklı tepe pencerelidir. Üst kat ikili düzeyde altı adet pencerelidir. Pencere ve pervazları 
ahşaptan olup giyotin tiplidir. Kat ayrımlarında ve köşelerinde ahşap silmeler yer almakatadır. 

Zemin kat pencereleri demir parmaklıdır.
 Evin ön cephesi, kuzey bölümünde kesme 
taş kaplamalı ve profil saçaklı, yuvarlak kemer 
nişli,   niş içinde kabartma ve simetrik bitkisel 
motifi olan kurnalı çeşme ve çeşme, önünde tu-
lumba ve ocak düzeni yer almıştır.   Ocak bir 
büyük ve küçük kemer gözlü, tuğla+kesme taş 
duvarlıdır.
 Konut kırma çatılı, alaturka kiremitli, dar 
saçaklı, saçakaltı ahşap kaplamalıdır.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Hamidiye Mahallesi, Musa Ağa Sokak No:22,22/B’de bulunan, doğu-batı doğrultusunda 
eğimli bir araziye, moloz taş zemin üzerine bağdadi iki kat olarak inşa edilen yapı dıştan sa-
çakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. 
 Cephelerin birleştiği köşeler ve kat araları silmelerle vurgulanmıştır. Tüm pencereleri giyotin 
tiptedir ve dikdörtgen formludur. Zemin kat pencereleri ve kapıları taş pervazlar içinde bulu-
nurlar. Doğu cephe eksenindeki kapının iki yanında birer pencere mevcuttur. Son ve orta katta 
cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiş beşer pencere birbirlerinin aksındadır. Yol üzerinde-
ki güney cephenin zemin kat düzenlemesi doğuyla aynıdır. İki katta da orta pencereler basık 
kemer biçimlidir. Batı cephede tuğla ve beton 
tadilat izleri görülür. Cephe nizami olmayan 
küçük yedi pencere dışında sağırdır. Bodruma 
açılan iki küçük pencere kapatılmıştır. Cephenin 
kuzeyinde dar bir betonarme ek bulunur. Kuzey 
cephenin orta katındaki dört pencere eksenin iki 
tarafına ikişerli yerleştirilmiştir. Son kat düzenle-
mesi eksendeki basık kemer biçimli kapı dışında 
aynıdır. En çok tahrip olmuş cephedir. 
 Günümüzde kullanılmayan evin özellikle ku-
zey cephesi büyük oranda tahrip olmuştur, statik 
açıdan son derece kötü durumdadır. 

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

188

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1828.30 R-D, R-C                                ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



566

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

188

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1528.30- R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

 Hamidiye Mahallesi, Musa Ağa Sokak, No:16 ‘da bulunan moloz taş zemin kat üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen yapı, dıştan çift pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Dikdörtgen biçimli tüm ana cephe pencereleri giyotin tiptedir. Zemin kat pencereleri taş per-
vazlar içine yerleştirilmişlerdir. Doğu cephede zemin kat ekseninde taş pervazlı, tek kanatlı giriş 
kapısının kuzeyinde bir güneyinde iki pencere bulunur. Orta ve son katlarda cephe yüzeylerine 
eş aralıklarla yerleştirilmiş dörder pencere birbirleriyle aynı akstadır. Son kat üçgen alınlıklı olup, 
çatıya ait yan yana iki dikdörtgen pencere diğerlerine göre ebat olarak küçüktür. Yapının güney 
cephesine doğudan çıkan sokak merdiveni dayandırılmıştır. Orta ve son katlardaki dörder pen-

cere yüzeylere ikişerli yerleştirilmiş olup birbirle-
riyle altlı üstlü simetriktir. Batı cephe sağır olup 
üst katlar sac malzemeyle kapatılmıştır. Kuzey 
cephede eksenin doğusuna altta iki beton direğin 
taşıdığı son iki kat boyunca yükselen ek mekan 
öne doğru çıkma yapar. Çıkmanın batısında orta 
kata açılan bir kapı, ön yüzünde bir alt ve bir 
üst pencere bulunur. Orta katta bir, son katta iki 
pencere eksenin batısında yer alır. 
 Günümüzde kullanılan evin doğu ve güney 
cephelerindeki bazı pencereler yarılarına dek ka-
patılmıştır. Kuzey cephede ciddi sıva dökülmeleri 
ile ana gövdedeki ahşaplarda çürümeler meyda-
na gelmiştir. Statik açıdan kötü durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

188

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

8,928.30- R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

 Hamidiye Mahallesi, Pınarbaşı Sokak, No:2‘de doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen planlı, taş 
yarım bodrum kat üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilen ev dıştan üçgen alınlıklı çift pahlı 
kırma çatıyla örtülmüştür.  
 Bodrum ve zemin kat arasındaki taş silme profillidir. Diğer katlarda kat araları ve cephelerin 
birleştiği köşeler düz ahşap silmelerle vurgulanmıştır. Tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen bi-
çimli olup, giyotin tiptedir. Zemin kat eksenindeki çift kanatlı ana kapıya yine aynı yönden uza-
tılmış merdiven çıkar. Son kat eksenindeki kırma çatılı, üçgen alınlıklı cumbayı altta verandaya 
oturan iki destek taşır. Cumbanın güneyinde iki doğu ve batı cephelerinde birer pencere bulunur. 
Doğu cephede bodrum katın dört taş pervazlı, ke-
mer biçimli penceresi eksenin kuzey ve güneyine 
ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Zemin ve son ka-
tın dörder penceresi yüzeyde yine ikişerli biçim-
de bulunurlar. Çatının üçgen alınlığı üzerinde iki 
çatı katı penceresi diğerlerinden bir miktar küçük 
tutulmuştur. Kuzey cephede bodrum kata açılan 
taş pervazlı yuvarlak kemer biçimli kapının doğu 
ve batısında ikişer pencere mevcuttur. Batı cephe 
zemin ve son kattaki ikişer küçük üst pencere dı-
şında sağırdır. 
 Günümüzde işyeri olarak kullanılan yapı ya-
kın zamanda aslına uygun biçimde restore edil-
miştir. Statik açıdan son derece iyi durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Çamurlu Mahallesi, Lamia Sokak, No:11’de, taş zemin kat üzerine tek bağdadi katlı yapı 
dıştan üçgen alınlıklı, çift pahlı, saçakları cephelerden dışa taşkın kırma çatı ile örtülüdür. 
 Cephelerin birleştiği köşeler düz silmelerle vurgulanmıştır. Kat arasındaki kademelendirilmiş 
profilli denizlik silmesi cepheleri dolanır. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup dönel tiptedir. 
Zemin kat pencereleri taş pervazlar içine yerleştirilmişlerdir. Kuzey cephede zemin kat seviye-
sinde, eksende yer alan basık kemer biçimli giriş kapısını içe doğru kademelendirilmiş profilli 
silmeler dolanır. Kapı üzerinde yatay, dar dikdörtgen biçimli bir pano üzerinde birbiri ardınca 
devam eden baklava dilimi kabartmaları bulunur. Kapının doğu ve batısındaki üçer pencere-

den en içte olan birer tanesi diğerlerinden daha 
dar tutulmuştur. Son katta altı pencere bulunur. 
Çatı katına ait diğerlerinden daha küçük tutul-
muş yanyana iki pencere alınlığın eksenindedir. 
Doğu cephede zemin ve son kattaki dörder pen-
cere cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiş 
olup birbirleriyle aynı akstadır. Son kat ve çatı 
katın pencere düzenlemeleri kuzeydekinin simet-
riğidir. Batı cepheye mekanlar eklenmiştir. 
 Günümüzde butik otel olarak kullanılan ev 
yakın dönemde aslına uygun biçimde restore 
edilmiştir. Statik açıdan son derece iyi durumda-
dır. 

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Çamurlu Mahallesi, Çubukçu Arif Sokak, No:9’da moloz taş zemin kat üzerine iki bağdadi kat 
olarak inşa edilen yapı, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Dikdörtgen biçimli tüm ana cephe pencereleri giyotin tiptedir. Zemin kat pencereleri taş per-
vazlar içine yerleştirilmişlerdir. Cephelerin birleştiği köşeler ve kat araları ahşap silmelerle vurgu-
lanmıştır. Ana mekanlara ait tüm dikdörtgen pencereler dönel tiptedir. Kuzey cephe zemin kat 
eksenindeki taş pervazlı, tek kanatlı kapının doğu ve batısında ikişer pencere mevcuttur. Pencere-
lerde en batıdaki diğerlerinden daha yukarıya yerleştirilmiştir. Orta ve son kat boyunca yükselen 
eksendeki üçgen alınlıklı ve kırma çatılı cumbayı altta iki ahşap direk taşır. Cumbanın ön yüzünde 
ikişer, doğu ve batı cephelerinde birer pencere 
mevcut olup tümü yuvarlak kemer biçimlidir. Cum-
banın her iki tarafında iki katta da üçer pencere 
bulunur. Tüm katlar bu halleriyle simetrik biçim-
de düzenlemişlerdir. Güney cephede orta katta 
yedi pencereden dördü doğudadır. Söz konusu 
pencerelerden en içteki diğerlerinden bir miktar 
aşağıya yerleştirilmiştir. Son kata ait sekiz pen-
cereden beşi doğuda üçü eksenin batısında olup 
doğudakilerden en içte kalan ikisi yuvarlak kemer 
biçimlidir.  
 Aslına uygun biçimde restore edilen ev günü-
müzde butik otel olarak kullanılmaktadır ve statik 
açıdan son derece iyi durumdadır. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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19. yüzyıl

KONUT

 Çamurlu Mahallesi, Taşbaşı Caddesi, No:26’da, yarım bodrum kat üzerine zemin ve tek 
kattan oluşan, tamamı taş olan kırma çatılı yapının orijinalinde var olan en üst katının bir deprem 
esnasında büyük hasar gördüğü için kaldırılarak iki kata dönüştürüldüğü bilgisi edinilmiştir. 
 Bir dönem okul olarak kullanılan avlu içindeki ev günümüzde konut olarak işlevlendirilmiştir. 
Benzerleri arasında görece özenli cephe işçiliğine sahip olması bakımından önemlidir. Kat arasını 
geçen cepheden taşkın denizlik silmelerinden bodrum kat seviyesindeki kaval, orta kattaki düz 
pahlıdır. Cephelerin birleştiği köşelerdeki yarım plastırlar kaideli olup bir miktar yukarılarında 
kademeli silmeli bilezikler mevcuttur. Son kat plastırının başlığı kompozit tarzda stilize yaprak ve 

geometrik bezemelerden oluşur. Güney cephe ek-
senindeki içe doğru kademelendirilmiş silmelerle 
çevrelenen basık kemer biçimli kapının üzerin-
deki düz silmeler cepheden taşırılmıştır. Kapıya 
üç kollu bir merdivenden ulaşılır. Kapının iki ya-
nındaki ikişer pencere silmelerle sınırlandırılmış 
lento ve denizlikleri, cepheden hafif taşkın çerçe-
veler içine yerleştirilmiş olup basık kemer biçim-
lidir. Kemer ortalarında üçgen kilit taşı motifleri 
bulunur.    Söveleri sütunce gibi düzen-
lenmiş ve sütunce başlıkları da bitkisel bezemeler-
le hareketlendirilmiştir. Buradaki konsollar uçları 
kıvrılarak aşağı dönen birer akant yaprağından 
oluşur. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Çamurlu Mahallesi, Vehbi Hoca Sokak, No:3’deki yapı günümüze ulaşmamıştır. Ya-
pının şuan ki yerinde betonarme bir yapı bulunmaktadır.
 Yapı orjinalinde zemin+iki kat olarak inşaa edilmiştir. Zemin kat duvarları moloztaş 
örgü, diğer katlar ahşap arası dolgudur. Üst örtü kırma çatılıdır. Kat araları ve kapı pen-
cere çevreleri ahşap hatıllarla belirlenmiştir.
 Dış cephelerde pek bir özellik yoktur.Sadece çok pencereli oluşu dikkat çekmektedir.
Doğu cephede iki metrelik bir kısım dışa taşıntılı olarak yapılmıştır.
Batı cephede yer alan iki kapıdan çift daireli 
olarak yapılmış iç kısıma geçilmektedir.İç kı-
sımda da herhangi bir özellik yoktur. Katlara 
basit sade ahşap merdivenle çıkılmaktadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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20. yüzyıl

KONUT

 Çamurlu Mahallesi, Çubukcu Arif Sokak, No:16,16/A’daki moloz taş zemin kat üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen yapı, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Dikdörtgen biçimli tüm ana cephe pencereleri giyotin tiptedir. Zemin kat pencereleri taş 
pervazlar içine yerleştirilmişlerdir. Yol üzerindeki güney cephenin zemin kat ekseninde ve onun 
kuzeyinde bugün tuğlayla kapatılan birer kapı mevcuttur. Eksendeki kapının güneyinde iki kü-
çük, üst pencere bulunur. Son kat eksenindeki cumbanın güney, doğu ve batı cephelerinde birer 
pencere bulunur. Bu pencereler diğer pencereler ebatça hem küçük hem de dardır. Güneydeki 
pencerenin üzerindeki kabartma panoda kalem işi Hud Suresi’ne ait “ve ma tevfiki illa billah” 

ayeti yazılıdır. Güneydoğu köşede, çatı saçağı 
altında “maaşallah kane” yazısı bulunur. Tüm 
bu yazılar hem nazarlık hem de şükran amaçlı 
yazılmıştır. Kuzey cephenin tamamı bitki örtüsü 
altında kalmıştır. Batı cephe tamamen sağırdır. 
Yapının güney ve doğusunda kullanıcı müdaha-
leleriyle kapatılan ya da genişletilen pencereler 
nedeniyle orijinal görüntüyü tamamen bozulmuş-
tur. 
  Günümüzde kullanılmayan ev statik açı-
dan son derece kötü durumda olup, korumaya 
alınmazsa kısa sürede harabeye dönüşme tehli-
kesi ile karşı karşıyadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, No:47,47/A’daki, moloz taş zemin kat üzerine iki bağ-
dadi kat olarak inşa edilen yapı, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Dikdörtgen biçimli tüm ana cephe pencereleri giyotin tiptedir. Zemin kat pencereleri taş 
pervazlar içine yerleştirilmişlerdir. Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler silmelerle vurgulan-
mıştır. Kuzey cephe dışındaki kat silmeleri taştır. Bazı cephelerde cephe yüzeylerinde de düşey 
silmeler göze çarpar. Doğu cephede zemin kat seviyesindeki kapı hafif derin bir niş içindedir. 
Kapının iki yanındaki birer pencere diğerlerinden bir miktar dar tutulmuştur. Eksenin doğusuna 
bir mekan eklenmiştir. Kuzeyi köşesinde alçak bir kapı ve üzerindeki bir pencere yine zemine ait-
tir. Orta kata ait altı pencere 2+2+2 simetrisiyle 
yerleştirilmiştir. Son kat pencereleri de bu pen-
cerelerin simetriğindedir. Kuzey cephenin batı 
köşesindeki kapı zemine aittir. Kapının doğusun-
daki iki pencereden dışta kalan ebatça diğerin-
den hayli küçüktür ve döşeme silmesinin hemen 
altındadır. Orta kat düşey iki silme ile üç yüzeye 
ayrılmıştır. yedi pencere bu yüzeylere batıdan 
itibaren 3+2+2 simetrisiyle yerleştirilmiştir. Batı 
cephede eksende tüm katlar boyunca yükseltil-
miş genişçe mekan öne çıkma yapar. Mekan 
üzerinde beşer küçük pencere bulunur. Mekanın 
doğusunda orta kata ait tek pencere ana mekan-
lara aittir. 
 Günümüzde kullanılan yapıda yer yer statik 
bozulmalar meydana gelmiştir. 

KONUT
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20. yüzyıl
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 Çamurlu Mahallesi Gemicioğlu Sokak No:7’de bulunan yapı günümüze ulaşamamıştır.
 Orjinalinde konut arka bahçeli olup, bahçe duvarları moloz taştandır. Bahçeye tek katlı ah-
şap kapıdan girilir. Bodrum kat yığma taştan olup zemin ve üst kat bağdadi teknikle yapılmıştır.
 Doğu cephede üst katta küçük bir pencere ve birde mazgal deliği vardır. Başka hiçbir açıklık 
mevcut değildir.
 Batı cephede zemin katta dört pencere bulunur. Üst kattada aynı pencere düzeni söz konusu-
dur. Zemin ve üst kattalarda ise dört pencere açıklığı yer alır. Bu cephe arka bahçeye bakmak-
tadır.

 Kuzey cephede tam ortada giriş kapısı ye-
ralır. Kapı üstü penceresi bulunur. Zemin katta 
kapının iki yanında birer pencere yeralır.
 Üst katta ise dört pencere vardır. Cepheler 
ahşap dar saçak alıştı ile son bulur. kırma çatılı 
olup alaturka kiremitle örtülüdür. Giriş kapısı ah-
şap olup çift kanatlıdır. Zemin kat pencereli, çift 
kanatlı ahşap sövelidir. Üst kat pencereleri ise 
yine ahşap söveli ve giyotin tiplidir. Katlar bir-
birinden silme ile ayrılır. Üst kat köşeleri ahşap 
kirişlerle son bulur.

KONUT
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 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, No:51’de kitabesine göre 1918-1920 yılları arasında, 
zemin üzerine iki kat olarak inşa edilen evin tamamı taştır. 
 Dıştan kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Tüm saçak 
altlarını yan yana profilli konsollar dolanır. Kat araları cepheden hafif taşkın kademelendirilmiş 
profilli denizlik silmeleri ile cephelerin birleştiği köşeler de düşey, düz pahlı silmelerle vurgulan-
mıştır. Tüm pencereleri dikdörtgen biçimli olup giyotin tiptedir ve taş çerçeveler içine yerleştiril-
mişlerdir. Avlu içinde bulunan evin batı tarafı taş döşemedir. Batıda bir avlu kapısı bulunur. Batı 
cephe eksenindeki içe doğru kademelendirilmiş düz silmelerin çevrelediği kapının iki yanında yivli 
sütunceler, kompozit başlıklarla sonlanır. Başlık 
üzerine konan yatay taş blok sundurma vazife-
si görür. Başlıklar arasında Arapça “Ve Hıfizna 
Darin 1336-1338” yazısı okunmaktadır. Orta 
katın cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiş 
beş penceresinin denizlik ve lento kısımları cep-
heden taşkın olup kademeli silmelerle sınırlanır. 
Denizliklerin altında iki köşedeki minyatür, uçları 
kıvrılarak aşağı dönen akanthus yapraklarından 
oluşa konsollar daha çok süsleme unsuru olarak 
kullanılmıştır. Batı cephe sağırdır. Çatının batıda-
ki üçgen alınlığı üzerinde kalemişi Arapça “Ya 
Hayrün Nasırin” yazısı okunmaktadır. 
 Günümüzde kullanılmayan evin birçok pen-
ceresi kırılmış olup statik açıdan iyi durumdadır.
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 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, No:46’da Kuzey-güney doğrultusundaki eğimli araziye 
inşa edilen evin batı cephesi dışındaki tüm cepheleri avlu içindedir. 
 Taş zemin üzerine bağdadi iki kattan oluşan ev dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın kırma 
çatı ile örtülüdür. Zemin katın kaval denizlik silmesi taştır. Yine zemin katta cephelerin birleştiği kö-
şeler görece geniş yüzeyli düşey silmelerle vurgulanmıştır. Evin tüm düşey dikdörtgen biçimli pen-
cereleri giyotin tiptedir. Batı cephede zemin kat eksenindeki kapıyı üç yönden iki kademeli kaval 
silme çevreler. Kapı üzerindeki yatay taş panoda ortadaki stilize hayat ağacından çıkıp iki yana 
dağılan bahar dalları kabartması mevcuttur. Orta katta cephenin iki yanında birer pencere düşey 

bir silmeyle ayrılan iki yüzeye yerleştirilmiştir. Gü-
ney cephede zemin kat eksenindeki taş çerçeveli 
kapıyı içte içe doğru kademeli biçimde daralan 
üç düz pahlı silme çevreler. Son katın altı pencere 
cephe yüzeyine katı simetrik oran gözetilmeden 
yerleştirilmiştir.Doğu cephede orta kata ait bir ge-
niş pencere ile son kata ait üç pencere bulunur. 
Kuzey cephe eksenindeki ıslak hacim çıkması ze-
min kat dışındaki iki kat boyunca yükseltilmiş olup 
yarım pahlı çatı ile örtülmüştür. Orta kat pencere-
leri yakın dönemde genişletilerek orijinal cephe 
görüntüsü büyük oranda zarar görmüştür. 
 Günümüzde kullanılmaya devam edilmekte-
dir.  

KONUT

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

233

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1028.30,R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



577

2018

 Çamurlu Mahallesi, Gemicioğlu Sokak, avlu içerisinde zemin üzerine iki katlı yapının tama-
mı dolmadır. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülü yapının dikdörtgen biçimli ana mekan pen-
cereleri giyotin tiptedir. Güney cephede zemin kat ekseninden batıya kaydırılan çift kanatlı ka-
pının doğu ve batısında birer pencere bulunur. Orta katın dört penceresi yüzeye ikişerli biçimde 
yerleştirilmiştir. Son kat çok hafif biçimde öne çıkam yapar, orta ve son katı ayıran ve son katı iki 
yüzeye bölen tek silme düz pahlıdır. Son kattaki altı pencere yüzeylere üçerli biçimde yerleştiril-
miştir. Doğu cephede zemin ekseninin kuzeyinde bir tali kapı mevcuttur. Kapının iki tarafında bi-
rer küçük pencere bulunur. Orta kattaki beş pen-
cereden üçü kuzeyde ikisi batıdadır. Son kata 
ait yedi pencereden biri eksende diğerleri üçerli 
biçimde eksenin iki yanındadır. Kuzey cephede 
eksendeki ıslak hacim öne doğru çıkma yapmış-
tır. üzerinde üç pencere mevcuttur. Batı cephede 
orta katta eksenin iki yanında ikişerli dört pen-
cere, son katta yine eksenin iki tarafında üçerli 
yerleştirilmiş altı pencere bulunur. 
 Günümüzde kullanılmayan yapıda kullanıcı 
müdahaleleri neticesinde bir kısım değişiklikler 
meydana gelmiş olup statik açıdan derece kötü 
durumdadır. Harabeye dönmek üzeredir. 

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

233

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

628.30  R-B                              ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Dede Sokak, No:17’de, moloz taş zemin üzerine iki bağdadi kat 
olarak inşa edilen ev, dıştan saçakları taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. 
 Zemin kat ile orta kat arasındaki cepheden taşkın denizlik silmesi kaval ve düz silmelerden 
oluşur. Diğer katlarda ve cephelerin birleştiği köşelerde düz pahlı silmeler kullanılmıştır. Tüm 
dikdörtgen biçimli ana mekan pencereleri giyotin tiptedir. Doğu cephede zemin kat ekseninin 
iki yanındaki taş pervazlı kapıların kuzey ve güneyindeki birer pencere günümüzde kapatılmış-
tır. Orta ve son katlar, eksenin güneyine yerleştirilen düşey birer silmeyle iki yüzeye ayrılmıştır. 
Katlardaki beşer pencere kuzeyden itibaren yüzeylerde 3+2 simetrisiyle birbirlerinin aksında 

bulunurlar. Yol üzerindeki kuzey cephede zemin 
kat ekseninin doğusundaki kaval ve düz silme-
lerle çevrelenmiş kapı günümüzde kapatılmıştır. 
Kapının batısındaki üç küçük üst pencere yine 
kapatılarak iptal edilmiştir. Orta ve son kat dü-
zenlemeleri doğu cepheye benzer. Batı cephe 
neredeyse tümüyle tahrip olmuştur. Güney cep-
hede orta ve son katlardaki beşer pencereden 
biri eksende diğerleri onun doğu ve batısına iki-
şerli biçimde yerleştirilmiştir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı harabeye 
dönüşmek üzere olup, bazı pencere ve kapıla-
rı kapatılmıştır. Batı cephe tahrip olmuş, güney 
cephe bitki örtüsü altında kalmıştır.

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

273

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

628.30-L-C,R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

266

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2128.30-L-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar  Mahallesi, Cami Sokak, No:7’de bulunan yapı zemin+iki katlıdır. Zemin kat 
taş diğer katlar ahşap karkas arası taş dolgudur. Bahçe içindedir. güneyi sokağa cephelidir.  
 Güney cephede giriş zeminde çift kanatlı ahşap bir kapı ile doğu cephede ise birinci katta 
tek kanatlı ahşap kapı iledir. Bu cephelerde üst kat ortasında cumba olup üzeri üçgen alınlıklıdır.
Üst örtü kırma çatılı olup alaturka kiremitlidir. Geniş saçaklı ve saçak altları ahşap kaplamalıdır. 
Yapının köşeleri ve kat araları ahşap silmelidir. Güneydeki cumba altı ahşap konsol, doğudaki 
cumba altı ahşap eli böğründe ile desteklidir.
 Pencereler ahşap söveli giyotin tipli ve dikdörtgendir. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



580

 Ortayılmazlar Mahallesi, Cami Sokak, No:6’da bulunan avlu içerisinde bulunan orta sofalı 
ev, zemin üzerine iki katlıdır ve tamamı taştır.
  Dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Kat aralarını dolanan saçaklık silmeleri 
kaval, cephelerin birleştiği köşeler düzgün kesme taştan oluşmuş düz pahlıdır. Tüm dikdörtgen 
biçimli pencerelerin lento kısımları aşağı doğru daralan kademeli silmelerle sınırlanır. Orijinalde 
giyotin olan pencereler sonradan dönel tipe çevrilmiştir. Doğu cephede zemin kat ekseninde 
giriş kapısı, eksenin kuzeyinde iki güneyinde bir pencere mevcuttur. Orta ve son katlarda dör-
der pencere birbirlerinin aksındadır. Son kat düşey bir plastırla iki yüzeye bölünmüştür. Güney 

cephede orta ve son katlarda simetrik yerleştiril-
miş üçer pencere mevcuttur. Son kat yüzeyi ek-
senden doğuya kaydırılmış plastırla iki yüzeye 
bölünmüştür. Batı cephede orta katta üç küçük, 
son katta iki pencere bulunur. Kuzey cephe dü-
zenlemesi güneyle aynıdır. 
 Günümüzde kullanılan ev, yakın dönemde 
sıvanmış ve boyanmış, çatısı aktarılmış ve pen-
cere doğramaları değiştirilmiş olup statik açıdan 
iyi durumdadır. 

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

263

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2028.30-L-B,M-A,L-C,M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



581

2018

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

257

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2028.30-P-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Hastane Geçidi, Cumhuriyet Caddesi No:9,9/A‘da günümüzde 
tamamı yıkılmış olan evin yalnızca arsası mevcuttur. 
 Yapı orjinalinde zemin katı yığma taştan oluşmakta olup, diğer katlar bağdadi tekniğinde 
ahşap hatıllar arasına taş dolgu yapılarak oluşturulmuştur. Giriş cephesi doğu cephededir. Ze-
min katta yan yana üç adet giriş kapısı bulunmaktadır. İki başlı birer küçük pencere bulunur. 
Birinci ve ikinci katta beş adet pencene yer almaktadır. 
 Batı cephesi diğer yapıya bitişik olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephenin zemin katında iki 
küçük pencere mevcuttur. Birinci ve ikinci katlar-
da üçer pencere açıklığı bulunmaktadır. Güney 
cephe kısmi çıkmalı olup soldan destek amacıy-
la beton atkı atılmıştır. Zemin katta ahşap olup 
çıkma ön yüzünde küçük bir dikdörtgen pencere 
yer almaktadır.
 Yapının üst örtüsü alaturka kiremitle kaplı kır-
ma çatıdan oluşmaktadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Ay Sokak, No:9’da  bulunan zemin üzerine iki katlı tamamı moloz 
yığma taş olan bina dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Çatı alınlığı kademeli silmelerden oluşur. Üzerindeki yazıttan 1901 yılında gayrimüslimler 
tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır. Araziye uydurularak inşa edilen evin kat aralarındaki 
denizlik silmeleri cepheden hafif taşkın ve kademelidir. Cephelerin birleştiği köşeler yuvarlatıl-
mıştır. Tüm dikdörtgen biçimli, taş pervazlı pencereleri giyotin tiptedir. Doğu cephede zemin kat 
eksenindeki dar, tek kanatlı kapının kuzey ve güneyindeki birer pencereden güneydeki pencere 
yatay dikdörtgen biçimlidir. Pencere üzerinde küçük bir panoda yapım tarihi ve bazı harfler 

okunmaktadır. Orta ve son kattaki üçer pencere 
yüzeylere katı simetrik kurallar gözetmeden yer-
leştirilmiştir. Güney cephede her kattaki dörder 
pencere yüzeye 2+2 simetrisiyle yerleştirilmiştir. 
Kuzey cepheye bir bina bitiştirilmiştir. Batı cephe 
sıvanmadan bırakılmış olup orta ve son katlarda 
ikişer pencere mevcuttur. 
 Günümüzde kullanılmayan yapı statik açı-
dan iyi durumdadır. 

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

263

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

628.30 L-B,M-A, L-,M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



583

2018

 Ortayılmazlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 43’de bulunan kuzey-güney doğrultusun-
da uzun dikdörtgen planlı ve arsaya uydurularak inşa edilen bina zemin üzerine üç katlı olup 
tamamı taştır. 
 Doğu cephesi dışındaki cepheleri avlu içindedir. Kademeli düz silmelerden oluşan alınlık 
silmesi tüm cepheleri dolanır, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Kat aralarını yine kademeli düz 
denizlik silmeleri dolanır. Doğu cephede zemin kat boydan boya açılarak dükkan haline getiril-
miştir. Kuzeydoğu köşedeki merdivenler cepheden avlu kapısına çıkar. İkinci katta dört kompozit 
başlıklı paye düzenlemesi alttaki yatay üç pano üzerinde yükselir. Son kattaki taş pervazlı, dönel 
üç pencere yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. 
Cephede kat aralarını cepheden taşkın, profilli 
denizlik silmeleri geçer. Batı cephede kot farkı 
nedeniyle yapının yalnız son üç katı izlenebil-
mektedir. Cephe eksenin kuzeyinde taş pervazlı, 
tek kanatlı giriş kapısının güneyinde iki pencere 
zemin kata aittir. Kat aralarını görece geniş yü-
zeyli, profilli denizlik silmesi vurgular. Orta katta 
üç taş pervazlı pencere mevcuttur. Son katta ek-
senin Kuzeyindeki kapı önündeki balkona aittir. 
Kapının güneyinde iki pencere mevcuttur. Bahsi 
geçen cephede tüm kat strüktürleri simetriktir. 
 Günümüzde kullanılan ev statik açıdan iyi 
durumdadır. 

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

251

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

228.30-M-D, P-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

251

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

428.30-M-D, P-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 45 ‘de moloz taş örgü zemin katı günü-
müze ulaşan yapı, doğu cephesi dışında avlu içinde olup girişi doğu cephedendir. 
 Yıkılmadan önce bazı pencerelerde değişiklikler yapıldığı görülmektedir. İç mekan tamamen 
otlarla kaplanmıştır. 

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



585

2018

 Ortayılmazlar Mahallesi, Eski Terme Caddesi, No:33’de bulunan bodrum üzerine iki katlı 
taş yapı, avlu içindedir. Doğudaki taş avlu kapısı içe doğru kademeli silmelerden oluşmaktadır. 
 Profilli kademelendirilmiş alınlık silmesi kırma çatı altında tüm cepheleri dolanır. Kat araların-
daki denizlik silmesi cepheden taşkın ve profillidir. Cephelerin birleştiği köşeler yuvarlatılmıştır. 
Yüm dikdörtgen pencereleri taş pervazlı olup giyotin tiptedir. Doğu cephe eksenindeki giriş 
kapısına uzanan üç kollu merdiven, kare planlı, küçük bir verandaya ulaşır. Son kat eksenindeki 
balkonun zemini kirişlemesi üstten kaplamalıdır. Balkonu altta iki dikdörtgen prizma kaideye 
oturan başlıklı ve bilezikli sütunlar taşır. Balkon kapısı yine taş çerçeve içinde olup alınlığı alttaki 
kapı gibi düzenlenmiştir. Kapının iki yanında alt-
taki düşey silmelerin devam ettiği görülür. Kuzey 
cephede zemin katta dört pencere eksenin iki 
yanında ikişerli biçimdedir. Batı cephe eksenin-
deki kapı sonradan açılmıştır. Yine kuzeye bir 
dikdörtgen planlı mekan eklenmiştir. Son kata 
ait kapıya güneyden uzatılan tek kollu merdive-
nin çıktığı verandadan ulaşılır. Güney cephenin 
zemin katında eksenden batıya kaydırılmış tali 
kapının doğusunda üç, batısında bir pencere ve 
ek tali bir mekan mevcuttur.
 Tüm cepheler sıvanmış olup, ihtiyaca binaen 
ek mekanlar yapılmış olup statik açıdan iyi du-
rumdadır. 

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

249

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

328.30-M-D, P-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Kuyumcular Sokak, No:10’da doğu-batı doğrultulu dikdörtgen plan-
lı, avlu içerisindeki evin inşasında farklı malzeme tekniklerin kullanıldığı görülür. 
 Zemin üzerine iki katlı yapı dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Dikdörtgen 
biçimli tüm ana mekan pencereleri giyotin tiptedir. Doğu cephede bodrum kat moloz yığma taş, 
son iki kat bağdadidir. Kat arasındaki profilli denizlik silmesi taştır. Cephenin zemin kat seviyesin-
de eksenin güneyinde kapı, kuzeyinde bir adet taş pervazlı pencere bulunur. Kuzey cephede yine 
zemin kat taş olup eksendeki pencere diğerlerinden küçük ve taş pervezlıdır. Son iki katta bağ-
dadi teknik kullanılmıştır. Batı cephede kot farkı nedeniyle yalnızca son iki kat izlenebilmektedir. 

Cephenin tamamı moloz yığma taş olup orta kata 
açılan eksenin kuzeyindeki kapıya birkaç basa-
maklı merdivenle çıkılır. Kapının güneyinde bir, 
son katta iki pencere mevcuttur. Kuzey cephenin 
eksenden itibaren batısı ve zemin katı taş, orta 
katı dolma, son katı da bağdadi tekniğiyle inşa 
edilmiştir. Taş olan kısımdaki orta kat penceresi 
kapatılmış, son kat penceresi ise halen mevcuttur. 
Son kata ait üç pencerede ikisi eksenin batısında 
biri ise doğu köşede bulunur. 
 Günümüzde boş olan ev neredeyse hara-
beye dönmek üzeredir. Pencere doğramalarıyla 
çatısının büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır. 
Statik açıda son derece kötü durumdadır. 

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

243

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

328.30-M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Ortayılmazlar Mahallesi, Eski Terme Caddesi, No:8’de bulunan, taş zemin kat üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen ev, dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatı ile örtülmüş olup tüm 
ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli ve dönel tiptedir. 
 Zemin ve orta katı ayıran denizlik silmesi düz pahlıdır. Diğer katların aralarında ve cephele-
rin birleştiği köşelerde düz pahlı silmeler kullanılmıştır. Kuzey cephe eksenindeki kapıya yoldan 
uzatılan merdivenler vasıtasıyla ulaşılır. taş pervazlı kapının kuzey ve güneyinde birer pencere 
zemin kata aittir. Son iki kat yer darlığı dolayısıyla üç kademeli biçimde zemin kata açılandırı-
larak oturtulmuştur. Açılandırma sonucu oluşan üç yüzeyde iki kat boyunca ikişer yerleştirilmiş 
altı pencere mevcuttur. Doğu cephede zemin kat 
seviyesindeki terasın altı tali bir mekan haline 
getirilere üzerine eş aralıklı üç küçük pencere 
yerleştirilmiştir. Veranda üzerinde bir kapı ile 
eve girilir. Verandanın güneyi kapatılarak tali 
bir mekan oluşturulmuştur. Son iki katta simetrik 
üçer pencere bulunur. Yapının güneyine başka 
bir bina bitiştirilmiştir. 
 Aslına uygun biçimde restore edilen yapı 
statik açıdan iyi durumdadır. 
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Kasaplı Sokak, No:1’de, tamamı moloz taş olan ev zemin üzerine 
iki kattan müteşekkildir. 
 Dıştan dört pahlı kırma çatı ile örtülmüş olup çatı alınlığı profilli ve iç bükey taş silmedir. Kat 
aralarını geçen denizlik silmeleri cepheden hafif taşkın, kademelendirilerek profillendirilmiştir. 
Tüm taş pervazlı ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli olup dönel tiptedir. Son kat pencere-
leri kemer biçimlidir. Doğu cephenin zemin kat eksenindeki kapının kuzey ve güneyindeki birbi-
rinden ebat olarak farklı pencereler taş pervazlıdır. Son katta eksenin hafif kuzeyine kaydırılan 
balkonu altta profilli taş konsollar taşır. Katın strüktürleri alt katla aynı akstadır. Kuzey cephe 

eksenindeki kapının alt sınırı zeminden sokağa 
kadar iner. Kapının hemen doğusundaki düşey, 
dar pencere kapatılmıştır. Bunun dışında Kapı-
nın iki yanında ikişer pencere bulunur. Son katın 
altı penceresi düşey iki silmeyle üçe bölünmüş 
yüzeylere ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Batı 
cepheye ek bir tali mekan inşa edilmiştir. Me-
kanın üstünde iki pencerenin kemer izleri görül-
mektedir. Güney cephede kot farkı nedeniyle 
son iki kat izlenebilmektedir. Orta katta dört son 
katta beş pencere mevcuttur. 
 Günümüzde kullanılmayan ev statik açı-
dan iyi durumda değildir. 
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Keşaplı Sokak, No:12’de bulunan taş zemin üzerine iki bağdadi 
kat olarak inşa edilen yapı, dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülüdür. 
 Kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler düz pahlı silmelerle geçilmiş olup tüm ana mekan 
pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Batı cephe yol üzerindedir. Zemin katta, ekse-
nin kuzeyinde köşede bir kapı ve güneyinde iki pencere bulunur. Güney kısımdaki iki pencere 
ve köşeye yakın kapı ise kuzeydekilerin bir miktar alt kotunda yer alır, bu uygulama topoğrafik 
zorunluluklar neticesinde ortaya çıkmıştır. Orta ve son katlar düşey birer silmeyle iki yüzeye ayrıl-
mış bu yüzeylere üçer pencere yerleştirilmiştir. Söz konusu katların altışar penceresi birbirleriyle 
altlı üstlü simetriktir. Güney cephede her kattaki 
altışar pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştiril-
miştir. Doğu cephede zemin kattaki üç pencere 
ebat olarak diğerlerinden küçüktür. Orta ve son 
katlarda dörder pencere bulunur. Kuzey cephe-
de zemin katta iki büyük, üç küçük taş pervazlı 
pencere, orta ve son katta altışar pencere bulu-
nur. 
 Günümüzde kullanılmaya devam eden yapı-
nın orta ve son kat sıvalarının neredeyse tamamı 
dökülmüş, açığa çıkan ahşap malzemede ciddi 
çürümeler meydana gelmiştir. Yapının ömrünü 
kısaltacak derecede ciddi bu tahribatlara ivedi 
önlem alınmalıdır. 
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Kasaplı Sokak, No:10’da bulunan, bodrum üzerine iki katlı yapının 
yalnızca son katı bağdadidir.
 Avlu içindeki yapı dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Dikdört-
gen biçimli ana mekan pencereleri, giyotin tiptedir. Kuzey cephede biri eksende diğeri onun do-
ğusunda iki kapı mevcuttur. Kapılara kuzeyden uzanan merdiven çıkar. Eksendeki çift kanatlı ana 
kapı yuvarlak kemer biçimlidir. Kemer yayı pencere biçiminde düzenlenmiştir. Kapının doğusunda 
iki pencere bulunur. Batıda yer alan diğer dört pencereden ortadaki tali kapı üzerindedir. Doğu 
cephede eksenden hafif kuzeye kaydırılan kapının kuzey ve güneyinde birer pencere bulunur. Son 

katın dört penceresi yüzeye ikişerli biçimde yer-
leştirilmiştir. Güney cephenin batısına öne doğru 
çıkma yapan bir mekan eklenmiştir. Zemin kat 
seviyesinde iki taş pervazlı pencere bulunur. Son 
katta eksendeki kapı bugün atıldır. İki yanında 
ikişer pencere mevcuttur. Batı cephenin güneyin-
de zemin kat boyunca yükselen bir mekan eklen-
miştir. Mekanın kuzeyinde iki taş pervazlı küçük 
pencere bulunur. Orta kata ait iki pencereden 
güneydeki ek mekan içinde kalmıştır. Son kata 
ait dört pencere yüzeye ikişerli biçimde yerleştiril-
miştir.
  Günümüzde kullanılan ev sıvanmış, güney 
ve batı cephelerine ekler yapılmıştır. Statik açıda 
iyi durumdadır denilebilir. 
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Kasaplı Sokak, No:7’de bulunan yapı taştan yarım bodrum üze-
rine, ahşap üzeri sıvalı zemin+ahşap üzeri sıvalı birinci kattan oluşan bir bina olduğu, dış 
yüzeyinde ve bina temellerinde yer yer çatlaklar meydana geldiği görülmüştür. Halen binada 
oturulduğu için zaman zaman çatlak ve çatıdan akan kısımların tamir edildiği ve bu kısımların 
kontrapilakla kapatıldığı bodrum kat ve zemin katta yer alan iç merdivenlerde çökmeler mey-
dana geldiği, kullanılmayan zemin kattaki mutfak kısmının acak duvarında çatlamalar ve çok 
fazla rutubet aldığı gözlemlenmiştir. Yine zemin katta mutfağın yanında yer alan kiler bölümün-
de oldukça fazla tahribat olduğu, birinci kata taşıyıcı kirişlerdede yer yer çürümeler ve kırıklar 
meydana geldiği, birinci kat duvarlarının hemen 
hemen hepsinde büyük çaplı çatlaklar ve tavan 
döşemelerinde de ıslanma neticesinde kabarma 
ve çürümeler olduğu belirlenmiştir.
 Binanın iç ve dış yüzeyinde her hangi bir 
süsleme unsuruna rastlanılmamıştır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Kasaplı Sokak, No:28’de zemin üzerine iki katlı, kare planlı yapının 
ilk iki katı moloz yığma taş, son katı yığma tuğladır. 
 Dıştan kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları cepheden hafif taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Ori-
jinal pencereler düşey dikdörtgen biçimlidir. Doğu cephede zemin kat eksenindeki geniş, taş per-
vazlı kapı üzerinde  bir örme kemer yayı bulunur. Kapının güneyinde zemin kat boyunca yükselen 
bir ek mekan mevcuttur. Kuzeydeki pencere ebat olarak diğerlerinden daha küçük, yatay dik-
dörtgen biçimlidir. Cephenin orta katında yüzeye ikişerli yerleştirilmiş dört pencere üzerinde yine 
örme kemer yayları dikkat çeker. Son katın ikişerli yerleştirilmiş dört penceresi alt kattakilerle tam 

olarak aynı aksta bulunmazlar. Kuzey cephe son 
katta eksendeki küçük pencere dışında sağırdır. 
Yol üzerindeki batı cephede kot farkı nedeniyle 
yapının yalnız son iki katı izlenmektedir. Kapının 
kuzey ve güneyindeki geniş birer pencere diğer-
leriyle üslup birliği içinde değillerdir. İki kat ara-
sında profilli bir denizlik silmesi mevcuttur. Son 
katın dört penceresi yüzeye ikişerli yerleştirilmiş-
tir. Güney cephe sağırdır. 
 Günümüzde kullanılan yapının son katı ya-
pının ilk yapım evresine ait değildir. Olasılıkla 
zaman içinde tahrip olan bağdadi kat yerine 
yığma tuğla bir kat yapılmıştır. Statik açıdan iyi 
durumdadır.
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Kanlı Kuyu Sokak, No:15’de bulunan zemin üzerine iki katlı evin 
doğu cephesi dışındaki tüm cepheleri avlu içindedir. 
 İlk iki katı taş, son katı bağdadi ev dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Tüm 
ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Güney cephede zemin ve son kat arası içe doğru 
açılı biçimde pahlanmıştır, bunun nedeni son katı alt kattan bir miktar geniş tutma isteğidir.  ze-
min kat eksenindeki giriş kapısının Doğu ve batısında ikişer pencere bulunur. Son katın altı pen-
ceresi cepheye üçerli biçimde yerleştirilmiştir. Doğu cephe zemin kat seviyesinde eksenin güney 
köşesinde bir kapı ve onun kuzeyinde tek küçük pencere bulunur. Katlar arasındaki uygulama 
bu cephede de güneydeki gibidir. Kuzey cephe 
ekseninde ıslak hacim çıkması üzerinde her kata 
ait birer küçük pencere dışında cephe sağırdır. 
Batı cephede zemin katın üç penceresi ile son 
katın beş penceresi yüzeylere simetrik kuralla-
ra sıkı sıkıya bağlı kalınmadan yerleştirilmiştir. 
Yakın dönemde kısmen aslına uygun biçimde 
restore edilen evin pencere doğramaları dönel 
tiptedir. Pencere genişlikleri benzerlerinden bir 
miktar küçük tutulmuştur. 
 Statik açıdan iyi durumdadır.  

KONUT
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Ortaokul Sokak, No:14’de bulunan yapı zemin + iki katlıdır. Ze-
min kat taş yığma olup, diğer katlar bağdadi tekniği ile yapılmıştır.
 Ön bahçelidir. Bahçeye giriş sokak cephesindedir. Bahçe giriş duvarlarının bugün sadece 
giriş kısmı mevcut olup, kesme taştandır. Parke taş döşemeli dar yolla konutun giriş merdivenine 
ulaşılmaktadır. Zemin kat yığma taştan, diğer katlar bağdadidir. Batı cephe zemin katta dört 
tane yuvarlak kemerli pencere açıklıkları yer alır. Taş merdivenlerle birinci kata çıkılmaktadır.
Merdivenlerin bitiminde, merdiven sahanlığı mevcuttur. Ortada yer alan giriş kapısı bu meka-
na açılır. Merdiven sahanlığı taş kaidesi çıkma halindedir. Giriş kapısının iki yanında birer,-

yanlarda ikişerden dört pencere vardır.Üst kat 
cumbalı olup, alttan iki başta kompozit başlıklı 
birer sütunla desteklenmektedir.Cumbalı kısmın 
ön yüzeyinde iki yan yüzlerinde birer pencere 
vardır.Cephe duvarında ikişerden dört pencere 
mevcuttur. Cepheler ahşap dar saçak altı ile son 
bulur.Kırma çatılı olup,alaturka kiremitle örtülü-
dür.
 Cepheler yatay ve dikey taş silmelerle bö-
lünmüştür. Üst kat pencereleri ise ahşap söveli 
ve giyotin tiplidir.

20. yüzyıl
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 Burunucu Mahallesi, Terme Caddesi, No:2’de bulunan, doğu-batı doğrultulu, dikdörtgen 
planlı ve sahile inşa edilen tamamı taş yapı neredeyse denizin içindedir. 
 Zemin üzerine iki kat olup dıştan saçakları hafif cepheden taşkın saçaklarının altta yan yana-
na yerleştirilen ve tüm saçak altlarını dolanan minyatür, taş konsollar taşır. Kat aralarını ve cep-
helerin birleştiği köşeleri düz pahlı silmeler geçer. Dikdörtgen biçimli pencereler, dönel tiptedir. 
Güney cephede düzgün kesme taş zemin katın ekseninde bir kapı, eksenin doğusunda iki yatay 
dikdörtgen biçimli, küçük, parmaklıklı pencere mevcuttur. Denizlik kısımları cepheden hafif taşkın-
dır. Kuzey cephede son kat eksenindeki kapıya batıdan uzatılan bir merdiven ulaşır. cephe diğer-
lerinden oldukça sade bir düzenlemeye sahiptir. 
Batı cephe kaldırım kotunun altında kalmıştır. 
Cephenin güney köşesinde orta kata açılan çift 
kanatlı kapı, üç yönden silmelerle çevrelenmiştir. 
Kapı üzerinde yatay dikdörtgen biçimli bir pen-
cere açıklığı bulunur. Cephe yüzeyi iki plastırla 
üçe bölünmüştür. Cepheye ait beş pencere bu 
yüzeylere yerleştirilmiştir. Cephenin güneye dö-
nüş yaptığı köşe yuvarlatılmıştır. 
 Günümüzde kullanılan evin özellikle güney 
cephesinde tuğla malzeme ve çimento esaslı sıva 
ile tadilatlar yapılmıştır. Denizin içinde bulunma-
sından kaynaklı statik sorunlar, önlem alınmaz 
ise büyüyecek niteliktedir. 
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 Burunucu Mahallesi, Odabaşı Sokak, No:1’de bulunan denize nazır evin yalnızca taş olan 
zemin katının bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Zemin kata giren yan yana iki kapı kuzey cephe 
ekseninde yan yana bulunmaktadır. 

20. yüzyıl
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 Burunucu Mahallesi, Samsun Caddesi, İlyasoğlu Geçidi No:1’de avlu içerisindeki ev taş ze-
min kat üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilmiş olup dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatı 
ile örtülüdür.   
 Zemin kat dışındaki tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli ve giyotin tiptedir. Doğu 
cephede zemin kat eksenindeki kapının iki yanında birer geniş dikdörtgen biçimli pencere bu-
lunur. Orta ve son katlardaki beşer pencere cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiş olup, 
eksendekiler basık kemer biçimlidir. Her iki kat da birbirinin simetriğidir. Güney cephede yine 
eksende bir kapı kapının doğusunda geniş bir pencere, batısında ise iki düşey dikdörtgen pence-
re mevcuttur. Orta kattaki dört pencere eksenin 
doğu ve batısına ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. 
Son kattaki beş pencereden ortadaki basık ke-
mer biçimli olup tam eksene değil de eksenin 
hafifçe doğusuna kaydırılmıştır. Batı cephede 
zemin kat seviyesine bir ek yapılmıştır. Eksende-
ki kapının kuzeyine ait olan pencere kapatılmış-
tır. Kuzey cephe ekseninde katlar boyu yükselen 
ve öne doğru çıkma yapan ek mekan dışında 
cephe sağırdır. 
 Günümüzde kullanılan yapıda zamana, kul-
lanıcı müdahalelerine ve doğal şartlara bağlı 
bir takım bozulmaların önüne geçilmez ise ciddi 
statik sorunlarla karşılaşılabilinir. 

KONUT

ÜNYE / Burunucu Mahallesi
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KOPYALANAMAZ 
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 Burunucu Mahallesi, Samsun Caddesi, İlyasoğlu Geçidi No:2’de bulunan bodrum üzerine 
iki kattan ibaret evin yalnızca son katı bağdadi, diğer katları taştır. 
 Dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülü olup tüm pencereleri dikdörtgen biçimli ve 
giyotin tiptedir. Kat arasını düz pahlı bir silme dolanır. Alt katta cephelerin birleştiği köşeler ve 
cephe yüzeylerindeki plastırlar taş, son katınkiler ahşaptır. Alt kat pencereleri taş pervazlıdır. 
Doğu cephede eksenin iki yanındaki yatay dikdörtgen biçimli küçük pencereler bodruma aittir. 
Zemin kat ekseninden kuzeye kaydırılmış kapıya kuzeyden uzatılan merdiven ulaşır. Kapının 
kuzeyinde bir, güneyinde iki pencere bulunur. Cephe eksenden itibaren bir plastırla iki yü-

zeye bölünmüştür. Son katta da cephe yüzeyi 
ikiye bölünmüş olup yüzeylere ikişer pencere 
yerleştirilmiştir. Tamamı taş olan güney cephe 
sağırdır. Batı cephenin zemin kat seviyesine bir 
mekan eklenmiştir. Orta katta eksende kapı do-
ğusunda bir batısında iki pencere bulunur. Son 
kat düzenlemesi doğu cephenin son katıyla ay-
nıdır. Kuzey cephede iki katta dörder pencere 
birbirlerinin altlı üstlü aksında olsalar da cephe 
yüzeyinde kendi aralarında tam bir simetri gö-
zetilmemiştir. 
 Günümüzde boş olan ev gerekli önlemler 
alınmazsa harabeye dönüşme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

ÜNYE / Burunucu Mahallesi
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KONUT
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2018

 Hamidiye Mahallesi, Alican Sokak, No: 2’de, 16. yüzyılda Mimar Sinan’la başlayan Osmanlı 
Klasik mimarisinin bir örneği olan oldukça büyük boyutlardaki Orta sofalı (karnıyarık) plan tipindeki 
konağın sahibi Kaptan Server Bey olup, ocaklık taşlarından birinin üzerindeki kitabeye göre 1760 
yılında yaptırılmıştır. 
 Yörede Kaptan Evi olarak bilinir. Geniş avlusunda su kuyusu, çamaşır yıkama teknesi ev içinde 
ise taşlık, ahır, harem-selamlık odalarıyla Türk ev tipinin en karakteristik örneklerindendir. Doğu-batı 
doğrultusundaki eğimli arsa üzerine inşa edilen kuzey-güney doğrultulu konak kot farkından kaynak-
lanan sorunları aşmak için doğu cephede bir bodrum kat üzerine inşa edilmiştir. Dışta saçakları dışa 
taşkın kırma çatıyla örtülen konağın kat araları ve cephelerin birleştiği köşeler düz silmelerle vur-
gulanmıştır. Doğu cephede bodrum kat moloz taş, 
son iki kat bağdadidir. Cephenin kuzey ve güney 
kısımları tüm katlar boyunca cepheden çıkma yap-
mıştır. Silmelerin üzerindeki kemer biçimli, alttaki-
lerin eksenindeki küçük üst pencereler geometrik 
alçı şebekelidir. Cephede son iki kat izlenebilmek-
te olup zemin kat moloz yığmadır. Güney cephe 
düzenlemesi kuzeyin simetriğidir. Yalnızca zemin 
kata ait çift kanatlı kapının üzerinde son kata ait iki 
pencere ve onların üzerinde birer tepe penceresi 
bulunur. Orta sofalı evin odalarındaki tavan süsle-
meleri ile ocakları bir dönemin en özenli örnekle-
rindendir.
 Yapı 2010 yılında restore ettirilerek otantik bir 
ev örneğinin sergilendiği müze haline dönüştürül-
müştür.  

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi
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Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387
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 Kaledere Mahallesi, Çiftehamam Sokak, No:18’de bulunan, günümüzde iki katı mevcut olan 
yapı, aslına uygun hali gözetilerek onarım halindedir. 
 Zemin katın tamamı ile üst katın pencere altlarına kadarki bölümleri moloz taş örgü kalan 
kısmı ise tuğladır. Cephelerin birleştiği köşelerde ise düşey yerleştirilmiştir düzgün kesme taşlarla 
vurgulanmıştır. Kat arasında cepheden taşkın denizlik silmesi, kademeli biçimde profillendiril-
miştir. Üst katın Taş pervazlı, dikdörtgen biçimli pencerelerin denizlik ve lentoları yine cepheden 
taşkın ve kademeli silmelerle profillendirilmiştir. Denizlikleri altta, iki köşede birer işlemeli konsol 
taşır. Doğu cephenin güney köşesindeki kapı zemin kata açılır. Kapının kuzeyinde üç taş pervazlı 

pencere mevcuttur. Üst kattaki Kuzey-güney doğ-
rultulu, dikdörtgen planlı verandaya çıkan tek 
kollu merdivenin batısı doğu cepheye dayandı-
rılmıştır. Vernadayı altta iki taş sütun taşır. Cep-
hedeki dört pencereden biri kuzeyde üçü ise gü-
neydedir. Kuzey cephede zemin kata ait üç taş 
pervazlı pencereden ikisi eksenin batısında yan 
yanadır, diğer doğu köşeye yaklaştırılarak yer-
leştirilmiştir. Üst katta eksenin hafif doğusuna yer-
leştirilmiş plastırın batısında iki pencere bulunur. 
Güney cephede üst kata ait dört pencere cephe 
ortasındaki plastırın iki tarafına ikişerli biçimde 
yerleştirilmiştir. Batı cephe sağırdır.
 Yapı aslına uygun biçimde restore edilmek-
tedir.

ÜNYE / Kaledere Mahallesi
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2018

 Kaledere Mahallesi, Medrese Sokak, No: 6-4‘daki zemin üzerine iki katlı yapının tamamı 
taştır. Dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülü yapının alınlık silmesi profilli taş silmelerden 
oluşur. Kat aralarındaki cepheden taşkın denizlik silmelerinden son kata ait olanlar kademelendi-
rilmiş profilli silmelerdir. Orta ve son katın düşey plastırlarından orta kata ait olanlar düzgün kes-
me taşların aşırtmalı biçimde girintili çıkıntılı yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Son kat plastırlarının 
ise alt ve üst seviyelerinden bir miktar eksene yaklaştırılmış profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. 
Derin bir dikdörtgen niş içindeki kapının üzerinde yatay dikdörtgen niş pencere açıklığı biçimin-
de düzenlenmiş üzerine profilli iki konsolun taşıdığı taş bir sundurma yapılmıştır. Ana kapının 
doğusunda bir pencere ile tali bir kapı, batısın-
da bir pencere zemine aittir. Kapıya ulaşan iki 
kollu merdiven günümüzde sökülmüş olup izleri 
duvardan okunabilmektedir. Kot farkı nedeniyle 
evin son iki katı izlenebilmektedir. Yaklaşık cephe 
eksenine denk gelen silmeli avlu kapısının doğu 
tarafı iki yönden tahtayla kapatılmış ve üzeri ya-
rım pahlı çatıyla örtülerek bir mekan haline getiril-
miştir. Cephenin kuzeyine eklenen birkaç mekan 
kuzeye dönüş yapar. Yapının kuzey cephesinin 
tüm orijinal görüntüsü bu yapılar nedeniyle tahrip 
olmuştur. 
 Günümüzde kullanılmayan evin maruz kaldı-
ğı kullanıcı müdahaleleri yapıyı son derece olum-
suz etkilemiştir.

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi
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 Hamidiye Mahallesi, Saray Caddesi, Saray Bahçe Sokak No:1’deki zemin üzerine üç katlı 
konağın ilk iki katı taş, son iki katı bağdadidir. 
 Dıştan, kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Kat arala-
rındaki taş denizlik silmeleri kaval biçimindedir. İlk iki katta cephe yüzeylerinde ve cephelerin 
birleştiği köşelerdeki plastırlar taştır ve profilli kaide ile başlıkları bulunur.Doğu cephede zemin 
kata açılan eksendeki basık kemer biçimli, alçak kapı Bir üst kattaki ana kapının önündeki veran-
da altına denk gelir. İkinci kata çıkan merdivenler kuzey ve güneyden uzatılmıştır. Merdiven evi 
çağdaş malzeme ile kaplanmıştır. Basık kemer biçimli kapıyı en içte kademeli düz silmeler çevre-

ler. Dikdörtgen biçimli taş çerçeve içindeki kapı 
çift kanatlıdır. Lento üzerinde merkezden çıkıp 
yanlara kıvrılarak uzanan, stilize bahar dalları 
kabartması dikkat çekicidir. 
 Yapının doğusuna ilk iki kat boyunca bran-
dalı bir mekan eklenmiş ve kafe olarak işlevlen-
dirilmiştir. Batı cephe dışında tüm cephelerinde 
simetriye olabildiğince bağlı kalınması açısın-
dan önemli bir yapıdır. 
 Statik açıdan iyi durumdadır.

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi
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2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

Trabzon K.T.V.K.K 21.01.1998-3059

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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 Taş zemin üzerine iki bağdadi kat olarak inşa edilen avlu içindeki ev dıştan saçakları cephe-
lerden hayli taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. Zemin kat ve orta kat arasındaki taş denizlik silmesi 
cepheden taşkındır. Zemin katta cephe köşelerinde düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Diğer kat 
arası ve cephe köşeleri düz ahşap silmelerle geçilmiştir. Zemin katın taş pervazı kapı ve pen-
cereleri basık kemer biçimli olup, silmeli kemer yayları ve denizlik kısımları cepheden taşkındır. 
Diğer pencereler dikdörtgen biçimli ve pencerelerin tümü giyotin tiplidir. 
 Doğu cephede zemin kat seviyesinde eksenin güneyindeki kapıya çıkan merdiven kuzeyden 
uzatılmıştır. Alınlık kısmı pencere açıklığı şeklinde düzenlenen kapının kuzeyinde iki güneyinde 
bir pencere bulunur. Orta ve son katın dörder 
penceresi yüzeylere eş aralıklarla yerleştirilmiş 
olup, birbirleriyle aynı akstadırlar.
 Kuzey cephe düzenlemesi doğunun aynı-
sıdır. Batı cephede eksenin güneyindeki ıslak 
hacim çıkmasının kuzeyinde ana yapıya ait her 
kattaki birer pencereden en alttaki hepsinden kü-
çüktür. 
 Güney cephe zemin kattaki diğerlerinden 
daha sade kapısı dışında diğer cephelerin tek-
rarı niteliğindedir. 
 Batı cephe dışındaki tüm cepheleri birbiriyle 
simetrik olan ev yakın zamanda aslına uygun 
biçimde restore edilmiştir.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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 Alivara Mahallesi, Hatipli Mevkiindeki üç katlı yapı kitabesine göre 1323 R. (1897 M.)- 1325 
R.(1899 M.) tarihleri arasında inşa edilmiştir. 
 İlk iki katı moloz taş duvar örgü, son katı bağdadi olan konak dıştan saçakları dışa taşkın dört 
pahlı kırma çatı ile örtülmüş olup saçaklar altta yan yana sıralanmış profilli ahşap konsollara otur-
tulmuştur. Zemin ve orta katın denizlik silmesi düz pahlı, orta ve son katın ki ise kademeli biçimde 
profillendirilmiş ve cepheden taşkındır. Giyotin tipteki düşey dikdörtgen biçimli pencereler ilk iki 
katta düz pahlı, taş pervazlar içindedirler. Konak müştereklik dolayısıyla doğu ve batı olarak iç 
mekanda ikiye bölünmüştür. Batı cephede eksendeki çift kanatlı giriş kapısının kuzey sövesini de 

içine alan ve güneye kadar devam eden dikdört-
gen planlı giriş verandası son  Günümüzde 
kullanılan yapının doğu cephesi çok fazla kulla-
nıcı müdahalesine maruz kalmıştır. 

KONUT

ÜNYE / Alivara Mahallesi

-
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2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

103

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 26.04.2007-1223

3028.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu Sokak’ta bulunan yapı, kesme taştan gösterişli bir bah-
çe kapısı ile bahçe içinde bir de sarnıcı bulunmaktadır.
 Bahçe içerisinde zemin+iki katlı bir yapıdır. Kesme taştan yapılmış gösterişli bir bahçe kapısı 
vardır ve kapı üzerinde yapım yılı olarak H. 1325 tarihi bulunmaktadır. Muhtemelen yapı da 
aynı tarihlerde yapılmış olmalıdır.
Yapının zemin katı taştan, birinci ve ikinci katlar ise bağdadi tarzda yapılmıştır. Yapının güne-
yinde üst katlara çıkan iki girişi, kuzeyinde ise zemin kata çıkan bir girişi bulunmaktadır. Yapı 
pencereleri dikdörtgen şekilli, ve giyotin tarzda yapılmıştır. Doğu cephedeki birinci kat pence-
releri orijinalinden farklı olarak değiştirilmiştir. 
Yapının sıva boyalarının yenilenmesine çürüyen 
ahşap malzemelerinin değiştirilmesine ihtiyaç 
vardır. Üst örtüsü birleşik kırma çatılı olup alatur-
ka kiremitle örtülüdür.
 Bahçe duvarı moloz taşla örülü olup taş 
ararlı harçlıdır. İç mekan sofalı plan şeklinde dü-
zenlenmiştir. 
 Yapı içinde üç tane taşocak bulunmakla bir-
likte üzeri sonradan boyanmış olup gösterişli de-
ğillerdir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi
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Samsun K.T.V.K.B.K 26.04.2007-1223
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 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu Sokak’ta bulunan avlu içindeki taş zemin üzerine iki 
bağdadi kat olarak inşa edilen ev dıştan saçakları taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. 
 Evin kat aralarında düz silmeler izlenebilmektedir. Bugün terk edilmiş durumdaki evi cephe-
leri büyük oranda bitki örtüsü altında kalmıştır. Kuzey cephede zemin kata açılan basık kemer 
biçimli, taş pervazlı kapı eksenden hafifçe doğuya kaydırılmıştır. Kapının iki yanında ikişer 
pencere bulunur. Orta kat ekseninde son kattaki orijinal cumba altına ilave edilmiş bir cumba 
daha bulunur. Cumba üzerindeki ve iki yanındaki geniş pencereler orijinal değildir. Son kat 
eksenindeki üçgen alınlıklı cumbanın ön yüzündeki iki pencere basık kemer biçimlidir. Cum-

banın doğu ve batısında ikişer pencere bulunur.  
Kuzey cephede yine tali bir giriş ve son katta 
cumbalı düzenleme bulunur. 
 Konak ebatlarındaki yapı günümüzde ter-
kedilmiş olup, harabeye dönmek üzeredir. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 26.04.2007-1223

3528.30-R-C-V-B ANITSAL ÇEVRESEL
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 Kaledere Mahallesi, Ekmekçioğlu Sokak’ta büyük kısmı yıkılmış vaziyette olan zemin üzerine 
iki katlı, kırma çatılı yapının bir kısmında bağdadi bir kısmında dolma tekniği kullanılmıştır. 
 Doğu cephesinde bir cumbası olduğu anlaşılan yapının cepheleri bitki örtüsü altında kal-
dığından pencere adetleri ve cephe düzenlemeleri hakkında fikir edinilememiştir. Doğu cephe 
zemin eksenindeki taş pervazlı kapı üzerinde genişçe bir yuvarlak kemer biçimli alınlık bulunur. 
Kapının iki yanında ikişer pencere mevcuttur. Son kat eksenindeki cumbanın doğu yüzünde iki, 
kuzey ve güney yüzünde birer pencere bulunur. Cumba ekseninin kuzey ve güneyinde ikişer 
pencere vardır. 
 Kuzey cephede her katta altışar pencere izle-
nebilmektedir. Cephenin neredeyse tamamı bitki 
örtüsü altında kalmıştır. Batı cepheye betonarme 
bir bina eklenmiştir. Güney cephede zemin kat 
ekseninde bir kapı Orta katta beş, son katta dört 
pencere izlenebilmiştir. 
 Son derece kötü durumda olan yapı yıkılmak 
üzeredir. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Keşaplı Sokak’taki avlu içindeki ev, taş bodrum üzerine iki bağda-
di kat olarak inşa edilmiş olup dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Doğu cephe eksenindeki bodruma ait geniş, taş pervazlı kapının iki yanındaki pencereler 
yatay dikdörtgen biçimlidir. Orta katın beş penceresinden biri eksende diğer ikisi eksenin kuzey 
ve güneyindedir. Son katın beş penceresinde bu simetrik düzenlemeye tam anlamıyla sadık 
kalınmamış, pencerelerin aralarındaki mesafelerde eşitlik gözetilmemiştir. Güney cephede kot 
farkı nedeniyle son iki kat izlenebilmektedir. Orta katın yamamı taştır. Cephe eksenindeki taş 
pervazlı kapı üzerinde yatay dikdörtgen biçimli bir pencere açıklığı bulunur. Eksenin iki yanın-

daki ikişer pencere köşelere yaklaştırılarak yer-
leştirilmiştir. Son katın beş penceresi yine simetri 
gözetilmeden yüzeye dağıtılmıştır. Batı cephede 
zemin kata ait iki pencere ebat olarak hayli kü-
çüktür. Son kata ait üç pencereden eksendeki 
küçüktür, söz konusu pencerenin kuzeyinde iki 
pencere bulunur. Kuzey cepheye betonarme 
mekan eklenmiştir. Mekanın üstü teras olarak 
düzenlenmiş olup kapatılan iki orijinal son kat 
penceresinin izleri görülebilmektedir.
 Günümüzde kullanılmayan ev statik açı-
dan kötü durumdadır. 

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi 

243

Özel

Konut

Trabzon K.T.V.K.K 22.01.1998-3058

1528.30-M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

193

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 22.10.2010-2831

628.30-R-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi, Aliçer Sokak’ta bulunan konutun, bodrum katı taş duvar olarak inşaa 
edilmiş olup zemin döşemesi plaktaş kaplamadır. 
 Bodrumda iki adet çeşmesi olan sarnıç ve kesme taş alınlığı olan ocak bulunmaktadır. Taş 
basamaklarla ulaşılan orijinal giriş kapısının yanında yapı içerde ikiye bölündüğü için bir kapı 
daha yapılmıştır. Yaşam katları arasında olması gereken merdiven kaldırılmış ve üst kata ulaşım 
için yan cephede merdiven ve ıslak hacimler için eklenti yapılmıştır. Kenar sofalı ve iki odalı plan 
tipindeki ahşap karkas yapım tekniği ile inşaa edilmiş olup kırma çatı ve alaturka kiremit örtülü 
yapının çatısında cihannüma bulunmaktadır. Yaşam katlarında ocaklar durmakla birlikte dolap 
kapakları tahrip edilmiştir. 
 Süsleme unsuru bulunmayan yapının pen-
cereleri açılır kanatlıdır. Yapım tekniği, plan şe-
ması, Ünye evlerinde rastlanmayan cihannüma 
bölümüne sahip olması, bulunduğu konum iti-
bariyle dokunun tamamlayıcı unsuru olarak yer 
almaktadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Burunucu Mahallesi, Çamlık Mevkiindeki iki katlı tamamı taş yapının profilli saçağı kuzeyde 
cepheden taşkındır. Pencereleri dikdörtgen biçimlidir. 
 Kitabesine göre 1906 yılında inşa edilmiştir. Evin görece en gösterişli cephesi kuzey cep-
hedir. Söz konusu cephede kat arasını kaval bir silme geçer. Zemin katın doğu köşesinde giriş 
kapısı hafif derin, silmeli bir niş içindedir ve çift kanatlıdır. Kapının batısında iki taş pervazlı 
pencere bulunur. Üst kata ait üç pencerenin lento ve denizlik kısımları cepheden taşkın ve hare-
ketlidir. Eksendekinin üzerinde üç yönden silmelerle çevrelenmiş pano üzerinde yapılış tarihi ve 
X.K. harfleri okunmaktadır. Bu yazıt yapının bir Gayrimüslim yapısı olduğunun kanıtıdır.  Çatı 

saçağı pano genişliği boyunca kesintiye uğrar. 
Saçağı altta yan yana sıralanmış profilli taş kon-
sollar taşır. Doğu cephe eksendeki bir pencere 
dışında sağırdır. Aynı durum güney cephe için 
de söz konusudur. Batı cephesinde üç pencere 
mevcuttur. 
 Boyut olarak hayli küçük ev günümüzde de 
kullanılmakta olup statik açıdan iyi durumdadır. 

ÜNYE / Burunucu Mahallesi 

333

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

328.30-M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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YERi

MALiKi
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1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

95

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

228.30-V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, Hükümet Caddesi’nde doğu-batı doğrultusunda uzun dikdörtgen planlı, 
iki katlı yapı işyeri olarak inşa edilmiş olup zemin katı orijinal görüntüsünü tamamen yitirmiştir. 
 Dıştan saçakları hafif taşkın kırma çatıyla örtülü yapıyı saçak altlarında dolana alınlık silmesi 
profillidir. Tüm pencereleri taş pervazlı olup dikdörtgen biçimlidir. Kat arasını yine görece geniş 
profilli bir denizlik silmesi geçer. Doğu cephede iki pencere eş aralıklı olup tam aralarında dik-
dörtgen bir eski yazı kitabede inşa tarihi olan R. 1331 (M.1915) tarihi okunmaktadır. Güney 
cephenin üst katında eş aralıklı dört pencere bulunur. Kuzey ve batı cephelerine yeni binalar 
bitiştirlmiştir.
 Zemin katı dükkan olarak kullanılan yapının 
üst katında çeşitli kullanıcı müdahaleleri görül-
mesine rağmen statik açıdan iyi durumdadır. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



612

 Ortayılmazlar Mahallesi, Sefa Sokak’ta, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı 
ev bodrum üzerine üç kat olup zemin katı taş, diğer iki katı dolmadır. 
 Dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatıyla örtülüdür. Tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen 
biçimli ve giyotin tiptedir. Doğu cephede zemin kat eksenindeki kapıya bodrum katın oluşturduğu 
kot farkı nedeniyle kuzeyden uzatılan taş merdivenle ulaşılır. Kapının güneyinde bir, kuzeyinde 
iki taş pervazlı pencere üst kattakilerden bir miktar küçük tutulmuştur. Orta ve son katın dörder 
penceresi birbirleriyle simetriktir. Güney cephede kot farkı nedeniyle evin yalnız son iki katı iz-
lenebilmektedir. Batıdan sokak arasından bir merdiven cepheye dayandırılmıştır. Cephenin batı 

köşesindeki kapı orta kata açılır. Son kat ekse-
nin batısındaki iki pencere dışında sağırdır.  Batı 
cephenin son katına yığma tuğla, cepheden öne 
doğru çıkma yapan bir mekan eklenmiştir. Me-
kanın güney cephesindeki kapıya bir merdivenle 
ulaşılır. Mekanın kuzey ve güneyinde birer pen-
cere son kata aittir. Kuzey cephede zemin kata 
ait üç pencere küçük ve kareye yakın biçimlidir. 
Son katın altı penceresi ise üçerli düzenlemeye 
sahiptir. 
 Günümüzde kullanılan yapıda yer yer cid-
di sıva dökülmeleri, ahşap malzemede çürüme-
ler yapının statiğini olumsuz etkilemektedir. 

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi 

244

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

328.30-M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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YERi

MALiKi

TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

263

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

2528.30-R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Hacı Osman Ağa Sokak’ta orijinalinde moloz taş zemin üzerine 
tek bağdadi kat olarak inşa edilen ev, dıştan üçgen alınlıklı, çift pahlı kırma çatıyla örtülmüştür. 
 Doğu-batı doğrultulu ev dikdörtgen planlı olup tüm ana mekan pencereleri dikdörtgen biçimli 
ve giyotin tiptedir. Doğu cephede zemin kat eksenindeki taş pervazlı kapının üzerinde yatay 
dikdörtgen biçimli bir pencere açıklığı bulunur. Kapının kuzeyinde iki güneyinde bir pencere 
mevcuttur. Üst katın dört penceresi yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir. Çatı alınlığındaki yan 
yana iki pencere diğerlerinden ebatça küçüktür. Güney cephede zemin kat ekseninde bir, üst 
katta dört pencere bulunur, pencereler yüzeye ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Batı cephe çatı 
alınlığındaki iki pencere dışında sağırdır. Yapı-
nın üst katı tamamen sac panellerle kapatılmıştır, 
pencere doğramaları ve çatı büyük oranda ha-
rap olmuştur. 
 Günümüzde kullanılmayan ev statik açıdan 
son derece kötü durumda olup, önlem alınmaz-
sa harabeye dönüşebilir. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
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ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi 

244

Özel

Taşınmaz

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

3- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi
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PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Kuyumcu Sokak, No:8’de üç katlı olarak inşa edilen yapının birinci 
ve ikinci katlan düzensiz taşlarla örtülü olup üçüncü kat ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir.  
 Giriş doğudan ahşap iki kanatlı kapıyla sağlanmaktadır. Kapının sağında dikdörtgen iki 
giyotin pencere, solunda ise bir adet kare pencere bulunmaktadır. Bu katın pencereleri taş söve-
lidir. Girişin üzerinde her katta dörder ahşap söveli giyotin pencere yer almaktadır. 
 Orta kat girişi güneyden üst kat girişi ise batıdan sağlanmaktadır. Kuzeyde ikinci katta üç, 
üçüncü kana ise altı giyotin pencere yer almaktadır. Yine kuzeyde ikinci katta beş giyotin pen-
cere yer almaktadır. Birinci kat cephe köşeleri kesme taşlarla belirginleştirilmiştir. Diğer katlarda 

cephe köşeleri ve ortalarında dikey ahşap silme-
lere yer verilmiştir. Üçüncü kat girişine merdiven-
lerle çıkılmakta olup sonradan yapılmıştır. 
 Yapı kırma çatılı olup alaturka kiremitle ör-
tülmüştür.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KONUT

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

240

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

928.30-L-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Ortaokul Sokak’taki yapı tamamen yıkıldığından günümüze ulaşa-
mamıştır, arsası boştur. 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



616

ÜNYE / Burunucu Mahallesi 

349

Özel

Taşınmaz

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2926

128.30-M-D ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Burunucu Mahallesi’nde bulunan yapı üç katlı olarak inşa edilmiştir. Orta katın girişi batı 
yönde olup ahşaptan iki kanatlı olarak yapılmıştır. Girişin solunda taş söveli dikdörtgen formlu 
iki adet giyotin pencere yer almaktadır. 
 Zemin katın girişi kuzeyden dikdörtgen bir açıklıkla sağlanmaktadır. Üçüncü katın batı cep-
hesinde ahşap söveli üç adet giyotin pencere, kuzey cephesinde iki giyotin pencere bulunmak-
tadır. Güney cephenin doğusunda iki, batıda ise bir adet giyotin pencere yer almaktadır.
İkinci katta köşeler kesme taşla belirginleştirilmiştir. Üçüncü katta ise köşeler dikey ahşap silmeli 
olarak düzenlenmiştir. Yapı kırma çatı olup, alaturka kiremitle örtülmüştür.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 
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2018

 Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı Caddesi’nde avlu içerindeki taş zemin üzerine bağdadi iki kat 
olarak inşa edilen ev dıştan saçakları dışa taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. 
 Zemin kat arasındaki kaval silmenin altını testere dişi bir silme geçer. Zemin kat dışındaki 
son iki kat kullanıcı müdahalesi sonucu orijinal halini tamamen yitirmiştir. Doğu cephe diğer ya-
pılardan farklı, rastlanmayan bir düzenlemeye sahiptir. Cephede biri eksende diğeri onun kuze-
yindeki iki giriş kapısına kuzey ve güneyden uzatılmış yarım dönel, çift kollu merdivenin çıktığı 
verandadan ulaşılır. Cephe yüzeyi iki plastırla üçe bölünmüş, Güneyden itibaren yüzeylere bir 
pencere ve kapı, bir pencere ve kapı, iki pencere biçiminde yerleştirilmiştir. Kapı ve pencerelerin 
lento kısımlarının ortaları içe doğru çekilmiş böy-
lelikle iki köşesi yuvarlatılarak adeta dalgalan-
dırılmıştır. Kapı kemerlerinin ortalarında sorguç 
vari kabartma stilize bir lotustur. Kuzey cephenin 
doğu köşesindeki taş pervazlı, alçak kapı yarım 
bodrum katına girişi sağlar. Batı cephe sağırdır. 
Güney cephede zemin kat seviyesine bir mekan 
eklenmiştir. Orta kata ait üç pencereden eksende-
ki düşey dikdörtgen biçimli olup orijinal pencere 
ebatlarındadır. Son katta da üç pencere bulunur. 
Yapının zemin kat dışında kalan tüm pencereleri 
genişletilmiş ve cepheler sıvanmıştır. Bu kullanıcı 
müdahaleleri cephelerin orijinal görüntüsünde 
geri dönülemez tahribata neden olmuştur. Günü-
müzde kullanılmaya devam edilmektedir. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

76

Özel

Konut

Samsun K.T.V.K.B.K 27.09.2012-555

629.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT
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1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
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 Çamurlu Mahallesi, Çubukcu Arif Sokak’ta taş zemin üzerine tek bağdadi kat olarak inşa 
edilen küçük boyutlu ev dıştan saçakları cephelerden taşkın kırma çatıyla örtülü yapının dikdört-
gen biçimli pencereleri giyotin tiptedir. 
 Kat arasını batı cephe dışında, cepheden hayli taşkın aşağı doğru kademelendirilmiş, profilli 
taş silme geçer. Doğu cephe eksenindeki kapıyı içten dışa doğru genişleyen düz silmeler çev-
reler. Kapının kuzeyinde iki güneyinde bir pencere taş pervazlıdır. Son katın üç penceresinden 
biri eksendedir. diğer ikisi ise yüzeye bir simetri gözetilmeden yerleştirilmiştir. Güney cephe 
zemin katında, eksenden batıya kayan tek pencere genişletilmiştir. Kat yüzeyi bir plastırla ikiye 

bölünmüştür. Son katın üç penceresi yüzeye eş 
aralık gözetilmeden yerleştirilmiştir. Batı cephe-
de zemin kat ekseninde bir ıslak hacim çıkması 
bulunur. Son kat eksenindeki pencere dikdört-
gen biçimli olup diğerlerinden küçüktür. Ekse-
nin güneyindeki büyük, kuzeyindeki yine hayli 
küçüktür. Kuzey cephe iki kat boyunca birer 
plastırla iki yüzeye bölünmüş ve dörder pencere 
yüzeylere ikişerli biçimde yerleştirilmiştir. Evin si-
metriye en sadık kalınan cephesi olması yönüyle 
önemlidir. 
 Günümüzde kullanılmayan yapıda birçok 
statik sorun ortaya çıkmaya başlamıştır. 

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi 

234

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 07.12.2013-1473

6428.30-R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



619

2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 21.01.2015-2299

17- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği konut; bodrum, zemin ve üst kattan 
oluşmaktadır. İçler bağdadi dıştan sıvalıdır. Üst örtü kırma çatı olup alaturka kiremitle kaplıdır. 
Çatı iyi durumdadır. Üst kat üç cepheden çıkma yapmıştır. Ön cephe çıkması cumbadır. Çıkma-
lar yan cephede konsollarla taşınır. Ön cephedeki cumba altta iki beton ayakla taşınır. Ayakla-
rın başında kurdale motifine benzetilebilecek süsleme bulunur. 
 Günümüzde sadece üst kat kullanılmaktadır. Alt katın ayrı bir girişi vardır bu giriş ön cep-
hedendir, Üst kattaki mutfakta ocaklık mevcuttur. Tavan taban ve pencere döşemeleri ahşaptır. 
İçeride plan değiştirilmiş giriş holü daraltılmıştır. Duvarlarda çatlaklar mevcuttur. 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



620

TESCİLLİ Mİ?

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

103

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 21.01.2015-2299 

19- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği konut; bodrum+iki kattan oluşmakta-
dır. Bitişiğindeki yapı ile benzer nitelikler taşımaktadır. Ön cephede giriş kapısı taç kapı gibi 
vurgulanmıştır. Giriş sundurmalı bir mekândır. Bodrum ve giriş kattaki pencereler orijinal olup 
dikdörtgen formdadır. Üst kattaki pencereler alt kattan farklı olarak daha geniş tutulmuştur.
 Güney yönde sonradan açıldığını düşündüğümüz ikinci bir kapı daha vardır. Yapının içine 
girilemediğinden plan ve detaylar bilinememektedir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



621

2018

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği konut; bodrum+iki katlan oluşmakta-
dır. İki ayrı giriş kapısı ile iki farklı bölüme ayrılmıştır. Her ikisinin de giriş ve iç mekânları farklı-
dır. Sağ tarafı sıvalıdır. Sol tarafta sıva aralarından orijinal malzemeyi görmek mümkündür. 
 Pencereler dikdörtgen formlu taş düz sövelidir. Yapılardan ön cepheye göre sağdaki diğe-
rinden daha iyi durumdadır. Ancak soldakine göre daha fazla müdahale görmüş, eklenti yapıl-
mış ve pencere boylan değiştirilmiştir. Yapının sağ tarafında bahçede sarnıcı bulunur. Yerinde 
incelememiz esnasında sarnıcın içinin doldurulduğu, camların genişletildiği mal sahibince ifade 
edilmiştir. 
 Giriş yönüne göre sağ taraftaki bölüm: bod-
rum katta ocaklık ve çamaşır yıkama yeri bulu-
nur. Girişe taş merdivenlerle ulaşılır. Alt katta 
biri küçük olmak üzere iki oda ve mutfak bulu-
nur. Üst kata ahşap merdivenle ulaşılır. Üst katla 
büyük bir oturma odası ve yatak odası bulunur. 
Yatak odası ile oturma odasında yüklükler birbi-
rine bağlıdır. Yatak odasından geçilen eklenti 
tuvalet vardır. Sol taraftaki konutta taş merdi-
venlerle ana kata ulaşılır. İlk katta oturma odası 
vardır. Mutfak üst kattadır. Merdivenler, zemin 
ve tavan ahşaptır. Kullanılmamaktadır. Özellikle 
döşemelerde çökmeler mevcuttur.

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 21.01.2015-2299

16- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi’nde bulunan yapı bodrum+iki kattan oluşmaktatır. Bitişiğindeki yapıyla 
benzer özellikler taşımaktadır. Ön cephede giriş kapısı taç kapı gibi vurgulanmıştır. Giriş sundur-
malı bir mekandır.
 Bodrum ve giriş kattaki pencereler orjinal olup, dikdötgen formdadır. Üst kattaki pencereler, 
alt kattan farklı olarak geniş tutulmuştur. Güney yönünde sonradan açıldığını düşündüğümüz 
ikinci bir kapı daha vardır.  
 Yapı son derece iyi durumda olup günümüzde kullanılmaktadır.

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 21.01.2015-2299

39- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



623

2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

39

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 21.01.2015-2299 

50- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği konut; zemin+iki katlıdır. Taş malze-
melidir. Üst örtü kırma çatı olup alaturka kiremitle kaplıdır. 
 Günümüzde kullanılmayan ve metruk halde bulunan yapının içine girilememiştir. Ancak ze-
min kattaki pencereden yapının içindeki ahşap aksanın (özellikle yer döşemesi) çürüdüğü gö-
rülmektedir. İçi oldukça kötü durumda olan yapının dış cephesi iyi durumdadır. Yapının içine 
girilmediğinden plan tipinin nasıl olduğu anlaşılmamaktadır. Pencereler dıştan lento içten ahşap 
giyotin formludur. 
 Giriş kata ulaşan dış merdivenlere sonradan beton müdehala yapılmıştır. Pencere üzerlerin-
de ve ön cephede geometrik bezemeler görülür. 
Üst kat alt kata göre daha iyi durumdadır. Kot 
farkından dolayı arka cephe iki katlıdır. 

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 21.01.2015-2299

57- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği konut;  zemin + iki kat ve bodrum ka-
tından oluşmaktadır. Yapı orijinalde avlu içerisinde kalmakladır. 
  İki adet olan giriş kapısından soldaki kapalıdır. Zemin katta sarnıç ve çeşme bulunur. Zemi-
nin altındaki bodrumda ait iki pencere açıklığı diğer pencerelerden farklı olarak yuvarlak kemerli 
tuğla düzenlemelidir. Alışap merdivenlerle üst katlara ulaşılır. Dar bir orta mekân ve ona açılan 
odalar bulunur. Tavan ve tabanlarda ahşap duvar çatkıları arasında çatlaklıklar ve bozulmalar 
mevcuttur. Dıştan iyi görünen yapının içinde bozulmalar mevcuttur. Odaların içerisinde yüklük 
ve lavabolar bulunur. Dikdörtgen formlu pencereler giyotin tarzda ve alışap çerçevelidir. Yapının 

alt katları taş üst kalı bağdadidir. Üst örtü ala-
turka kiremitle kaplıdır. Arka cephede özellikle 
en üst kat ve çatıda yeşillikler binanın etrafını 
sarmaktadır.
  Günümüzde kullanılmamaktadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

39

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 21.01.2015-2299 

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan sivil mimarlık örneği konut; oldukça bakımsız durumda 
olan konut sokağın köşesinde konıımlanmıştır. 
 Ön cepheden iki katlı yan arka cepheden tek katlıdır. İki giriş kapısı vardır. Ahşap çatkı 
arası tuğla malzemenin üstü sıvalıdır. Üst örtü dört omuz kırma çatı olup alaturka kiremit kaplı-
dır. Çatının ortasında önemli derecede çökme mevcuttur. Yapının güney cephesinde (yol kenarı) 
iç mekânda ve duvarlarda üst aksanda çöküntüler bulunur. Pencereler dikdörtgen formda olup 
giyotin tarzdadır. Konutun etrafını saran yeşillikler yapıya büyük ölçüde zarar vermiştir. İçine 
girilemediği için plan ve detaylar anlaşılamamıştır.
 Geleneksel Ünye evlerinden olmakla birlikte 
orijinal haline dönüştürülebilmesi için büyük öl-
çüde elden geçirilmesi gerekmektedir.

20. yüzyıl

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



626

ÜNYE / Burunucu Mahallesi 

349

-

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 19.02.2016-3278 

3- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Burunucu Mahallesi’nde bulunan yapı, bodrum+ zemin katlıdır.
Bodrum katı moloz taş, zemin katı ahşap çatkı arası taş ve harman tuğlası dolgu malzemeli ola-
rak gözüken tescilsiz yapının çatısı kırma, üç cephesi giyotin pencereli, bir cephesi giyotin ve 
açılır kanatlı kare penceredir. Özgün kapısı ve iç mekân detayları bulunmamaktadır. 
 Yapım tekniği dışında mimari özelliği yoktur.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

39

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 19.02.2016-3279

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan, iki katlı olan taş binanın alt katında yan yana iki bakırcı 
dükkanı yer almaktadır. Ön cephede iki dükkanın arasında taş bir sütun bulunmaktadır. Katları 
birbirinden ayıran ve kademeli şekilde yapılmış olan orijinal taş silmelerin üzerinde yer yer 
aşınmalar ve dökülmelerin meydana geldiği görülmüştür. Dükkanların ayrı ayrı girişleri olup, üst 
kata da farklı bir açıklıktan girilmektedir. İç mekanda, üst kata oldukça yıpranmış, bazı kısımları 
tamamen kırılarak kopmuş ahşap merdivenlerle ulaşılabilmektedir. Bu katta üç oda ve hem tuva-
let hem banyo olarak kullanılan kısım bulunmaktadır. 
 Giyotin tipli pencerelerin camlarının bazıları kırılmıştır. İçten düz ahşap, dıştan ise sacla 
kaplı olan üst örtünün orijinalde kiremitle kaplı 
olduğu, ancak zamanla bozulduğu için sacla 
kaplandığı alt kattaki dükkan sahipleri tarafın-
dan şifahen belirtilmiştir. Üst örtünün ahşap olan 
saçak kısmı da oldukça yıpranmış durumdadır.  
 Söz konusu taşınmaz, genel durumu itibariy-
le oldukça yıpranmış olup, alt kat iş yeri olarak 
dizayn edildiği için üst kata nazaran daha kulla-
nılabilir haldedir. 
 Yapının ön cephesindeki katları birbirinden 
ayıran ve kademeli şekilde yapılmış taş silmele-
rin orijinal dokusunu korumuş olmasına karşın, 
özellikle üst kat olmak üzere genel durumu itiba-
riyle oldukça harap durumdadır. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Burunucu Mahallesi’nde bulunan yapı zemin+iki katlı ve bodrum katından oluşmaktadır. 
Yapıda genel olarak tahribat söz konusudur
 Bodrum moloz taş malzemelidir. Onun üzerinde yer alan katlar tuğla üzeri sıvalıdır. Denize 
bakan cephe ahşap giydirilmiştir. Pencereler dikdörtgen formlu olup giyotin tarzdadır. Çatı ala-
turka kiremitle kaplıdır. Çatı altı ahşaptır. Bodrum ve üstündeki kata kuzey yöndeki açıklıklardan 
giriş sağlanır. Batı yöndeki ana giriş kapısına merdivenlerden ulaşılır. Katlar birbirinden bağım-
sız planlanmışlır Odalar orta sofaya açılır biçimlidir. Taban ve tavan ahşaptır. Ancak büyük 
ölçüde elden geçirilmiş ya da tahrip durumdadır.

  Yapı özellikle denize bakan cephesinde 
kaplamalar olsa bile orijinalliğini ve Ünye Evi 
özelliğini korumaktadır. Ancak diğer cephelerde 
ve içinde müdahaleler fazladır. Güney yönde 
bodruma dıştan bitişik ocak izleri vardır. Katlar 
kota göre dıştan merdivenlerle çözülmüştür. Ya-
pının denize bakan cephesi simetri ve malzemesi 
açısından iyi durumdadır. Diğer cephelerde si-
metri ve orijinal malzeme bozulmuştur. 

KONUT

ÜNYE / Burunucu Mahallesi

346

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 09.06.2016-3575

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



629

2018

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi 

190

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 10.11.2016-3896

29- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi, Kentsel sit alanı dışında, plan onama sınırı içinde kalan konut, bodrum, 
zemin, ara kat ve üzerindeki kattan oluşur. 
 Bağdadi cepheleri sıvalıdır. Üst örtü alaturka kiremitle kaplıdır. Üst kattaki pencereler daha 
büyüktür. Yan (sağ) cephede  bulunan kapı sonradan kapatılmıştır. Bu cephedeki pencereler 
de dikdörtgen formludur. Pencere düzenlemesinde simetri gözetilmiştir. Tepede çatı penceresi 
vardır.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KONUT

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

212

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.11.2016-3896

16- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Çamurlu Mahallesi’nde bulunan yapı zemin+iki  katlıdır. Ön cephede yarım bodrum bulu-
nur. Yola bakan cephe mimari olarak daha iyi durumda olmasına rağmen, arkaya doğru yan 
cephelerde müdahaleler ve bozulmalar mevcuttur. Giriş kesme taş, üst kat ahşap çatkı arası taş 
dolgudur. Giriş yüksek tutulmuştur. Üst kattaki dikdörtgen formlu pencereler giyotin tarzdadır.
 Taştan inşa edilen zemin kat pencereleri kesme taştan sövelerle çevrilmekte ve üst kat pence-
relerine göre daha küçük olarak yerleştirilmiştir. Üst kat bağdağdi tekniğiyle yapılmış olup, yola 
bakan cephede 8 adet giyotin pencere bulunmaktadır. 
 Üst örtüsü kırma çatılı olan yapı, alaturka kiremitle kaplıdır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



631

2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

103

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 02.09.2016-3746

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı dışında, plan onama sınırı içinde kalan konut, zemin ve 
üzerindeki kattan oluşur. 
 Ana yol üzerindeki kısmında bodrumu vardır. Alt kat moloz taş, üst kat harman tuğla malze-
melidir. Alt katta tuğla taş arasında müdahaleler ve eklentiler görülür. 
 Terkedilmiş konutun arka cephede tuvalet eklentisi mevcuttur. Girişin karşısındaki odadan üst 
kata ahşap sarmal merdivenle ulaşıldığı görülmektedir. Odalarda ocaklık bulunur. Çatı kırma 
alaturka kiremitle örtülüdür. Pencereler geniştir. Tavan ve tabanın ahşap olduğu görülmektedir.
 

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

1723

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 10.11.2016-3896

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde kalan konut bodrum+iki katlıdır. Yenilenen çatı 
alaturka kiremitle örtülüdür. Zemin ve ara katta pencereler taş sövelidir. Üst kat pencereler ahşap 
çerçeveli ve dikdörtgen formludur. Cephelerde üst katta dört,ara katta beş pencere vardır. Üst 
kattaki pencereler ince uzun, ara kattakiler nispeten daha dar ve kısadır. 
 Zemin ve alt kattaki duvarların köşeleri taş ile vurgulanmıştır. Konutla kot farkından dolayı 
hem ara kattan hem bodrumdan giriş vardır. Ara kattaki giriş kanatlı ahşap açıklıkla sağlanır. 
Bu bölüm taç kapı ile vurgulanmıştır. Karşısındaki benzer mimari üslupta yapılmış tescilli konut 
ve sokak dokusu ile bütünlük içerisindedir.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



633

2018

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi 

233

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K. 24.02.2017-4180

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, Gemicioğlu Sokağı’nda bulunan yapı yola paralel bir 
şekilde uzanmaktadır.
 Yapı orijinalde iki katlı olup, alt kat girişi güney, üst kat girişi ise batı cepheden sağlanmış-
tır. Ahşap olan üst katı yıkılmış olan taşınmazın ayakta sadece alt kat duvarları kalmıştır. Bütün 
pencere ve kapı söveleri ile yapının köşeleri ve kat araları kesme taşla vurgulanmış olup, cep-
helerinde yığma taş kullanılmıştır. Pencereler dikdörtgen formludur. İç kısımda odaların duvar-
larının temel izleri görünmektedir. Dört taş basamakla ulaşılan güney cephedeki giriş kapısının 
bulunduğu açıklığın hemen karşısında ocak, sağında ise mutfak kısmının olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapının iç kısmı ile duvarlarında yer yer bitki ör-
tüsü görülmektedir. 
 Ayrıca, duvarlarda sonradan sıvanan bazı 
kısrmlann döküldüğü ve doğu cephenin bir kısmı-
nın yine sonradan tuğla malzeme ile yenilendiği 
görülmüştür.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



634

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

38

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.02.2017-4175

4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan yapının mevcutta zemin katının doğu cephesi dış duvarıyla 
kuzey ve güney dış duvarlarının bir bölümü ayakta kalmıştır. Duvarların üst bölümleri ve yapının 
iç temel bölümünü bitki örtüsü kaplamıştır.
 Yapıdan arta kalan mevcut duvarlar taş örgülü, pencereleri taş söveli, cephe köşeleri birle-
şimleri kesme taş olup doğu duvarında profilli kat silmesi bulunmaktadır.
 Doğu duvarında duvar boyunca 4-5 cm. genişliğinde çatlaklar mevcuttur. 
 Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



635

2018

KONUT

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

214

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4896

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Çamurlu Mahallesi’nde bulunan yapı zemin+bir kattan oluşmaktatır. Düzgün kesme taş, mo-
loz taş kullanılarak inşa edilmiştir. 
 Yapının köşelerinde ve kat silmelerinde bordür şeklinde düzgün kesme taş ve diğer yerlerde 
moloz taş, pencere üstlerinde tuğla malzeme kullanılarak cepheye estetik görünüm verilmiştir. 
Yapıda dikdörtgen formlu pencere uygulaması görülmektedir. Üst örtü tamamen yıkılmış vaziyet-
tedir. 
 Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



636

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi 

215

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4897

29- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi’nde bulunan yapı zemin+iki kattan oluşmaktatır. Düzgün kesme taş ,mo-
loz taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. 
 Yapının köşelerinde kat ve tavan silmelerinde bordür şeklinde düzgün kesme taş malzeme 
kullanılarak cepheye estetik görünüm verilmiştir. Yapıda dikdörtgen formlu pencere uygulaması 
görülmekte olup, bazı pencereler sonradan tuğla malzeme örülerek kapatılmıştır. Ahşap pencere 
aksamlarının  çoğu mevcut değildir. Üst örtü büyük oranda yıkılmış vaziyettedir. 
 Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



637

2018

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

190

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4890

66- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

  Hamidiye Mahallesi’nde bulunan yapı bodrum+iki kattan oluşmaktatır. Taş ve tuğla malzeme 
kullanılarak inşa edilmiştir. 
 Yapının zemin katı ve birinci katı orjinal olup, ikinci katı büyük oranda değişikliğe uğramış ve 
yapının yan ve arka cephelerine betonarme eklentiler yapılmıştır. Yapınır orjinalinde dikdörtgen  
formlu pencereler kullanılmış olup, üst katında ve diğer cephelerde pencere formu büyük oranda 
değişikliğe uğramıştır.
 Yapı günümüzde hala kullanılmaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



638

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi 

192

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4891

11- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi’nde bulunan yapı bodrum+iki kattan oluşmaktatır. Düzgün kesme taş ve 
ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. 
 Cephelerinde bağdadi duvar tekniği kullanılmaktadır. Yapının köşelerinde ve kat silmelerin-
de ahşap hatıl uygulaması görülmektedir. Dikdörtgen formlu ahşap pencerelere sahiptir. 
Arka cephesine sonradan orjinalinde olmayan tuğla malzemeden ilave bölme yapılmıştır. 
 Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



639

2018

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

192

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4894

17- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Hamidiye Mahallesi’nde bulunan yapı bodrum+iki kattan oluşmaktatır. Düzgün kesme taş 
malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. 
 Girişler ön cepheden olup, üst katı sonradan yapılan büyük oranda yıkılmış ahşap merdiven 
ile geçiş yapılmaktadır. 
 Dikdörgen formlu pencere uygulaması görülmektedir. Yapının giriş cephesinin sağ tarafında-
ki eklentinin sonradan yapıldığı tahmin edilmektidir.
 Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



640

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi 

190

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4888

16- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi’nde bulunan yapı bodrum+iki kattan oluşmaktatır. Taş ve ahşap malze-
me kullanılarak inşa edilmiştir. 
 Cephelerinde bağdadi duvar tekniği kullanılmaktadır. Dikgörtgen formlu ahşap pencerelere 
sahiptir. Yapının düzgün kesme taştan inşa edilmiş kemerli bir giriş kapısı bulunmaktadır.
Yapıda büyük oranda sıva dökülmeleri ve çatlaklar mevcut olup günümüzde kullanılmamakta-
dır. 

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



641

2018

KONUT

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

190

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 24.11.2017-4889

85- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

 Hamidiye Mahallesi’nde bulunan yapı, bodrum+iki kattan oluşmakta olup, yapının yarısı 
günümüze ulaşmış, diğer yarısının yerine ise yüksek katlı yeni bir bina inşa edilmiştir.
 Yapıda ahşap ve taş malzele kullanılmıştır. Dikdörgen formlu ahşap giyotin pencereler bulun-
maktadır. Yapının köşelerinde ve kat silmelerinde ahşap hatıl uygulaması görülmektedir.
 Yapının bahçeye bakan geniş cephesindeki birinci kattaki pencere yerlerinin sıvanmış ol-
duğu ve hemen solundaki pencerelerinde sonradan değiştirildiği anlaşılmaktadır. Yapının arka 
cephesininde sarmaşıklarla kapandığı görülmektedir. Yapıda yer yer bozulmalar görülmektedir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



642

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

1163

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 25.01.2018-5010

21- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’nde bulunan yapı, zemin+iki kattan oluşmaktadır. Düzgün kesme taş ve 
ahşaptan inşa edilmiştir. 
 Üst kat cephelerinde bağdağdi duvar tekniği kullanılmıştır. Yapı dikdörtgen formlu ahşap 
pencerelere sahiptir. 
 Yapının birinci katına geçiş sağlamak için konutun bitişiğine sonradan betonarmeden inşa 
edilmiş merdiven bölümü bulunmaktadır. Yapının arka cephesine de betonarme ekleme yapıl-
mıştır. 
 Yapı günümüzde konut olarak kullanılmaktadır.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



643

2018

KONUT

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

102

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 25.01.2018-5011

3- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

  Kaledere Mahallesi’nde bulunan konut, zemin+bir kattan oluşmaktadır. Düzgün kesme taş, 
tuğla ve ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.
 Yapının köşelerinde ve kat silmelerinde ahşap hatıl uygulaması görülmektedir. Dikdörtgen 
ahşap pencerelere sahiptir. 
 Yapının zemin katı büyük oranda değişikliğe uğramış ve günümüzde işyeri olarak kullanıl-
maktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



644

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi 

262

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 21.02.2018-5073

2-3-4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  Ortayılmaz Mahallesi, Yüzüncüyıl mevkiinde 1950’li yıllarda çekilmiş fotoğraf ve belgelerle 
desteklenen ikişer katlı konutların olduğu bilinmektedir. 
 Günümüzde tescilli olan parsellerde tek katlı, betonarme cafe binası ve bahçesi bulunmakta-
dır.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



645

2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

104

Özel

Konut

Samsun K.V.K.B.K 25.04.2018-5234

1-2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi’ndeki yapı kalıntısı tescilli hamama bitişik durumdadır. Yapının kısmen 
moloz taşlarla örülmüş zemin kısmı ve güney cephe zemin taş duvarının üzeri tuğladan örülmüş-
tür. 
 Giriş batıdan sağlanmakta ve ortada dikdörtgen silmeli giriş kapısı bulunmaktadır. Giriş 
kısmının kuzey yanında bir adet, güney yanında ise iki adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır.
 Giriş kapısı silmeli ve giriş seviyesinden bir basamak üstedir. Pencerelerin etrafı silmeli ve 
simetriktir. Kapı ve pencerelerdeki silmelerde geleneksel Ünye kesme taş malzeme kullanılmıştır. 
Doğu cephesi tescilli hamama güney cephesi hamamın odunluğuna bitişiktir.

-

KONUT

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



646

BAHÇE KAPISI

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

190

Özel

Bahçe Kapısı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

5328.30- R-D-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi, Musa Ağa Sokak, No:33,33/A’da bulunan, moloz taş avlu duvarı 
üzerinde bulunan taş avlu kapısının söveleri bir kaval ve bir düz silmenin iç içe tekrarıyla hare-
ketlendirilmiş olup, lento kısmına yakın dönemde beton dökülmüştür. 

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



647

2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

39

Özel

Bahçe Kapısı 

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2328.30-V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi,  Medrese Sokak, No: 14‘de bulunan taş avlu kapısının üst kısmının bir 
bölümü tahrip olmuştur. 
 Kapı en içte açılı biçimde pahlanmıştır. Düzgün kesme taşlardan yapılmış çerçevenin iki ya-
nında dikdörtgen prizma ön yüzleri üçgen prizma biçiminde kabartılmış kaidelere oturan ince 
birer sütun bulunur. Sütun ve korihth üsluplu başlıkları arasında kaval silmeli bir bilezik bulunur. 
Başlıklar uçları aşağı dönük akanthus yapraklarıyla bezenmiştir. Başlıkların arasında eksende 
yatay dikdörtgen pano üzerinde eski yazı R.1323 (M.1907) yapım tarihi okunmaktadır. Pano-
nun iki tarafında uçları aşağı dönük akanthus yaprakları üzerinde küçük birer kare, taş yastık üst-
teki öne doğru çıkma yapan lentoyu destekler. 
Onların da dışında dört yönden oluklandırılmış 
içleri prizma biçiminde kabartılan birer kaset 
bulunur. 

20. yüzyıl

BAHÇE KAPISI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



648

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi 

220

Özel

Bahçe Kapısı 

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

3- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan kapının yalnızca blok 
taşlardan oluşan kare kesitli söveleri günümüze ulaşmıştır. 
 Blokların kuzey yüzü geniş plastırlar biçiminde düzenlenmiştir. Plastırların kaideleri kareye 
yakın dikdörtgen biçimli olup göbek kısımları silmelerle soluklandırılmış dikdörtgen kasetlerden 
oluşur. Gövdeyle kaide arasında cepheden taşkın, kademeli ve profillendirilmiş silmelerden olu-
şan bölüm cepheden hafif taşkındır. Kompozit başlıklar üzerinde ikişerli düzenlenmiş ölçütler ile 
iki sıra uçları kıvrılarak aşağı dönen akanhthus yaprak sırası bulunur. Başlıkla gövdenin birleştiği 
yerde birer bilezik bulunur. Hangi yıllarda yapıldığı bilinmeyen kapıların nereye ait olduğu da 

bilinmemektedir. 

20. yüzyıl

BAHÇE KAPISI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



649

2018

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi 

216

Özel

Bahçe Kapısı 

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

228.30-R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Taşbaşı Caddesi’nde bulunan İnönü İlkokulu tamamı düzgün kesme taş 
kapı bugün bir ilkokulun bahçe kapısı vazifesi görmektedir. 
 Kapı üç yönden Kaval ve düz silmelerin iç içe yerleştirilmesiyle oluşan bir çerçeve içine 
yerleştirilmiştir. Söve kısımları öne doğru taşırılmıştır. Bu bölümlerinin önünde ikişer ince gövdeli 
sütun bulunur. Sütunlar daire kesitli birer kaideden sonra yatay dikdörtgen prizma biçimli diğer 
kaideye oturur. Kaidelerin ön yüzünde oluklu silmelerle çevrelenmiş ikişer kasetle hareketlen-
dirilmiştir. Sade başlıklarının gövdeyle birleştiği noktalarda kaval silmeli bilezikler mevcuttur. 
Başlık üzerindeki yastıklar da silmelidir. Yine kademelendirilmiş, profilli silmelerle geçilen lento 

altındaki sütunlara oturur. 
 Statik açıdan son derece iyi durumdadır. 

20. yüzyıl

BAHÇE KAPISI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu Sokak’ta taştan inşa edilen avlu kapısı benzerleri arasın-
da en anıtsal olanlardan biridir. 
 Sokak kotunun bir miktar üzerinde kalan kapıya iki basamakla ulaşılmaktadır. Taş bir çerçe-
ve içine alınan kapı dıştan içe doğru dört kademeli olarak daralan çerçeve içine yerleştirilmiştir. 
Çerçeve en dışta düzgün kesme taşlardan oluşa düz bir satıhla çevrelenir. Saçakların hemen 
üzerinde başlığı kuşatan kaval silmeden sonra üç sıra akanthus yaprağı hakkedilmiştir. Sütun 
başlığı üst üste üç geometrik bezemeli silme ile sonlanır. İlk bakışta sarığı andıran bu kabart-
ma, söz konusu evin ilk sahiplerinin sokağa adını veren kadıları simgelediğini düşündürmekte-

dir. Saçaklık kısmının ortasında yuvarlak kemer 
biçimli bir pano içinde eski yazıyla Maaşallah 
ve 1325 yazısı okunmaktadır. İnşa tarihi buna 
göre 1909’dur. Kabartma yazının arka fonu ya-
rım daire biçimli şems motifinden çıkarak etrafa 
yayılan ışınlardan oluşur. En dışta panoyu küçük 
akanthus yaprakları dolanır. Taşların yüzeylerin-
de aşınmalar meydana gelmiştir. 

BAHÇE KAPISI

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

103

Özel

Bahçe Kapısı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

3028.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

103

Özel

Bahçe Kapısı

Samsun K.T.V.K.B.K 26.04.2007-1223

728.30-V-B/R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, Kadılar Yokuşu Sokak’ta bitki örtüsü altında kalan ve yalnızca bir sövesi 
ayakta olan taş avlu kapısının sütunu kompozit başlıklıdır. Üzerinde akanthus yaprak oymaları 
bulunur. 

20. yüzyıl

BAHÇE KAPISI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KORUMA DUVARI

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

-

Özel

Koruma Duvarı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Paşabahçe mevkiindekinde bulunan koruma duvarı yaklaşık 6-8 m. yük-
sekliğinde olup, tamamen moloz yığma taştır. Ünye Sancak Beyi Haznedarzade Süleyman Paşa 
tarafından yaklaşık 1808 tarihinden sonra Paşabahçe mevkiinde bir saray yaptırmıştır. 
 Günümüze ulaşamayan yapının koruma duvarı Terme Caddesi’nden Tepebaşı Caddesi’ne 
doğru uzanır.

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

110

Özel

Konut

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387 

0928.30 V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi, Kazancılar Caddesi, No:56 adresinde bulunan yapı zemin kat işyeri 
üst kat konut olarak kullanılmaktadır. Giriş her iki cepheden sağlanmaktadır. Yapının ikinci 
katına güney cephe ortasından taş söveli ve demir kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Taş profil 
saçaklı, kırma çatılı ve çatı alaturka kiremitle kaplıdır.
 Zemin katı işyeri olarak kullanılan binanın üst kat doğu ve güney cephelerinde ikili düzende 
altışar pencere yer almaktadır.
 Kuzey cephesi sağır olan binanın batı cephesinde bir mazgal pencere bulunmaktadır. Kat 
araları taş profil silmelidir. Köşeler yuvarlatılmış kesme taştan, aralar yığma taşla yapılmış üzeri 
sıvalıdır. Pencereler dikdörtgen profilli ve giyotin 
tiplidir.
 Pencere üstlerinde pişmiş topraktan yapılmış 
havalandırma delikleri mevcuttur.

-

İŞYERİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Belediye Caddesi, No:27/A,27-35’te kuzey-güney doğrultulu, dikdört-
gen planlı moloz taş yapı tek kattan oluşmaktadır ve dıştan dört pahlı kırma çatıyla örtülüdür. 
 Çatı altındaki birkaç kademeli profilli silmeden sonra düz pahlı silmeden oluşan bir alınlık 
silmesi tüm cepheleri dolanır. Cephelerin birleştiği köşelerdeki hayli geniş yüzeyli, düz pahlı dü-
şey silmelerin ortaları bir miktar içe çekilip yuvarlatılmıştır. Tüm dikdörtgen biçimli düz pahlı çer-
çeveler içine yerleştirilen pencereler ile kapılar içiçe geçmiş düz silmelerle hareketlendirilmiştir. 
Pencerelerin lento üstleri, cepheden taşkın ve sövelere uzanan aşağı dönük iki kolu çerçevelerin 
üst sınırlarında sonlanan şapkavari düzenlemeler bulunur. Kapı ve pencere üzerlerindeki tuğla 

örgü kemerler statik zorunluluktan kaynaklanıyor 
ve boşaltma kemeri vazifesi görüyor olabilir. Ku-
zey cephe eksenindeki kapı kesme taş bir çerçe-
ve içindeki, görece derin niş içne yerleştirilmiştir. 
Nişin doğu ve batısı dışa doğru açılandırılmıştır. 
Kapı üzerindeki yatay dikdörtgen pencere açık-
lığıyla kapı arasındaki eliptik pano günümüzde 
boştur. Üç kapının bulunduğu doğu cephe iki 
plastırla üç eşit yüzeye bölünmüştür. Eksenin 
kuzeyindeki ve güneyindeki yüzeylerde kapılar 
içte kalırken pencereler köşelere yakındır. 
 Günümüzde işyeri olarak kullanılan yapı 
statik açıdan iyi durumdadır. 

İŞYERİ

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

48

Özel

İşyeri

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

1,2, 3, 4, 5 28.30 - V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kaledere Mahallesi, Yenice Sokak’taki doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı, 
iki katlı tarihi hanın zemin katı düzgün kesme taş, üst katları moloz taştan inşa edilmiştir. 
 Üst örtüsü günümüze ulaşmayan yapının alınlık silmesi düz pahlıdır. Pencereler taş per-
vazlar içine yerleştirilmiştir. Kat aralarını cepheden taşkın kaval denizlik silmesi geçer. Güney 
cephede alt kat üç kemerlidir. Günümüzde kemer içleri eksendeki dışında örülerek kapatılmıştır. 
Eksendeki kemerli bölüm iki pencere açıklığı bırakılarak çevresi moloz taşla örülmüştür. Kemer 
yayları düzgün kesme taşlardan oluşur. Üst katta cephe yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiş beş 
pencerenin lentoları kademeli, düz silmelerle sınırlanmıştır. Kuzey cephede kat arası kaval silme 
ile geçilmiştir. Üç kemerden doğudaki diğerle-
rinden bir miktar geniş tutulmuştur. İçleri örüle-
rek kapatılmıştır. Üst katta pencere denizlikleri 
birbirleriyle birleştirilerek tüm cepheyi boydan 
boya geçen bir silmeyle hareketlendirilmiştir. 
Yuvarlak kemer biçimli pencereler iki plastır-
la üç yüzeye bölünmüş olup pencereler ikişerli 
biçimde bu yüzeylere yerleştirilmiştir. Doğu ve 
batı cephelere başka binalar bitiştirilmiştir. Üst 
örtüsü tamamen yıkılmış yapının pencere doğra-
maları da günümüze ulaşmamıştır. 
 Kat döşemesi de yıkılmış olan yapı oldukça 
bakımsız ve statik açıdan son derece kötü du-
rumdadır. 

ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

35

Özel

Taşınmaz

Samsun K.T.V.K.B.K 21.10.2001-333

2028.30-V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

KEFELİ HAN

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Ortayılmazlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde zemin üzerine iki katlı, orta sofalı, avlulu 
ev dıştan saçakları hafif dışa taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. 
 Kat aralarını düz pahlı silmeler geçer. Tüm ana mekân pencereleri dikdörtgen biçimli nişler 
içindedir.  Doğu cephede tüm katlar düşey bir silme ile iki yüzeye ayrılmış ve her kata ait altlı üstlü 
simetrik beşer pencere kuzeyden itibaren iki+üç biçiminde yerleştirilmiştir. Güney cephede zemin 
katın bir bölümü izlenebilmektedir. Orta kat eksenindeki kapıya doğudan uzatılan merdivenin 
çıktığı verandadan ulaşılır. Kapının doğu ve batısında ikişer pencere bulunur. Son kat eksenindeki 
cumbayı altta verandaya oturan iki destek taşır. Güney cephesinde iki, doğu ve batı cephelerinde 

birer cumba penceresi mevcuttur. Eksenin iki ya-
nındaki ikişer pencere alt kattakilerin aksındadır. 
Batı cephenin kot farkından dolayı bir kısmı izle-
nebilen zemin katın dört küçük penceresi zeminle 
yüze yüzdür. Orta ve son katlardaki beşer pen-
cere yüzeye eş aralıklarla altlı üstlü simetri göze-
tilerek yerleştirilmiştir. Kuzey cephede eksenden 
itibaren güney köşeye dek çıkma yapan mekanın 
her katında ikişer pencere bulunur. Çıkmanın ba-
tısında yine katlara açılan birer pencere mevcut-
tur. 
 Günümüzde Halk eğitim merkezi olarak kul-
lanılan bina yakın dönemde aslına uygun biçim-
de restore edilmiş olup statik açıdan iyi durumda-
dır. 

OKUL

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

263

Özel

Okul

Samsun K.T.V.K.B.K 14.02.2007-1055

1428.30-R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

SARAY CAMİ

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi

222

Özel

Cami

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

128.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

18. yüzyıl

 Hamidiye Mahallesi, Saray Bahçesi Sokak, No:2’de bulunan kareye yakın dikdörtgen planlı 
cami kitabesine göre H. 1132 (M.1719) tarihinde Ünye’ye özgü Ünye taşı adıyla anılan pembem-
si kesme taştan inşa edilmiştir. 
 Dıştan saçakları cephelerden hayli taşkın dört pahlı kırma çatıyla örtülü yapının yan dönel 
tipteki alt pencereleri dikdörtgen biçimlidir. Cephe köşelerinde düşey kaval silmelerin oluşturduğu 
iki yüzlü ve oluklu sütünce vari strüktürle vurgulanmıştır. Kuzey cephe ekseninde, üç yönden dikdört-
gen biçimli taş çerçeveye alınmış, yuvarlak kemer biçimli cümle kapısını en içte kademeli silmeler 
çevreler. Silmelerin hemen ardından gelen bezeme art arda devam eden stilize çiçek kabart-
malarıdır. Çerçeve üzerinde dikdörtgen kitabesi 
bulunur. Oluklu silmelerden oluşan çerçevenin de-
nizlik ve lentolarının iki yanında birer çiçek motifi 
bulunur. Cephenin kuzey köşesine minare kaidesi 
saplanır. Pencerelerden kuzeydekiler hariç diğer-
leri harime oldukça derin yuvarlak kemer biçimli 
nişler içinde yansır. Kadınlar mahfili harimin üçte 
birlik alanı kadar olup, altta dört ahşap destek ta-
rafından taşınır. Sivri kemerli, taş mihrap nişini iki 
yanda birer vazodan çıkan ve ardı ardına devam 
ederek kemer ortasında buluşan, stilize akanthus 
yaprak kabartması çevreler. 
 Tadilatlar yapılan ve günümüzde ibadete açık 
olan yapı statik açıdan oldukça iyi durumdadır.  
Minaresi sonraki dönem eklemesidir. 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

264

Özel

Cami

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

128.30-L-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Cami Sokak No:12’de Kitabesine göre H.1113 (M.1720) tarihin-
de Hacı Osman Ağa tarafından inşa ettirilen cami yıkılarak yerine yeni bir cami yaptırılmış ve 
1983 yılında yapılmış tescili yakın dönemde kaldırılmıştır. 
 Kuzeyde bulunan tek şerefeli minare orijinaldir. Kare kaideli, tek şerefeli minarenin pabuçlu-
ğu üzerindeki bilezik burmalıdır. Külah altı ve şerefe altlarını testere dişi silmeler dolanır. Tamamı 
düzgün kesme taştır.  

18. yüzyıl

HACI OSMAN AĞA CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Yaycı Mahallesi, Orta Mahalle Mevkinde hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinemeyen 
caminin haziresindeki mezarlardan bazıları 18. yüzyıla dek gitmektedir. 
 Kareye yakın planlı, iki katlı harimin köşelerindeki kurtağızlarından ahşap geçme tekniğiy-
le inşa edildiği aşikârdır. Zemin kat ahşap üst kat bağdadi olup tüm pencereleri dikdörtgen 
biçimlidir. Kuzey ve batıda birbiriyle bağlantılı bir veranda bulunur. Kuzey cephe ekseninde 
cümle kapısı mevcuttur. Kuzeydoğu köşede sonradan yapılmış minare bulunur. Kuzeydeki cümle 
kapısının aksında koridordan harime açılan kapı, kapının iki yanında birer pencere açıklığı 
bulunur. Kuzeydoğu köşede üst kata çıkan merdivenler ve minare kapısı bulunur. Güney kısım 
dışında tüm harimi dolanan kadınlar mahfilinin 
altları sonraki dönemde lambri ile kapatılarak 
harim alanı küçültülmüştür. Mahfili taşıyan alt 
ve üstteki ahşap “T” destekler orijinaldir. Harim 
tavanında tahtalar merkeze doğru açılandırıla-
rak oturtulduğundan merkezde tavanın en alçak 
yeri olan göbeğe üç kademeli bindirme tavan 
yerleştirilmiştir. Köşelerde istiridye motifleri göze 
çarpar. Harim duvarları lambri kaplanmıştır. Alt 
pencerelerin doğramaları değiştirilmiştir. Ona-
rım gördüğünden orijinal biçimini büyük oranda 
yitirmiştir. 

ÜNYE / Yaycı Mahallesi 

117

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 17.06.2010-2626

7G38-A-03-C-1-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

18. yüzyıl

KABADİREK CAMİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Çatak  Mahallesi, Balcılı Mevkiinde, kareye yakın planlı tek mekanlı caminin tamamı köşe-
lerdeki kurt ağızlarından da anlaşıldığına göre çivi kullanmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa 
edilmiştir. 
 Dıştan, kirişlemesi üstten kaplamalı saçakları hayli taşkın kırma çatı ile örtülmüştür. Saçak kö-
şeleri yuvarlatılmıştır. Cami büyük ebatlı taşlar üzerinde yükseltilerek zeminden gelecek olumsuz 
etkilerden yalıtılmıştır. Kadınlar mahfilinin neredeyse harimin tamamını kaplaması nedeniyle iki 
kat algısı oluşturan yapıda kuzey cephenin alt katı caminin üçte birlik alanı kadar içe çekilerek 
bir son cemaat alanı oluşturulmuştur. Alanın batısı kapatılarak imam odasına dönüştürülmüş-

tür. Burayı dört ahşap destek taşır.  Son cemaat 
yerinin üstü kirişlemesi üstten kaplamalıdır. Cep-
henin batısında bir kare pencere bulunur. Batı 
cephede eksendeki alt pencere diğerlerinden 
geniştir. Pencerenin kuzeyindeki diğeri daha kü-
çüktür. Söz konusu cephenin tek üst penceresi 
eksenin kuzeyindedir. Güney cephede iki alt ve 
bir üst pencere bulunur. Doğu cephede de ek-
sende bir alt eksenin kuzeyinde bir pencere mev-
cuttur. Harimde kadınlar mahfili mihrap önünde 
küçük bir alan bırakacak kadar güneye uzatıl-
mıştır. Mahfili altta dört ahşap destek taşır.

ÇATAK AHŞAP CAMİ

ÜNYE / Çatak Mahallesi

-

Özel

Cami

Samsun K.T.V.K.B.K 13.01.2011-2925

52213 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



661

2018

YENİKÖY CAMİ

ÜNYE / Yeniköy Mahallesi

211

Özel

Cami

Samsun K.V.K.B.K 18.12.2015-3117

2- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Tekkiraz -Yeniköy Mahallesi, Okulyanı Mevkii, Kurna Deresi üzerindeki beton köprünün ba-
tısında ve mezarlık bitişiğinde bulunan kare planlı, iki katlı, kırma çatı Marsilya kiremitli cami 
ahşap geçme tekniğinde inşa edilmiştir.
 Kuzeybatı köşede bağımsız betonarme minaresi bulunmaktadır. Son cemaat mahalli lambri 
korkulukla çevrili olup üzeri ahşap doğramayla kapatılmıştır. Kuzey cephede üst katta dört, gü-
ney cephede her iki katta üçer pencere, doğu ve batı cephede ise her iki katta dörder pencere 
açıklığı vardır. Harimde mahfil ve tavan alt katta beş, üst katta ise altı ahşap direkle taşıtılmıştır. 
 Üst kata çıkan merdivenlerin yan yüzeyi ile mahfil kat döşemesinin tüm alt yüzeyi, mihrap ve 
minber ahşap lambri kaplanmıştır. Tavanda ah-
şap işçilikli tavan göbeği mevcuttur. Damla şek-
linde saçaklarla oluşturulmuş iç içe kareler her 
kademede çapraz yerleştirilerek üçgen bölümler 
elde edilmiş ve bu bölümlerin her biri açılı ke-
silmiş düz tahtalarla döşenerek farklı renklerde 
boyanmıştır.

20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



662

ÜNYE / Kelas Mahallesi 

-

Özel

Camii

Samsun K.V.K.B.K. 20.06.2017-4506

40- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

    Ünye İlçesi, Kales Mahallesi’nde bulunan ahşap camii iki katlı kareye yakın dikdörtgen 
planlıdır. Camii 8,35 m. x 9,50 m. ölçülerinde kurt boğazı tekniğinde yapılmış olup malzeme 
olarak ahşap kullanılmıştır. Camii tabanı kesme taş üzerine oturtulmuş ve bırakılan açıklıklar sa-
yesinde tabanın havalandırılması sağlanmıştır. Caminin üst katta yedi, alt katta üç olmak üzere 
toplam on adet penceresi bulunmaktadır
 Caminin dört adet kesme taştan basamaklarından çıkıldıktan sonra 1,95 m. genişliğinde üç 
tarafı açık bir son cemaat yerine geçilmektedir. Son cemaat yerinden harim kısmına geçiş ahşap 
orijinal bir kapıyla sağlanmaktadır.

 Mahfil katına çıkış harim kısmının kuzey-
doğu köşesinden çıkılmaktadır. “U” biçiminde 
yerleştirilmiş olan mahfil katının kuzey bölümü-
nün genişliği 2,33m. olup doğu ve batı kolların 
genişliği 1,55m. ölçülerindedir. Harim kısmında 
mahfil katını taşıyan beş adet dikme bulunmak-
tadır. Güney-doğu köşesinde bulunan vaaz kür-
süsü zemine yerleştirilmiştir.
 Caminin 1957 yılında tadilat görüldüğü 
kapı girişinde yazmaktadır.

-

KELAS AHŞAP CAMİİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



663

2018

ÜNYE / Burunucu Mahallesi 

1505

-

Cami ve Haziresi

Samsun K.V.K.B.K. 21.07.2016-3669

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Burunucu Mahallesi’nde bulunan Çömlekçi Camii, bir avlu içinde yer almaktadır. Caminin 
kuzey yönünde iki adet Osmanlı dönemi mezarının bulunduğu hazire yer alır. Yan tarafta wc ve 
şadırvan bulunur. Haziredeki mezar taşlarından biri 1138 tarihli Hatice Kadın’a diğeri 1139 
tarihli Muhammed Ağa’ya aittir. Erkek mezar taşı sarık başlıklıdır.
 Cami basit düzende oluşturulmuştur. Minare kaideden yükselmektedir. İçten taş dıştan sıvalı-
dır. Giriş kapısının üzerinde H.1235 (M.1819) tarihli inşa kitabesi bulunur.    
 Caminin içine girildiğinde duvarlarda ahşap çıtalar görülür. Minber ve vaiz kürsüsü yenidir. 
Mihrabın yanında rölyef taklidi üzenleme bulunur. Üst kat kadınlar mahfili bulunur. Ahşap tavan 
kuzey yöndeki dört ağaç direkle taşınır. 

18. yüzyıl

ÇÖMLEKÇİ CAMİ VE HAZİRESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



664

KURNA MEZARLIĞI

ÜNYE / Kurna Mahallesi

-

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 06.05.2004-919

136018 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

  İnkur Beldesi, Kurna Mahallesi’nde, Ünye-Akkuş yolu kenarında yer alan mezarlıkta H. 
1024’ten başlayan oldukça eski birçok mezar bulunmaktadır. Mezar taşlarında çok çeşitli be-
zemeler dikkat çeker. Hatta burada balbal şeklindeki mezar taşlarının bulunması hayli ilginçtir. 
Hala yeni gömü yapılan alanda çok sayıda yaşlı, kayın (gürgen), meşe, kestane cinsi anıtsal 
ağaçlar bulunmaktadır. 

17. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



665

2018

ÜNYE / Atatürk Mahallesi 

287

Özel

Mezarlık

Samsun K.T.V.K.B.K 26.04.2007-1223

15- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Atatürk Mahallesi, Çamlık mevkiinin doğusunda, deniz kenarında yer alan fener sebebiyle 
Fener Mezarlığı diye adlandırılan mezarlık oldukça geniş bir alana yayılmıştır. 
 Yeni gömü yapılmayan mezarlıkta geç Osmanlı dönemi mezarları yoğunluktadır. Çok sa-
yıda tahrip olmuş ve olmak üzere olan mezarın bulunduğu alanda mezar taşlarının özenli iş-
çilikleri dikkat çekicidir. Bazı mezar taşlarında okunan eski yazı tarihler şu şekildedir. R.1333 
(M.1914), R. 1338 (M.1919), H.1183 (M.1769), R. 1322 (M.1906), R. 1336 (M.1917) dir.
 Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında restorasyonu yapılmıştır.

18.-20. yüzyıl

ÇAMLIK MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



666

MEZAR TAŞLARI

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

264

Özel

Mezar Taşları

Samsun K.T.V.K.B.K 17.12.2009-2370

128.30-L-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ortayılmazlar Mahallesi, Hacı Osman Ağa Sokak’ta bulunan yaklaşık 80 adet sağlam ve 
bir kısmı mermer olan mezar taşlarının bir bölümünün Hacı Osman Ağa Camii haziresine ait 
olduğu, bir bölümünde başka yerlerden getirildiği bilgisi cami imamı ve mahalle muhtarından 
edinilmiş bilgidir. 
 Mezar kitabeleri eski yazı olup genel olarak H. 1185, 1125, 1243, 1255, 1293, 1327 
gibi tarihler okunmuştur. Bazıları sikke denen mezar taşı tipindedir. Üzerlerinde vazo, palmet, 
lotus, hayat ağacı, üzüm gibi motiflerle bezenmiş mezar taşları ilginçtir. 

18.- 20. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



667

2018

ÜNYE / Zembek Mahallesi 

-

Özel

Mezarlık

Samsun K.V.K.B.K 27.06.2013-1121

124413 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Zembek Mahallesi, Yukarı Zenbek Mevkiinde, hayli geniş mezarlık alanına hala yeni gömü 
yapılmaktadır. 
 İncelenen çoğunluğu kireç taşı mezar taşlarının üzerindeki tarih, yazıt ve bölgeye özgü be-
zeme ve şekillerin Sivri uçlu aletlerle, gayet primitif yöntemlerle oyulmuş olması dikkat çekicidir. 
Gayrimüslimlere ait olabileceği düşünülen bir takım mezarların taşları işlenmemiş ve yazıtsız-
dır. Taşların bazılarında R. 1255 (M.1839), R.1260 (M.1844), R.1277 (M.1861), R.1331 
(M.1915), R.1333 (M.1917), R.1325 (M.1904) tarihleri okunmuştur. Bu da mezarlığın en 
geç 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanıldığını gösterir. Çoğu mezar oldukça bakımsız 
durumda olup tahrip olan mezar sayısı oldukça 
fazladır. 

19. - 20. yüzyıl

ZEMBEK MEZARLIĞI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



668

MEZAR

ÜNYE / Keş Mahallesi

-

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Mezar

Samsun K.V.K.B.K 09.06.2016-3570

758- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

 Keş Mahallesi’nde bulunan mezar taşının üst kısmı kavuklu olup kavuk kısmının alt kısmında 
6 sıra Osmanlıca yazı bulunmaktadır. Blok kesme taşından yapılmış olan mezar taşı üzerinde 
(M. 1219)   tarihi   yazılıdır.   Ayak   taşı   oldukça  küçük  olup   üzerinde yazı bulunmamaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



669

2018

ÜNYE / Ortayılmazlar Mahallesi

260

Özel

Kilise

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

328.30-R-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

18. yüzyıl

YALI KİLİSESİ

 Ortayılmazlar Mahallesi’nde bulunan Yalı Kilisesi, dikdörtgen bazilikal planlı ve 3 nefli 
olan, cepheleri kesme taştan inşaa edilen yığma kagir bir yapıdır. Cephenin büyük bir kısmı 
bozulmuş olup, bozulan kısımlarda moloz taşlarla yamalar yapıldığı gözükmektedir. Pencere 
üstü, pencere altı ve saçak kısımlarında beton hatıllar geçilmiş olup, apsis kısmının üstü düz bir 
şekilde beton döşeme ile örtülmüştür. Kuzey ve güney cephelerde simetrik olarak dörder pencere 
olmasına rağmen, güney cephesindeki pencereler sonradan kapatılmıştır. Çünkü güney cep-
hesinin toprak zemini sonradan yükselmiş olup. pencerelerin ortalarına kadar toprakla kapalı 
olduğu gözükmektedir. Pencereler önünde demir parmaklıklar bulunmakta olup, yer yer eğril-
me ve kırılmalar dikkat çekmektedir. Yapı beşik 
çatılı olup.apsislerin üst döşemesinden açılan 
kapı çatı boşluğuna ulaşmaktadır. Çatı örtüsü 
marsilya tipi kiremit şeklindedir. Çatı üzerinde 
ortasında ikinci bir çatı çıkması bulunmaktadır 
Batı cephesinde betonarme bir eklentiyle bina 
yola bitiştirilmiş olup, kiliseye giriş bu ek yapının 
dar cephesinde bulunmaktadır.
 Kolonlu ve harap bir konumda olan eklenti 
kullanıma elverişli bir yapıya sahip değildir. Ap-
sis kısmında zeminde iki kademeli bir platform 
oluşturularak sahne kısmı elde edilmiştir. Kuzey 
taraftaki yan apsisin, iç duvarında küçük bir niş 
bulunmaktadır.

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



670

ÜNYE / Atatürk Mahallesi 

563

Özel

Kilise

Samsun K.T.V.K.B.K 16.03.2011-3015

128.30-G-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Atatürk Mahallesi, Ayanikola Mevkiinde, denizin yaklaşık 15-20 metre içerisinde küçük bir 
yarımada üzerinde inşa edilmiş olan kiliseden günümüze sadece apsis bölümü temel seviyesinde 
kalmıştır. Yarımadanın çevresi deniz dalgalanndan korunmak İçin moloz taşlarla örülmüş olup 
bazı bölümleri ayaktadır. Kilisenin bulunduğu ada ile anakara arasında yol olarak kullanılan 
yaklaşık bir metre yüksekliğinde moloz taşla örülmüş bir duvar kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin 
güneyinde vaftizhane olarak adlandırılan kesme taşla örülmüş bir bölüm bulunmaktadır.
Bu bölümün güney ve doğu yöndeki duvarların yaklaşık bir metresi sağlam durumdadır.

-

AYANİKOLA KİLİSESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



671

2018

AYANİKOLA VAFTİZHANE KALINTISI

ÜNYE / Atatürk Mahallesi

338

Özel

Vaftizhane

Samsun K.V.K.B.K 20.02.2013-786

428.30-G-A ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Atatürk Mahallesi, Ayanikola Mevkiinde bulunan Ayanikola Kilisenin güneyinde vaftizhane 
olarak adlandırılan kesme taşla örülmüş bir bölüm bulunmaktadır.
 Bu bölümün güney ve doğu yöndeki duvarların yaklaşık bir metresi sağlam durumdadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



672

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi 

219

Özel

Çeşme

Trabzon K.T.V.K.K 21.01.1998-3295

1428.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Taşbaşı Caddesi’nde bugün kreş olarak kullanılan eski konak avlusunda 
bulunan kare planlı çeşmenin yalnız güney cephesinde kurnası bulunur. 
 Diğer cepheleri sağırdır. Düzgün kesme taşta inşa edilen çeşmenin güney cephesinin iki kö-
şesinde ayaklı birer plastır cepheden öne çıkma yapar. Kaidesi üzerinde ve başlığı altında birer 
yarım, ortada ise tam daire kabartmalarla bezenmiştir. Aynalık üzerinde lire ya da lotusa ben-
zeyen bir kabartma mevcuttur. Alt kısmı ucundan ışınlar çıkan dairesel formludur. Alınlık silmesi 
kaval ve içbükey silmelerle geçilmiştir.  Dikdörtgen biçimli kurnasının iki yanındaki sekilerden 
doğuda kalan bir miktar tahrip olmuştur. 

 Musluk kısmı günümüze ulaşmayan çeşme 
iyi korunmuş vaziyettedir

20. yüzyıl

ÇEŞME

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

GÜZELKALE ÇEŞMESİ

ÜNYE / Güzelkale Mahallesi

106

Özel

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K 08.10.2015-2921

9- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Güzelkale Mahallesi’nde bulunan  çeşme; kesme taş malzemeli, kaş kemerlidir. Çift lülelidir. 
Sülüs hatlı onarım kitabesi vardır. 
 Ayna taşlarında Klasik Devir Osmanlı motifleri işlidir. Ancak büyük ölçüde tahrip olmuştur. 
Yalak kısmında tahribatlar mevcuttur. Çeşme musluklarından bir tanesi kullanılmaktadır. Çeşme 
bahçe içerisinde kalmaktadır. Karşısında cami vardır. Ancak kısmi bozulmalar mevcuttur. Üslup 
ve malzemesinden Klasik Osmanlı Dönemi’ne tarihlendirmek mümkündür.
 Çeşme oldukça iyi durumdadır.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



674

ÜNYE / Dizdar Mahallesi 

180

-

Çeşme

Samsun K.V.K.B.K. 08.06.2016-3574

7- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Dizdar Mahallesi’nde bulunan çeşmenin üzerinde 1938 tarihi yazılı olan taşınmaz kesme 
taştan yapılmıştır. 
 Yekpare taş ile örtülü olan ve orijinalinde kenetlerle tutturulan üst örtü bloğu kenetlerin ayrıl-
ması nedeniyle sonradan beton harç ile sabitlenmiştir. Bloğun ön kısmında saçak bulunmakladır. 
Yaklaşık 60 cm. derinliğinde olan yalak beton malzemeyle sonradan yapılmıştır. Ön cephede 
altta metal bir oluk yer almaktadır. Ayna kısmının üst köşeleri simetrik olarak yerleştirilmiş yelpa-
ze şeklinde silmelerle hareketlendirilmiştir. Saçak kısmının hemen altında iki sıra Osmanlıca kita-
be ve iki yanında birer tane demir kenet bulunmaktadır. Yine ön cephede simetrik olarak yerleş-

tirilmiş hayal ağacı motifleri, hayal ağaçlarının 
arasında ise iki adet rozet bulunmaktadır. Ay-
nanın orta kısmında daire formlu alan içerisinde 
dört sıra Osmanlıca yazı yer almaktadır. Zemin 
kotundan dolayı arka kısmı toprak altında kalan 
çeşmenin cephelerinin bazı bölümlerinde yosun 
izleri görülmekledir. 
 Genel durumu itibariyle sağlam durumda 
olan çeşmenin onarıma ihtiyacının olmadığı, an-
cak, yüzeylerinde ve çevresinde yosun izlerinin 
arındırılmasına yönelik temizlik çalışmalarının 
yapılabileceği kanaatindeyiz.
 

-

DİZDAR ÇEŞMESİ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



675

2018

ÜNYE / Hamidiye Mahallesi 

190

-

Kanalizasyon Hattı

Samsun K.V.K.B.K. 08.10.2015-2923 

18- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hamidiye Mahallesi’nde bulunan yapı taş örgü tekniğinde yapılmış olup üzeri beşik tonoz-
ludur. 
 Kuzey-güney doğrultulu uzun bir hat boyunca devam eden yapı yaklaşık 1.5 metre yüksekli-
ğinde ve 1.5 metre genişliğindedir. İnşaatın temel kazısı esnasında bir bölümü yıkılmış ve tahrip 
olmuştur. İncelemelerde bahse konu yapının şehrin kanalizasyon sisteminin bir parçası olduğu 
halen bazı evlerin giderlerinin bu hatla bağlandığı tespit edilmiştir. 
 Muhtemelen şehrin ilk kanalizasyon sistemine ait bir hat olup 19.yüzyıl sonu ya da 20.yüzyıl 
başlarında yapılmış olmalıdır.

19. yüzyıl

KANALİZASYON HATTI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÜNYE / Kaledere Mahallesi 

103

Özel

Sarnıç

Samsun K.T.V.K.B.K 26.04.2007-1223

3028.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Kaledere Mahallesi,  Kadılar Yokuşu Sokak’ta bahçesinde yer aldığı konutun kuzeyinde yer 
bulunmaktadır. Kare planlı olup düzgün olmayan taşlarla örülmüş ve taş aralarında harç kulla-
nılmıştır. Köşeleri düzgün kesme taşlıdır. Taş söveli bir kapısı bulunmaktadır.
 Kapı üzerinde yer alan Arapça yazılı kitabesinde Hicri 1324 tarihi bulunmaktadır. Bazı 
bölümleri sonradan beton malzeme ile kaplanmıştır.

-

SARNIÇ

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Kaledere Mahallesi, Kazancılar Caddesi, Çifte Hamam Sokak’ta İnşa tarihi ve banisi kesin 
olarak bilinmeyen doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı hamam bir soğukluk, çift sıcaklık ve üç 
halvet hücresinden oluşur. 
 Moloz taş yığma hamamın sıcaklık kısımları kasnaklı iki kubbeyle örtülü olup, kubbelerin 
inşasında daha küçük taşlar kullanılmıştır. Doğudaki kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı, 
tonozla örtülmüş soğukluk bölümüne kuzey cephede doğu köşeye hayli yaklaştırılmış yuvarlak 
kemerli, alçak kapı açıklığından girilir. Tonoz üzerine aydınlatma delikleri açılmıştır. Mekanın 
güney duvarındaki kapı külhana açılır. Batı duvar eksenindeki alçak, yuvarlak kemerli kapı 
kare planlı ilk sıcaklığa açılır. Tromplu kubbeyle 
örtülen mekanın tromp araları sağır kemerlidir. 
Kubbe üzerinde aydınlatma delikleri mevcuttur. 
Mekanın güneyinin bir kısmı sonraki bir dönem-
de bir duvarla kapatılarak iki halvet hücresi 
meydana getirilmiştir. Aynı uygulama kuzeybatı 
köşede de mevcuttur. Mekanın batı duvarından 
diğer sıcaklığa geçilir. 
 Büyük oranda tahrip edilen hamamın zemin 
döşemeleri, kurna ve muslukları günümüze ula-
şamamış olup neredeyse harabeye dönmüştür. 

ÇİFTE HAMAM

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

37

Özel

Hamam

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

5-628.30- V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı No:6’da bulunan kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen 
planlı hamamın, 1800’lü yılların başında Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilmek-
tedir. 
 Moloz taştan inşa edilen yapının mekânları kubbelerle örtülmüştür. Soğukluk bölümünü örten 
kubbe kasnağı görece yüksek olup, çokgen gövdelidir. Kasnağın dört köşesinde içteki geçiş 
öğelerini dışa yansıtan üçgen çıkıntılar mevcuttur. Kubbe üzerinde yüksekçe aydınlatma feneri 
bulunur. Diğer kubbelerde aydınlatma delikler vasıtasıyla sağlanmıştır. Hamama giriş doğu cep-
hedeki sivri kemerli kapıdan sağlanır. Dikdörtgen biçimli taş bir çerçeve içindeki sivri kemerli 

kapı üzerinde bulunan yatay dikdörtgen biçimli 
kitabe panosu günümüze ulaşmamıştır. Kapının 
kuzey ve güneyindeki birer sivri kemer alınlık-
lı dikdörtgen pencere görece hafif derin nişler 
içindedir. Kare planlı soğukluk bölümünden 
doğu ve batısındaki soyunma odalarına geçilir. 
 Batısında ılıklık ve sıcaklık kısımlarıyla dört 
adet halvet hücresinden oluşan hamam günü-
müzde hala kullanılmaktadır.

ÜNYE / Kaledere Mahallesi

104

Özel

Hamam

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

328.30-R-C,V-B ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

ESKİ HAMAM

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi, No:24’te bulunan, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 
planlı, oldukça büyük boyutlu hamam bir soğukluk, bir sıcaklık ve ılıklık bölümlerinden oluşur. 
 Ana kubbesi yüksekçe bir kasnak üzerindedir. Cephe köşeleri, kapı söve ve kemerleriyle 
pencereler dışında yığma moloz taşla inşa edilmiştir. Doğudaki soğukluk kısmı sonradan eklen-
miştir ve giriş bu cephededir. Eklenmiş bu bölümün iç duvarları yıkılmıştır. Doğu cephedeki ke-
merli alçak kapıdan orijinal ılıklık kısmına girilir. Kuzey-güney doğrultulu ve tonoz örtülü dikdört-
gen planlı mekanın güney ucuna wc, Kuzey ucuna sekiler yerleştirilmiştir. Mekanın batı duvar 
eksenindeki alçak kapıdan kubbeyle örtülü sıcaklığa girilir. Haçvari plan uygulanan mekanın 
doğu-batı, kuzey-güney eksenleri tonozlu köşel-
er ise kubbelidir. Ana ve yan kubbeler üzerinde 
aydınlatma delikleri mevcuttur. Köşeler halvet 
hücreleri olarak düzenlenmiş olup Klasik Os-
manlı hamamlarının en tipik örneklerindendir. 
Halvetlere köşelerdeki alçak kapılardan girilir. 
Ana kubbeli mekan ortasında göbek taşı bu-
lunur. Kurnaların büyük kısmı tahrip olmuştur. 
Kubbelere geçişler tromplarla yapılmıştır. Batıda 
külhanı bulunur. 
 Ebat ve tipiyle önemli bir örnek olan hamam 
harabeye dönmüş, zemininin büyük kısmı tahrip 
olmuştur. İvedi onarım gereklidir. 

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

219

Özel

Hamam

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

2928.30 R-C, R-B                              ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

19. yüzyıl

SARAY HAMAM

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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KENTSEL SİT ALANI

ÜNYE / Kaledere- Hamidiye Mah.

-

Özel

Sit Alanı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Ünye İlçe Merkezinde Kaledere ve Hamidiye Mahallerinin bir bölümünü kapsamaktadır. 
Ünye’nin 19. yy yapıları ile 20. yy. başlarına ait yapılarının yoğunlaştığı alanlardır. 
 Bu mahalleler Ünye’nin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan eski yerleşim yerleridir. Çifte 
Hamam, Eski Hamam, Saray camii Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalan başlıca tanınmış 
yapılardır. Hükümet meydanında yer alan asırlık çınar ağacı da bu alan içerisindedir.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

 Sarp ve dik kayalıklar üzerinde ulaşımı güç sağlanan bir yerde olan Ünye kalesi çevreye 
hakim bir yerde olup savunmaya elverişlidir. 
 Ünye’nin 6 km. güneyinde Akkuş İlçesi yolu üzerindedir. Kale Köyü sınırları içinde bulunmak-
ta, denizden dahi bütün açıklığıyla görülmektedir. Kaleyi çevreleyen dış sur duvarları çok tahrip 
olmuştur. Küçük düzgün olmayan taşlarla inşa edilmiştir. Kalenin platosunda su sarnıcı vardır. Su 
ihtiyacını kalenin batısından akan dereden temin ediyorlardı kalenin içinde iki adet merdivenle 
inilen dehliz vardır. Kayadan oyma ve meyilli olarak aşağı inen bu dehliz savaş zamanında 
ihtiyaçları temin etmek amacıyla kullanılan bir yoldur. Bunlardan her ikisinin de içleri taş ve 
toprak doldurularak tahrip edilmiştir. Merdiven-
lerin önü kapalıdır. Bir dehlizin karşısında için-
de mezarların bulunduğu bir oda vardır. Üstü 
semerdam şekilli bu oda küçük kesme taşlardan 
yapılmıştır. Taş araları harçlıdır. Yükseklik 4 m. 
uzunluk 7-8 m.dir. Bu oda içindeki kayaya oyul-
muş mezar 1.5 m. uzunluktadır. Kalenin girişi-
nin sol tarafında dik ve düz bir kaya kesimin-
de kayaya oyulmuş oda şeklinde dış girişi kare 
şekilli, alınlıklı bir kaya mezarı vardır. Alınlığın 
sağ ve sol üst köşesi ile akroter kısmında birer 
kartal figürü vardır. Bu kaya mezarının ön gi-
rişinde kırmızı boya izleri görülmektedir. Daha 
önce boyalı olduğu anlaşılmaktadır

ÜNYE /Güzelkale Mahallesi

-

Özel

Kale - Sit Alanı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

-

ÜNYE KALESİ SİT ALANI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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 Ünye Kalesi’nde kalenin giriş kapısının solunda zeminden yaklaşık 7 m. yukarıda yer almak-
tadır. Oldukça görkemli ve anıtsal nitelikte yapılan ve güney doğuya bakan kaya mezarı cep-
hesi, üçgen alınlıklı bir tapınak cephesine benzemektedir. Üçgen alınlığın iç kısmı bezemesiz, 
boş bırakılmış ve üçgen alınlığın hemen alt kısmında tapınak cephelerinde bulunan triglyphon 
kuşağına yer verilmiştir. Üçgen alınlık her iki kenarında ve ortasında kartal kabartması şekilli 
akroterlerle taçlandırılmıştır. Bu kartal motiflerinden ortadaki ve sol taraftaki kaçakçılar tara-
fından tahrip edilmiştir. Sağ tarafta yer alan kartal motifinin ise bir kanadı ve baş kısmı tahrip 
edilmiştir. Sağ taraftaki kartal motifinin izlenebilen özelliklerine göre kanatları açık ve cepheden, 

gövde ve baş ise profilden verilmiştir. Kartalın 
kanatlarındaki ayrıntılı ve kaliteli işçilik dikkat 
çekmektedir. Kartal motifleri mezar cephesine 
suyun inmemesi amacıyla üçgen çatı şeklindeki 
bir bantla sınırlandırılmıştır. 
 Dikdörtgen bir açıklıkla girilen mezar oda-
sından önce ön oda şeklinde düzenlenmiş bir 
kısım yer almaktadır. Ön odanın ön duvarların-
da girişin sağ ve solunda ve ön odanın tavan 
kısmında renkli freskler yer almaktadır. Mezar-
da gerek üçgen alınlığın ayrıntılı işlenişi, gerek 
sima kısmı, gerek kartal motifi ve gerekse ön 
cephede yer alan freskler bir ilk olması yönüyle 
oldukça önemlidir.

ÜNYE KALESİ KAYA MEZARI II

ÜNYE / Güzelkale Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

TOPÇU MEVZİİ (TABYA)

ÜNYE / Burunucu Mahallesi

352

Özel

Tabya

Samsun K.T.V.K.B.K 25.04.2012-317

228.30-F-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Burunucu Mahallesi, Devlet Sahil Yolu kenarı girişinde bulunan kagir oda dıştan yığılan mo-
loz taşlarla kırma çatıya benzetilmiştir. 
 Yüksekliği yaklaşık 1.10 metre olan kare planlı odanın üst örtüsü yuvarlak tonozdur. Hangi 
dönemde ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen odanın toprak altında kalan batısı doğusu denize 
nazırdır. 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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ÜNYE / Yazkonağı Mahallesi 

155

Özel

Mağara

Samsun K.T.V.K.B.K 15.10.2005-356

63- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Köprübaşı Mahallesi, Hacıköprüsü Mevkii, Lahna Deresi tarafından parçalanmış büyük bir 
yer altı sisteminin ikinci bölümünü oluşturan mağaranın rakımı 80’dir. 
 Kuzeybatı ve güneydoğu yönünde uzanan ana galeri ile girişe yakın bölümde bunu dik 
kesen yan galeriden oluşur. Toplam uzunluğu 113 m. girişe göre son noktanın yüksekliği ise 1 
m.dir. Genişliği 1-4 m. tavan yüksekliği 0,5-3 m. arasında değişen mağaranın tabanı kum ve 
çakıl yığınları ile kaplıdır. Tavanda yer yer sarkıtlar görülür. 
 Mağaranın havası soğuk ve nemli olup yazları ortalama sıcaklık 12 derece civarındadır. 
Mutlak nem ise yüzde 75’tir.  

M.Ö. 2. yüzyıl

YAZKONAĞI MAĞARASI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÇAMURLU KALESİ

ÜNYE / Çakmak Mahallesi

-

Özel

Kale - Sit Alanı

Trabzon K.T.V.K.K 24.03.2000-3761

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Çakmak Mahallesinde bulunan kale beldeye 400-500 m. mesafededir. 
 Kaleye güney yamacındaki patika yoldan çıkılır. Ortaçağ’da inşa edildiği düşünülen kalenin 
güneydeki girişi tamamen yıkılmıştır. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerde 1,5 m. çapında iki kule ka-
lıntısı mevcuttur. Hakim bir tepe üzerindeki kalenin moloz yığma sur duvarlarının bir bölümü de 
parça parça günümüze ulaşmıştır. 

12.-13. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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HANYANI KALESİ

ÜNYE / Hanyanı Mahallesi

-

Özel

Kale - Sit Alanı

Samsun K.V.K.B.K 28.08.2013-1231

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Hanyanı Mahallesi’nde, bir kayalık üzerinde bulunan kalenin hangi dönemde yapıldığı ve 
kullanıldığına ilişkin verilere ulaşılamamakla birlikte önemli miktarda amorf seramik parçasına 
rastlanmıştır. Doğal kayalara oyulan basamaklar, düzeltilmiş kaya zeminleri, küçük bir mağara 
ve sarnıç kalede rastlanan mimari öğelerdir. Bir karakol vazifesi görmesi muhtemel kalede askeri 
yapılar dışında yerleşim olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ



687

2018

 Tozkoparan Mahallesi, Mağara Yanı Mevkii, Cevizdere Vadisinde, yer alan kaya mezarı, 
bulunduğu mevkiden dolayı Tozkoparan Kaya Mezarı olarak adlandırılmaktadır. 
 Mezar, yuvarlak kemerli giriş, ön mezar odası ve arka mezar odası olmak üzere üç bölüm-
den oluşmaktadır. Yörede, çok odalı tek örnek olması yönüyle önem taşımaktadır. Aşağıya doğ-
ru 40 cm. eğik ve 5 m. yüksekliğindeki yuvarlak kemerli kısımdan yaklaşık 140x170 cm.lik kapı 
açıklığıyla ön mezar odasına girilmektedir. Girişin her iki yanında üst kısımda karşılıklı duran 
kabartma boğa başlarına yer verilmiştir. Anadolu’da, kutsal sayılan boğa başlarının, bulunduğu 
yeri koruyucu özelliği olduğuna inanılmaktaydı. Dikdörtgene yakın plana sahip olan ön mezar 
odasının yüksekliği 220 cm.dir. Asimetrik bir 
plan gösteren ön mezar odası basık üçgen çatılı 
tavanla örtülmüştür. Ön mezar odasının girişinin 
sağında Yaklaşık 95x120 cm.lik bir kapı açıklı-
ğıyla ana mezar odasına girilmektedir. Kareye 
yakın dikdörtgen plana sahip mezar odasının 
yüksekliği 180 cm’dir. Bu mezar odasında basık 
üçgen çatılı bir tavan vardır. Girişin karşısında-
ki duvarda dolap şeklinde nişlere yer verilmiştir. 
Sağdaki niş ise, 50 cm. eninde 45 cm yüksek-
liğinde ve 20 cm. derinliğindedir. Bu nişler ka-
çak kazılar sonucunda oldukça tahrip edilmiştir. 
Görkemli bir girişe sahip olan mezarın cephesi 
doğuya bakmaktadır.

ÜNYE / Tozkoparan Mahallesi 

108

Özel

Kaya Mezarı

Trabzon K.T.V.K.K 16.05.1997-2800

5- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 M.Ö. 2. yüzyıl

TOZKOPARAN KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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DÖŞEMEDİBİ KAYA MEZARI

ÜNYE / Döşemedibi Mahallesi

1736

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 27.09.2012-559

3-4- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ

PARSELADA

1      2      3 1      2      3

 Döşemedibi Mahallesi, sanayi karşısında eğimli bir arazi üzerinde yer alan kaya kütlesinde 
kaya mezarı olduğu tespil edilmiştir. 
 Kareye yakın dikey dikdörtgen bir girişi olan kaya mezarının giriş ölçüleri 110x135 cm’dir 
Mezarın içerisi tek odadan oluşmaktadır. Kare planlı sayılabilecek mezar odasının ölçüleri 
2.50x2.85 metre olup semerdam şekilli tavanın yüksekliği ise 1.90 metredir. Girişin sağ ve sol 
taraflarında orijinalinde birer adet zeminden bağımsız olmayan lahit teknesi bulunmaktaymış 
Bu teknelerin bir ön ve bir yan cepheleri defineciler tarafından tamamen yok edilmiştir. Ayrı-

ca tabanda da küçük boyutlu kazı çukurlarına 
rastlanılmıştır. Girişin tam karşısında 60x60 cm. 
ölçülerinde bir açıklıktan sonra oval bir formda 
derine ve yanlara devam eden küçük bir bölüm 
bulunmaktadır. Burasının ölü hediyesi koymak 
ya da kremasyon gömü yapmak için açılmış bir 
bölüm olduğu düşünülmekle olup bu bölüme açı-
lan kare planlı 60x60 cm. ölçülerindeki açıklığın 
da, orijinalinde tıkaç tipi bir kapıyla kapalı oldu-
ğu düşünülmektedir Kaya mezarının dönemine 
ilişkin kesin bir buluntu elde edilememiştir.

-

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Tekkiraz Mahallesi 

-

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.T.V.K.B.K 18.10.2012-588

35810 ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT

KORUMA GRUBU

YERi

MALiKi

TÜRÜ
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1      2      3 1      2      3

 Tekkiraz Mahallesi, Kadavat Mevkiinde, ormanlık alanda yüksek bir kayalığın güney cephe-
si kuzeybatı-güneydoğu yönünde boydan boya derin bir girinti şeklinde oyulmuş, bu derin kaya 
yüzeyinin en solunda dikey dikdörtgen bir açıklıkla girilen mezar odası oluşturulmuştur. 
 Düz tavanlı tek bir odadan ibaret olan kaya mezarı üç klineli olup ikisi kırıktır. Girişin tam 
karşısındaki sağlam durumdaki klinenin üst kısmına yuvarlak kemerli bir niş açılmıştır. Mezar 
cephesinde, tavan ve duvarlarda da kaçak kazılara ait tahribatlar mevcuttur. Ana kaya cep-
hesindeki derin girintinin sağ tarafında kaya yüzeyinin mezar odası yapılmak üzere işlendiği, 
ancak tamamlanmadan bırakıldığı anlaşılmaktadır. 
 Bu kısımda da defineci tahribatı gözlenmiş-
tir. Kaya mezarının kuzeyinde, ana kayanın alt 
kısmı kaya sığınağı şeklinde içe doğru oyulmuş-
tur. Ayrıca, mezarın üstündeki ana kaya zemi-
ninde eski kaçak kazı izlerine rastlanmıştır.
 

M.Ö. 2. yüzyıl

KADAVAT KAYA MEZARI

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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SOFU TEPESİ KAYA MEZARI

ÜNYE / Hanyanı Mahallesi

121

Özel

Kaya Mezarı

Samsun K.V.K.B.K 25.09.2013-1291

1- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 

ARKEOLOJiK SiT

TESCiL KARARI

DÖNEMi

DOĞAL SiT KENTSEL SiT
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1      2      3 1      2      3

 Hanyanı Mahallesi, Sofutepesi Mevkiinde bulunan kaya mezarı dik ve eğimli yamaç üzerin-
de bulunan kayanın ön yüzü düzleştirilerek işlenmiştir.
 Kaya mezarın girişi kareye yakın dikey dikdörtgen biçiminde olup mezar girişi ölçüleri yak-
laşık 0.85x1.10m’dir. Mezarın ön cephesi sade ve basit görünüme sahiptir. Mezar tek odalıdır.
Giriş açıklığı mezar iç zemininden yüksekte olup, yan kenarları ve üst kısmı tahrip edilmiştir. 
Girişin karşısında yaklaşık 1.10 cm. genişliğinde 20 cm. yüksekliğinde bir adet seki bulunmak-
tadır.  Girişin sağ ve sol tarafında seki olmayıp mezarın ortasında dikdörtgene yakın formda 
defineciler tarafından açılmış bir çukur bulunmaktadır. 

 Mezarın tavanı düz bir şekilde düzenlen-
miştir. Mezarın ön cephesi kaya kütlesi ile aynı 
hizada olmayıp daha geride ve derinde yapıl-
mıştır.

M.Ö. 2. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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2018

ÜNYE / Güzelkale Mahallesi

-

Özel

Kaya Mezarı

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

-- ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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 Ünye Kalesi’nin güney cephesinde, zeminden yaklaşık 3 m. yükseklikteki kaya kütlesinde yer 
almaktadır. Güneye bakan mezarın giriş açıklığı ve iç kısmı çok fazla tahrip olmuştur.
  200x210 cm’lik açıklıkla girilen mezar odasının üç tarafını çevreleyen iki kademeli sekiler 
yer almaktaydı. Fakat bu sekilerin çoğu kısmı kırılarak tahrip edilmiştir. İki kademeli sekinin ko-
runabilmiş ölçülerine göre birinci sekinin yerden yüksekliği 20 cm. ikinci sekinin yüksekliği ise 
5 cm’dir. İç kısmı çok fazla tahrip olmuştur. Ön kısmında olasılıkla sonraki dönemlerde örülmüş 
olan bir duvar kalıntısıyla karşılaşıyoruz. 
 Burası geç dönemlerde gözetleme kulesi olarak kullanılmış olmalıdır.

M.Ö. 2. yüzyıl

ÜNYE KALESİ KAYA MEZARI I

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ
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AĞAÇ

ÜNYE / Çamurlu Mahallesi

377

Özel

Ağaç

G.E.E.A.Y.K.    24.06.1983-A-4387

128.30-R-C ANITSAL ÇEVRESEL
PAFTA 
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1      2      3 1      2      3

 Çamurlu Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çınar ağacının cinsi Doğu Çınarı 
adıyla bilinir. 450 - 500 yaşında olduğu tahmin edilen çınarın çevre genişliği 8.95 m., Ça-
pı:2.85m., boyu ise 30 m.dir. 

16. yüzyıl

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ 

 
 
 
 

KOPYALANAMAZ 
ÇOĞALTILAMAZ




