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TARİHÇE
Kadim dünyanın birçok medeniyetine beşik olan, bağları, balı ve nihayet
kayısısı ile her dönemin incisi, Anadolu
tarihinin zenginliğini yansıtan bir güzel
belde… İsminin tarihi Hititlere kadar
uzanan; kültürlerin kucaklaştığı Doğu
Anadolu’nun güzide şehri Malatya…
Hitit kaynaklarında “Maldiye” olarak
ifade edilen şehrin adı, Asur ve Urartu
kaynaklarında “Melid”, “Melide”,
“Melitea”, “Meliddu” ve “Malita”
olarak geçmektedir. Geç Hitit kentdevletleri döneminde “Militia” olarak
anılan şehir, Roma Dönemi’nde ise
“Melita” ya da “Melitene” olarak
adlandırılmıştır. Tarihi süreç içerisinde
benzer değişikliklere uğrayan şehrin adı,
günümüze “Malatya” olarak ulaşmıştır.
1979-1986 yılları arasında, Orduzu
beldesinin 40 km kuzeydoğusundaki
Cafer Höyük yakınlarında, Fırat Irmağı
ile Değirmendere’nin birleştiği alandaki höyükte yapılan kurtarma kazıları
sonucunda üç kültür katı saptanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda en üstteki
katmanda Bizans nekropolü, onun
altında ilk Tunç Çağı kalıntıları, en
alt katmandaysa Neolitik yerleşmenin
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. İl merkezinin 7 km doğusundaki Arslantepe
Höyüğü’nde 1932’ de başlayan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre
ise, bu bölgenin Kalkolitik Çağ’dan
İslam dönemine kadar yerleşim alanı
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Son Kalkolitik Çağ’a tarihlenen çanakçömlek gibi buluntular, buradaki kültürün Güney Mezopotamya’daki Uruk
kolonilerinden etkilendiğini göstermek-

KRONOLOJİ

Aslantepe Kazıları
Kalkolitik Çağ (MÖ 5000)
Cafer Höyük Kazıları
Neolitik Dönem
(MÖ 7000)

MÖ 7000

MÖ 3000

MÖ 550’lerde Malatya bölgesi, Perslerin Anadolu’da yayılması sonucu
kurulan Kapadokya Satraplığı’na bağlanmıştır. MÖ 330’larda Anadolu’daki
Pers hâkimiyetine son veren Makedonya kralı Büyük İskender’in ölümünden sonra generalleri arasında çıkan
savaşlar nedeniyle Malatya birçok kez
el değiştirmiştir. MÖ 280–212 yılları
arasında Kapadokya yönetiminde kalan
yörede Helenistik kültürel etki oldukça
yüzeysel kalmış, Pers kültürü bölgede
daha çok iz bırakmıştır. Kapadokya

Büyük İskender’in
Anadolu’yu Fethedişi
(MÖ 330-280)

MÖ 1200

MÖ 612

Urartu ve Asur
Egemenliği (MÖ 612)
Fethiye Höyük Kazıları
Tunç Çağı (MÖ 3000)

Malatya, Hitit Dönemi’nde başkent
Hattuşaş ile Mezopotamya yolları üzerinde bir yerleşim merkezi konumundadır. Hitit İmparatorluğu’nun MÖ
1200’lerde Ege kavimlerince yıkılması
sonucunda oluşan Geç Hitit Dönemi kent-devletlerinden bir tanesi de
Malatya’dır. Bu devletler, MÖ 612’de
başlayan Med egemenliğine kadar Urartu ve Asur egemenliğinde kalmıştır.

Slevkos ve Pontus
Yönetimi (MÖ 212-66)

Med Egemenliği

Hitit Kent Devleti
(MÖ 1200)

MÖ 5000

te iken; Arslantepe ve 45 km kuzeybatısındaki Fethiye Höyük’te ortaya
çıkarılan İlk Tunç Çağı kültür katmanlarındaki buluntuların, Doğu Anadolu
ve Transkafkasya kökenli kültürlerle
ilişkisi olduğu görülmektedir. Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen İlk Tunç
Çağı örnekleri, yeni bir çanak-çömlek
türünü ortaya koymaktadır. Özellikle
Eski Tunç Çağı III. Dönem’e ait seramiklerin elle yapıldıkları, ateşte pişirildikleri ve çoğunlukla devetüyü renginde
oldukları görülmüştür. Üzerlerindeki
süslemelerin geniş bantlar şeklindeki
desenlerle kaplı olması, seramiklerin
göze çarpan bir diğer özelliğidir.

MÖ550 MÖ 330 MÖ 280-212

MÖ 66

MÖ 66 - MS 1071

1071-1339 1339-1514

Anadolu Selçuklu
Dönemi
Roma, Bizans
Sasaniler, Araplar

Malatya’nın İl Oluşu
20.04.1924
Osmanlı
Egemenliği

Malazgirt
Savaşı

Kapadokya Yönetimi
(MÖ 280-212)

Pers Yayılması
Kapadokya Satraplığı

Dulkadiroğlu
Egemenliği

1514-1923

Cumhuriyetin İlanı
29.10.1923

Çaldıran Savaşı
1514

Cumhuriyet
Dönemi

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi
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yönetiminden sonra MÖ 66’ya kadar
Slevkos ve Pontus krallıklarına bağlı
kalan Malatya, bu tarihten sonra Roma
yönetiminde önemli bir askeri sınır
merkezi olarak varlığını sürdürmüştür.
Roma ve Bizans döneminde Hristiyanlığın yayılması, yörede köklü bir
kültürel değişimin başlangıcı olmuştur.
Bizans Dönemi’nde Sasaniler ve Araplar
arasında yapılan savaşlarda Malatya yine
birçok kez el değiştirmiştir.
Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra,
yöre önce Danişmendoğlu Beyliği’nin,
ardından Anadolu Selçuklu Devleti’nin
egemenliğine girmiştir. Anadolu’yu
Mezopotamya’ya bağlayan yollar üzerinde adeta bir köprü görevi gören Malatya, bu dönemden itibaren farklı dinlerin
ve kültürlerin beraber yaşadığı kalabalık
bir kent olmuştur. Malatya yöresi
1240’taki Baba İshak Ayaklanması’ndan
önemli ölçüde etkilenmiş; Moğol (İlhanlı) yönetiminin çöküşüyle, 1339’da
Memluk Devleti’ne bağlı Dulkadiroğlu
Beyliği’nin egemenliğine girmiştir.
1399’da Yıldırım Bayezid tarafından
alınan Malatya, 1401’de Timur yönetimindeki Moğol orduları tarafından
fethedilmiştir. Fetret Dönemi’nde
(1402–1413) Timur’un Anadolu bey-
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liklerine topraklarını geri vermesiyle,
yöreye yeniden Dulkadiroğlu Beyliği
egemen olmuştur. 1515’te Yavuz Sultan
Selim Dulkadiroğlu Beyliği’ne son
verip Malatya’yı Osmanlı hâkimiyetine
almıştır. Osmanlı yönetiminde sancak
yapılan Malatya, artık bir sınır kenti
olmaktan kurtulmuş, tarımın ön plana
çıktığı büyük bir yerleşim merkezi
niteliği kazanmıştır.
1838’de Doğu Anadolu’daki Osmanlı
orduları karargâhı Malatya’ya taşınınca,
halk topluca “Eski Malatya”dan (Battalgazi ilçesi) 10 kilometre güneydeki
Aspuzu bağ evlerine, yani bugünkü
Malatya’nın bulunduğu yere göçmüşlerdir. Malatya, Cumhuriyetin ilanının
ardından 20 Nisan 1924 Anayasasının
9. Maddesi gereği il olmuş; modern
bir yapılanma ve kalkınma ile bugüne
kadar gelmiştir. Şehrin tarihi çekirdeğini oluşturan Battalgazi (Eski Malatya) ise bugün turistik bir ilçe olarak
varlığını sürdürmektedir. İftiharla
belirtmek gerekir ki, cumhurbaşkanlığı makamına kadar gelen Malatyalı
devlet adamları İsmet İnönü ve Turgut
Özal gibi iki önemli şahsiyet, Türkiye
Cumhuriyeti‘nin çağdaş vizyonunda
belirleyici isimler olmuşlardır.

Karakaya Barajı
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COĞRAFÎ KONUM
bölgeleri ise yapraklı ormanlarla kaplı
olup nehir ve çay kenarlarında kavaklıklar ve söğütlükler bulunur. İl merkezi
ve ilçelere bağlı köylerde ise kayısı başta
olmak üzere geniş meyvelikler yer alır.

Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat
Havzası’nda yer alan Malatya, 37° 54’
ve 39° 03’ kuzey enlemleri ile 38° 45’
ve 39° 08’ doğu boylamları arasında yer
alır. Yüzölçümü 12.412 km2 dir.
Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl,
Muş, Van çöküntü alanının güneybatı
ucunda yer alan Malatya, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgelerine doğal geçişi sağlayan yolların
güzergâhındadır. Malatya, Sultansuyu
ve Sürgü Çayı vadileri ile Akdeniz’e,
Tohma Vadisi ile İç Anadolu’ya, Fırat
Vadisi ile Doğu Anadolu’ya açılarak,
bu bölgeler arasında bir geçiş alanı
oluşturur.
Doğudan Elazığ, kuzeyden Erzincan
ve Sivas, batıdan Kahramanmaraş,
güneyden Adıyaman, güneydoğudan
Diyarbakır illeri ile çevrilidir. Malatya
genel olarak yüksek plato ve dağlardan
oluşan bir arazi yapısına sahiptir.
İlin güney bölgeleri meşe ağaçlarından
oluşan korular ve baltalıklarla, kuzey

İklimi karasaldır; yazlar sıcak ve kurak,
kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Son
yıllarda, özellikle Karakaya Baraj Gölü
başta olmak üzere, diğer baraj göllerinin
de etkisiyle, iklimde Akdeniz ikliminin
etkileri görülür. Yağışın en bol olduğu
dönem, ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.
Malatya’yı çevreleyen dağlar üzerindeki
en önemli doruklar, batıdan doğuya
doğru: Korudağ (2.100 m), Karakaya
Tepe (2.424 m), Becbel Tepe (2.006 m),
Beydağı (2.544 m), Kelle Tepe (2.150 m)
ve Gayrık Tepe (2.306 m)’dir.
Başlıca ovaları: Malatya, Doğanşehir,
İzollu, Mığdı, Sürgü, Akçadağ, Yazıhan,
Mandara, Çapıtlı, Distrik ve Erkenek
ovalarıdır.
Belli başlı akarsuları ise Söğütlü Çayı,
Morhamam Çayı, Kuruçay, Tohma
Suyu, Sultansuyu, Sürgü Suyu, Beylerderesi, Mamihan Çayı ve Şiro Çayı
olup bu akarsuların bazılarının üzerinde
Sürgü, Sultansuyu, Medik, Polat, Çat
ve Boztepe barajları bulunmaktadır.
Orduzu, Zorbalı, Hançayı II, İsaköy,
Güzelyurt, Sofular, Arapgir ve Darende
sulama göletleri de sulama amaçlı olarak
kullanılmaktadır.

Sürgü Barajı, Doğanşehir

MALATYA KENT REHBERİ
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NÜFUS-İKLİM-BİTKİ ÖRTÜSÜ
Nüfus

Bitki Örtüsü

2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi sonuçlarına göre, Malatya’nın
toplam nüfusu 757.930’dur. İl nüfusunun 498.588’i il merkezinde, kalan
259.342’si ise ilçe, belde ve köylerde
yaşamaktadır.

İklim özelliklerine bağlı olarak bitki
örtüsünde önemli değişmeler görülür.
Genel olarak yıllık ortalama yağışın
350 mm’nin altında olduğu Balaban,

Toplam yerleşim birimi sayısı 1653 olup
bunların 502’si köy, 1151’i köy dışı
(mezra) yerleşim yerleridir. Malatya’nın,
merkez ilçe hariç 13 ilçesi vardır. Buram
buram tarih, kültür, folklor ve kayısı
kokan bu ilçeler, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir,
Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak,
Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt’tur.

İklim
Malatya’nın topoğrafya özellikleri, ilde
farklı iklimlerin etkili olmasına yol
açmaktadır. Yükselti durumuna göre,
Malatya havzasının tabanında 13°C olan
yıllık ortalama sıcaklık 2000 m seviyesinde 6°C’nin altına kadar düşer. Malatya havzasının tabanında 300 mm’ye
yaklaşan yıllık ortalama yağış, Arapgir ve
Pütürge dolaylarındaki yüksek alanlarda
800 mm’nin üzerine kadar çıkmaktadır.
Malatya genelinde üç farklı karasal iklim
tipi görülmektedir. Malatya havzasında;
yazları sıcak, kış ve ilkbahar ayları yağışlı
geçen, yıllık ortalama sıcaklığın 12°C13°C arasında seyrettiği ve yıllık ortalama yağışın 350 mm dolayında olduğu
orta derece sıcaklıkta yarı kurak iklim
hâkimdir. 1200 m - 2000 m arasında;
yıllık ortalama yağışın 400 mm’nin
üzerinde, dağlık alanlarının kar yağışlı ve
yıllık ortalama sıcaklığın 11°C-6°C arasında olduğu soğuk ve yarı kurak iklim
etkilidir. Dağlarda 2000 m’nin üzerinde
ise kışları kar yağışlı ve çok soğuk, yazları
serin geçen yarı nemli-yarı kurak özellikte iklim (dağ iklimi) hüküm sürer. Bu
haliyle Malatya Ovası, Doğu Anadolu
karasal iklimi ile Akdeniz iklimi arasında
geçiş tipi özelliği gösterir.

Darende ve Malatya Ovası’nda bozkırlar
yaygındır. 1200 m’den itibaren yamaçlara doğru yağışın artması ve sıcaklığın
düşmesiyle birlikte meşe toplulukları
görülür. Meşe ormanları, Gündüzbey
bölgesinde, Karataş Dağı’nın kuzeye
bakan yamaçlarından başlayarak Beydağlarının 2000 m’ye kadar yükselen
kesimlerinde, Doğanşehir ve Pütürge
çevrelerinde, Akçadağ civarındaki dağ
yamaçlarının yüksek kesimlerinde,
Levent, Kürecik ve Hekimhan dolaylarında görülür. Bitki örtüsünün en gür
olduğu kesim, fazla yağış alan Pütürge
dolaylarıdır. Burada yoğun ve oldukça
gür meşe ormanları görülür.
Malatya dağları üzerinde yer alan platolar ile Malatya Ovası’na yakın kesimlerde yer alan yarı ova nitelikli düzlükler,
zengin çayırlarla kaplıdır. Tarımsal
üretim yapılan yerlerde meyvecilik
doğal örtüye göre daha yaygındır.
Toplam 1.241.200 hektar olan il
arazisinin 580.423 hektarı çayır ve
meralarla; 149.128 hektarı ise orman ve
fundalıklarla kaplıdır. 425.450 hektar
tarım arazisinin bulunduğu Malatya’da
86.199 hektarlık bir alanı da, taşlık,
kayalık, su satıhları ve yerleşim yerleri
kaplamaktadır.

Malatya, Uluköy
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MALATYA KAYISISI
Yöre halkının “mişmiş” dediği kayısı,
Malatya ile özdeşleşmiş bir meyvedir.
Tarihi kaynaklara göre Türkistan, Orta
Asya ve Batı Çin bölgelerinin kayısının ana vatanı olduğu sanılmaktadır.
Kaynaklarda belirtildiğine göre, kayısı
Büyük İskender’in Doğu Seferi sırasında
(MÖ IV yy.) Anadolu’ya getirilmiştir.
Anadolu’da 2000 yılı aşkın bir süredir
kayısı üretimi yapıldığı tahmin edilmektedir. Zamanla Malatya bu üretimde
Türkiye’de ve dünyada birinci sıraya
yükselmiştir.
Kayısı, Türkiye’de akredite edilen tek
meyvedir. 2011 yılında Malatya Valiliği
tarafından kurulan Kayısı Akreditasyon
Kurumu, kayısının üretim ve ticari
standartlarını belirleyerek, Malatya’nın
sembolü haline gelen kayısının üretim
ve ticari kalitesinin artmasını sağlamıştır.
Kayısının kalite üstünlüğü, renk, tat,
yapı ve nem gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kurutmalık çeşitlerin
en önemli özelliği suda çözünür kuru

madde miktarının yüksek olmasıdır ve bu değer %24–28 sınırlarında
değişmektedir. Sofralık çeşitlerde ise
bu değerler daha düşük seviyelerdedir. İşte Malatya kayısısını değerli
kılan, kuru madde miktarının yüksek
olmasıdır. Türkiye’nin en önemli
kayısı üretim merkezi olması itibariyle
Malatya, kuru kayısı ihracatında özel
bir konuma sahiptir. Türkiye’de taze
kayısı üretiminin %50’sinden fazlasını
sağlayan ilimizde, üretim yoğun olarak
kuru kayısıcılığa yöneliktir. Üretilen
kayısının önemli bir bölümü (%90)
kurutulmakta ve kurutulan kayısının
yaklaşık % 90-95’i ihraç edilmektedir.
Malatya, dünya kuru kayısı üretiminin
%65-80’ini karşılamaktadır.

Kayısının İnsan Sağlığı
Bakımından Önemi
Kayısı, mineral maddelerden potasyum
ve vitaminlerden ß-karoten bakımından çok zengindir. A vitaminin öncül

MALATYA KENT REHBERİ

maddesi olan ß-karoten, vücudu ve
organları saran epitel doku, göz sağlığı,
kemik, diş gelişmesi ve endokrin
bezlerinin çalışması için gereklidir. Bu
görevlerinden başka A vitamini, üreme,
büyüme ve enfeksiyonlara
karşı vücut direncinin
artmasında önemli rol
oynar. Bunların yanı
sıra, A vitamini normal vücut hücrelerinin kanserli hücreye
dönüşmesinin başlıca
sorumlusu olan aktif
karsinojenlerden tekli
oksijenin oluşmasını
önlemekte veya oluştuktan sonra etkisiz hale
getirmektedir. Ayrıca A
vitamini organizmanın ve
sağlıklı hücrelerin direncini artırarak, kansere karşı
koruyucu görev yapmaktadır.
Bu koruyucu aktivite sigara ve alkol
kullananlar için daha da önemlidir.
Kayısının sodyumca fakir, potasyumca
zengin olması nedeniyle, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, hepatit ve siroz
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tedavisinde olumlu etkileri olduğu
bildirilmektedir. Kayısının kendisi gibi
çekirdeği de birçok alanda kullanılmaktadır. Kayısı çekirdeklerinin tatlı
olanları çerez olarak tüketilmekte, acı
olanları ise kozmetik ve ilaç sanayiinde ham madde olarak
kullanılmaktadır. Kayısı
çekirdeğinin kansere
karşı kullanılabilirliği
halen araştırılmaktadır
ve bu araştırmalar kapsamında kayısı çekirdeği
bazı kanser ilaçlarında da
kullanılmaktadır.
Kayısı yöre ekonomisi
için önemli olduğu kadar,
Malatya kültüründe de
önemli bir yere sahiptir. Yaş
ve kuru olarak tüketilebilen kayısının, reçeli, pestili,
nektarı, pekmezi, tatlısı başta
olmak üzere pek çok tüketim şekli
vardır. Kayısı dünyada yaklaşık altmış
ülkede yetiştirilir ancak Malatya dünya
kayısısının başkentidir; en lezzetli
kayısıların yurdudur.
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ARKEOLOJİK MERKEZLER
Arslantepe
Malatya’nın 7 kilometre kuzeydoğusundaki Orduzu beldesinde yer
alan Arslantepe Höyüğü, MÖ 5000’li
yıllardan itibaren yerleşim görmüş ve
bu sürecin sonunda Bizans mezarlığı
olarak kullanılmıştır. MS II. yüzyılda
Romalılar şehri Fırat Nehri’ne daha
yakın bir nokta olan bugünkü Battalgazi (Eski Malatya) ilçesinin bulunduğu
yere taşıyınca, Arslantepe tamamen
terkedilmiştir.
Arslantepe’deki ilk kazılar 1932 yılında
Fransız Louis Delaporte başkanlığındaki
bir ekip tarafından yapılmış ve bu çalışma sonucunda Geç Hitit Dönemi’ne ait
olan, alçak kabartmalı taş orthostatlarla
bezeli kapısı (Arslanlı Kapı) ve avlusu
bulunan bir saray ortaya çıkarılmıştır.
Bahsedilen Aslanlı Kapı bugün Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde
sergilenmektedir. II. Dünya Savaşı’nın
ardından yine Fransız arkeolog C. Schaeffer alanda birkaç derin sondaj açmıştır.
Ancak sürekli kazılar, 1961’den itibaren
İtalyan Piero Merigi ve Salvatore Puglisi
tarafından ve ardından Alba Palmieri
başkanlığındaki Roma La Sapienza
Üniversitesinden bir ekip tarafından yapılmıştır. Palmieri’den sonra
1990 yılından itibaren

yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Marcella Frangipane kazıları yürütmektedir.
İtalyan ekibin geniş alanda kazı yapma
yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmalar
sonucunda, höyüğün kuzeydoğusu, güneybatısı ve son olarak da batı
yamacının üst bölümü olmak üzere
üç farklı kesimden elde edilen tabakalaşma verileri bir araya getirilerek,
Arslantepe’nin kültürel sürekliliği doğru
olarak kurulabilmiştir.
Höyükte yapılan kazılar sonucunda MÖ
5000’lere tarihlenen bir tapınak ve MÖ
3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu kazılarda
iki bini aşkın mühür baskısı, koridor bezemeleri, kral mezarı, arsenikli bakırdan
yapılmış dokuz kılıç (bugüne
kadar bulunan en eski
örnekler olarak kabul
edilir), on iki mızrak
ucu, dört sarmallı
bir levha ve daha
pek çok eser
bulunmuştur.
Kuzeydoğudaki
alanın altında yer
alan evlerin ve bu
evlerle ilişkili mezarların
Son Kalkolitik Çağ’a (MÖ 37003400) ait olduğu anlaşılmaktadır.
Höyüğün batı yamacının üst
kısmında yapılan son kazılarda ise anıtsal bir yapı kısmen
ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı
kerpiç tuğla ve kerpiç top-
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raklarından yapılmış olup duvarlarının
üstü siyah ve kırmızı geometrik öğelerle
bezelidir. Duvarların yakınında yine
kerpiç tuğladan yapılmış ve üstleri kalın
bir çamur tabakasıyla sıvanmış sütunlar
bulunmaktadır.
Arslantepe’de 1932-1961 yılları arasında bulunan eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, 1961
kazılarından sonra bulunan eserler ise
Malatya Müzesinde sergilenmektedir.
İlk kazılarda bulunan farklı ebatlardaki
15 adet kabartma, iki aslan heykeli ve
Kral Tarhunza heykeli, o dönemlerde Malatya’da müze olmadığından
Ankara’ya götürülmüştür. İlerleyen
yıllarda bu eserlerin kopyaları aynı ölçülerde yapılarak, Arslantepe Açıkhava
Müzesinin girişine yerleştirilmiştir.
Elde edilen bulgular ve yapılan araştırmalar, Yakın Doğu’da ilk devletlerin
oluşum sürecinde Arslantepe’nin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu
göstermiştir. Burada ortaya çıkarılan
anıtsal mimari, Arslantepe’yi emsalsiz
tarihi mekânlar arasına sokmuştur. Geç
Kalkolitik Dönem’e ait kerpiç saray
yapısının üzeri modern koruma sistemiyle kapatılmış, girişe Hitit kerpiç
evi yapılarak ziyaretçilerin hizmetine
sunulmuştur.

Nemrut Dağı
Milli Parkı
Nemrut Dağı Milli Parkı,
Pütürge’nin Büyüköz köyü
ile Adıyaman’ın Kâhta
ilçesinin sınırları içerisinde
yer almaktadır. Güneydoğu
Toroslar’ın bir uzantısı olan
Nemrut Dağı’nın 2150 m
yüksekliğinde, Geç Helenistik Dönem’den kalma
anıt mezar bulunmaktadır.
Bu anıt mezar, Anadolu’da
Antik Dönem’e ait en
görkemli ibadet yeri olarak
ifade edilebilir. Gün doğumu
ve gün batımının muhteşem
bir şekilde izlenebildiği bu

tepede, yazıtlara göre Kommagene kralı
I. Antiokhos (MÖ 69–36) kendisi için
bir anıt mezar ve bunu çevreleyen kutsal
mekânlar inşa ettirmiştir.
O dönemde Kommagene, Roma
İmparatorluğu’na bağlı olan zengin bir
krallıktır. Soyu, baba tarafından Pers
kralı Dareios’a (MÖ 522-486), anne
tarafından da Makedonya kralı Büyük
İskender’e (MÖ 336-323) dayanan Kral
I. Antiokhos, her iki kültür dünyasının tanrılarına ve inançlarına duyduğu
saygıyı dile getirmek istemiş ve
Yunan–Pers karışımı yeni bir
din anlayışı (Sinkretizm) ortaya
koymuştur. Bu nedenle,
Nemrut Dağı’nın teraslarına
diktirdiği heykeller Zeus,
Ahura-Mazda, Apollon,
Mithra, Helios, Hermes,
Herakles, Ares, Artagnes gibi hem Pers hem
de Yunan tanrılarının
adlarını taşımaktadır. I. Antiokhos
kendisini de tanrı
mertebesine yükseltip heykelini tanrı
heykelleri arasına
diktirmiştir. Kuşkusuz I. Antiokhos’un
kültürel ve siyasal
amacı, doğu-batı
düşüncelerinin
karışımı olan yeni
bir toplum düzeni
kurmaktı. Ancak

Nemrut Dağı
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Asur harabeleri zannetmiş ve İzmir’de
bulunan Alman konsolosunu bundan
haberdar etmiştir. Takip eden dönemde,
1882 itibarıyla Otto Puchstein ve Karl
Sester; 1883 yılında Müze-i Hümayun
(İmparatorluk Müzesi) Müdürü Osman
Hamdi Bey beraberindeki ekiple bölgeye gelerek Nemrut’ta çalışmışlardır. II.
Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan
arkeolog Theresa Goell ve Alman Karl
Doerner, yörede kazı, araştırma ve
inceleme yapmışlardır.

Nemrut Dağı’nda yapılan son araştırmalar, I. Antiokhos’un bu görkemli anıtı
bitiremeden öldüğünü göstermektedir.
Nemrut Dağı’nın doruğunda, yumruk
büyüklüğünde kalker taşlardan yığılmış
bir tümülüs yer alır. Bunun altında,
düzleştirilmek suretiyle meydana
getirilmiş olan platform bulunur ve bu
platform tümülüs tarafından “Doğu ve
Batı Terasları” olarak adlandırılan iki
ayrı terasa bölünmüştür. Her iki kült terası da, kralın anne ve babası tarafından
ata resimlerini taşıyan stellerle kuşatılmıştır. Her iki terasta da birbirleriyle
özdeş olan ve ortak bir taban üstündeki
tahtlarda oturan dev cüsseli beş tanrı
heykeli bulunmaktadır. Yükseklikleri
8-9 m’ ye varan tanrı heykellerinin
her iki yanında da, oturur biçimde
betimlenen kartal ve aslan heykelleri
bulunmaktadır. 7-8 tonluk blok taşların
üst üste yerleştirilmesiyle inşa edilen bu
heybetli tanrı heykellerinin arkasında
yükselen dev tümülüs, etkileyici bir fon
oluşturmaktadır.
Kommagene Krallığı’nın tarih sahnesinden silinmesinin ardından, Nemrut
Dağı’ndaki eserler yaklaşık iki bin yıl
boyunca yalnızlığa terk edilmiştir.
1881 yılında Alman mühendis Karl
Sester, görevli olarak yöreyi incelerken
heykellere rastlamış; tanrı heykellerinin oturtulduğu kaidelerin arkasındaki
Grekçe yazıtları göremediğinden Kommagene Krallığı’na ait olan bu harabeleri

Malatya’dan Nemrut’a, 92 kilometrelik
Malatya-Pütürge-Tepehan yolu takip
edilerek ulaşılmaktadır. 2010 yılında
başlatılan yol iyileştirme çalışmalarıyla
iki buçuk saat olan ulaşım mesafesi, bir
saat on beş dakikaya düşürülmüştür.
Yeryüzünün en değerli kültür varlıklarından biri olarak kabul edilen
bu anıt mezar ve çevresi, 1987’ de
UNESCO’nun “İnsanlığın Kültür Mirası” listesine alınmış; 1988’ de Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından Milli
Park olarak ilan edilmiştir.

Kırklar Mezarlığı
Battalgazi ilçesinin doğusunda, Karahan
Mahallesi’nde bir tepe üzerinde bulunan
Kırklar Mezarlığı (Şehitliği), geniş bir
alanı kaplayan mezarlığın ortasında yer
alır. Efsaneye göre Battalgazi ve kırk arkadaşı bu tepede kahramanca savaşmış;
savaşta şehit düşen Battalgazi’nin kırk
silah arkadaşı buraya defnedilmiştir. O
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günden sonra burası “Kırklar Mezarlığı”
olarak anılmaya başlamıştır.
Yapılan incelemelerde Selçuklu taş
işçiliği ve süslemesinin hâkim olduğu
mezar taşlarının yanında, Osmanlı
Dönemi özelliklerini gösteren mezar
taşlarına da rastlanmıştır. XIII. yüzyıla
tarihlenen mezarlıkta yapılan çalışmalar
sonucunda, üzeri yazılı birçok mezar taşı ile Selçuklu, Roma ve Bizans
dönemlerine ait bakır sikkeler ortaya
çıkarılmıştır. Bu mezar taşlarından 532
tanesinin inceleme çalışmaları tamamlanmış, üzerlerindeki yazıların çevirileri
yapılmış ve 11 adet mezar taşında ‘‘seyyid’’ ibaresine rastlanmıştır. Ayrıca hicrî
39 - hicrî 71 tarihli çok sayıda mezar
taşının çevirilerinden anladığımıza göre,
bu bölge Anadolu’nun İslamlaşmasında
önemli bir merkez olmuştur.
2011 yılında Malatya Müze Müdürlüğü,
Malatya Valiliği KUDEB (Koruma,
Uygulama ve Denetim Bürosu), işbirliği
ile mezarlık çevresinde hafriyat, temizlik
ve düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.

Ansır Mağaraları
Yazıhan ilçesinin 10 kilometre batısında, Yazıhan Ovası’na hâkim bir
yer olan Buzluk Köyü’nde bulunan
ve tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan
Ansır Mağaraları, gerek doğası, gerekse
manzarası ile önemli bir konuma
sahiptir. Bu mağaralar halk arasında
“Buzluk Mağarası” ismi ile de tanınmıştır. Mağaraların insanlar tarafından
ne zaman barınak olarak kullanıldığı
kesin olarak bilinmemekle birlikte, kaya
mağaralarında Yontma Taş Devri ve
Hitit uygarlıklarının izlerine rastlanır.
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Ayrıca Ansır Vadisi’nde yer alan tarihî
yerleşmelerde Roma ve Bizans dönemlerinin yansılarını görmek mümkündür.
Geçmişi çok derin izler taşıyan bu
mağaraların, Hıristiyanlığın yayılma safhasında devrin hükümdarının zulmünden kaçan Hıristiyanların yerleşim yeri
olduğu da söylenmektedir. Efsaneye
göre, Şehristan Kralı dış saldırılardan
kendisini korumak için mağaralardan en
yükseğine yerleşmiştir.
Kayaların altında üç kilise ile 40-50
civarında oda görünümünde kalıntılar
vardır. Mağaraların hemen eteğinde
kültür katmanı ve mezarlık alanı bulunmaktadır. Bu mezarlıktaki Hitit aslanı
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çevrede herhangi bir yerleşim yeri veya
heykeltıraşlık merkezi olduğuna dair bir
bulguya da rastlanmamıştır.
Aslan figürü, bu topraklarda hüküm
sürmüş bütün medeniyetler tarafından
güç ve iktidarın sembolü olarak kabul
edilmiştir. Aslantaşlar, tarih boyunca
mezarlara, anıtlara, kaya yüzeylerine ve
paralara işlenen aslan figürlerinin güzel
örneklerindendir.

Onar Kaya Mezarları
modellemesi ile biçimlendirilmiş taşlar,
bölgenin önemini artırmaktadır.

Arapgir ilçe merkezine 17 km mesafede
bulunan köy, Türkmen Şeyhlerinden
Şeyh Hasan Onar tarafından 1224 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin

Ansır mağaralarının bulunduğu yerden
bakıldığında, Malatya Merkez, Yazıhan
ve Battalgazi ilçeleri ile Karakaya Baraj
Gölü’nün o muhteşem manzarası gözler
önüne serilmektedir.

Aslantaşlar
Aslantaşlar, Darende ilçesinin 20 km
güneybatısında kalan Yeniköy’dedir.
Göz alabildiğince uzanan bir ovanın
ortasında bulunan aslan heykelleri,
güney-kuzey yönünde ayakta durur
vaziyettedir. Hitit Dönemi’ne ait olan
heykellerin baş yüksekliği 2 metre,
gövde uzunluğu 2,5 metredir. Bacak ve
ayak aralıkları yontulmadan bırakılan
heykellerin ne amaçla dikildiği bilinmemektedir. Yapılan araştırmalarda, yakın
Keykubad’ın zaviye vakıf arazisi olarak
bağışladığı yerde kurulmuştur. Şeyh
Hasan Onar, Türkmen Bayat oymağından olup anne tarafından Hz. Ali
soyundan gelmektedir. Kurulmasının
ardından bu köy, sınır boyu yerleşim
yeri olarak kendisine bağlı Türkmen
aşiretlerinin inanç ve yönetim merkezi
durumuna gelmiştir. Bilinen en eski
cemevi, Onar Köyü’ndedir. Şeyh Hasan
Onar Zaviyesi’ne ait “Büyük Ocak” ve
daha sonra Şeyh Hasan’ın oğlu tarafından kurulan “Şeyh Bahşiş” adlarındaki
iki meydanevi-cemevi, günümüze kadar
ulaşmıştır.

Aslantepe

Aşağı Ulupınar Merkez Camii, Darende
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CAMİLER
Malatya Ulu Camii

iklerle kaplı sütunlar caminin göz alıcı
süslemeleridir. Çini sanatkârı Malatyalı
Yakup, yazıları yazan hattat ise Yakup
oğlu Ahmet’tir. Kubbe iç yüzeyi tuğla
kaplamalı muazzam bir çini süslemeye
sahiptir. Zengin tuğla işçiliği, caminin
özgün yapısından hatıra kalmıştır.

Yeni Cami
(Hacı Yusuf Camii)
Malatya’nın Battalgazi (Eski Malatya)
ilçesinde bulunan bu cami, Selçuklu
hükümdarı İzzettin Keykavus tarafından 1219 yılından önce inşa edilmiş ve
belli aralıklarla Selçuklu hükümdarları
tarafından restore edilmiştir. Kitabesine
göre mimarları Yakup bin Ebubekir elMalati ve Mansur bin Yakup’tur. Tuğladan yapılmış kısımlar ilk cami şeklini,
taş olanlar ise daha sonra yapılan ilaveleri
gösterir. Eyvanlı plan ile İran’daki Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki
önemli örneklerinden biridir.

Batı cümle kapısı iki renk taştan yapılmıştır. Firuze ve patlıcan moru çini mozaiklerden geometrik yıldız ve geçmeler, kemer yüzünde kalmış olan kitabe
ve yine zikzak biçiminde çini moza-

Malatya şehir merkezinde yer alan cami,
1843 yılında ulemadan Hocazade Hacı
Yusuf tarafından yaptırılmıştır. 2 Mart
1893 tarihindeki Büyük Zelzele’de
yıkılan caminin yerine bugünkü cami
yaptırılmış ve ilk camiden günümüze
ancak şerefesine kadar sağlam kalan
minaresi gelebilmiştir. Yıkılan caminin
yeniden yapılması için başlatılan inşaat
maddi yetersizlikler nedeniyle durmak
zorunda kalınca, devrin padişahı II.
Abdülhamit’e başvurulmuş ve cami
padişahın yardımlarıyla tamamlanarak
1912 yılında ibadete açılmıştır. I. Dünya
Savaşı’nın çıkmasıyla yarım kalan son
cemaat yeri üzerindeki küçük kubbelerle iki minare, cumhuriyetin ilk
yıllarında tamamlanmıştır.
Caminin tamamı muntazam sıralı silme
taşlarla yapılmıştır. Harimin dört fil
ayağı üzerine büyük bir kubbe ile örtülü
olması klasik Osmanlı mimarisine uygundur. Kubbenin ağırlığı, beşik tonoz
ve küçük kubbelerle yan duvarlara
aktarılmıştır. Merkezî kubbe ve küçük
kubbelere mekânı aydınlatması amacıyla
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taşlarla yapılmıştır. Batı duvarına bitişik
olan minare sonradan (1961) inşa edilmiştir. Cami avlusunun doğusunda, son
cemaat yerinin bitişiğinde, iki tonozlu
bir türbe bulunmaktadır. Türbede,
biri kadın -Malatya Mutasarrıfı Şakir
Paşa’nın kızı, ikisi erkek olmak üzere üç
kişiye ait sandukalar bulunmaktadır.

Arapgir Ulu Camii
Eski Arapgir’de Osman Paşa
Mahallesi’nin yamacında bulunan cami,
kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen
planlı bir yapıdır. Caminin kitabesi

pencereler açılmıştır. Yine aynı şekilde
ana duvarlara açılan pencerelerle hem
mekânın aydınlatılması sağlanmış hem
de duvarların kütlevî görüntüsü hareketlendirilmeye çalışılmıştır.
Mihrap dışarı doğru taşkın olarak
yapılmıştır. Mihrabın yanında yer alan
minber ceviz ağacından yapılmış olup
oldukça süslü ve zariftir. Son cemaat
yeri sütunların taşıdığı beş kubbe ile
örtülüdür. Üç girişi bulunan caminin
asıl girişi kuzeyde yer almakta ve her iki
tarafında da iki şerefeli zarif birer minare
bulunmaktadır. İlk camiden kalan minare ise caminin hemen yanında doğu
yönünde bulunmaktadır.

Yusuf Ziya Paşa Camii
Genelde “Paşa Camii” adıyla anılmakta
olan cami, il merkezi İzzetiye Mahallesi
Mücelli Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerinde yer alan
kitabesine göre yapı 1793 yılına aittir.
Yusuf Ziya Paşa’nın oğlu Şadi Paşa
tarafından, annesi Ayşe Hatun adına
yaptırılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda
dikdörtgen planlı harim ve ona kuzeyden birleşik son cemaat yeri bulunmaktadır. Cami, mihrap, son cemaat yerinin
tümü, payeler, portal (giriş kapısı) ve
pencere çerçeveleri düzgün kesme

mevcut değildir ancak XIV. yy. İlhanlı
eseri olduğu tahmin edilmektedir. Yöre
halkı tarafından Ulu Cami olarak bilinse
de aslında cami olmayıp, bağlantılı bulunduğu hanikâh ile yapılmış bir dergâh
külliyesidir. Camiye, kuzey duvarında
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yer alan çok süslü bir ana kapıdan girilir.
Tamamı taş kabartma olan ana kapıda,
geometrik şekillerle bitkisel motifler
zengin bir tarzda işlenmiştir. Yapının
doğu duvarı üzerinde iki penceresi
vardır. Camiye batıdan bakıldığında yalnızca toprak üstünde kalmış arka arkaya
iki kubbe görülür. Çıkış kapısı ekseni
üzerinde iki kubbeli bir bölüm ve bu
bölümün tam karşısında mihrap yer alır.

Fethiye (Abdusselam) Camii
Malatya’nın Yazıhan ilçesinin 6 km
kuzeybatısındaki Fethiye beldesinde
bulunan cami, giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Abdüsselam oğlu Mustafa
Paşa tarafından 1566 yılında yaptırılmıştır. Halk arasında “Uzun Hasan Camii”
olarak bilinmektedir.

Osmanlı dönemi tek kubbeli kare planlı
cami örneklerinden olan bu yapının, beş
bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekânı kare planlı olup
üzeri dört yarım kubbe ile desteklenen,
tromplu merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Mihrabı mermerden, minberi
de taştan yapılmıştır.
Caminin kuzeybatısında bulunan tek
şerefeli minaresi yuvarlak gövdeli olup
kare bir kaide üzerine oturtulmuştur.
Caminin yanında bir de konuk odası
bulunmaktadır.

Köprülü Mehmet
Paşa Camii
Hekimhan ilçesinde, Taşhan’ın 50 metre kadar güneydoğusunda bulunan 1661
tarihli cami, tek minareli olup kesme
taştan inşa edilmiştir. Ayrıca 1815 tarihli

bir de tamir kitabesi vardı. Asıl mekâna
giriş kapısı üzerinde talik hatla yazılmış
kitabesi vardır. Asıl mekân dikdörtgen
şeklindedir. Ortada yer alan ve sekizgen
kasnak üzerine oturtulmuş bulunan
büyük kubbe, iki yana doğru beşik
tonozla genişletilmiştir. Son cemaat yeri
revaklı olup beş küçük kubbe tarafından
örtülmektedir. Revak kemerleri sivridir
ve yuvarlak mermer sütunlar üzerine
oturtulmuştur. Cami minaresi batı
duvarına bitişiktir.

Gümrükçü
Osman Paşa Camii
Arapgir ilçesinin Osmanpaşa
Mahallesi’nde yer alır. 1824 yılında
Gümrükçü Osman Paşa tarafından,
geniş bir avlu içerisine tek kubbeli

Malatya Yeni Camii

Medişeyh Camii, Darende
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olarak yaptırılmıştır. Kuzeyde yer alan,
muntazam kesme taşlarla örülmüş ve
kemeri üzerinde Sultan II. Mahmud’un
tuğrası bulunan taç kapıdan caminin
geniş avlusuna girilmektedir. Yüksek
tutulan kubbe kasnağı üzerinde açılan
pencerelerle kare şeklindeki asıl mekân
aydınlatılmış; asıl mekânın üzeri zengin
kalem işi süslemelerle bezenerek,
pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür.
Son cemaat yeri tamamen ahşaptan
inşa edilen caminin mihrabı yuvarlak
planlı olup sivri kemerle kuşatılmıştır.
Bitki, geometrik ve Mühr-ü Süleyman motifleriyle bezenen taş minber,
klasik Osmanlı minberleri tarzındadır.
Caminin güneydoğu köşesinde yer
alan ahşap vaiz kürsüsü, başlı başına bir
değer taşımaktadır. Dört ayak üzerine
oturan kürsünün taçlı bir arkalığı vardır.
Korkuluk kısmı burmalı sütunçe ve
konsollarla süslenmiştir. Son cemaat yerinin güneydoğu köşesine yerleştirilmiş
olan zarif minare, pabuçluktan sonra on
altı köşeli olarak yükselmektedir.

Akminare Camii

Emir Ömer Mescidi

mevcuttur. Kare planlı olarak yapılan
cami, sekizgen kasnak üzerine oturtulan
tek kubbe ile örtülüdür. Kuzeyinde yer
alan minaresi, yapıdan ayrı olarak inşa
edilmiştir. Minare, kare kaide üzerinde
yükselen silindirik gövdeli ve tek şerefe-

Battalgazi ilçesinin Alacakapı
Mahallesi’nde, Roma sur duvarı içerisinde bulunmaktadır. Yapı dikdörtgen
planlı olup mescitten çok, bir türbe
olarak ziyaret edilmektedir. Cümle
kapısı, orijinal durumunu koruyan
süslemelerle tezyin edilmiştir. Giriş
kısmının batısında bir mezar; kuzey
cephesinde 1563-1564 tarihli tamir
kitabesi bulunmaktadır. Bu tarihlerde
Miralay Hüsrev Bey tarafından tamir
edilen mescit, 1960 ve 2006 yıllarında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce iki kez
restore edilmiştir.

Battalgazi ilçesi şehir surlarının dışında,
Derme kanalının kenarında yer alan
cami, 11573 yılında Kanuninin oğlu
II. Selim zamanında Zaim Yusuf oğlu
Himmet Bey’e yaptırılmış olup kitabesi

li olup tamamen düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Cami 1974 yılında
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
restore edilmiştir. Restorasyonda
malzeme olarak kesme ve moloz taş
kullanılmış, kubbesi de sonradan
beton sıva ile desteklenmiştir. Zamanla
yıpranmış olan minare taşları numaralandırılarak sökülmüş ve eksik kısımları
tamamlandıktan sonra bugünkü hâline
getirilmiştir.
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Bahri Camii
Merkez ilçeye bağlı Erenli Beldesi’nde
yer alan, 1667 tarihli bir Osmanlı
eseridir. Merkez Mahallesi’nde, evlerin
ortasındaki geniş alanda bulunan Bahri
Camii, ahşap tavanlı camilerden olup alt
kısımları taşla, üst kısımları kerpiçle inşa
edilmiştir. Caminin üstü toprak dam
iken, son dönemde toprak damın üzerine çatı ilave edilmiştir. Ortadaki ahşap
sütunlar ve dış duvarlar üzerine ana
hizanlar (ana kirişler) ve onların üzerine
de ara hizanlar (ara kirişler) oturtulmuş; toprağın dökülmesini engellemek
amacıyla ara hizanların üzeri tahtayla
kapatılmıştır.
Bahri Camii, inşa edildiği alanda Eski
Mezarlık ve Yeni Cami ile bir arada
bulunmaktadır. Türk-İslâm şehir mimarisine uygunluk gösteren bu yerleşim
kompozisyonu, beldeye tarihî bir yerleşim yeri niteliği kazandırmaktadır.

Kölükoğlu Camii

Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde
bulunan cami, giriş kapısı üzerinde yer
alan kitabeye göre 1920 yılında Hacı
Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Yapı kare planlı olup harim kısmı tek
kubbe ile örtülüdür. İki yanı kapalıdır
ve ön kısmında bir camekân bulunur.
Kuzey cephede yer alan son cemaat
yeri ahşap tavanlıdır ve giriş kapısının
sağında basit mihrabiye bulunmaktadır.
Son cemaat yerinden harim kısmına
dikdörtgen kesitli bir kapıdan girilmektedir. Kapının söve ve lentoları taştandır
ve üzerleri boyanmıştır. Kapının
lentosu üzerinde, dış yüzeyi testere
dişi şeklinde düzenlenmiş bir kemer;
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kemerin içerisinde kitabe yer almaktadır. Kapının harim kısmına bakan
kısmı, yuvarlak kemerli niş içerisine
alınmıştır. Kubbeye geçiş pandantiflerle
sağlanmış olup pandantif kemerlerinin
dış yüzeyinde bitkisel motifler işlenmiştir. Kubbe kasnağında yedi adet
pencere yer almaktadır. Harim; doğu,
batı ve kuzey cephelerde bulunan
ikişer pencere ile aydınlanmaktadır.
Pencerelerin dış cephelerinde testere
dişi şeklinde düzenlenmiş kemerler yer
almakta; kemerlerin dış yüzeylerinde
kalem işi bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Mihrap, basit niş şeklindedir ve
üzeri ahşap kaplıdır. Tamamen ahşaptan
yapılmış olan minare, kuzeybatı köşede
yer almaktadır.

Tahtalıminare Camii
Malatya merkez Halep Caddesi üzerinde yer alan ve 1769 yılında Mustafa Paşa
tarafından yaptırılan cami, dikdörtgen
planda inşa edilmiş olup tümüyle ahşaptır. Oldukça büyük olan mahfili “U”
şeklindedir ve sonradan eklenmiştir.
20 pencerenin aydınlattığı harime giriş
kuzey tarafından sağlanmaktadır. Vaiz
kürsüsü güney duvarına yerleştirilmiştir.
Oldukça süslü ve gösterişli olan minberi, el işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Dış kapısı doğuya açılan caminin
oldukça geniş bir avlusu vardır. Ahşap
minaresinden dolayı caminin adı “Tahtalıminare” olarak söylenegelmiştir.

Cafer Paşa Camii
Arapgir ilçe merkezine dört km.
uzaklıkta; Eski Arapgir’in Osman Paşa
Mahallesi’ndedir. Akkoyunlu mimarisi
özelliği gösteren cami, XIV. yüzyılda
Şeyh Hasan tarafından yaptırılmıştır.
1694 tarihinde Sancak Beyi Küçük Cafer Paşa tarafından onarılması nedeniyle
“Cafer Paşa Camii” olarak adlandırılmaktadır. Enine yatık dikdörtgen planlı
ve mihrap önü kubbeli olan Cafer Paşa
Camii, sahip olduğu mimari özellikleriyle Diyarbakır Şeyh Safa ve Elazığ Sara
Hatun Camilerine yakındır. Çokgen
gövdeli minaresi, silindirik ve daha
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küçük hacimli peteği nedeniyle Mardin
Hızır Aleyhisselam, Urfa Sultan Hasan
ve Halilürrahman Camii minareleriyle
tam bir benzerlik gösterir. Kaideden
gövdeye geçişteki uygulamada ise özgün
bir mimari anlayış görülür.

tır. 1778’de mütesellim (sancak vekili)
İshak Paşa’nın oğlu Mirliva Ahmet Bey
tarafından yapılan tadilat veya tamirat
nedeniyle, halk arasında onun ismiyle anıldığı sanılmaktadır. Cami 1895
yılında çıkan yangında hasara uğramış ve
Sultan II. Abdülhamit tarafından tamir
ettirilmiştir. Kesme taşla örülü, dikdörtgen planlı ve ahşap çatılı olan cami
meyilli arazi üzerine inşa edildiğinden,
güney cephesi kuzeye göre daha yüksek
görünümlüdür. Batı duvarında yer alan

Mir-i Liva Ahmet Paşa
(Çarşı) Camii
Arapgir merkez Köseoğlu Mahallesi’nde
olan cami “Çarşı Camii” olarak da
anılır. Eser 1715 tarihinde, Osmanlı Padişahı II. Mustafa’nın annesi
Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’ın
kethüdası Arapgirli Hacı Muhammed
(Mehmet) Paşa tarafından yaptırılmış-

dikdörtgen kaideli minare kesme taştan
örülmüş olup onaltıgen gövdeyle mukarnas şerefeye yükselmektedir.

Çobanlı (Şakir Paşa) Camii
Arapgir ilçesinde bulunan cami, kâgir
yığma teknikte inşa edilmiştir. Kuzey
cephesi hariç diğer üç cephede 50
cm’de bir atılmış ahşap hatıllar dikkat
çekmektedir. Moloz taş ile örülen be-
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den duvarlarının köşelerinde kesme taş
kullanılmıştır.
Yapının kuzeyinde, girişin sağında kesme taş ile yapılmış tek şerefeli minare;
minarenin batısında baldaken tarzda inşa
edilmiş bir türbe bulunur. Mermerden
yapılmış türbenin tonoz üst örtüsü sonradan betonla kaplanmıştır. Türbenin
içinde üç adet mermer mezar; dışında
iki eski, bir yeni sanduka mezar vardır.
Kareye yakın dikdörtgen planlı olan
caminin kuzeyinde, üzeri kapatılmış
son cemaat yeri bulunmaktadır. Cami,
kıble tarafında iki adet dikey dikdörtgen
mazgal pencere, doğusunda ve batısında
ise yine aynı tarzda yapılmış üçer adet
pencere ile aydınlatılmıştır. Tavanı
ahşap mertekli olan caminin zemin
döşemeleri de ahşaptır. Duvarları kireç
sıvalı olup kadınlar mahfilinin cephesi,
saçakları silmeli ahşap kafesle kapatılmıştır. Mahfili iki adet ahşap direk
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taşımaktadır. Mihrap nişinin üzerinde
diş sıraları ve rozet bezemesi mevcuttur.
Minberi ahşaptan ve bezemesiz olarak
yapılmıştır.

Namazgâh
Battalgazi ilçesi Meydanbaşı mevkiinde,
surların dışında bulunan Namazgâh,
mihrap duvarı ve önünde yer alan açık
ibadet alanından oluşmaktadır. Tamamen düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş
olan eserin orta yerine, sivri kemerli
kavsaraya sahip mihrab nişi yerleştirilmiştir. Köşelerindeki silindirik formlu
mihrap sütunceleri, kabartma olarak
zencirek motifleriyle bezenmiştir. Mihrabın batı tarafında taştan yapılmış yedi
basamaklı bir minber bulunmaktadır.
Eser, 1242 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Secaaddin İshak’ın
oğlu Selçuklu Kumandanı Kemaleddin
Kamyar adına yaptırılmıştır.
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TÜRBELER VE KÜMBETLER
Somuncu Baba Camii
ve Türbesi

Darende ilçesinin Zaviye Mahallesi’nde
bulunan Somuncu Baba Türbesi,
Somuncu Baba Camii ve Balıklı Göl ile
bir arada bulunur. XIV. yüzyılın büyük
mutasavvıfı olan Şeyh Hamid-i Veli
(1331-1412), halk arasında Somuncu
Baba olarak bilinir. Tohma Çayı’nın
kenarındaki cami, dergâh, balıklı göl ve
Somuncu Baba’nın kabri başta olmak
üzere ruhani önderlerin kabirlerinden
oluşan bu külliye, günümüzde inanç
turizmi açısından önemli bir cazibe
merkezi durumundadır. Ayrıca caminin
bodrum katında Somuncu Baba Müzesi
bulunmaktadır.

Kanlı Kümbet
Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı Mahallesi’ndeki eski mezarlığın içerisinde yer
alır. XII–XIII. yüzyıl Selçuklu yapısı
olduğu düşünülmektedir. İki katlı küm-

betin alt katı mumyalık, üst katı ziyaret
yeri olarak inşa edilmiştir. Asıl mezar
kısmına, yapının kuzeyinde bulunan
kapıdan girilir. Mezar kısmı taş, kubbesi
ve kubbe geçişi tuğladan örülüdür.

Sıddı Zeynep Kümbeti

Battalgazi ilçesinin Karahan mevkiinde
yer alan kümbet, piramit külahlı ve çokgen yapıda olup kesme taştan yapılmıştır. Kitabesi olmadığından, içerisinde
bulunan kabrin kime ait olduğu bilinmeyen yapının, mimari özellikleri nede-
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niyle XII. yüzyılın sonlarına ait olduğu
ve kabrin Danişmend sultanlarından
birine ait olduğu düşünülmektedir.

Hasan Basri Türbesi

Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde,
Kırklar Şehitliği’nin yanında bulunmaktadır. Türbe, şimdiki yerine Karakaya
Baraj Gölü altında kalan Korucuk
Köyü’nden taşındığı için, zaman zaman
Korucuk Türbesi (Korucuk Ziyareti)
adıyla da anılmaktadır. Türbe çevresi
aynı zamanda mesire yeri olarak düzenlendiği için türbe ve civarı halkımız
tarafından yoğun bir şekilde ziyaret
edilmektedir.

Zeynel Abidin Türbesi

Türbe, Battalgazi ilçesi Atabey iskelesi
yakınındadır. Hz. Hüseyin’in oğlu
İmam Zeynel Abidin’e ait olduğu
söylenen türbenin herhangi bir kitabesi
mevcut değildir. Eski yerinin Karakaya
Barajı suları altında kalması nedeniyle
türbe şimdiki yerine taşınarak yeniden
inşa edilmiş; türbenin yan tarafına bir de
cem evi yapılmıştır. Türbeyi, her geçen
yıl artan sayıda vatandaşımız ziyaret
etmektedir.
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Neﬁse Hatun Kümbeti
Kümbet, Battalgazi şehir surlarının
dışında, Meydanbaşı Mahallesi’ndeki
bir evin ön bahçesinde bulunmaktadır.
XIV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen
türbeye ait herhangi bir kitabe mevcut
değildir. Türbenin içerisinde bir mezar
bulunup mezarın şahide taşında: Emir
Sührab Bey Kızı Hacı Nefise Hatun

ismi yer almaktadır. Üstü pandantifli
kubbe ile örtülü olan türbenin kubbe ve
pandantiflerinde tuğla, diğer kısımlarında ise düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Ahmet Duran Mescidi
ve Türbesi
Battalgazi şehir surlarının dışında,
Malatya karayolu üzerindedir. Kitabesine göre, 1794 yılında Diyarbekir Valisi
Maden-i Hümayun Emini Yusuf Ziya
Paşanın Oğlu Muhammed Sabit Bey
tarafından yaptırılmıştır. Tek kubbeli bir
mescit iken, kubbesi sonradan yıktırılmış ve mescidin üzeri düz dam şeklinde
kapatılmıştır. İçerisinde yer alan kabir,
Battalgazi ‘nin gaza arkadaşı Ahmet
Turanî’ye aittir.
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KİLİSELER
Taşhoron Kilisesi
Malatya merkez Çavuşoğlu
Mahallesi’nde yer alan Ermeni kilisesi,
XVIII. yy.ın ikinci yarısında, dikdörtgen bir plan üzerinde, kesme taşlarla

edilen erkek figürleri de yer almaktadır.
Yapı Malatya Valiliği Koruma Uygulama
ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından restore edilmektedir.
inşa edilmiştir. Doğu Anadolu’daki tek
kubbeli kiliselerin en önemli örneklerinden biridir. Kiliseye mermerle süslü bir
kapıdan girilmektedir. Girişi batı kısmında yer alan yapının doğusunda bir apsis
bulunur. Bu apsisin sağında ve solunda,
merdivenlerle çıkılan karşılıklı dört
küçük apsis daha yer almaktadır. Kubbesi
tuğladan yapılmış olup kubbe bezemesinde merkezden başlamak üzere burgu
motifinin yanı sıra geniş bir çembere
ekli, sekiz adet demet yer almaktadır.
Bunu takip eden sırada, aynı sayıda kanatlı, uzun saçlı, kısa kollu pileli elbisesi
olan, el ele tutuşmuş, birbirine benzeyen
ve cepheden tasvir edilen kadın figürleri
(azizeler) bulunmaktadır. Azizelerin ayak
hizasında aynı şekilde cepheden tasvir

Venk Şapeli
Malatya merkez ilçeye bağlı Çamurlu
köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabede:
“Aziz Kirkor’un kapısı 1670 yılının
Mart ayının 18’inde, Simon Gabiskos
eli ile yapıldı.” denilmektedir. Kitabeye
göre şapelin Kirkor Lusavoriç’e ithafen
yapıldığı anlaşılmaktadır. 12,5 x 6,90 m
ebadında dikdörtgen bir plana sahiptir.
Giriş, batı cephesindeki küçük kapıdan
sağlanmakta olup kapının tam karşısında
apsis bulunmaktadır. İki basamakla çıkılan apsisin sağında ve solunda azizlerin
mekânı yer almaktadır. Yapı Malatya
Valiliği Koruma Uygulama ve Denetim
Bürosu (KUDEB) tarafından restore
edilmektedir.
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KERVANSARAY VE HANLAR
Silahtar Mustafa Paşa
Kervansarayı

Battalgazi ilçesi Alacakapı mahallesinde
bulunan kervansaray, 1637 tarihlidir.
Padişah IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa paşa tarafından, Halep
Mimarbaşı Üstat Mehmet oğlu Üstat
Ebubekir’e yaptırılmıştır. 68x76 metrelik
dikdörtgen bir alan üzerine, açık avlu ve
kapalı hol olarak inşa edilmiştir. Yontma
taştan örülen ve kemerli olan giriş kapısının avluya bakan kısmında sağlı sollu
birer oda bulunur. Bu kapının sağında
duvar içerisinden merdivenle çıkılan ve
mescit olduğu sanılan bölüme varılır.
Holün avluya bakan yüzünde ve girişin
her iki yakasında üstleri tonozla örtülü
altışar oda sıralanır. Asıl kapalı kısmın
üstü ise, sade ayaklar üzerine basmakta
olan üç sıra tonozla örtülmüştür. Hanın,
bir tanesi iç han giriş kapısının üzerinde,
diğeri avlu giriş kapısının üzerinde olmak
üzere iki kitabesi mevcuttur. Bir çizgi
üzerinde sıralanmış dükkânların, külliye
halinde yer aldığı bir yapıdır.

Batıdan gelerek Kayseri ve Sivas üzerinden Malatya’ya ve buradan da Diyarbakır üzerinden Doğu-Güneydoğu
Anadolu ve Irak’a giden ticari yollar
üzerinde bulunan bu kervansaray, o
dönemlerde şehrin ticari yoğunluğunu
göstermesi açısından önem taşır. Ticari
olduğu kadar askerî fonksiyonu da
bulunan han, oldukça sağlam bir temel
üzerine kurulmuştur. 2007-2010 yılları
arası yapılan restorasyonda kervansarayın ön yüzünü çevreleyen dükkânlar

kaldırılmış; mescit bölümü, revaklar,
havuz bölümü ve duvarlar restore
edilmiştir.
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
günümüzde, çocuklara verilen resim,
ebru, çini, seramik, tezhip, minyatür,
hüsnü hat, bağlama, keman, piyano
ve ney eğitimi gibi faaliyetler için
kullanılmaktadır. Kervansaray,
Malatya’nın ve Battalgazi ilçesinin
sosyo-kültürel yaşantısında önemli bir
merkez haline gelmiştir ve haftanın
her günü, 09.00-17.00 saatleri arası
ziyaretçilere açıktır.

Millet Han, Arapgir
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Taşhan

Millet Hanı

Hekimhan ilçesinde bulunan yapı, üç
dilde (Ermenice, Süryanice, Türkçe) yazılmış olan kitabesine göre, 1218 yılında
I. İzzettin Keykavus Dönemi’nde inşa
edilmiştir. Taşhan, önde kare bir avlu,

Arapgir ilçesi Köseoğlu Mahallesi’nde
bulunan han, 1887-1888 yıllarında
vakıf eseri olarak inşa edilmiştir. Kapısı,
küçük bir havuzun yer aldığı dikdörtgen planlı avluya açılır. Tarihi iş yerleri
bu avlu etrafında dizilmiştir. Üst kata,
ahşap helezonik trabzanlı merdivenle
çıkılır. Bu katta ahşap dikmeler üzerine
kurulan iç balkon bulunur. Avlu içi
balkonu odalarla çevrelenmiş olan han,
2011 yılında restore edilmiştir. İnşa
edildiği dönemin özgün mimari tarzını

avlu etrafında sıralanan odalar, avlunun
arka tarafında dikdörtgen şeklinde ve
kendi içinde üç bölüme ayrılan kapalı
hol kısmından ibarettir. Giriş kapısının
sağındaki ve solundaki köşe odaları kare
planlı ve kendi içlerinde bölümlere ayrılmış olup her odada ocak bulunmaktadır.
Yan odaların üzerleri kaburgalı beşik
tonozludur. Hanın ikinci bölümündeki kapalı hol, üç nefe (birbirlerinden
sütun ya da paye dizileriyle ayrılan alan)
ayrılmış olup Osmanlı döneminde tamir
görmüştür. Kapalı holün yan duvarlarında çörtenler ve batı duvarını destekleyen
payandalar mevcuttur.

yansıtan han, aynı zamanda Arapgir’in o
dönemdeki ekonomik hayatına da işaret
etmektedir. Bir ara kamu kurumlarınca
hizmet binası olarak kullanılan han,
günümüzde turizme açılmıştır.

Şişman Han
Battalgazi ilçesine bağlı Şişman köyünün 2 km güneyinde, Şişman Çayı’nın
batı kıyısında, Haraphan mevkiinde
bulunan doğu-batı yönlü bir yapı olup
eski kervan yolu güzergâhındadır. Han,
yörede “Sultan Murat Hanı” olarak
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anılmakla beraber, yapı tarzı bakımından XIII. yüzyılda inşa edilen bir
Selçuklu hanı olduğu düşünülmektedir.
Dikdörtgen planlı olup girişi batı yönündedir. Bütün cephe boyunca uzanan
üstü tonozlu giriş kısmından sonra,
geniş bir avlu bulunmaktadır. Kemerli
kapılar ile orta avludan yan odalara geçilir. Yer yer kesme taşların kullanıldığı iç
duvarlarda ahşap hatıl izleri görülmektedir. Portalin bütün taşları ile batı cephesinin kaplama taşlarının büyük kısmı
ve güney duvarının kaplama taşlarının
çoğu sökülmüştür. Bu durum diğer dış
cephelerde de görülür.

Sevserek Han
Malatya merkeze bağlı Yaygın beldesi
sınırları içerisinde, şehir merkezinden
Nemrut’a giden yolun 21. km’sinde
bulunmaktadır. Bölgedeki kazıda çıkarılan bakır sikkeler, 1230 yılında Büyük
Selçuklu döneminde başlamak kaydı ile
Geç Osmanlı Dönemi’ni de kapsayan
bir tarihi sürecin izlerini taşımaktadır.

Yapılan araştırmalarda Sevserek I. Han
ile 80 m doğusundaki Sevserek II.
Han’ın Selçuklu Dönemi’nde önemli
bir menzil oluşturdukları ancak Osmanlı Dönemi’nde bu menzilin önemini
yitirdiği anlaşılmaktadır.
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Batıya meyilli arazi üzerine, güneykuzey yönünde, eş odaklı planda inşa
edilmiştir. Mekânın eyvana açılan kapısının çevre taşları sökülmüştür. Eyvanın
batısında iki mekân bulunmaktadır.
Eyvanın bitişiğindeki 3.80 m x 4.00 m
ebatlarında olan mekânın, kalan duvar
kalıntılarından buraya açıldığı ve üzerinin tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Kuzeybatı köşede bulunan 3.80 m x
3.90 m ebatlarındaki mekân, doğrudan
dışarıya açılmaktadır.

Sevserek Han, Malatya Valiliği Koruma Uygulama ve Denetim
bürosu(KUDEB) ve Malatya Müzesi
tarafından kazısı yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazı sonucunda ortaya
çıkarılan Sevserek Hanın restorasyon
projesi Malatya Valiliği KUDEB tarafından çizilmiştir.
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BEDESTEN VE MEDRESELER
Yusuf Paşa Bedesteni
Bedesten, Darende ilçesi Zaviye Mahallesi’ndeki mezarlığın içerisinde yer alır.
Üç kapıdan girilen dikdörtgen planlı
yapı, klasik Osmanlı kapalı çarşıları
planına uygun olarak, ortadaki büyük

XX. yy. başlarında Fransız Konsolos F.
Grenard, Malatya’da yaptığı inceleme
gezisinde bu medresenin giriş kapısında
41 kitabe görmüş ve bunları yayımlamıştır. Selçuklu Sultanı Keykavus
zamanında, Şemseddin Muhammed
İbn-i Osman adlı bir usta tarafından
onarılmıştır. Bütün kayıtlardan çıkarılan
ortak kanaat, bu medresenin Ulu Cami
ile çağdaş zolduğudur.

Gazi İlköğretim
Okulu Binası
avlunun etrafına dükkânların sıralanması
usulüyle inşa edilmiştir. Avlunun üzeri
açık bırakılırken, dükkânların üzeri
beşik tonozla kapatılmıştır. Yapının
iç duvarları kesme taştan; örtü sistemi
moloz taştan yapılmıştır.

Şahabiye-i Kübrâ
Medresesi

Battalgazi ilçe merkezinde, Ulu
Cami’nin kıble yönünde bulunmaktadır. Medresenin ne zaman yapıldığı
kesin olarak bilinmemekle beraber,
1530 tarihli Malatya Tahrir Defteri’nde
yer alan “Şahabeddin Hızır bina etmiştir.” ibaresinden, medresenin “Mir-i
Ümera” lakabıyla bilinen Şahabeddin
Hızır tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan birkaç
kalıntı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda araştırmacılar, buranın önemli
bir medrese olduğunu ve Selçuklular
tarafından yaptırıldığını belirtmişlerdir.

Osmanlı mimarisinin neoklasik tarzının
son örneklerinden olan yapı, Malatya
şehir merkezinde, Kışla (Atatürk) Caddesi üzerindedir.
Ordu Karargâhı Alay Binası ve Topçu
Kışlası olarak yapılan binalardandır.
1909-1914 yılları arasında Askerî Sevkiyat Kışlası olarak kullanılmıştır. 1914
yılından itibaren okula dönüştürülen
bina “mahalle mektebi” olmuştur. Bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen
binanın birinci katı 1928 yılında, ikinci
katı ise 1929 yılında tamamlanmıştır.
Binanın ön cephesi kesme taştan, diğer
cepheleri moloz taştan olup iç duvarlar
kâgirdir. Binaya, taş merdivenle ulaşılan
çift kanatlı kemerli kapıdan girilir. Tüm
pencerelerde aynı tip kemer kullanılmıştır. “Taş Mektep” adıyla eğitim
hizmeti veren binanın adı, 1937 yılında
Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya
ikinci kez gelişinin anısına “Gazi İlkokulu” olarak değiştirilmiştir. Yapı günümüzde Gazi İlköğretim Okulu olarak
kullanılmaktadır.
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KALELER VE KÖPRÜLER
Eski Malatya Şehir Surları

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde şehir
surlarının doğu ve güney cephelerinde
24 adet, kuzey ve batı cephelerinde ise
23 adet kule ve burç bulunduğunu ifade
etmektedir. Seyahatname’de, Halife
Harun Reşid’in çok para harcayarak
surları yeniden yaptırdığı bilgisi de
verilmektedir. Doğanşehir’deki Zibatra
Kalesi’nin Harun Reşid tarafından
yaptırılmış olması, Evliya Çelebi’nin bu
yazdıklarını doğrular niteliktedir. Evliya
Çelebi, surların uzunluğunun 5100
adım olduğunu bildirmektedir.

Battalgazi ilçe merkezinde bulunmaktadır. Roma İmparatoru Titus (79-81)
zamanında Lejyon Karargâhının (XII.
Lejyon) yapımı ile başlayan sur inşaatı,
Traianus (98-117) tarafından genişletilerek devam ettirilmiştir. I.Constantinos
(363), saltanatı döneminde surların
yapımını hızlandırmış; Justinianos (Jüstinyen) zamanında (527-565) ise surlar
en son şeklini almıştır.

Zengibar (Sengbar) Kalesi

Beşgen bir plan üzerine kurulmuş olan
surların ayakta kalan parçalarındaki
yapı tekniğinden anlaşıldığına göre,
duvarların iç ve dış yüzleri düzgün iri
boyutlu taşlarla kaplanmış, düz taşların
arası molozlarla doldurularak taşlar harç
ile kaynaştırılmıştır. Sonradan yapılan
tamirlerde zarar gören kısımlar, kesme
taşlarla takviye edilmiştir. Battalgazi
şehir surlarının, Alacakapı, Sıptırızkapı, Müşakkapı ve Pazarkapı gibi kent
tarihinde önemli olaylara şahitlik etmiş
olan toplam 11 kapısı bulunmaktadır.
Bu kapıların 5’i doğuda, 1’i kuzeyde, 1’i
batıda, 4’ü de güneyde bulunmaktadır.

Darende ilçesinde, Tohma Çayı’nın
batısında, Somuncu Baba Türbesi ile
Osmanlı Mezarlığı arasındaki alanda
bulunan bir Osmanlı yapısıdır. Kale,
batı yönünde dik bir yamaçla Osmanlı
Mezarlığı’na kadar inmektedir. Darende
ilçesinin sırtını dayadığı dağlık yamacın
üzerinde yer alan kalenin kapı girişi, sarp kayalıkların geçit verdiği dik
yamaçta inşa edilmiştir. Kapı tek girişli
olup kesme taşlardan yapılmıştır. Kayaların dik oluşundan dolayı, geçiş sadece
bu kısımdan sağlanabilmiştir. Tepe
üzerindeki alanda ve Tohma Çayı’na
yakın bölümlerde, yer yer ayakta kalan
sur kalıntılarına rastlanmaktadır.
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Meydan Köprüsü

Arapgir ilçesi Osman Paşa Mahallesinde, Kozluk Çayı üzerinde bulunan
tarihi köprü, iki kemer gözlü olup sivri
kemer tarzındadır. Aynı doğrultuda
olmayan kemer gözleri, temeli doğal
kaya olan bir duvarla birbirine bağlanmıştır. Büyük kemer gözün açıklığı 14
metre, yüksekliği ise 7 metredir. Küçük
kemerin açıklığı 10 metre, yüksekliği
ise 6 metredir. Ayakları kaya üzerine
oturan köprünün genişliği 5 metredir. Dış kısmı kesme taş ile yapılan
köprünün diğer kısımlarında moloz ve
kırma taşlar kullanılmıştır. Ermenice ve
Arap alfabesi ile iki dilde yazılan kitabesi
okunamayan köprünün 13. yüzyılda
yapıldığı tahmin edilmektedir.

iki ayak arasındaki kemerinin genişliği
7,70 m’dir. Köprünün ayakları sal taşlara
oturtulmuş olup her iki ayak da kesme
taşlarla inşa edilmiştir. İnşa kitabesi
olmadığından, ne zaman yapıldığı kesin
olarak bilinmemektedir fakat inşa tekniği açısından Büyük Kozluk Köprüsü ile
çağdaş olduğu tahmin edilmektedir.

Kavlak (Uzunok) Köprüsü
Darende ilçesi İbrahim Paşa
Mahallesi’nde Tohma Çayı üzerinde
bulunan köprü, düzgün kesme taşlardan yapılmış olup Osmanlı Dönemi
eserlerindendir. Köprünün giriş ve
çıkış taraflarında iki tane küçük göz;
ortasında da kemerli büyük bir göz yer
almaktadır. Köprünün orta kemerinin
üstü yol hizasında sivrilmekte ve her iki
yana doğru yataylaşarak, yolun giriş ve
çıkışında bitmektedir.

Nadir Köprüsü

Eski Arapgir Kale
Köprüsü
Arapgir ilçesindeki Büyük Kozluk
Köprüsü’nün 100 m kadar güneyinde
yer almaktadır. Eski Arapgir’den akan
çayın üzerine inşa edilmiştir ve Arapgir
Kalesi’ni Serge Mahallesi’ne bağlamaktadır. Çok dar bir alan üzerine inşa
edilmiş olup oldukça sağlam bir köprüdür. Uzunluğu 13,70 m; genişliği 3,10
m; yüksekliği 5,60 m olan köprünün

Darende ilçesinin Nadir Mahallesi’nde;
Malatya - Kayseri kara yolunun sağ
tarafında yer alır. Uzunluğu 23 m olan
köprünün genişliği 3 m’dir. Tohma
Çayı üzerinde kurulan köprü üç gözlü
olup bir gözü sonradan kapatılmıştır.
Bir gözü yıkılmaya yüz tuttuğu için betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Ne
zaman yapıldığı bilinmemekle beraber,
Son Osmanlı Dönemi mimari tarzını
yansıtmaktadır.
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Taşköprü, Arapgir
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Yeşilyurt
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MALATYA KONAKLARI
Geleneksel Malatya konakları genelde iki katlı olup kendilerine has özel
bir yapı tarzına sahiptirler. Yörenin
ikliminden ötürü, evler kalın duvarlı
ve birbirine uyumlu küçük pencereleri olan müstakil yapılardır. Bazen üç
katlı ev örneklerine de rastlanmaktadır.
Bu yapılarda zemin katlar, verecekleri
hizmete uygun şekilde inşa edilmiş bölümlerden oluşur. Taş, kerpiç ve ahşap,
başta gelen mimari yapı elemanlarıdır.
Konaklar, kesme taşlarla yerden bir
metre kadar yükseltilmiş olan temeller üzerine inşa edilir. Kapı, pencere,
odaların taban ve tavanları, duvar arası
hatıllar, dış doğrama, merdiven, dolap,
yüklük ve askılık gibi yerlerde ahşap
kullanılmıştır. Demir, özellikle pencerelerin ve itina ile işlenmiş kapıların
üzerindeki havalandırma ve aydınlatma
kısımlarında kullanılmıştır. Giriş katında
zahirelik (kiler), hızna (mutfak) ve kış
damı denilen büyük bir oda bulunmaktadır. Üst kata ahşap merdivenlerle
çıkılır. Merdiven üst katın sofasına
çıkar. Misafir ve oturma odaları ile diğer
müştemilat bu sofanın etrafında yer alır.

Beşkonaklar
Saray Mahallesi Sinema Caddesi üzerinde bulunan bu konaklar, geleneksel

Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşırlar. Sivil mimarinin güzel örneklerinden olup 1900’lü yılların başlarında
inşa edilmişlerdir. Yan yana beş konaktan oluşan bu binalar, sokağa cepheli
iki katlı evlerdir. Dış cephede ana yapı
malzemesi olarak kerpiç kullanılmış;
duvarları bağlayan hatılları, iç doğramaları, döşemeleri, tavanları, pencereleri,
kapıları, yüklükleri, merdivenleri ve
sekileri ise ahşaptan yapılmıştır. Demir
ise sadece kapılarda, pencerelerde ve
kapı üstü havalandırmada parmaklık
olarak kullanılmıştır. Ana giriş kapıları
çift kanatlı olup üzerinde rüzgârlık veya
aydınlık olarak nitelenen ve çoğunlukla
oval olarak yapılan pencereler bulunmaktadır. Pencere hizasından sokağa
doğru çıkıntı biçiminde kafesli cumba
bölümü bulunur. Selamlık bölümü evin
misafir odasıdır ve diğer odalara göre
daha büyüktür. Avlu zeminleri taşlıktır
ve genelde yassı plaka halindeki taşların
yan yana dizilmesiyle yapılmıştır. Zemin
kat odaları ambar, kiler ve tandır olarak
kullanıldığından pencereleri küçük
olarak yapılmıştır. Arka bahçelerinde,
başta kayısı olmak üzere çeşitli meyve
ağaçları bulunmaktadır. Evlerin üst
katındaki yatak odalarında çift kanatlı
ahşap kapaklı dolaplar bulunur. Burada
dikdörtgen planlı kış damı adı verilen ve
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genellikle kışın kullanılan oturma odası
bulunur. Odanın karşısında nimseki
denilen bir bölüm vardır. Bu bölüm,
oda seviyesinden daha yüksekte olup
buradaki sekinin üzeri halı ve minderlerle kaplanmıştır.
Yenileme çalışmaları 2006’da başlatılıp
2009 yılında tamamlanan Beşkonaklar,
çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için
kullanıma açılmıştır.

İstanbulluoğlu Konağı
Malatya merkez Hüseyinbey
Mahallesi’nde bulunan Tekke
Camii’nin arkasındadır. Taş temelli ve
iki katlı olan konak kerpiçle inşa edilmiş; binanın çıkmaları
ahşap dolgu olarak
yapılmış ve son olarak üzeri şemsiye
çatı ile kapatılmıştır. Yapıya,
cadde yönünde
çift kanatlı ve ahşap kaş kemerli
aynalığı olan
kapıdan
girilir.
Her iki
katında da
birer salon
ve dörder
oda yer alır.
Konak, üst
katındaki çıkmaları
ve çıkmaların arasında
kalan boşluklarıyla çok yönlü
bir güzellik kazanmıştır. Tarihi konak,
hâlihazırda BİLSAM’a (Bilgi Yolu
Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar
Merkezi) ev sahipliği yapmaktadır.

Karakaş Konağı
Malatya merkez Niyazi Mahallesi Karakaş Çıkmaz Sokak’ta bulunan Karakaş
Konağı, 1875–1880 yılları arasında
Karakaşlı Mehmet Efendi’nin oğlu Hacı
Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı (Hilani) yapı iki katlı

olup kerpiçten yapılmıştır. Yapının
üzeri aslında düz damlı olup sonradan
kiremit kaplama kırma çatı ile örtülmüştür. Konağın avluya bakan yanı eyvanlıdır. Zemin katta taşlık denilen sofa,
nimsekili kış damı, kiler, eyvanlı oda ve
yatak odaları bulunur. Ahşap merdivenle çıkılan üst kattaki odalar, genellikle
yazlık kullanıma göre düzenlenmiştir.
Şahnişli (çıkmalı) başoda, eyvanlı oda ve
oturma-yatma amaçlı kullanılan odalar
bu katta yer alır. Yapı restore edilmiş
olup taşınmaz kültür varlığı olarak 1989
yılında tescil edilerek koruma altına
alınmıştır.

Bekir Sıtkı Arpacı Evi
Malatya merkez Saray Mahallesi Sinema
Caddesi’nde, bahçe içerisinde, iki katlı
olarak kerpiçten yapılmıştır. Tahminen
1935-1940 yıllarına aittir. Yapıda biri
esas, biri bahçe kapısı olmak üzere çifter
kanatlı iki ahşap kapı bulunmaktadır.
Bahçede taşlarla yükseltilmiş ve üzeri
ahşap hatıllarla örtülmüş seki şeklinde
eyvan yer alır. Eyvanın ahşap hatıllarını,
üç ahşap sütun taşır. Alt katta, ortada
dikdörtgen bir salon(avlu); salonun etrafında dört oda bulunmaktadır. Bahçe
yönünde ahşap bir merdivenle çıkılan
üst katın planı da alt katın planının aynısıdır. Sadece salonda cephe yönünde
bir çıkma vardır. Konağın üzerine ahşap
hatıllar atılmış ve konak beşik çatı ile
örtülmüştür.

Yeşilyurt Evleri
Yeşilyurt ilçesi ve Gündüzbey beldesinde, 29 tanesi tescillenerek koruma
altına alınan birçok eski konak-ev bu-
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katlı, kırma çatılı ve kiremit örtülüdür.
Her iki caddeye bakan cephesinde dışa
çıkmalı şahniş bulunur. İç mekânlarda
değişik amaçlı nişler mevcut olup
duvarlar ahşap kuşaklarla sağlamlaştırılmıştır. Ahşap işçiliği ile iç mekânlarda
dekorasyon yapılmış olup merdiven ve
balkon korkulukları da ahşap işlemelidir. Üst kattaki hayat bölümünün
saçaklarında ahşap oyma şeritler yer alır.
Geleneksel Yeşilyurt Evleri mimarisinin
en iyi örneklerinden olan konak sonradan çeşitli onarımlar görmüştür.

Haniﬁ Tanbay Evi

lunmaktadır. Bunların bir kısmı restore
edilmiş olup bir kısmının da restorasyonuna devam edilmektedir. İlçenin
çarşısı olan Adıyaman Caddesi’nde
geleneksel mimariye sahip birçok evin
bir arada olması, güzel bir görüntü
oluşturmaktadır.

Abdullah Ağa Konağı
Yeşilyurt ilçesi Mollakasım
Mahallesi’nde, Kaymakamlık binasının karşısında bulunan konak, 1900’lü
yılların başında, ilçenin eski belediye
başkanlarından Abdullah (Kekevi) Ağa
tarafından yaptırılmıştır. Yapı, taş temel
üzerine kerpiç duvar örgülü olup iki

Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde
bulunan ev, taş temel üzerine kerpiç
duvar örgülü; iki katlı; beşik çatılı olup
çatı üzeri sac ile örtülüdür. İkinci kat
üzeri orta bölümde sekizgen formlu
cihannüma bulunur. Cadde cephesinde
üç adet şahniş mevcut olup ortadaki
şahniş üçgen formludur. Sokağa bakan
tarafın ikinci kat orta bölümünde bir
şahniş daha bulunmaktadır. Dış cephesi
ve cihannümalı oluşu, sokak dokusu
içerisinde evi ön plana çıkarmıştır.
Binanın caddeye bakan tarafının alt
katında dükkânlar yer alır. Evin girişi
çıkmaz sokağın içerisindedir. Adıyaman Caddesinde bulunan geleneksel
Yeşilyurt evlerinin 12 tanesinin içinde
sadece bu ev cihannümalıdır. Sokak iyileştirmesi kapsamında bu ev de restore
edilmiştir.

Kınacı Evi
Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde
bulunan ev, taş temel üzerine kerpiç
duvar örgülü; iki katlı; kırma çatılı
olup çatısı kiremit örtülüdür. Cadde
yönünden üç girişi mevcut olan evin
katlarına ahşap merdivenlerle çıkılır.
Cadde cephesi boyunca dükkânlar, birinci katı oluşturur. Evin oda bölümleri
ve cephesi, bağdadi teknikteki duvarlarla sağlanmıştır. İkinci kat seviyesi
boyunca, ahşap eliböğründe desteklerle
dışarıya çıkma yapılmış; çıkmanın tam
ortasına sonradan yarım daire şeklinde bir cumba eklenmiştir. Basit ahşap

Çobanlı Konağı, Arapgir
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elemanları ve dış cephesi itibariyle tarihi
sokak dokusuna katkıda bulunmaktadır.

Çırak Konağı
Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde
bulunan ev iki katlıdır. Giriş bölümünün üzerinde, eliböğründelerle
desteklenmiş balkonu (hayat) mevcuttur. Yapının ikinci katının üzerinde
ise duvarları bağdadi olan cihannüma
bulunmaktadır. Köşk bölüm, cephesi
dışa taşkın olarak balkon üzerine yerleştirilmiştir. Pencerelerin alt ve üst kısımları ahşap pervazlarla desteklenmiştir.
Restore edilen yapının özellikle ikinci
kat pencerelerinin çerçeve ve kenarları
değişikliğe uğramıştır. Çırak Konağı
genel olarak sağlam durumdadır.

Darende Evleri
Darende’nin Heyiketeği ve Nadir mahallelerinde beş ev; Balaban beldesinde
ise üç ev tescillenerek koruma altına
alınmıştır. Taş temel üzerine kerpiçten

Balaban Evi
Darende Davutlu Mahallesi’nde bulunan; arkasında küçük bir bahçesi olan
ev, iki katlıdır. Evin alt katında iki adet
kiler, kadı odası denen başoda ve iki
küçük oda vardır. Tavanlar mertekli,
duvarlar kireç sıvalı olup tabanlar tahta
döşemedir. Kapalı bir eliböğründe
ile üst kat desteklenmektedir. Dış
duvarlarda, iletişimi sağlamak amacıyla
yapılmış olan taka adlı delikleri görmek
mümkündür. Düz toprak dam olan evin
çatısı, sonradan sac ile kaplanmıştır. Eve
giriş, kuzey taraftaki sokaktan sağlanır.
Dikey dikdörtgen şeklindeki pencereler
demir parmaklıdır. Evin yola bakan
cephesinde bir çeşmesi bulunmaktadır.
Bu ev, 2011 yılında Malatya Valiliği
tarafından restore edilmiştir.

Hasan Sönmezler Evi
Darende ilçesi Heyiketiği Mahallesi’nde
bulunan ev, Darende ev mimarisinin
güzel örneklerindendir. Taş temel üzerine kerpiçten yapılmış olan eve kanatlı
bir kapıdan girilir. Kapının sağında ve
solunda iki şahniş (çıkma) yer alır. Ara
duvarları bağdadi; döşemeleri ahşap
olup zemin ve birinci katta ocaklıklar
mevcuttur. Arka cephede bahçeye açılan bir kapısı daha bulunmaktadır. Üzeri
sac kırma çatı ile örtülüdür.

Kurtaran Evi
yapılan bu evler içinde Balaban Evi, Hasan Sönmezler Evi, Kurtaran Evi, Mehmet Çiftçi Evi ve Paksoy Evi geleneksel
mimariyi yansıtan en iyi örneklerdir.

Darende ilçesi Heyiketiği Mahallesi’nde
bulunan ev iki katlı olup taş temel
üzerine kerpiçten yapılmıştır. Yuvalı
Sokak tarafında bir şahniş; arka sokak
yönünde avlu bulunur. Avluya açılan gi-
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rişte odunluk, kiler, sofa ve oda; birinci
katta odalar ve sofa yer alır. İç duvarlar
bağdadi teknikle örülmüştür ve içten
her iki kat arasında geçişler vardır. Damı
toprak sıvalı olup üzeri eğilimli sac çatı
ile örtülüdür. Yuvalı Sokak tarafındaki
şahnişi ile sokak dokusuna katkısı olan;
dışı itibarıyla geleneksel mimariyi yansıtan bir evdir.

Paksoy Evi
Darende ilçesi Nadir Mahallesi’nde
bulunan ev iki katlıdır ve taş temel
üzerine kerpiçten inşa edilmiştir. Zemin
üstü katın kuzey ve doğu cephesinde

birer şahniş çıkma yer alır. Zemin kat
tabanı taş kaplama olup iç duvarların bir
kısmı bağdadi teknikle örülmüştür. Alt
katta samanlık, taşlık, ahır gibi bölümler
bulunur. Ahşap merdivenle çıkılan üst
kattaki odalarda seki ve nişler yer alır.
Sofaya açılan sekiz odası vardır. Tavanlar
ahşap olup bina üzeri beşik çatılıdır.
Ev, Darende Kaymakamlığı tarafından
restore ettirilmiştir.

Arapgir Evleri
Arapgir evleri, genellikle bahçeler
içinde; toprak damlı; duvarları taş ve
kerpiç karışımından yapılmış olan,
2-3 katlı evlerdir. Bu evlerin iskeletleri kavak ağacındandır ve odalarında
ahşap yüklükler vardır. Yüklük içinde,
adına “çark” denilen ve yıkanmak
için kullanılan duş teknesi benzeri tek
parça bir taş bulunmaktadır. Mutfağın
bulunduğu bölümden birkaç basamakla
mahzene inilmektedir. Bu mahzenlerde,
Arapgir’in ünlü kışlık üzüm salkımları

ahşap kafeslerde asılarak kurutulmaktadır. Mahzenin yanında ayrı bir buğday
ve ekmek ambarı vardır. Alt katlarda ise
ahır, ahır sekisi ve merek (yem deposu)
bulunmaktadır.
Tarihi özellikleri olan 100’e yakın
konağın bulunduğu Arapgir’de, Malatya
Valiliği Koruma Uygulama ve Denetim
Bürosu (KUDEB) tarafından sokak
sağlıklaştırma çalışmaları yapılmaktadır.
Çalışmalar tamamlandığında, bozulmamış doğası ve tarihi evleri ile güzel ilçe
Arapgir’in, bölgede önemli bir turizm
merkezi olması hedeflenmektedir.
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Çobanlı Konağı
Arapgir’in kuzeyinde, Çobanlı Mahallesi’ndeki bir bahçe içerisinde bulunan
konak, üç katlı olup taştan yapılmıştır.
Duvarlar yapılırken, taşların yerleştirilebilmesi için bazı kısımlara tahta hatıllar
atılmıştır. Binanın ikinci ve üçüncü
katlarının dış kısmı ile çatı kısmı sac
kaplamadır. Girişte önce bir avluya;
avludan da konağa girilmektedir. Birinci
kat depo ve diğer hizmetler için kullanılırken, ikinci kat selamlık ve haremlik
olarak kullanılmıştır. Merdivenler,
korkuluklar ve tavanlar tahtadan yapılmıştır. Tabanlar bazı odalarda düzgün
taşlarla, bazı odalarda tahtalarla kaplıdır.
Duvarların bazılarında dolap olarak
kullanılan nişler mevcuttur. Konağın
restorasyon çalışmaları Malatya Valiliği
Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu
(KUDEB) tarafından 2012 yılında
tamamlanmıştır.

Bekir Serim Tan
(Çilingir’in) Evi

asıl yaşam mekânına girilir. Bu kısım,
ortasındaki dikdörtgen bir sofanın
etrafında dağılan mekânlardan oluşur.
Yapının pencereleri küçük boyutlu
ve ahşap lokma parmaklıklıdır. Bu,
genellikle Arapgir evlerinde karşılaşılan
bir özelliktir.

Beyler Konağı
Arapgir Yukarı Yenice Mahallesi Beyler
Sokak’ta bulunan evin dış duvarları
kesme taştan yapılmış olup dış yüzeyin
bir kısmı çamur sıvalıdır. Evin, üçü
sokaktan, birisi de bahçe yönünden
olmak üzere dört girişi vardır. İçi beyaz
toprakla sıvalı ve badanalıdır. Giriş
katından üst kata ve çatı katına çıkan
basamaklı bölümler bulunur. Girişte
on kadar oda; bahçeye bakan tarafta
ocak yeri, tandır, çeşme, soğutmalık ve
ambar bulunmaktadır. Odalarda dolap
yerleri vardır ve bazı odalarda yarım ve
tam sekili oturma sedirleri mevcuttur.
İç mekândaki dolaplar, basit süslemelerle bezenmiş ahşaptandır. Sokağa bakan
ahır ve merek kısmına girişte, üç mekân
bulunmaktadır. İç ve dış kapılarda tokmak ve “şakşakı” adı verilen madeni bir
aksam yer alır.

Rasim Kaşkaloğlu Konağı

Arapgir ilçesinde “Çilingir’in Evi” olarak bilinen yapı, ana giriş kapısı yönünde iki katlı iken bahçe yönünde üç katlı
olup kademeli bir şekilde inşa edilmiştir.
Eyvanı içe girintilidir ve buradan dört
sıra merdivenle, çift kanatlı ahşap giriş
kapısına ulaşılır. Giriş kapısının üzerine
denk gelen alanda, ahşap kirişler üzerine
oturan kapalı çıkmaya yer verilmiştir. Giriş kapısının iki yanına ve kapı
üzerine, küçük boyutlu birer pencere
konulmuştur. Çift kanatlı ahşap kapıdan

Arapgir Berenge Mahallesi’nde bulunan
konak, Geç Osmanlı Dönemi yapısıdır.
Yapının dış duvarlarına ağaç hatıllar
konulmuş ve duvarlar beyaz taşla örülmüştür. Köşeler beyaz ve siyah bazalt
kesme taştan yapılmıştır. Kuzeye meyilli
bir yamaç üzerinde olduğundan, kuzey
yönündeki zemin girişi diğer bölümlere
kapalıdır. Kuzey yönünden dış görünümü itibarıyla, zemin üzeri bir giriş kattır
ve üzerinde şahnişli üç çıkma mevcuttur. Sokağa bakan doğudaki giriş kanatlı
kapıdan sağlanır ve bu alan zemin girişinin üzerindedir. Yapının cümle kapısı
üzerinde, yüzeyleri sacla kaplı ve ahşap
payanda ile desteklenmiş şahnişli iki
çıkma yer almaktadır. Eteklerde zikzak
motifli basit süsleme vardır. Yapının
esas giriş kapısı, doğu yönündeki sokağa
açılan kanatlı kapıdır.
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MÜZELER
Arslantepe
Açık Hava Müzesi
Malatya’nın en önemli arkeolojik
alanı olarak kabul edilen ve 1932
yılından
beri kazı
yıl
çalışmaları
ça
yürütülen
rü
Orduzu
Beldesi’ndeki
Be
Arslantepe,
Arsla
2011
yılında açık hava müzesine dönüştürülüp ziyarete açılmıştır. Müze, haftanın 7
günü, 08.00–17.00 saatleri arası ziyarete
açıktır. 1932 yılında bulunup Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürülen Kral Tarhunza heykeli, iki aslan
heykeli ve duvar kabartmalarının birebir
kopyaları Malatya Valiliği Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB)
tarafından Heykeltıraş Cengiz GÖĞEBAKAN’ a yaptırılmış ve bu kopyalar
müzenin girişine yerleştirilmiştir. Ziyaretçiler, kazı alanındaki kerpiç sarayı,
duvar bezemelerini ve diğer kalıntıları
görebilmektedir. Arslantepe’de korunması ve sergilenmesi mümkün olmayan
buluntular Malatya
Müzesinde sergilenmektedir.

Malatya Müzesi
Kernek Meydanı’nda yer alan Malatya
Müzesinde, Neolitik Çağ, Kalkolitik
Çağ ve Tunç Çağı buluntuları; Hitit,
Asur, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerine ait eserler

sergilenmektedir. Buradaki
önemli eserler
arasında,
Caferhöyük’te
çıkarılan
ve MÖ 8000 yılında kireçtaşından
yapıldıkları tahmin edilen heykelcikler; Karakaya Baraj Gölü altında kalan
ören yerlerindeki kurtarma kazılarıyla
elde edilen eserler vardır. Müze’de,
Arslantepe’de çıkarılan Eski Tunç
Dönemi’ne (MÖ 3200) ait bronzdan
yapılmış gümüş kakmalı kılıç ve mızrak
uçlarını görmek mümkündür. Ayrıca
Geç Kalkolitik Çağ’dan kalma insan
mezarları ile o dönemlerde bölgenin ticari bir merkez olduğunu gösteren Eski
Tunç Çağı’na ait mühürler de teşhir
salonunda sergilenmektedir.
Müze, pazartesi hariç haftanın her günü,
09.00-16.00 saatleri arası açıktır.
0422 321 30 06

Atatürk Evi Müzesi
Hüseyinbey Mahallesi’nde, Atatürk
Anıtı ve İnönü (Hürriyet) Parkı’nın karşısında yer alan, kesme taştan yapılmış
XIX. yüzyıl Osmanlı yapısıdır. Atatürk,
1931 ve 1937 yıllarında Malatya’ya
geldiğinde burada kalmıştır. Bina önceleri Halk Evi ve Halk Eğitim Merkezi
binası olarak kullanılmış, yapılan son
düzenlemeyle de müzeye dönüştürülmüştür. Bir salon ve 6 ayrı oda halinde
düzenlenen müzede konferans salonu,
Atatürk’ün Malatya’ya geldiği zaman
kullandığı eşyaların sergilendiği bir oda,
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Aslantepe

Kral Tarhunza ve Aslan Heykelleri, Aslantepe
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Atatürk kitaplığı ve Cumhuriyet Dönemi fotoğrafları yer almaktadır.

İnönü Müzesi

Müze, pazartesi hariç haftanın her günü,
08.00-17.00 saatleri arası açıktır.
0422 323 90 79

Etnografya Müzesi

Sinema Caddesi’nde bulunan ve Beş
Konaklar diye isimlendirilen konaklardan biri, Etnografya Müzesi olarak
hizmet vermektedir. 1935-40’lı yıllara
tarihlenen bahçeli ev, iki katlı olup
kerpiçten inşa edilmiştir. Alt kattaki
“hayat” dikdörtgen bir avluya açılır.
Hayatın iki tarafında üç oda, ocaklık ve
mutfak bölümü bulunur. Üst katta yer
alan altı odada, Malatya ve yöresine ait
etnografik eserler sergilenmektedir.
Müze, pazartesi hariç haftanın her günü,
09.00-17.00 saatleri arası açıktır.
0422 324 45 32

Malatyalı devlet adamı, asker ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin II. Cumhurbaşkanı
olan İsmet İnönü anısına düzenlenen
müze, İnönü Üniversitesi rektörlük
binasının giriş katında yer almaktadır.
Müzede İnönü’ye ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgelerden oluşan koleksiyon
sergilenmektedir. Müze hafta içi her
gün ziyarete açıktır.
0422 341 00 10 Dhl: 3576

Turgut Özal Müzesi
Malatyalı devlet adamı ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin VIII. Cumhurbaşkanı
Turgut Özal anısına açılmış olan müze,
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp
Merkezi’nin giriş katında yer almaktadır. Hafta içi her gün 08.00-17.00
saatleri arası açık olan müzede, Özal’a
ait fotoğraflar ve özel eşyalar sergilenmekte; Özal adını taşıyan hediyelik
eşyalar satılmaktadır.

Müze, pazartesi hariç haftanın her günü,
09.00 - 17.00 saatleri arası açıktır.
0422 341 06 60 Dhl: 2180
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ANITLAR
Atatürk Anıtı
1947 yılında yaptırılan anıt, şehir merkezinde, Orduevi ile İnönü (Hürriyet)
parkı arasında bulunan bulvarda yer
almaktadır. Anıtta yer alan Atatürk, yanındaki genç atlet ve aralarında bulunan
Türk Bayrağı, Atatürk’ün en değerli
mirası olan milli egemenliği Türk
gençlerine emanet ettiğini sembolize
eder. Anıt iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm, kademeli taş kaidedir.
Zeminden yüksekliği altı metre olan
ve düzgün taşlarla birbirine oturtulan
kademeli kaidenin köşelerinde dört
adet gömme paye meydana getirilerek,
kaideye plastik hareketlilik kazandırılmıştır. Kaidenin üçüncü çıkıntısı üzerinde bronzdan yapılmış büyük harflerle
Atatürk’ün gençliğe hitabesinin sonu
yazılmış; bu yazı ön cephesinden başlamak
üzere kaideyi çepeçevre
sarmıştır. Anıtın
ikinci bölümünde,
Atatürk ve genç
bir atleti temsil
eden bronz
heykeller ve heykellerin arasındaki
bayrak figürü yer
almaktadır. Anıt
mimar Nejat Sirel
ve heykeltıraş Hakkı
Bey tarafından yapılmıştır.

İnönü Anıtı
Malatya Valilik Binası (Hükümet
Konağı) önündeki kapalı çarşı üzerinde
bulunan anıt, kaide ve heykel grubu
olarak iki kademeden oluşmaktadır. Birinci kademeyi oluşturan kaide, düzgün
yontulmuş dikdörtgen formlu beyaz
taş¬lardan oluşmuştur. 4.50 mx3.80 m
ebatlarında ve 2.95 m yüksekliğinde
olan kaidenin dört cephesinde, milli

mücadeleyi ve cumhuriyet
kazanımlarını simgeleyen
sekiz figür
kompoze
edilmiştir.
Kaide
üzerinde
bulunan
ikinci bir
zeminde,
ayakta duran altı metrelik bronz İsmet
İnönü heykeli yükselmektedir. Cephesi
şehir merkezine dönük olan anıtta İsmet
İnönü, başı açık, takım elbiseli ve önü
açık palto giysilidir. İnönü anıtı da Atatürk Anıtı ile aynı tarihte (1947) Mimar
Nejat Sirel ve heykeltıraş Hakkı Bey
tarafından yapılmıştır.

Ozan Mezar Anıtı
Darende ilçesinin Ozan köyünde bulunan ve köy halkı tarafından “Mescit”
olarak adlandırılan anıt mezar, Roma
Dönemi’ne ait olup köyün yaklaşık 500
m kadar kuzeyinde ve kayısı bahçeleri
arasındadır. Anıtın 100 m batısında ise
Tohma Çayı akmaktadır. Anıt mezar,
düzgün kesme taşlardan yapılmış olup
kare planlıdır. Batı yönünde bir giriş kapısı bulunmakta ve taşıyıcı olmayan on
iki adet yarım sütundan oluşmaktadır.
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KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZLERİ
Malatya Kongre ve
Kültür Merkezi

Sabancı Kültür Merkezi
(Devlet Tiyatrosu)
Malatya çevre yolu istasyon kavşağı
mevkiinde bulunan ve yapımı Sabancı
Vakfı tarafından gerçekleştirilen Sabancı
Kültür Merkezi, Devlet Tiyatrosu’na ev
sahipliği yapmaktadır. Tiyatro, Malatya
yerelinde oyunların sahnelenmesine
imkân sağlamasının yanında, farklı illerden gelen ekiplerin oyunlarını izleme

İstasyon kavşağında, Dede Korkut
Parkı’nın karşısında bulunan kongre binasında, 608 kişi kapasiteli Kemal Sunal
salonu ve 220 kişi kapasiteli Fahri Kayahan salonu yer almaktadır. Bu salonlarda
çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’
de bu binada olup merkezde etkinlik
düzenlemek isteyenlerin İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile irtibat kurmaları
gerekmektedir.
0422 323 92 42
e-mail: malatya@kulturturizm.gov.tr

İnönü Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi
İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezinde bir adet büyük salon ile
pembe, mavi, turuncu salonlar ve balo
salonu bulunmaktadır.
0422 341 06 60 - 2800, 2807(dhl)
e-mail: kkm@inonu.edu.tr
Ayrıca http://kkm.inonu.edu.tr
adresinden de başvuru yapılabilmektedir.

şansını da Malatya halkına sunmaktadır.
Özel tiyatrolar da, belli aralıklarla Sabancı Kültür Merkezi ve Kongre Kültür
Merkezi’nde oyunlar sergilemektedir.
0422 212 01 74
e-mail: malatya@kulturturizm.gov.tr

Merkezde sergilenecek oyunlar hakkında bilgi için http://www.devtiyatro.
gov.tr internet adresi ziyaret edilebilir.

Sami Kasap
Kültür ve Sanat Merkezi
Beş Konaklar Sanat Sokağı’nda bulunan
Sami Kasap Kültür ve Sanat Merkezi,
geleneksel Türk sanatını uluslararası
platformlara taşımak, sanatı sevdirmek, kaybolmaya yüz tutan yöreye has
geleneksel motifleri ve yörenin kültürel
zenginliklerini canlandırmak ve bu
değerleri gelecek kuşaklara aktarmak
amacıyla faaliyet göstermektedir. Risk
Altındaki Çocukları Kültür ve Sanatla
Geliştirme Derneği’ne (RİSKADER)
bağlı olarak kurulmuştur.
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Tüm yaş gruplarının katılımına açık
olan merkezde, güzel sanatlar liseleri ve
fakülteleriyle konservatuarlara hazırlık,
enstrüman eğitimi, şan-solfej eğitimi,
hobi amaçlı resim, çocuklara yönelik resim, ebru, ahşap-cam-seramik boyama,
dekoratif mum ve temel fotoğrafçılık
kursları düzenlenmektedir. Ayrıca her
ay, kültür ve sanatın farklı bir dalını
kapsar nitelikte, sanatçı ve sanatseverleri bir araya getirecek güzel etkinlikler
organize edilmektedir.
0422 326 21 46
samikasap@samikasap.com.

Malatya Belediyesi
Sanat ve Eğitim Merkezi
Şehir merkezi Abdullah Gül parkı
içerisinde bulunan Malatya Belediyesi
Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM),
2009 yılında altyapısı oluşmaya başlayan,
2011 yılında da resmi kimliğine kavuşmuş olan bir kurumdur. Çocuklardan
yetişkinlere kadar her yaş kesiminin
istifade ettiği MABESEM, yedi şubesiyle, hiçbir koşul aranmaksızın sanat ve
eğitim alanında hizmet sunmakta olup
dalında uzman eğitimcilerle Malatya
halkına farklı sanatsal beceri ve bakış
açıları kazandırmaktadır. Yılda ortalama
7500 kişinin yararlandığı MABESEM’in
şubeleri: Sanat Merkezi, Kadın Kültür
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ve Spor Merkezi, Aile Danışma ve Destek Merkezi, Tecde Eğitim Merkezi,
Melekbaba Eğitim Merkezi, Konak
Eğitim Merkezi ve Yeşiltepe Eğitim
Merkezi’dir.
0422 377 19 92

Manas Akademi
Ulusal ve uluslararası alanda birçok
sanatçı, akademisyen ve düşünürün
birlikte ortaya koydukları, insanlığın
kaderine tesir edecek olan bu proje,
İşadamı Yakup ÖZTÜRK önderliğinde
hayata geçirilmiştir. “Ruh ocağı” olarak
kendini tanımlayan Manas Akademi’nin
bünyesinde, birçok sanatçı ve akademisyenin el birliğiyle, edebiyat, felsefe,
siyaset sanatı, sinema, tiyatro, musiki,
moda, resim, heykel, seramik ve geleneksel sanatlar kulüpleri kurulmuştur.
Ayrıca merkezde, çocuk akademisi,
sanatçıların kişisel atölyeleri, spor
tesisleri, check-up ünitesi ve alış veriş
kulüplerinin de kurulma çalışmaları
devam etmektedir.
Akademi kulüp lokallerinde gerçekleştirilen söyleşi, panel, sergi, yarışma, seminer, konferans, festival, sempozyum, bienal vb. etkinliklerle, evrensel değerler
kayıt altına alınıp kitaplaştırılmak üzere
akademik süzgeçten geçirilmektedir.
0422 238 12 95 Pbx - 422 422 44
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KANYONLAR VE VADİLER
Tohma Çayı Kanyonu

Tohma Ozan Kanyonu
Darende, Akçadağ ve Yazıhan ilçesi hudutlarındaki kanyon, Darende
ilçesi Ozan köyünden başlayıp Akçadağ
ilçesi Aşağıköy Mahallesi’nde son bulan
18.730 m uzunluğundaki Tohma Çayı
yatağında yer alır. Oldukça sarp ve dik
kayalık alanların oluşturduğu kanyonda
su debisi yüksektir. Alanın içinde doğal
mağaralar da bulunmaktadır.

Girmana Vadisi
Darende Somuncu Baba Camii ile
Taş Köprü arasında kalmaktadır. Her
iki yamacının dik kayalardan oluştuğu
sarp bir vadi olan Tohma Çayı’nın bu
bölümü, doğanın heybetini gözler önüne sermektedir. Kayalıklar üzerindeki
doğal oyuklar ve mağara şeklindeki
kısımlar dikkat çekicidir. Bu kayaların yamaç kısmında oyuklar açılarak,
Somuncu Baba Camii’ne kanal ile su
getirilmiştir. Kısmen yıkılmış vaziyette olan bu kanalın bazı kısımları,
beton yapı malzemeleriyle onarılmıştır.
Alanda, rafting, trekking, foto safari ve
tırmanış gibi etkinlikler yapılmaktadır.
Bu alanda, rafting sporları için başlangıç
noktası bulunmaktadır. Sekiz kilometre
uzunluğundaki kanyon, orta zorlukta
rahat bir parkur olup gidiş-geliş yaklaşık
bir saat sürer. Somuncu Baba otoparkından kanyona on dakikada ulaşılabilir.

Hekimhan ilçesine bağlı Girmana beldesindedir. Doğal güzellikleriyle dikkat
çeken Girmana Vadisi’nin turizme
kazandırılması amacıyla Malatya Valiliği
tarafından “Girmana Vadisi Çevre ve
Rekreasyon Alanı” projesi hazırlanmış ve vadi üzerinde resmi çalışmalara
başlanmıştır. Malatya şehir merkezine
60 km; Hekimhan’a 20 km mesafedeki
Girmana Vadisi’ne, Yazıhan-Fethiye
üzerinden de gidilebilmektedir.

Levent Vadisi
Akçadağ ilçesi Levent köyü sınırları
içerisinde yer alan vadi, Malatya’ya 47
kilometre uzaklıktadır. Jeolojik olaylar
sonucunda oluşan farklı büyüklükteki
mağaralarda, Geç Hitit Dönemi’nden
kaldığı düşünülen kaya kabartmaları bu-
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lunmaktadır. Doğa yürüyüşü, paraşüt,
kaya tırmanışı, kampçılık ve izcilik gibi
spor ve alternatif turizm faaliyetlerinin
yeni rotası olma yolundaki Levent Vadisi, kaya kabartmaları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklemektedir.
Seyir Terası: Levent Vadisi’nin görünürlüğünü arttırmak ve bu doğa
harikasını turizm açısından bir cazibe
merkezine dönüştürmek amacıyla, vadide 28 km. boyunca uzayan kayalıkların
en merkezi noktasına, Malatya Valiliği
Koruma Uygulama Denetim Bürosu
(KUDEB) tarafından seyir terası yaptırılmıştır. Seyir terası projesi, nitelikleri
bakımından Türkiye’de ilk kez uygulanan bir projedir. Düz bir kaya bloğunun
üzerine inşa edilen seyir terası 104 m
yüksekliğinde olup gözlem terasının
8,5 m mesafesi boşluğa uzanan, çelik
konstrüksiyon ve cam ile inşa edilmiş
farklı bir projedir. 2012 yılının ağustos
ayında hizmete giren seyir terası, yerli
ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgi odağı
haline gelmiştir. Seyir terası, Jeolojisi ve
kültürel varlıkları ile Anadolu’nun en
önemli jeoarkeolojik merkezi konumundaki Levent Vadisi’nin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Arapgir Kozluk
Çayı Kanyonu
Malatya’ya uzaklığı yaklaşık 140 km’dir.
Toplam uzunluğu 17.847 m olan
kanyon, Kozluk Çayı üzerinde bulunan
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Çiğnir Köprüsü’nden başlayıp ArapgirKemaliye karayolunun yakınındaki Eski
Köprü (Eski Kozluk Köprüsü) civarında
bitmektedir. Yer yer sarp ve dik kayalıkların yer aldığı kanyon çevresindeki
alanlarda dağ keçisi ve diğer bazı yaban
hayvanlarına rastlanmaktadır.

Erkenek - Karanlıkdere
Kanyonu

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek
kasabası sınırları içerisinde bulunan ve
doğa harikası bir mekân olan Karanlıkdere Kanyonu, 2324 m uzunluğunda
olup Malatya şehir merkezine yaklaşık
100 km mesafededir. Malatya-Adana
karayolu kanyonla paralel olduğu için
burada yolculuk yapanlar, kanyonun
muhteşem manzarasını izleme fırsatı
bulurlar. Yol seviyesinden itibaren
kanyonun derinliği 100 m’den daha
fazladır. Ne kadar yakından bakılırsa
bakılsın, çoğu yerde kanyon tabanını
görmek mümkün değildir. Kanyondaki
su, kimi zaman, oluşturduğu 30 m yüksekliğindeki şelale ile görsel bir şölen
seyri sunarken, kimi zaman da kendisini
görmek isteyen gözlerden saklanırcasına kayaların arasından bir sır gibi akar
gider. Yolu Karanlıkdere Kanyonu
yakınına düşenlerin fotoğraf makinelerini ya da video kameralarını unutmuş
olmaları, tarifi imkânsız bir pişmanlığa
neden olacaktır.

Levent Vadisi, Akçadağ
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Günpınar Şelalesi, Darende
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MAĞARA, ŞELALE VE YAYLALAR
Sulu Mağara

diği tahmin edilmektedir. Genel hatları
ve yapısı itibariyle Antalya - Damlataş
Mağarası’nı andırmaktadır.

Günpınar Şelalesi
Darende ilçesine 8 km mesafedeki
Günpınar köyündedir. Şelalenin suyu,
üç kademe halinde, yaklaşık 40 m yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol
tarafında, ana dereden bağımsız olarak
gelen kaynak suyu kış mevsiminde
donarak, şelaleyi adeta Pamukkale’ye
benzetmektedir.
Su kaynağı güzergâhına doğru yaklaşık
1,5 km uzunluğundaki doğal yürüyüş
parkuru, doğanın güzelliğini izlemeye
gelen ziyaretçilere aynı zamanda zevkli
bir dağ yürüyüşü imkânı da sunmaktadır.

Mağaranın bulunduğu Doğanşehir ilçesi
Polat kasabasına kadar ulaşım, asfalt yol
ile sağlanırken, Polat kasabası ile Sulu
Mağara arasında kalan 6 km’lik stabilize
yolu araç ile aşmak mümkündür. Ancak
bu yolun mağaraya kadar ulaştırılması
çalışmaları henüz tamamlanmadığından, mağaraya ulaşabilmek için biraz
yürümek gerekmektedir. Mağara, 2260
m yüksekliğindeki Kuzkaya Tepesi’nin
2150. metresinde yer almaktadır.
Mağaraya, 20 m uzunluğundaki dar ve
alçak bir girişten girilir. Birinci bölüm,
yaklaşık 35 metre çapında dairesel bir
formdadır. Bu bölümden ikinci bölüme ulaşmak için, kuzeydeki teraslara
tırmanmak ve çok dar bir boğazdan sürünerek geçmek gerekir. İkinci bölüm,
yaklaşık 6 metre çapında ve 3 metre
yüksekliğindedir. Her iki bölümde de
çok sayıda sarkıt ve dikit bulunmaktadır. Mağaranın, oluşumundan itibaren
doğal şekliyle kaldığı ve büyük bir
bölümüne henüz insan elinin değme-

Yama Dağı Yaylası ve
Kayak Tesisi
Büyük bölümü Sivas il sınırları içerisinde bulunan Yama Dağı, batıda Kuruçay
Vadisi’ne, güneydoğuda Fırat Vadisi’ne
kadar uzamakta olup güney-güneydoğu
istikametinde Malatya’nın kuzeyini
bütünüyle kaplamaktadır. Yama Dağı ve
uzantıları, genellikle volkanik yapılıdır
ve ortalama yüksekliği 1500 metrenin
üzerindedir. En yüksek noktası Ozan
Gediği Tepesi olup tepenin yüksekliği 2.375 m’dir. Genellikle bir plato
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görünümünde olan Yama Dağı, sahip
olduğu geniş yaylaları sayesinde yöre
halkı tarafından yayla olarak kullanılmaktadır. Malatya Valiliği’nin girişimleriyle, alternatif turizm faaliyetleri
kapsamında, Hekimhan Yama Dağı’na
kayak tesisleri yaptırılmaktadır. Yama
Dağı’nın 2500 m yüksekliğinde yapımı
devam eden tesislerde, 50 yatak kapasiteli bir konaklama ünitesi; biri 600 metre diğeri 700 metre olacak şekilde iki
adet kayak pisti yapılması planlanmıştır.
Tesislerin Türkiye’nin kış turizmine
katkı sağlaması ve Malatya’nın bu alanda
da bir cazibe merkezi olması hedeflenmektedir.

Sarıçiçek Yaylası
Malatya’nın kuzey platosu üzerinde, Arapgir ilçesinin kuzeyinde yer
almaktadır. Üzerindeki vadilerin derin
olmadığı Sarıçiçek Yaylası, dalgalı arazi
yapısıyla geniş ve yüksek bir yayla durumundadır. Su kaynakları bol olan yayla,
kalın bir toprak örtüsüyle örtülmüştür
ve zengin otlaklarla kaplıdır. Yaylada
yaygın olarak küçükbaş hayvancılık ve
arıcılık yapılmakta olup burada yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ürünlerin
kalitesi ve tadı çok meşhurdur. Pek çok
yaban hayvanına yaşam alanı olan Sarıçiçek Yaylası, soğuk suları, temiz havası
ve eşsiz manzarası ile doğa tutkunlarının
uğrak yeridir.

Akçadağ Başyurt Yaylası
Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek
kasabası sınırları içerisinde bulunan ve
doğa harikası bir mekân olan Karanlıkdere Kanyonu, 2324 m uzunluğunda
olup Malatya şehir merkezine yaklaşık
100 km mesafededir. Malatya-Adana
karayolu kanyonla paralel olduğu için
burada yolculuk yapanlar, kanyonun
muhteşem manzarasını izleme fırsatı
bulurlar. Yol seviyesinden itibaren
kanyonun derinliği 100 m’den daha
fazladır. Ne kadar yakından bakılırsa
bakılsın, çoğu yerde kanyon tabanını
görmek mümkün değildir. Kanyondaki
su, kimi zaman, oluşturduğu 30 m yüksekliğindeki şelale ile görsel bir şölen
seyri sunarken, kimi zaman da kendisini
görmek isteyen gözlerden saklanırcasına kayaların arasından bir sır gibi akar
gider. Yolu Karanlıkdere Kanyonu
yakınına düşenlerin fotoğraf makinelerini ya da video kameralarını unutmuş
olmaları, tarifi imkânsız bir pişmanlığa
neden olacaktır.
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ANIT AĞAÇLAR

Orduzu Çınar Ağacı
“Battalgazi’nin Çınarı” olarak bilinen
çınar ağacı, Malatya’ya 7 km uzaklıktaki
Orduzu Beldesi Çarşıbaşı Mahallesi’nde
yer almaktadır. Ağacın gövde kalınlığı 7.20 m olarak ölçülmüştür. Boyu
yaklaşık 15 m olan ağacın gerçek yaşı
kesin olarak bilinmemektedir. Ağacın
etrafında gözeler halinde su akmaktadır.
Battalgazi Çınarı’nın bulunduğu alan,
çınar ağacı ve yanındaki pınardan oluşan
bir ziyaret yeridir. Rivayete göre, VIII.
yüzyılda yaşadığına inanılan Battalgazi,
hayvanlarını sulamak için buraya gelmiş;
hayvanları suladıktan sonra elindeki çınar
dalını suyun kenarına dikmiş ve o daldan
da bugünkü çınar ağacı yetişmiştir.

Ormaniçi Köyü
Çınar Ağacı
Pütürge İlçesi, Ormaniçi köyünde yer
almaktadır. Ağacın gövde çapı 10,60
m olarak ölçülmüştür. Boyu yaklaşık
15 m olan ağacın yaşı kesin olarak
bilinmemektedir. Ağacın ana gövdesinde çürüme meydana gelmiş ve bu
çürümeye bağlı olarak gövdede yer yer
kovuklar oluşmuştur. Gövdesinden
itibaren dört dala ayrılan ağacın, gövde
sürgününden büyüyen 50 cm-100 cm
çaplarında, 8 m-10 m boylarında yan
dalları mevcuttur. Biriken yağmur
sularının ağaca zarar vermemesi için
ana gövdenin çürüyerek içi boşalan
kısmına toprak doldurulmuştur.
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MESİRE ALANLARI
Orduzu Turgut Özal
Tabiat Parkı

mesire alanının güzelliklerini görmek
ve lezzetli alabalıklarından yemek için
Takaz (Takas)’a gitmektedir. Malatya’ya
70 km mesafede olan mesire yeri soğuk
ve temiz sularıyla doğal bir akvaryum
görünümündedir.

Gündüzbey Mesire Alanı

Malatya merkezine 5 kilometre mesafede olan mesire alanı, Orduzu beldesindedir. Yöre halkı tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelmektedir.
Orduzu Pınarbaşı kaynak sularının
önüne set çekilerek oluşturulan gölü ve
gölün her iki yamacındaki çamlıkları
ile güzel bir manzara ve piknik alanına
sahiptir. Her mevsim bir başka güzel
olan mesire alanı, özellikle yaz aylarında
büyük ilgi görmektedir. Arzu edilirse,
Orduzu Pınarbaşı’nda seyrine doyum
olmayan manzara eşliğinde piknik
yapabilme veya göl kenarında hizmet
veren lokantalarda nefis yemeklerden
yiyebilme imkânı vardır.ve heykeltıraş
Hakkı Bey tarafından yapılmıştır.

Takaz Mesire Alanı
Doğanşehir’in 14 km güneydoğusundaki Sürgü beldesinde bulunan
Takaz, yöre halkının oldukça rağbet
ettiği bir mesire yeridir. Malatya’dan
da her gün çok sayıda ziyaretçi, bu

Malatya’ya 8 km uzaklıktaki Gündüzbey beldesi, özellikle yaz aylarında bol
oksijenli temiz havası ve yeşilliği ile göz
kamaştırmaktadır. Gündüzbey’ deki
piknik alanları, otantik kır lokantaları;
ünü Malatya’yı aşan yeşillikler içindeki kiraz bahçeleri ve soğuk suları ile
görülmeye değer bir yerdir. Gündüzbey
beldesinin taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasıyla ilgili Malatya Valiliği
Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu
(KUDEB) tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi evlerin sokağa bakan cepheleri
ile birlikte, avlu duvarlarının restorasyonu sağlanarak, bu evler günlük yaşama
kazandırılmıştır.

Turgut Özal Tabiat Parkı
Kent merkezine 3 km mesafedeki
Pınarbaşı mevkiinde bulunan Turgut
Özal Tabiat Parkı, vadi ve tabanındaki
pınarın oluşturduğu göletle beraber 38
hektar alanda kurulmuştur. Turgut Özal
Tabiat Parkı, sahip olduğu bitki örtüsü;
başta kuşlar olmak üzere yaban hayatı
çeşitliliği; eşsiz manzarası ile kentin
yanı başındaki önemli bir rekreasyon
alanıdır. Turgut Özal Tabiat Parkı
tamamlandığında, tırmanma ve seyir

MALATYA KENT REHBERİ

terasları, botanik bahçesi, gezinti ve
dinlence alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, pergoleler, yürüyüş ve
bisiklet yolları, piknik üniteleri, amatör
olta balıkçılığı imkânları ve su sporlarına
uygun alanları ile güzel bir tabiat alanı
olmaya adaydır.

Hasançelebi Ilıca
Mesire Alanı
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Arguvan Balıklı Çeşme
Arguvan ilçe merkezine 10 kilometre
mesafedeki Kızık Köyü’nde bulunan
Balıklı Çeşme “Kutsal Balıklar Parkı”
olarak da anılmaktadır. Halkın kutsal
kabul ettiği ve “Bulaşıkçı” diye adlandırdığı bu balıklar, pınardan alınarak
gölete taşınmıştır. Göletin yanındaki
mesire alanı, piknik yapmak ve yorgunluk atmak için müsait bir ortamdır.

Bu mesire alanı Hekimhan’ın Hasançelebi beldesinde bulunup Malatya’ya
100 km; Hasançelebi’ye 3 km mesafededir. Hasançelebi Ilıca mesire alanında,
10.000 m² alana sahip yapay bir göl bulunmaktadır. Göl ve çevresindeki park,
özellikle yaz aylarında, seyrine doyum
olmayan bir manzara sunmaktadır. Mesire alanı, piknik yapmak ve yorgunluk
atmak için ideal bir yerdir.

İspendere Şifalı Suları

Horata Mesire Alanı
İl merkezine 5 km mesafedeki Konak
kasabasında; Beydağı’nın eteklerinden
çıkan Horata Suyu’nun çevresinde yer
alan bir mesire alanıdır. Yaz aylarında
kent merkezinden Horata’ya gidenler, soğuk ve temiz Horata Suyu’nun
etrafında piknik yapıp dinlenme olanağı
bulmaktadır. Piknik yerine giriş ücretli
olup arzu edenlere piknik alanında
mangal hizmeti de verilmektedir.

Malatya-Elazığ karayolunun 25.
km’sinde bulunan İspendere köyü
sınırları içerisindedir. Suyun, sindirim
sistemine; idrar yollarına ve karaciğer
hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.
Adliye binası karşısındaki çevre yolu
durağından İspendere köyüne, yaz
aylarında, 06.00-21.30 saatleri arasında
1,5 saatlik aralarla otobüs seferleri mevcuttur. İçme suyunun olduğu yerde bir
tesis bulunmaktadır. Bu tesiste kiralık
odalar ve villa tipi konaklama imkânı
bulunduğu gibi yeme içme hizmeti
de sunulmaktadır. Tesis çevresinde
pide fırını, market, kasap ve lokanta
mevcuttur.
0422 394 11 21 - 394 10 10
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Abdullah Gül Parkı
Abdullah Gül Parkı (Sümer Park)
İnönü Caddesi’nde, belediye binasının
karşısında bulunmaktadır. Değişik türde
ağaçlarla zenginleştirilen parkta yürüyüş
ve spor alanları, lokanta, kafeterya,
dumansız piknik alanları mevcuttur. Bu
geniş ve güzel park, Malatya halkının
aile ve dost sohbetleri yaparak vakit
geçirdiği gözde bir dinlenme yeridir
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DİNLENCE
MERKEZLERİ
Kanalboyu

Malatya merkezde bulunan Kanalboyu
(Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi), Derme Suyu’nun sessizce aktığı kanalın her
iki yanında devam eden yürüyüş yolları
ve kafeteryalarıyla yaz günlerinin aranan
ve özlenen mekânlarındandır. Modern
ve otantik kafeteryaların, dondurmacıların ve gezinti alanlarının su, ışık ve
doğa ile taçlandığı Kanalboyu, sıcak
yaz akşamlarında dondurma yiyerek
serinlemek isteyenlerin vazgeçemediği
müstesna bir gezinti alanıdır.

Hürriyet (İnönü) Parkı
Malatya Orduevinin karşısında, Kanalboyu ile yan yana duran Hürriyet Parkı,
koyu gölgeli ağaçları, yeşilliği ve sessizliği ile şehrin merkezinde, güzel bir
ortamda dinlenme imkânı sunmaktadır.
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EL SANATLARI
Halı-Kilim

Halı-Kilim Satış Yerleri
Kök Sanat Mağazası: Malatya Park
AVM’nin 2. katında bulunan mağazada,
Malatya’nın bazı mahallelerinde sosyal
güvencesi olmayan vatandaşlara yönelik
olarak Malatya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından
açılan dokuma kurslarında üretilen el
dokuması ürünler satılmaktadır. Bu
mağazada sergilenen kilim, halı, cicim,
çanta ve ipek portrelerde genellikle Malatya merkez, Akçadağ, Kürecik, Ören,
Sinan ve Drejan yöreleri ile Anadolu’ya
özgü değişik motifler kullanılmaktadır. Kök Sanat mağazası, kursiyerlerin
dokudukları ürünlerin daha çok kişiye
ulaştırılması amacıyla açılmıştır. Bu
mağazadaki ürünlerin satışından elde
edilen tüm gelir, doğrudan kursiyerlere
ödenmektedir.
Malatya yöresine ait ürünlerin yan ısıra
başka yörelere ait “el yapımı” ürünlerin
de beğenilere sunulduğu başlıca halı
kilim mağazalarının adres ve telefonları
şöyledir:

Ören, Kürecik, Drejan, Parçikan,
Başören ve Sinan köyleri, halıları ve
kilimleriyle ünlüdür. Halı desenlerinde
koçboynuzu, ejderha pençesi, stilize
çiçekler ve bitki filizleri gibi şekillere
rastlanır. Halı dokuma tekniğiyle yün
halısı, taban halısı, divan halısı, seccade,
halı yastığı, çanta ve heybe yapılır.
Malatya kilimleri, dikdörtgen desenli ve
kale burçlarını andıran motifleriyle diğer
yörelerin kilimlerinden ayırt edilir.
Ortasında altıgen ve sekizgen madalyonlar bulunur. Kilim desenleri, kuş,
deveboynu, akrep ayağı, koçboynuzu
ve geometrik şekillerden oluşmaktadır.
“Cicim dokuması” ile sergi, çuval,
heybe, torba ve çoban çantası yapılır.
Kullanılan yün geçmişte tamamen kök
boyayla boyanırken, günümüzde bu
boyama tekniği azalmıştır. Günümüzde
Halk Eğitim Merkezleri, devlet desteği
ile köylerde halıcılık kursu açmaktadır.

Örfi Halıcılık: Akpınar Meydanı,
0422 325 67 99

Dinçarslan Halı-Kilim: Malatya
Hükümet Konağı karşısı, Pak Kazanç
İşhanı.
0422 323 93 78
www.malatyakilim.com
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Tahta Çivili Ayakkabı
Türkiye’de sadece Arapgir’e mahsus
olan tahta çivili ayakkabı yapımı, geçmişten günümüze kadar yemenicilikle
birlikte varlığını sürdüren bir zanaattır.
Bundan otuz-kırk yıl önce, Arapgir’de
yemeni ve kundura alanında üretim yapan yirmiden fazla zanaatkârdan bugün
sadece bir tanesi hayattadır. Geleneksel
el sanatlarımızdan olan tahta çivili ayakkabının yüzü hakiki deriden; tabanı
sığır köselesinden; iç astarı ise meşinden
yapılmaktadır. Bu ayakkabılar tamamen el yapımı olup ayakkabının “saya”
olarak isimlendirilen yumuşak üst kıs
kısmının, tabana 4-5 mm uzunluğundaki
ğundaki
ahşap çivilerle monte edilmesiyle
yle imal
edilir. Bu çiviler, gürgen veya fırınlanmış kayın ağacından yapılmıştır.
r.
Tahta çivili ayakkabılar sağlam ve
sağlıklı olduğu için tercih edilir.
r.
Ayağı terletmeyen ve ayağa hiçbir
çbir
şekilde rahatsızlık vermeyen bu
u
ayakkabılar, müşterilerin istekleri
eri doğrultusunda değişik model ve ebatlarda
batlarda
üretilmektedir. Sanayileşmeye bağlı
olarak, bu ayakkabıların imala-tı azalmış olup bugün sadece
Arapgir’de yaşayan Erol Hakan
n
Usta tarafından sipariş üzerine
imal edilmektedir. Yeni neslin
ilgisizliği ve yetiştirilecek çırak
bulunamaması, bu mesleği yok
k
olma tehlikesi ile karşı karşıya
bırakmıştır.
Bu emsalsiz işin yaşayan tek temsilcisi
msilcisi
Erol Hakan Usta’ya 0422 811 42 24
numaralı telefonla ulaşarak, sınırlı
nırlı sayıda
üretilen el yapımı tahta çivili ayakkabıyakkabılardan birine sahip olmak mümkündür.
mkündür.
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Bez Bebek

Yeşilyurt ilçesindeki Girişimci Kadınlar
Derneği tarafından üretilen el yapımı
bez bebekler, çocukların yeni gözdesidir. Bebekler,
gen
genellikle
M
Malatya’nın
yyöresel kıyyafetlerinin
giydirilgi
di
diği kadın
ve erkek
mod
modellerden
oluşma
oluşmaktadır.
bebekleri
Bez be
el eme
emeği göz
nuru ile üreten
kadın
kadınlar, bez
bebeklerin
bebek
yüzün
yüzüne kendi
duygularını yansıduygul
tırlar. M
Modeller,
yöresel isimlere
“Azzet
atfen “
Bacı” vve “Hamdi
Dayı” adıyla
anılı
anılırlar. Ayrıca
Cevdet Bozdağ
Cevd
isimli usta taraisiml
fından “Aşhan
fında
Bebekleri”
Bacı Be
adıyla üretilen bez bebekler d
de, bu
kategorinin vazgeçilmezlerindendir.
Malatya geleneksel kültürünü yansıtan
bu bebeklerden edinmek için, Girişimci
Kadınlar Derneği temsilcileriyle irtibata
geçmek yeterlidir.
Adres: Malatya Caddesi Özendi Ap.
Kat: 1 (Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü karşısı)
0546 492 92 53 - 0537 826 00 17
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HALK OYUNLARI
Kültürel yapının unsurlarından olan
halk oyunları, yörenin tüm özelliklerini
yansıtan bir değer olarak, Malatya’da
otantik yapısını korumuştur. Çevresindeki illerle sürekli etkileşim halinde
olan Malatya, çok zengin bir kültürel
yapıyı bünyesinde barındırmaktadır.
Bu nedenle, Malatya oyunları için:
“Diyarbakır’ın hüznü, Elazığ’ın neşesi,
Sivas’ın canlılığı, Urfa ve Mardin’in
ateşi vardır.” değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Davul-zurna eşliğinde oynanan halaylar,
yöre oyunları içerisinde önemli bir
konuma sahiptir. Halay çekmeye yöre
halkı tarafından “Dillân Çekme” de
denir. Beş kişiyle oynanan halayın başını
çeken oyuncuya “halay başı”; halay
ekibinin sonundaki oyuncuya “pöççü”
denilir. Her iki oyuncu da elinde mendil bulundurur.

Halay, yalnızca erkekler veya kadınlar
tarafından oynanabileceği gibi karma
olarak da oynanabilir. Malatya Halk
Oyunları, özellikle zengin melodik
yapısı ile dikkat çeker. Bir ekip başının
komutla yönettiği oyunlar düz, yarım
daire ya da daire formunda oynanır.
Malatya’da halk oyunları köy, kasaba ve
beldelerde; düğün, hasat ve eğlencelerde
içe dönük olarak oynandığı gibi, şehir
merkezi ve ilçelerde gösteri ve yarışma
amacıyla dışa dönük olarak da oynanır.
Çeşitli kaynaklarda Malatya’da oynanan
50 civarında halaydan bahsedilse de
bunların birçoğu unutulmuş ve oyunların sadece adı bilinir hale gelmiştir.
İlde oynanmaya devam eden ve otantik
yapısını günümüze kadar koruyan
oyunları şöyle sıralayabiliriz: Ağırlama,
Berde, Delilo, Düz, Grani, Heyhat, Hoş
geldin, Kaçike, Kolüstü, Lorke, Malatya,
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Sevda, Sin sin, Sivike, Şiro Halayı, Söğüt
Dalı, Tezleme, Üçayak, Yayık
Erkek Giyimi:
Siyah şalvar; açık gri üzerine siyah veya
füme çizgili gömlek; önden düğmeli
yelek giyilir. Bele beyaz ipek şal sarılır
ve şalın püskülleri aşağıya sarkıtılır.
Yelek ceplerine, zinciri fazla sarkıtılmadan köstekli saat konulur. Başa, siyah
ve kırmızı renklerin hâkim olduğu keçe
başlık takılır. Başlık etrafına, kenarları
işlemeli ve koyu renkli bir yazma ya da
üzeri siyah ve kırmızı şeritli, etrafı püsküllü puşu sarılır. Yemeni, ayağa giyilen
değişmez ayakkabıdır.
Kadın Giyimi:
Başa, “küllük” denilen, keçeden
yapılmış, kısa ve al renkli, bir bağla
çene altında tutturulan fes giyilir. Fesin
üzerine, çeşitli taşlarla, minelerle ve
yapraklı zincirlerle süslenmiş bakır ya
da gümüş tepelik yerleştirilir. Tepeliğin
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ön kısmına küçük altın ya da gümüşler
dizilir. Fesin üzerine, uçları omuz üzerine dökülecek şekilde yazma örtülür.
İçlik olarak, çiçekli bezlerden dikilen;
yuvarlak yakalı ve yanları yırtmaçlı; kolu
dirsekten biraz uzun giysiler kullanılır. Alta, parlak kumaşlardan (kadife,
saten) ya da çiçekli pazen ve basmadan
yapılan şalvar giyilir. Şalvarın peyki, yok
denecek kadar küçüktür. İçlik üstüne
işlemeli feraceler; düz ya da çiçekli kumaşlardan dikilen ve alt kısmında fırfırlı
süslemeler bulunan “zıbın” denilen
entariler giyilir. İçlik üzerine giyilebilen
bir diğer giysi de “kutni” olarak tabir
edilen üç etekli elbisedir. Her iki giysinin de önüne bervanik (öne bağlanan
önlük) bağlanır.
Bele, renkli ya da beyaz ipek kuşak ile
gümüş kemer takılır. Kadınlar ayaklarına, beyaz yünden yapılmış üzeri nakışlı
çoraplar ve kalın topuklu, genellikle
siyah renkli kuyruksuz yemeni giyerler.
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MALATYA MUTFAĞI
“ekşi” denilen çeşitli salçalar hazırlanmaktadır.

Malatya zengin bir mutfak kültürüne
sahiptir. Kutlama, tören, çocuk görme,
adak adama gibi yerel ve kültürel etkinliklerde ve özel günlerde yemeklerin
çeşitliliğini gözlemek mümkündür. Eve
gelen misafiri ağırlamak amacıyla ve
görülen rüyanın hayra çıkması dileğiyle;
açılan kalın hamur arasına patates, kıyma ya da kavurma konularak hazırlanan
kömbe (odun ateşi üzerinde, iki sac
arasında pişirilen bir tür börek) yapılır.
Düğün yemeği olarak, etli bulgur pilavı
ve tiritli yemekle beraber mevsimine
göre meyve, cacık ve salata ikram edilir.
Cenaze evinde verilen yemekler de düğün yemeği çeşitleri gibidir. Bu yemeğe
“can aşı” veya “kırk yemeği” denir.
Geleneksel Malatya evlerinde mutfağın
yanında mutlaka kiler bulunur. Kiler,
yiyecek lerin, kurutmalıkların ve zahirenin saklandığı yerdir. Mutfaklar raflı
olup mutfakta kullanılan kaplar çoğunlukla bakırdır ve bu kaplar gerektiğinde
kalaylanabilirler. Ocak, ya mutfakta ya
da mutfağa yakın bir yerde bulunur.
Malatya’da tarım ve hayvancılık,
beslenme alışkanlıklarını de
etkilemiştir. Un, bulgur, ve
süt ürünleri, beslenmenin temel kaynaklarını
oluşturmaktadır. Kırsal
kesimde “Külah”
olarak adlandırılan,
salatalık, biber, patlıcan gibi kurutmalıkların doldurulmasıyla
yapılan yemekler, kış
sofralarının gözdeleridir.
Domates, biber ve erikten

Bulgur, hemen hemen her yemeğin
temel öğesidir. Baş bulgur, orta bulgur,
ince bulgur (sümüt-simit) gibi türlerin
yanında “gendime” denen dövülmüş
bulgur da çorbalık olarak hazırlanır.
Gendimeyle yapılan çorbaların başında
ayran ve süt çorbaları gelmektedir. Bu
çorbalarda nohut da kullanılır. Kış ayla-

rında “malhuta”, “pıt pıt”, “kuymak”
denen un lapaları tercih edilir. “Kulak
çorbası” kış aylarının; patlıcanlı kâğıt
kebabı da yaz aylarının en beğenilen yemekleri arasındadır. Malatya’da “pilo”
diye anılan pilavlar, şehriyeli, mercimekli ya da domatesli olarak pişirilir.
İnce bulgurla yapılan “sümüt pilavı”,
yöre mutfağında özel bir yere sahiptir.
İhtiyaca göre birkaç ay tüketilmek üzere
pişirilen tandır ekmeği, son zamanlara
kadar Malatya mutfağında önemli bir
yer tutmuştur. Tavandan sarkıtılan asma
raflarda korunan
tandır
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ekmeği, kolay bayatlamayan, uzun
ömürlü bir ekmek çeşididir. Sofraya
konmadan önce ıslatılarak yumuşatılan ekmekler, genellikle kepekli ya da
karışık undan yapılır. Tandır sönerken,
daha küçük ve kalınca hamur
yumaklarından “bilik”
lik”
yapılır. İçi hamurlu
u
olduğundan “bilik”
”
türü ekmekler çok
bekletilmez ve
birkaç gün içinde
tüketilir.
Bir börek türü olan
n
“katmer”, Malatya’da
a’da neredeyse ekmek kadar yaygındır. Bol yağda
kızartılan kıymalı, peynirli, patatesli
katmerin yanında; peynirli, ıspanaklı,
maydanozlu sac börekleri de yapılmaktadır.
Evde hazırlanan tatlıların başında baklava ve kadayıf gelir. Kırsal kesimlerde
üzümden ve duttan pekmez ve pestil
de yapılmaktadır. Pestil kurutulurken, üstüne haşhaş ve ufalanmış kayısı
çekirdeği (içi) serpilir. Pestile sonradan
nişasta konduğu için buna “nişe bastığı”
adı da verilir. Kayısı, üzüm, kiraz, elma,
erik ve armut yörenin en çok tüketilen
meyveleri olup bunların kurularından
hoşaf yapılmaktadır. Kayısı kurusundan
elde edilen “kabuk” ya da “çir”, hoşaf
yapımında kullanıldığı gibi bu ürünler
aşure çorbasına da katılmaktadır. Eriğin, yöreye özgü bir kullanımı vardır.
Yapraklarından sarma; kaynatılmış
erikten de “erik ekşisi” diye tabir edilen
bir tür sos yapılmaktadır.
Yetmiş köfte çeşidini damak zevkine
sunan Malatya’ya, “köfteleriyle ünlü

şehir” demek pek de yanlış olmaz.
Malatya köfteleri yapılışları itibarıyla
benzerlik gösterseler de birbirlerinden
farklı lezzetlere sahiptirler. Köfteler
hazırlanırken çeşitli bitkilerden (kiraz,
ayva, pazı, dut, asma, menekşe, ebegümeci
güm ve sarmaşık) toplanan
yapraklar
haşlanır; yarma,
y
su ve tuz karışımından
oluşan hamur, haşlanan
bu yapraklarla ince ince
sarılarak yoğurt sosunda
pişirilir;
Malatya’ya özgü
p
erik
eri ekşisi ve kavrulmuş soğan sosuyla
tatlandırılarak servis
sos
yapılır.
yapılır Bunların
Bunla haricinde ıspanak,
fasulye, patlıcan, kabak gibi sebzeler;
nohut, mercimek gibi bakliyatla yapılan
köfteler, et konulmadan pişirilmektedir.
Et kullanılarak yapılan köfteler de
vardır. Tiritli dolma köfte (analı kızlı
köfte), içli köfte, lahana köftesi, yumru
köfte, patlıcanlı
tiritli köfte,
fte,
ıspanaklıı
içli köfte,
e,
kıllor
ve loluk
bunlardan
bazılarıdır.
dır.
Malatya sofralarının vazgeçilmez bir lez
lezzeti de fırın yemekleridir. Kuzu ve dana
eti Malatya mutfağında: Kâğıt kebabı,
kuzu dolma, kaburga dolması, geleli
kebap, incik kebabı, pöçük tava, kuzu
tandır, patlıcan tava, domatesli kebap ve
sac kavurmaya dönüşerek, eşsiz bir lezzet ve muhteşem bir görsel şölen olarak
damakları tatlandırır.
Yolu “Kayısının Başkenti”ne düşenlerin, yöresel yemeklerin sunulduğu bir
lokantadan veya sofrası da gönlü kadar
geniş olan, başı yazmalı; ayağı şalvarlı;
dili “gurban olam”lı bir Malatya anasından mutlaka istemesi gereken tatlar
şunlardır:
Köfteler: Analı kızlı, içli köfte, sumaklı
ekşili çorba, sıkma köfte, ayva köftesi, kiraz yaprağı köftesi, Polat köftesi,
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gıkırdaklı köfte, elmalı köfte, kurşun
geçmez köftesi, gidirikli köfte, ciğer
köftesi, haşhaşlı top köfte, kabaklı çimdik köfte, yumru köfte, yumurtalı sıkma
köfte, yoğurtlu balkabağı köftesi, etli çiğ
köfte, çiğleme, mercimekli çiğ köfte,
keloğlan köftesi, yavandan patlıcanlı
köfte…
Çorbalar: Mercimek çorbası, kavurmalı
erişte - bulgur çorbası, tarhana, kara
çorba, pıtpıtı çorbası, gendime çorbası,
kulak çorbası, dövme çorbası, pirinç
çorbası, nohutlu soğuk çorba, ayalı çorba, pirpirim çorbası, kelle - paça çorbası,
ekşili çorba, keşli çorba, gurut çorbası,
aşure çorbası, malhıta çorbası…
Sarma ve Dolmalar: Dut yaprağı
sarması, pazı sarması, ayva yaprağı sarması, zeytinyağlı marul sarması, fasulye
yaprağı sarması, pancar yaprağı sarması,
kabak dolması, soğan dolması, kabak
çiçeği dolması…
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SİNEMALAR
Düşüncenin, hayallerin, umutların yansıdığı beyaz perdeleriyle Malatya’daki sinemalar, vizyondaki yerli ve yabancı filmleri sinemaseverlerle
buluşturmaktadır.
Avşar Sinemaları: Malatya Park AVM
0422 212 83 85

www.sinemalar.com/sinemasalonu/1500/park-avsar
Yeşil Sinema: Mücelli Caddesi Girişi No:5
0422 321 12 22

www.sinemalar.com/sinemasalonu/485/malatya-yesil
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KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
Uluslararası Malatya
Film Festivali

Malatya Valisi Sayın Doç. Dr. M. Ulvi
Saran’ın girişimleriyle hayata kavuşturulan ve 2010 yılından itibaren dünyanın
dört bir yanından nitelikli yapımları
seyirciyle buluşturmakta olan Uluslararası Malatya Film Festivali, sinema
dünyasının ilgi ve dikkatini Malatya’ya
yoğunlaştırmaktadır. Festival süresince
uzun-kısa metrajlı filmler ve belgeseller,
sinemaseverlerin beğenisine sunulmaktadır. Festival kapsamında usta sinemacıların son filmlerinin yanı sıra henüz
keşfedilen genç yönetmenlerin filmleri
de izleyiciyle buluşmaktadır.
Sinemaseverler, gösterimlerin ardından
filmlerin oyuncu ve yönetmenleriyle
yapılan söyleşilerde, bu isimlerle tanışma, akıllarında kalan soruları onlarla
paylaşma ve cevaplarını alma imkânı da
bulmaktadır.
Bir hafta boyunca sinemaseverlere dolu
dolu bir festival havası yaşatılan ücretsiz
sinema atölyelerinde, canlandırma ve
kurgu gibi alanlarda verilen teorik bilgiler, pratik bilgilerle buluşturulmaktadır.
http://www.malatyafilmfest.org.tr

Malatya Günleri
“Malatya Günleri”, Malatya’nın tarihi,
turistik ve ekonomik değerlerini daha
iyi tanıtarak, Malatya’nın ekonomik ve
sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Malatya Valiliği tarafından organize
edilen bir etkinliktir.

Malatya adına önemli bir etkinlik olan
“1. Malatya Günleri” 2010 yılında
Ankara’da; “2. Malatya Günleri” 2011
yılında İstanbul’da ve “3. Malatya Günleri” 2012 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok Malatyalıyı bir araya getiren
etkinlik, zengin içeriğiyle her kesimin
beğenisini toplamış ve bu alandaki
önemli bir eksikliği gidermiştir.
“Malatya Günleri” ile Malatya’da ve
Malatya dışında faaliyette bulunan işadamlarının sahip olduğu önemli marka
ve ticari ürünlerin yanı sıra Malatya’nın
tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri, ulusal ve uluslararası alana taşınmaktadır.
Ayrıca bu etkinliklerle, Malatya dışında
yaşayan üçüncü kuşak Malatyalıların
kendi kültürel ve ekonomik değerlerini
tanımalarına imkân sağlanmaktadır.
Organizasyonla ilgili her türlü altyapı
Malatya Valiliği Koordinatörlüğü tarafından oluşturulmaktadır. Bu kapsamda
kurumlara ve firmalara her türlü danışmanlık hizmeti verilmekte; bu kurum
ve kuruluşların karşılaşabilecekleri her
türlü sorunda kendilerine yardımcı
olunmaktadır.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye
www.malatyagunleri.org
adresinden ulaşılabilir.
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Malatya Kitap Fuarı

Malatya Kayısı Festivali

Doğu Anadolu’da bir ilk olma özelliği
taşıyan fuar, birbirinden değerli şair,
yazar ve araştırmacıları kitapseverlerle
buluşturmuştur. Malatya Valiliği ve
Malatya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen fuar 6 gün sürmüş ve 250
yayınevi ile 100’ün üzerinde ünlü yazar
ve şair Malatya’ya konuk olmuştur.
Kültür ve sanat alanında söz sahibi
olan Malatya’nın, kitap sevgisi ve kitap
dostluğunda da yadsınmaz bir ayrıcalığa
sahip olduğunu kamuoyuna göstermek
amacıyla tertip edilen bu muhteşem
organizasyonda ortalama olarak günlük
50.000 kişi bilgiyle, kültürle kucaklaşmış; bu fuar sayesinde katılımcı
yayınevleri eserlerini doğrudan doğruya
okurlara sunma fırsatı bulmuştur. Şehir
merkezinde, yeni belediye binası yanındaki 5 bin metrekarelik kapalı alanda
düzenlenen kitap fuarı, tüm bölgeye
hitap edecek şekilde organize edilmiştir.
Çevre illerden fuara katılımlar gerçekleşmiş, fuar süresince imza günleri,
söyleşiler, şiir geceleri düzenlenmiştir.
Okurlar, yazarlarla bir araya gelme,
onlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkânına kavuşmuştur.

Her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında düzenlenen Malatya Uluslararası
Kültür Sanat ve Kayısı Festivali, izlenmeye değer etkinliklerdendir. Doğu ve
batı bölgelerimizi buluşturan bir köprü
olarak Malatya, Doğu Anadolu’nun en
büyük festivaline ev sahipliği yapmaktadır.
Festivalde düzenlenen konser programlarıyla müzik grupları ve sanatçılar
sevenleriyle buluşmakta; halk oyunları, spor müsabakaları ve daha birçok
etkinlikle Malatya, bir şölen havasına
bürünmektedir.
Ayrıntılı bilgi için
http://www.malatyakultur.com
sitesi ziyaret edilebilir.
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TİCARİ VE EKONOMİ FUARLARI
Genel Sanayi ve
Ticaret Fuarı

Her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında
düzenlenen Malatya Genel Sanayi ve
Ticaret Fuarı, Mişmiş Park Fuar alanında
9000 m2 lik kapalı alanda, ortalama
rakamlarla her yıl 124 firmayı 55.000
ziyaretçi ile buluşturmaktadır.
Bölgede merkez niteliği taşıyan Malatya,
fuara katılan sanayi ve ticaret sektörleri
için geniş bir pazar durumundadır. Bu
pazarın lokomotiflerinden birisi, sanayi
ve yapı ürünleri sektörüdür. Bu sektörün
büyümesi ve gelişmesine bağlı olarak büyüyen Malatya ekonomisi, ülke ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamaktadır.
Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı,
gelecek yıllarda sektörlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımında öncü bir
etkinlik olmayı hedeflemektedir.

Malatya Tarım
Teknolojileri, Makine,
Hayvancılık ve
Ekipmanları Fuarı
Her yıl Nisan ayında,
Malatya
Belediyesi
Fuarcılık
AŞ tarafından Mişmiş Park Fuar alanında, tarım
ve hayvancılık sektöründeki teknolojik
gelişmelerin izlenmesi; kaliteli ve maksimum üretimin sağlanması; üreticilerin

karşılaştıkları sorunların giderilmesi
amacıyla düzenlenmektedir.
Malatya Tarım Fuarı, her yıl yüzün üzerinde katılımcı firmayı, 9.000 m2 kapalı
alanda, il içinden ve il dışından gelen
ortalama 60.000 ziyaretçi ile buluşturmaktadır.
Malatya Tarım Fuarı kapsamında, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sera
teknolojileri, su ve sulama teknolojileri;
gübre, zirai ilaç, tohum, fide, fidan ve
bahçecilik, çiçekçilik ve ilgili teknolojiler; ekolojik tarım, çiftçilik ve seralara
yönelik diğer ekipman ve hizmetler; bağcılık, süt endüstrisi ve sektörel yayınlar
yer almaktadır.

Malatya Yapı ve
Dekorasyon Fuarı
Her yıl Mayıs ayında,
Malatya
Belediyesi
Fuarcılık AŞ
tarafından
Mişmiş
Park Fuar Alanı’nda, inşaat sektöründeki
teknolojik gelişmelerin takibi; dayanıklı
ve kaliteli ürünlerin tanıtımı; üretici firmaların sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik bilgilendirme yapılması
amacıyla düzenlenmektedir.
Yapı ve Dekorasyon Fuarı, yaklaşık 70
katılımcı ve sergileyici firmayı, 9.000 m2
kapalı alanda, ortalama 50.000 ziyaretçiyle buluşturmaktadır.
İlde gerçekleştirilen faaliyetler zincirinin
önemli bir halkası olan Yapı ve Dekorasyon Fuarı, ülkemizin öncü sektörlerinden olan inşaat sektörünün Malatya’daki
gelişimine katkı sunmaktadır. Ayrıca bu
fuar, katılımcı kuruluşların yeni pazarlar
bulmalarını, çevre illerin ihtiyaçlarını
belirleyerek oralardan sipariş almalarını
sağlayacak büyük bir ticaret platformu
oluşturmaktadır.

Yeşilyurt
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ÇARŞILAR VE
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Her ne kadar süpermarketetler ve alışveriş merkezleri
şehrin muhtelif yerlerinde yükseliyorsa
da, Malatya şehir
merkezinde konumlanan geleneksel çarşı-pazarlar canlılığını
halen korumaktadır.
n
Malatya şehir merkezinin
a,
XIX. yüzyılın ortalarında,
gazi)
Eski Malatya’dan (Battalgazi)
Aspuzu’ya (bugünkü Malatya) taşınması
ile Teze Cami (Yeni Cami) etrafında
çarşı-pazar yerleri şekillenmiştir.
Halen aynı yerde kentin dokusunu
yansıtan birçok dükkâna rastlamak
mümkündür. Dibek kahve satış yerleri
ile el yapımı ayakkabı imalathanelerinin bulunduğu Esnaflar Çarşısı, Mısır
Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı; kasap pazarı,
sebze-meyve pazarı, balık pazarı; peynirciler, kadayıfçılar, yağcılar, baharatçılar ve demirci dükkânları, bunlardan
bazılarıdır.

Pazarı’ndaki dükkânlarda
Şire Pa
yaş ve kuru kayısının yanı
sır
sıra, kayısı lokumu, kayısı
su
sucuğu, kayısı döneri,
ka
kayısı reçeli gibi lezzetler;
k
kayısıdan
mamûl onlarca
k
kozmetik
ürün (kayısı
ko
kolonyası, kayısı sabunu, kayısı kremi…) satışa
sunul
sunulmaktadır. Ayrıca bu
pazarda, yörede üretilen pekmez,
ceviz
ceviz, siyah üzüm, bal gibi ürünlerin
satışı da yapılmaktadır.

Bakırcılar Çarşısı

Şire Pazarı
Şehrin ekonomisinin can damarlarından
biri olan Şire Pazarı, Malatya için çok
özel bir yere sahiptir. Her ne kadar şire
sözcüğü “üzüm ve öteki meyvelerin suyu”
veya “üzüm suyu ve nişasta kaynatılarak
yapılan kuru tatlıların genel adı” olarak bilinse de Malatya’da bu sözcük,
öncelikle “Kuru Kayısı Pazarı”nı ifade
etmektedir.
Yakın geçmişte büyük rağbet gören
Bakırcılar Çarşısı, günümüzde hediyelik
eşya yapımına yönelmiştir. Çarşıda
teşt, kazan, sitil, sini, tas, sahan (tabak),
ibrik, leğen vb. günlük kullanım eşyaları
satılmaktadır. Bakırcılar Çarşısı’na
uğrayan ziyaretçiler, zevklerine uygun
eşyalar bulmakta sıkıntı çekmeyeceklerdir. Bakırcılar çarşısı, alışveriş merkezi
olmasının yanı sıra otantik havası ile de
ziyaretçilerin uğrak yerlerindendir.
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Malatya Park AVM
Malatya Park Alışveriş Merkezi, İnönü
Caddesi üzerinde Malatya Belediye
binasının yanında bulunmaktadır. Beş
katlı alışveriş merkezinde yaklaşık 150
mağaza; bowling salonu, buz parkı,
sinema ve lokantalar bulunmakta
olup bölge insanın sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarına da cevap veren bir alışveriş
merkezidir.

İnönü Kapalı Çarşısı, il merkezinde
Hükümet Konağı’nın önünde, şehir
meydanının altına inşa edilmiştir.
Kapalı çarşıda ağırlıklı olarak kuyumcu
dükkânları ile giyim mağazaları bulunmaktadır.

Sergi, konser ve imza günleriyle sanata
ve sanatçıya destek veren bu merkez,
özel gün etkinlikleriyle gelenekleri
yaşatma ve gelecek nesillere aktarma
sorumluluğunu da yerine getirmektedir.

Sahaﬂar Çarşısı
Eski ya da yeni, istenilen her türden
kitabın bulunabileceği Sahaflar Çarşısı,
kitap dostlarının ve öğrencilerin sıkça
uğradıkları yerlerdendir. Atatürk (Kışla)
caddesinin arkasında İstanbul Pasajı’nda
bulunan Sahaflar Çarşısı Malatya’nın
kültür merkezlerindendir.

Malatya Caddeleri

İlçe tanıtım günleri etkinliğiyle, ilçelerin
kültürlerini, ekonomilerini, örf ve
adetlerini tanıtma fırsatı sunarak, farklı
kültürlerin kaynaşmasına da yardımcı
olmaktadır. Malatya Park AVM, Valilik
ve Belediye işbirliği ile gerçekleşen fuarlara ve kapsamlı organizasyonlara destek
vermekte hatta ev sahipliği yapmaktadır.

Makro AVM

Doğu-batı yönünde yaklaşık 3 km boyunca uzanan Kışla (Atatürk) ve İnönü
caddeleri ile Fuzuli ve Emeksiz caddeleri üzerindeki birçok mağaza, dükkân ve
alışveriş merkezi, halkın rağbet gösterdiği yerler olduğundan, buralarda sabahın
ilk ışıklarıyla başlayan yoğun hareketlilik
günün ilerleyen saatlerine kadar devam
etmektedir.

Ankara yolu 6. km’de bulunan alışveriş
merkezi, bünyesinde bulunan süpermarket, elektronik ve dekoratif
eşya mağazaları ve günlük ihtiyaçların
edinilebileceği satış yerleri ile Malatya
halkına hizmet etmektedir.
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ÜNİVERSİTELER
İnönü Üniversitesi

Turgut Özal Tıp Merkezi

1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesi, her geçen gün kendini yenileyen ve
geliştiren; Atatürkçü düşünceye paralel
eğitimi, yapılan bilimsel çalışmaları ve
sosyal-kültürel etkinlikleriyle eğitim
standartlarının çıtasını her geçen gün
yükselten güzide bir kurumdur.
Üniversite kampüsünde yönetim ve
eğitim - öğretim birimlerinin yanı sıra,
Turgut Özal Tıp Merkezi, öğrenci
yurtları, spor tesisleri, konferans salonu,
alışveriş merkezi, öğrenci kafeteryaları,
kitap satış merkezi, internet merkezi,
kütüphane, kuaför, postane ve banka
şubeleri yer almaktadır. Aynı zamanda,
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ana
okul, bir ilköğretim okulu ile TED koleji, kampüs içerisinde eğitim-öğretim
hizmeti vermektedir.
Spor etkinliklerini yoğun bir şekilde
destekleyen İnönü Üniversitesi, spor
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 750
kişi kapasiteli kapalı spor salonu, tenis
kortları, futbol - voleybol-basketbol
sahaları ve yarı olimpik açık yüzme
havuzu ile öğrencilerine geniş spor
olanakları sağlamaktadır.

Malatya’nın 10 kilometre doğusunda,
Malatya-Elazığ karayolu üzerinde,
üniversite kampüsü içerisinde yer alan
Turgut Özal Tıp Merkezi, 1996 yılında
tamamlanarak Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) adıyla hizmete açılmıştır.
124 bin m2 kapalı alanda, modern çağın
son teknik sistemleriyle donatılmış olup
16 katlı ve 880 yatak kapasitelidir.
Sağlık alanında kentin en büyük
sorumluluğunu alan Turgut Özal Tıp
Merkezi, komşu iller başta olmak üzere
yurt içinden ve hatta yurt dışından hasta
kabul etmektedir.
Son yıllarda özellikle organ naklinde
kaydettiği büyük başarılarla dünya
çapında adını duyurmuş olan Turgut
Özal Tıp Merkezi, Malatya sağlık turizmine en büyük katkıyı sağlamaktadır.
Ayrıca hasta yakınlarının konaklaması
için hastane bitişiğinde bir Konukevi
bulunmaktadır.
Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, Çevre Yolu
üzerinden (Adliye binası karşısı) belediye
otobüsü ve midibüs seferleri mevcut olup
ulaşım için sabahın erken saatlerinden
23.00’e kadar araç bulunabilmektedir.
Elazığ Yolu 15. km. 44280 Malatya
0422 341 06 60

www.totm.inonu.edu.tr
e-mail:totm@inonu.edu.tr
Konukevi

0422 341 06 60
2165 - 2166 dhl.

e-mail: konukevi@inonu.edu.tr
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AKÇADAĞ
Ova ve dağlık bir konumda kurulan ilçenin deniz seviyesinden yüksekliği 925
m’dir. Yüzölçümü 1.193 km2 olan ilçenin Malatya’ya uzaklığı 37 km’dir. 2011 yılı
verilerine göre toplam nüfusu 29.858’dir. İlçede karasal iklim hüküm sürmekte
olup yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk, sert ve yağışlı geçer.
Ören ve İkinciler Höyük’teki yüzey araştırmalarına göre Akçadağ’da ilk yerleşim
Eski Tunç Çağı’nda başlamış olup bu süreç Geç Hitit, Roma ve Bizans devirlerinde devam etmiştir. 1850 yılında bugünkü Levent beldesinde teşkilatlandırılan ilçe
1858’de şimdiki ilçe merkezi olan Arga’ya taşınmıştır.
İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler, buğday, fasulye ve nohuttur. Bunun yanı sıra meyvecilik yapılmaktadır. Ovalık
ve sulak alanlarda kayısı yetiştirilir. Levent ve Kürecik’te ise ilçenin ünlü “Hocamız”
armudu yetiştirilmektedir. İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
İlçe sınırları içerisinde TİGEM’e bağlı Sultansuyu Üretme Çiftliği bulunup bu çiftlikte tarım ve meyvecilikle birlikte hayvancılık yapılmaktadır. Ülkemizin ünlü yarış
atları burada yetiştirilmektedir. Sultansuyu Üretme Çiftliği ve Levent Vadisi gezilecek yerler arasındadır.

NASIL GİDİLİR?

NE YENİR?

Malatya merkez çevre yolu üzerinde
bulunan Köy Garajı’ndan ilçeye, belediye otobüsleri ve minibüsler hareket
etmektedir. Hafta içi her gün 20 dk’lık
aralıklarla Akçadağ Birlik araçları
ilçeye ulaşımı sağlamaktadır.

Kavurma, un, tereyağı, haşhaş ve ceviz
kullanılarak, közün üstünde, iki sac arasında pişirilen kömbe özellikle sonbahar
ve kış mevsiminin gözde yiyeceğidir.
Bulgur, tereyağı, et ve baharat çeşitleri
kullanılarak pişirilen Akçadağ pilavı,
özellikle düğün ve mevlitlerde konuklara ikram edilir.
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ARAPGİR
İlçenin yüzölçümü 964 km2; Malatya’ya uzaklığı 120 km olup 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 11.128’dir. Eski adı Daskuza olan ilçenin MÖ 1200 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Asur, İran, Danişmentli, Anadolu Selçuklu, Moğol ve Karakoyunlu Beyliği egemenliğinde kalmış; 1514 Çaldıran Savaşı’nın
ardından Osmanlı toprağı olmuş; 1927-1928 tarihli Türkiye Devlet Salnâmesi’nde
ise Malatya’ya bağlı bir kaza olmuştur. Eski bir yerleşim yeri olan ilçe, çeşitli uygarlıklara sahne olmuş zengin bir tarihi ve kültürel varlığa sahiptir. Tarım arazisinin az
oluşu, ilçede tarımsal üretimi sınırlandırmaktadır. Yöre şartlarına yüksek uyum göstererek hâkim tarımsal ürün haline gelen “Arapgir köhnü üzümü”, bölgede ismiyle aranan bir lezzet durumundadır. İlçe, doğa yürüyüşü, dağcılık, kampçılık, kaya
tırmanışı, avcılık olmak üzere pek çok doğa sporu için eşsiz imkânlar sunmaktadır.
Berenge Deresi boyunca uzanan vadi ile Kaynarca bu doğal güzelliklerdendir.
XIV.yy yapısı olduğu sanılan Ulu Cami, Akkoyunlular Dönemi eseri Yeni Cami,
1694’de yapılmış olan Cafer Paşa Camii, XVII. yüzyıl eserleri Mir-i Liva Ahmet
Paşa Camii, 1823 yapımı Gümrükçü Osman Paşa Camii, 1893 tarihli Çobanlı Camii, Molla Eyüp Camii, Osman Paşa Camii ve Çarşı Hamamı ile Miran Çayı kıyısındaki Harap Pazar harabeleri ilçenin mutlaka görülmesi gereken tarihi eserleridir.
Ünü Türkiye’de duyulan el yapımı tahta çivili ayakkabılardan bir tanesine sahip olmak
için, bu zanaatın son temsilcisi Erol Hakan Usta’ya uğramak gerekmektedir.

ARAPGİR ÜZÜMÜ
Arapgir ilçesinde bağcılığın tarihçesi çok eski yıllara dayanmaktadır. İlçede başta Siyah
Köhnü, Aşıkbeyazı ve Kışlık Amasya olmak üzere toplam 13 üzüm çeşidinin üretimi
yapılmaktadır. Bunlar içerisinde Siyah Köhnü, asit-şeker oranı, tadı, aroması ve rengi
itibarıyla ülkemiz genelinde hem sofralık hem de şaraplık olarak geniş pazar bulabilen,
şarap fabrikalarının alım için rağbet ettiği bir üzüm çeşididir.
Üzüm, sofralık ve şaraplık olmasının yanında; pekmez, pestil, kuru üzüm ve orcik
(ceviz sucuğu) olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca Kışlık Amasya üzüm çeşidi nisan, mayıs hatta haziran ayına kadar taze olarak kilerlerde muhafaza edilebilmektedir.
2006 yılında Siyah Köhnü Üzümü için Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na coğrafi
işaret başvurusunda bulunulmuş ve bu üzüm 2007 yılında “Arapgir Köhnü Üzümü” markasıyla tescil edilmiştir.

NASIL GİDİLİR?

NEREDE KALINIR, NE YENİR?

Arapgir Birlik minibüsleri çevre yolu
üzerindeki Eski Buğday Pazarı’ndan
hareket etmektedir.

Arapgir Berenge Mahallesi’nde bulunan
Nazar Otel, konukları ağırlamaktadır.

0422 321 30 79 - 811 30 46
Ayrıca Malatya merkez çevre yolu
üzerinde bulunan Köy Garajı’ndan
ilçeye Arapgir Koop. minibüsleri saat
başı hareket etmektedir.
Yolculuk 1,5 saat sürmektedir.

Sonbahar mevsiminde keçi etinden
yapılan tandır kebabı ve dolmalık biberin
içerisine kıyma ve domates konularak
yapılan isot kebabından tatmak için Şan
Lokantası ve Kanaat Lokantası’na uğramak yeterlidir.
0422 811 31 91
Şan Lokantası
0422 811 38 20
Kanaat Lokantası
Biber, dut, ceviz, üzüm ve sarma
yapımında kullanılan üzüm yaprağı ilçe
merkezinde temin edilebilir.
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ARGUVAN
Yüzölçümü 1037 km2 olup Malatya’ya uzaklığı 72 km’dir. Morhamam, Karahöyük ve İsaköy’de yapılan yüzey araştırmalarına göre ilçede en eski yerleşimin
Bakır Çağı’nda başladığı; Eski Tunç, Hitit, Roma ve Bizans devirlerinde de
yerleşimin devam ettiği anlaşılmıştır.
Arguvan ilçe merkezi yer kayması sebebiyle iki defa değiştirilmiştir. Yeni yerleşim yeri, eski yerleşim yerinin 2 km kuzeyinde yer almaktadır. Yüzey şekilleri
açısından genelde engebeli olan ilçenin kuzeyi dağlıktır, güneyi ise plato özelliği göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin iklim özelliklerini gösteren ilçede meyvecilik yapılmakta; hububat ve baklagiller üretilmektedir. Arguvan’ın
kavunu çok lezzetli olup pazarlarda rağbet görmektedir.
İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Kızık Köyü’nde bulunan Balıklı Çeşme, ilçeye 10 km mesafedeki Bemara Çayı’nın geçtiği vadi, ilçenin Dolaylı
Mahallesi’nde bulunan “Büyük Bağ” adındaki kaynak ve Gürge köyündeki
Deliklitaş önemli gezinti yerlerindendir.

ARGUVAN TÜRKÜLERİ
Geleneksel halk müziğimizin farklı bir söyleyiş tarzını Arguvan havaları oluşturur. Söyleyiş tarzının kolaylığı, sözlerin anlaşılabilir ve basit olarak işlenişi, konuların güncel ve herkesçe yaşanabilir olması, duygulu ve güçlü ifadelerin kelimelere yüklenişi Arguvan türkülerini benimsetmiş ve yaygınlaştırmıştır. Yöreye ait
birçok türkü TRT repertuarında yerini almıştır.
Ünü Türkiye’ye yayılmış olan Arguvan türkülerinin onuruna her yıl Temmuz
ayında bir festival düzenlenir. “Uluslararası Arguvan Türkü Festivali” adıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyon süresince türküler, şiirler okunur; konserler
verilir. Sadece müzikseverler ve müzikle uğraşanlar buluşmaz bu festivalde…
Gurbette yaşayan birçok Arguvanlı, bu festival sayesinde bir araya gelerek hasret
giderirler; gurbette yorgun düşen yüreklerini Arguvan türkülerinin sıla kokan
ezgileriyle şâd ederler.

NASIL GİDİLİR?
Malatya merkez çevre yolu üzerinde bulunan Köy Garajı’ndan ilçeye Arguvan
Koop. minibüsleri saat başı hareket etmektedir. Yolculuk 1,5 saat sürmektedir.
0422 323 58 80
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BATTALGAZİ (ESKİ MALATYA)
Yüzölçümü 213 km2 olup Malatya’ya uzaklığı 9 kilometredir. MÖ II. yüzyılda
Roma İmparatorluğu, Malatya şehir merkezini Arslantepe’den bugünkü Battalgazi ilçesinin olduğu yere taşımıştır. Doğuda bir sınır kenti olması nedeniyle
defalarca saldırıya maruz kalmış ve birçok uygarlık arasında el değiştirmiş; Bizans, Arap, Danişmentoğlu, Selçuklu, Moğol ve Memlûk egemenliğine girmiş;
1515’te Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Osmanlı toprağı olmuştur. 1830’ların sonuna kadar “Malatya’’ diye anılan şehir burasıdır. Çeşitli nedenlerle şehrin merkezi, o dönem Aspuzu olarak anılan, günümüz Malatya’sının olduğu
yere taşınınca, Battalgazi eski önemini yitirmiştir. Bu tarihten itibaren “Eski
Şehir’’ veya “Aşağı Şehir” olarak anılmıştır. 1987 yılına kadar Malatya’nın bir
kasabası olan Eski Malatya, o tarihte ilçe yapılıp Battalgazi adını almıştır.
Ziyaret edilebilecek tarihi mekânlar şunlardır:
Ulu Cami, Akminare Camii, Karahan Camii, Sütlü Minare Camii, Toptaş Camii, Melik Sunullah Camii ve Minaresi, Halfetih Minaresi, Ahmet Duran Mescidi ve Türbesi, Alacakapı Mescidi, Emir Ömer Mescidi, Zeynel Bey Mescidi,
Kırklar Şehitliği, Namazgâh, Nefise Hatun Kümbeti, Sıddı Zeynep Kümbeti,
Usta ve Şegirt Kümbetleri, Eski Malatya Kale Surları, Şahabiyye-i Kübra Medresesi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Şişman Han ve Ertunan Evi.
Karakaya Baraj Gölü Battalgazi’ye 5 km uzaklıktadır. İlçe merkezine yakın
Kırkgöz mevkiinde, baraj kıyısında İl Özel Müdürlüğünce yaptırılmış lokanta
olarak hizmet veren bir tesis ile piknik yeri bulunmaktadır.
İlçede yetiştirilen kayısı, ıspanak, dut, biber, salatalık, domates ve patlıcan, manav tezgâhlarının ve yöre sofrasının aranan ürünleridir.

NASIL GİDİLİR?

NE YENİR?

Malatya merkez Akpınar Meydanı’na
bakan Ziraat Bankası önünden
Malatya Belediyesi’ne (MOTAŞ) ait
otobüsler her on dakikada bir ilçeye
hareket etmektedir. Ayrıca çevre yolu
üzerindeki Battalgazi durağından ilçeye, minibüs seferleri yapılmaktadır.

Beyaz Saray Aile Restaurant Battalgazi
Karakaya Baraj Gölü Kırkgöz Mevkiinde nefis aynalı sazan ve şabut balığı servisiyle misafirlerine hizmet vermektedir.
0422 846 12 44 - 846 12 46
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DARENDE
Yüzölçümü 1.363 km2 olup Malatya’ya uzaklığı 112 kilometredir. Rakımı
950-2150 metre arasında değişmektedir.
İlçenin, Hititlere kadar uzanan kadim bir tarihi vardır. Asurlular Tohma boyunda koloniler kurmuş; Persler Dönemi’nde bölge Sengbar (Zengibar) Kalesi
ile askeri üs haline gelmiştir. Roma ve İslam döneminde kültür ve ticaret merkezi olan ilçe, 1517’de Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlı döneminde
Sivas sancağına bağlıyken, 1934’de Malatya’nın ilçesi olmuştur.
Bölge, karasal iklimin tipik özelliklerine sahiptir. Yeniköy, Balaban ve Ağılyazı
düzlüklerinde yapılan tarımın en büyük gelir kaynağı kayısıdır.
Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi, Somuncubaba Kütüphanesi, Seyyid Osman
Hulusi Efendi Özel Kütüphanesi, Balaban Şeyh Abdurrahman Erzincani Kütüphanesi ve İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde birçok el yazması kitap bulunmaktadır.
Somuncubaba, Zengibar Kalesi, Aslantaşlar, Yalnız Minareler, Erzincani Camii ve Külliyesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Ozan Anıtı, Hüseyin Paşa Hamamı, Kudret Havuzu, Yusuf Paşa Bedesteni, Tohma Kanyonu, Günpınar
Şelalesi, Maşattepe Tümülüsü, Hasan Gazi Türbesi, Şehitlik Anıtı ve Nadir
Köprüsü gezilip görülecek yerler arasındadır.
Darende Kaymakamlığı bünyesinde bir turizm bürosu bulunmaktadır. Başvuranlara, istenen bilgi ve ilçeyi tanıtıcı yayınlar verilmektedir.
0422 615 10 55

NASIL GİDİLİR?

NE YENİR?

Malatya merkez çevre yolu üzerinde
bulunan Köy Garajı’ndan Darende’ye
30 dk’da bir, minibüs kalkmaktadır.
Yolculuk 1 saat 20 dk. sürmektedir.

Triyandafil Otel, Belediye Oteli ve
Darende Oteli, gezmeye gelen yerli ve
yabancı misafirlerini ağırlamaktadır.

Darende Birlik
0422 323 00 54
Yeni Darende
0422 325 90 47

Has Bahçe ve Günpınar Şelalesi’nde
piknik yapmak ve nefis alabalıktan
tatmak mümkündür. İlçedeki lokantalarda kavurma ve kebap çeşitleri servis
edilmektedir.
Kanyon Has Bahçe
0422 615 22 15
Günpınar Şelale Restaurant
0422 626 12 52
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DOĞANŞEHİR
Yüzölçümü 1.290 km2 olup Malatya’ya uzaklığı 59 km’dir. Denizden yüksekliği 1290 metreyi bulan ilçe, dağlık bir bölgede kurulmuştur.
İlçenin en önemli gelir kaynağı tarımdır. Bilhassa köylerde meyvecilik ve hayvancılık yapılmaktadır. Festivali de düzenlenen lezzetli elmaları ve kuru fasulyesi meşhurdur
Romalılar tarafından kurulduğu sanılan ve Bizanslıların Zipetra adını verdiği
ilçe, bir dönem Arapların egemenliğine girmiştir. 1399 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış; 1401 yılında Timur orduları
tarafından yağmalanmış ve 1514’de tekrar Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
1877’ye kadar adı Viranşehir veya Harapşehir olan ilçe 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında doğudan getirilip yerleştirilen halkından dolayı Muhacir Köyü
diye adlandırılmıştır. 1933’te Doğanşehir adını alan ilçe, Akçadağ’a bağlı bir
köy iken 1946 yılında ilçe olmuştur.
İlçe ve çevresinde çok sayıda höyük, sur kalıntısı, arkeolojik yerleşim yeri, kaya
mezar odaları, antik mezarlık alan ve cami bulunmaktadır. 2007 yılında Günedoğru Köyü Sekili-İçmece mevkiinde Roma Dönemi’ne tarihlenen renkli
taban mozaiği bulunmuştur. Geometrik bezemelerle süslü, otlayan bir ceylanı
figüre eden bu mozaik Malatya Müzesinde sergilenmektedir.
Karanlıkdere Kanyonu, Sürgü Barajı, Polat Balık Yaylası, Sulu Mağara, Şakşak,
Sürgü, Takas, Harapşehir İçmeleri, Beypınarı, Acıpınar Yaylası, Sıtmapınarı,
Yıldızsubaşı, Çığlık Ağaçlıkları, Kayapınarı, Sürmeli Pınarı, Erkenek, Sakaltutan Suyu, Değirmen Deresi, Reşadiye Pınarı ve Topraktepe’deki Kayapınar
gezilip görülecek yerlerdendir.

NASIL GİDİLİR?

NE YENİR?

Malatya merkez çevre yolu üzerinde
bulunan Köy Garajı’ndan Doğanşehir
Belediyesi otobüsleri ve Doğanşehir
Koop. minibüsleri ilçeye ulaşımı
sağlamaktadır. Yolculuk 1 saat sürmektedir.

Polat ve Sürgü’de bulunan çok sayıda
tesiste ziyaretçilere tadına doyulmayan
alabalıklar ikram edilmektedir.

0422 323 33 43

Polat Beypınarı Alabalık Tesisi
0422 557 75 28
0422 521 61 97
Sun-Pet, Ali Dayı
Takaz
0422 521 65 22
0422 521 64 07
Değirmen
Polat yöresine has içli köfte ve kınalı
ekmek; tadına başka yerde rastlanmayan
elma, fasulye ve çilek mutlaka tavsiye edilir.
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DOĞANYOL
İlçenin yüzölçümü 233 km2 olup Malatya’ya uzaklığı 91 kilometredir. 500 yıl
önce köy olarak kurulduğu söylenmektedir. Eski adı Keferdiz olarak bilinse de,
kaynaklarda bu isim Kefersut ve Kefersük olarak geçmektedir. Osmanlı Devleti zamanında Kâhta (Adıyaman) ve daha sonra Elazığ’a bağlı olan Doğanyol,
Cumhuriyet Dönemi’nde Malatya’ya bağlanmış ve 1990 yılında ilçe statüsüne
kavuşmuştur. Tarihsel mekân olarak Koldere Höyüğü bulunmaktadır.
Tarıma dayalı ekonomisinin en değerli ve meşhur ürünü nardır. Bu nedenle
Doğanyol’a uğrayanların nar yemeden dönmesi bir kayıp olacaktır.

NASIL GİDİLİR?
Sivas Caddesi’ndeki Doğu Garajı’ndan (Eski hal binası yanı) Doğanyol Birlik
minibüsleri ulaşımı sağlamaktadır.
0422 324 14 29 - 881 65 75
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HEKİMHAN
Yüzölçümü 1.844 km2 olan ilçenin Malatya’ya uzaklığı 85 km; denizden yüksekliği 1040 m’dir. 1656-1661 yıllarında Köprülü Mehmet Paşa tarafından askeri amaçla kurulan Hekimhan, başta köy olarak Keban’a, daha sonra bucak
olarak Akçadağ’a bağlanmıştır. 1915’te Malatya’nın ilçesi olmuştur.
Mısır’dan Malatya’ya sürgün edilen Emrullah isimli bir hekimin, cezasını tamamladıktan sonra İstanbul’a dönerken burada bulunan Taşhan’da bir süre
konakladığı; bu süre zarfında hanın yıkılan yerlerini tamir ettirdiği için buraya
“Hekimin Hanı” denildiği; zamanla bu ifadenin Hekimhan haline dönüştüğü
söylenmektedir.
Tipik karasal iklimin hüküm sürdüğü ilçe, dağlık ve engebeli bir coğrafi yapıya
sahiptir. Dağların dik ve ormansız olması, yağışlarda taşkın ve erozyona sebep
olmaktadır. Tarım genellikle, yüksek dağlar arasındaki dere yataklarında bulunan sınırlı arazilerde yapılmaktadır. Kurşunlu beldesi ve çevre köyler yüksek
plato görünümünde olup buralarda hububat ekimi yapılmaktadır. Hayvancılığın da yapıldığı ilçede, oldukça zengin demir ve krom madenleri bulunmaktadır.
Hekimhan denilince akla ceviz gelmektedir. İlçe ve çevresinde yetiştirilen ceviz, iriliği ve kalitesiyle ün kazanmış olup ilçe ekonomisi için önemli bir yere
sahiptir.
Taşhan, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Güzelyurt, Ilıcak, Şıpşıpı, Yücekaya,
Zurbahan mesire yerleri, Girmana Vadisi, Han Camii ve Kaletepeler gezilip
görülecek yerlerin başında gelmektedir.

NASIL GİDİLİR?
Malatya merkez çevre yolu üzerinde bulunan Köy Garajı’ndan Hekimhan Kooperatifi ve Hekimhan Net minibüsleri ilçeye ulaşımı sağlamaktadır. Malatya-Hekimhan arası yolculuk 1 saat 15 dakika sürmektedir
0422 321 51 41 - 321 65 21
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KALE
Yüzölçümü 192 km2 olan ilçenin Malatya’ya uzaklığı 35 km olup 1990 yılında
ilçe statüsü kazanmıştır. Eski ismi İzollu olup yörede bu adla da anılmaktadır.
1560 Osmanlı Tahrir Defteri’nde “Îzoli Komri” olarak belirtilen yerin bugün
Malatya ve Elazığ’ı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü olduğu anlaşılmaktadır.
İklim özellikleri olarak kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Nüfusunun tamamına yakını tarımla, özellikle kayısıcılıkla uğraşmaktadır.
İlçeye 4 km mesafede Kale Höyük bulunmaktadır. Karakaya Baraj Gölü suları
altında kalan Pirot köyünde bulunan eserler Malatya Müzesinde sergilenmektedir.

NASIL GİDİLİR?

NE YENİR?

Malatya merkez çevre yolu üzerindeki
Barbaros İlköğretim Okulu yanından
07.15 - 13.30 - 16.00 saatlerinde
belediye otobüsü hareket etmektedir.
Yolculuk 40 - 45 dakika sürmektedir.
Ayrıca doğu yönüne giden şehirlerarası
otobüsler Kale’den geçmektedir.

Kayısı ve özellikle çileği tadılmalıdır.
Ev yapımı su böreğini de unutmamak
gerekir.
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KULUNCAK
Yüzölçümü 681 km2 olan ilçenin Malatya’ya uzaklığı 116 kilometredir.
Yayla hayatı sürdüren Başören, Konaktepe ve Karıncalık köylerinin sakinleri
100-120 yıl önce kışı geçirmek üzere su kaynağı bulunan yöreyi kullanmış;
bu insanlar zamanla yerleşik düzene geçerek Kuluncak’ı kurmuşlardır. Önce
Sivas’a, sonra Darende’ye bağlı bir kasaba olan Kuluncak, 1990’da ilçe olmuştur.
Denizden yüksekliği 1270 metre olan ilçede temel ekonomik gelir kaynakları
bahçecilik ve az da olsa hayvancılıktır. İlçe, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına
sahip olup tarıma uygun arazisi azdır. İlçe merkezine yakın yerlerde demir,
çinko, krom ve bakır madenleri bulunmaktadır.
Kaynarca köyü Tavşanbükü mezrasındaki mozaikli alan; Alvar Köyü Kabak
Abdal Türbesi ve Eşref Höyüğü, ilçede ziyaret edilecek tarihi mekânlar arasındadır

NASIL GİDİLİR?
Malatya merkez çevre yolu üzerinde bulunan Köy Garajı’ndan Kuluncak Kooperatif minibüsleri ulaşımı sağlamaktadır.
0422 321 32 47
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PÜTÜRGE
Yüzölçümü 1.181 km2; Malatya’ya uzaklığı 73 km olan ilçenin denizden yüksekliği 1.250 metredir. İlk adı “güzel yer/istenen yer” anlamında Imrun olan
Pütürge, yaklaşık 300 yıl önce köy olarak kurulmuştur. 1877’de bucak olarak
Adıyaman’ın Kâhta ilçesine; 1892’de Elazığ’a ve Cumhuriyet Dönemi’nde
Malatya’ya bağlanmıştır.
İlçe, arazi olarak engebeli ve sarptır; düz arazi yok denecek kadar azdır. İlçe
topraklarını, Fırat Nehri’ne dökülen Şiro Çayı’nın geniş vadisinin tabanı ile bu
vadi etrafında bulunan dağlık kesimler oluşturur. Yerleşim yerleri dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaştığı için ilçenin tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin
yamaçlarında bulunmaktadır.
Şiro Çayı’na bakan Gerar (Kerar) Kalesi harabeleri, Çeçeli Hamamı ve Uzuntaş
köyündeki Dilber Kalesi tarihi mekânlar arasındadır. Ayrıca Tepehan beldesi
üzerinden gidilebilen Nemrut Dağı, Kubbe Dağı, Yandere-Büyüköz arasında
bulunan Karasu, ormanlarla kaplı dağlar ve yaylalar gezilecek yerler arasındadır.

NASIL GİDİLİR?

NE YENİR?

Sivas Caddesi’ndeki Doğu Garajı’ndan
ilçeye, Pütürge Birlik minibüsleri ile
1,5 saatlik yolculukla ulaşmak mümkündür.

Nemrut Dağına 10 km mesafede bulunan Karapınar Alabalık Tesisleri, balık ve
kebap türleri ile hizmet sağlamaktadır.

0422 323 62 99

Bal, kırmızı üzüm ve üzüm pekmezi ile
yöreye mahsus süt ürünleri (tereyağı,
çökelek vb.) mutlaka tadılmalıdır.
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YAZIHAN
Yüzölçümü 618 km2 olup Malatya’ya uzaklığı 43 km’dir. 900 rakımlı ilçe arazisinin % 40’ı tarıma elverişlidir. Malatya-Sivas arasındaki bağlantıyı sağlayan
demiryolu ve karayolu ilçeden geçmektedir. Buzluk (Ansır) köyündeki mağaralardaki buluntulardan anlaşıldığına göre, yerleşim yeri olarak binlerce yıllık
bir geçmişe sahiptir. Geçmiş dönemlerde Yazıhan, Suriye-Malatya, GürünKayseri ve Hekimhan-Sivas kervanlarının tali yolu üzerinde kalmıştır.
Fethiye (Uzun Hasan) Camii ve tümülüsler, tarihi mekânlar arasındadır.
Yörenin karpuzu mutlaka tadılmalıdır.

NASIL GİDİLİR?
Malatya merkez çevre yolu üzerinde bulunan Köy Garajı’ndan ilçeye, yarım saatte
bir Yazıhan Kooperatif minibüsleri ve MOTAŞ otobüsleri ulaşımı sağlamaktadır.
Ulaşım 45 dk.sürmektedir.
Yazıhan Bürosu

0422 751 41 19
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YEŞİLYURT
Yüzölçümü 568 km2 olan ilçenin Malatya’ya uzaklığı 9 kilometredir. İlçede
yerleşimin ilk izlerine Şabandede mevkiinde bulunan Kaletepe Höyük’te rastlanmaktadır. Buranın yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde Taftacık mevkiinde
bulunan bir mezarla ilçenin tarihi, Roma Dönemi’ne kadar uzanmaktadır.
Eski adı Çırmıhtı’dır. Cumhuriyet’ten sonra Malatyalı devlet adamı İsmet
İnönü’ye ithâfen, “İsmetpaşa” adı verilmiştir. 1957 yılında ilçe yapılmış ve adı
Yeşilyurt olarak değiştirilmiştir.
İlçe merkezi ve Gündüzbey yaz aylarında çok canlıdır. Şehre yakın ve ulaşımı
kolay olan bu iki yerleşim yeri, parkları, bahçeleri, serin havası, kirazı ile bir cazibe merkezidir. Sipariş üzerine
kasaplar tarafından özenle hazırlanan fırın yemekleri nedeniyle Malatyalıların bilhassa yaz aylarında uğrak yeridir.
Kiraz bahçeleri, Yakınca, İnek Pınarı, Şabandede, Kaletepe Höyük, Koru Deresi ve Adıyaman sınırındaki Karlık Yaylası gezilip görülecek yerler arasındadır.
Yeşilyurt’un meşhur bez bebek karakterleri
“Azzet Bacı” ve “Hamdi Dayı” dan birer tane
satın alınması ısrarla tavsiye edilir.
Her yıl Haziran ayının 3. Haftasında düzenlenen “Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenlikler” ile ilçe, bir karnaval coşkusu yaşamakta;
konser, spor müsabakaları ve sosyal-kültürel etkinliklerle muhteşem bir atmosfer yakalanmaktadır.

NASIL GİDİLİR?
Yaz aylarının gözde ilçesi Yeşilyurt ile beldesi Gündüzbey’e Milli Egemenlik
(Emeksiz) Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kavşağından her 10 dakikada bir araç
kalkmaktadır. 05.00 - 23.00 saatleri arasında araç bulmak mümkündür.

NE YENİR?
Yeşilyurt: Bahçeli Seyran Park
Yelköprü Lokantası

0422 481 22 85

0422 481 26 26

Ayrıca belediyenin işlettiği İnönü Tepesi’nde piknik yapma imkânı vardır.
Gündüzbey’deki kır lokantaları, yeşillikler içinde, doğal bir ortamda müşterilerine
hizmet vermektedir.
Yörük Sofrası: Yaz kış kahvaltı ve yemek servisi.

0422 487 10 80

Su Sesi: Kahvaltı ve yemek servisi ve düğün-toplantı salonu hizmeti.
0422 487 16 94
Patika: Yaz kış kahvaltı, yemek servisi.
Yeşil Vadi: Sadece yaz ayları açıktır.
Eyvan: Sadece yaz ayları açıktır.

0422 487 10 10
0422 487 13 04

0422 487 17 44

Şeker Su, Kapılık: Piknik hizmeti verilmektedir.
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İLÇELERDE DÜZENLENEN
YEREL ETKİNLİKLER
YEŞİLYURT KİRAZ, KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ
Düzenlendiği Tarih: Haziran ayının 3. haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Yeşilyurt ve Gündüzbey beldesinde yetişen Dalbastı kirazının
ve yörenin tanıtımı amaçlanmaktadır. Ayrıca yörede düzenlenen Karakucak güreşleri bu etkinlikte yer almaktadır.
ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ
Düzenlendiği Tarih: 9 -10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Arguvan türkülerinin ve ilçenin tanıtımı amaçlanmaktadır.Festival kapsamında yurt içi ve yurtdışından çok sayıda sanatçı ilçeye gelmekte; konserler
düzenlenmektedir.
DARENDE ZENGİBAR KARAKUCAK GÜREŞLERİ VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Düzenlendiği Tarih: Ağustos ayının son haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Ata sporu karakucak güreşi ile Darende’nin tarihi ve turistik
değerlerinin tanıtımı amaçlanmaktadır
HEKİMHAN CEVİZ VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Düzenlendiği Tarih: Eylül ayının ilk haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Hekimhan’ın ünlü cevizinin tanıtımı ve bu sayede cevizden
elde edilen gelirin artırılması; ilçenin tarihi ve turistik yerlerine ziyaretin sağlanması
amaçlanmaktadır.
ARAPGİR BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ
Düzenlendiği Tarih: Eylül ayının ilk haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Arapgir’in ve siyah üzümünün tanıtılmasıyla, üreticilerin daha
kaliteli üretim yapmaya teşvik edilmesi; gurbette bulunan hemşehrilerin sıla özleminin giderilmesi amaçlanmaktadır.
DOĞANŞEHİR ELMA VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ
Düzenlendiği Tarih: Eylül ayının 3. haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Doğanşehir elmasının ve ilçenin kültürel yapısının tanıtımı
amaçlanmaktadır.
AKÇADAĞ KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİKLERİ
Düzenlendiği Tarih: Eylül ayının 4. haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Akçadağ’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile armudunun tanıtımı
amaçlanmaktadır.
MELİTA’DAN BATTALGAZİ’YE TARİH-KÜLTÜR-ARKEOLOJİ-SANAT GÜNLERİ
Düzenlendiği Tarih: Eylül ayının son haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Eski Malatya’nın tarihi, kültürel, arkeolojik ve sanatsal yapısıyla
tanıtımı amaçlanmaktadır. Battalgazi (Eski Malatya) ilçesinde düzenlenmektedir.
DOĞANYOL NAR FESTİVALİ
Düzenlendiği Tarih: Ekim ayının 2. haftası düzenlenmektedir.
Düzenleniş Amacı: Doğanyol narının ve ilçenin tanıtımı amaçlanmaktadır.
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HAVAYOLU ULAŞIMI

Malatya’da Türk Hava Yolları ve özel
hava yolu şirketleri ile birçok şehre
tarifeli seferler düzenlenmektedir. VIP
salonu da bulunan Malatya Havaalanı,
belirlenen yaz-kış tarifelerine göre
sivil havacılık faaliyetlerine de imkân

vermektedir. Malatya Havaalanı 2007
yılından itibaren uluslararası uçuşlara
da açılmıştır ve havaalanında uluslararası uçuşlara büyük kolaylık sağlayacak
olan gümrük hizmetleri de verilmektedir.
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HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
TÜRK HAVA YOLLARI

SUN EKSPRES

0422 266 00 01
www.turkishairlines.com/tr-tr

0422 325 13 17
www.sunexpress.com

THY ANADOLU JET

PEGASUS

0422 266 00 01
www.anadolujet.com

0422 325 21 21
www.flypgs.com.tr

ONUR AIR

ÖGER TUR

0422 325 13 17
www.onurair.com.tr

0422 323 44 01
www.ogerfly.com

HAVAALANI SERVİS HİZMETİ
HAVAŞ firması Türk Hava Yolları’nın
yanı sıra diğer firmaların yolcularını
da havaalanına taşımaktadır. Servis
otobüsleri Sivas Caddesi’nde Türk Hava
Yolları bürosunun önünden hareket
etmektedir. Ayrıca Pegasus, kendi yolcularına Kernek Meydanı’nda Kernek
Camii karşısındaki bürosundan; Onur

Air, kendi yolcularına öğretmenevi karşısındaki bürosundan havaalanına servis
olanağı sağlamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli
ve ilgili havayolu şirketleriyle sözleşmesi
bulunan seyahat acenteleri de (Seyahat
acenteleri listesine bakınız.) uçak bileti
satmaktadır.
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135

DEMİRYOLU ULAŞIMI

Devlet Demiryolları’nın her gün Ankara’ya 17.30’da Mavi Tren, 17.50’de Ekspres
Tren; Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi günleri 18.52’de Kurtalan (Elazığ-Diyarbakır
yönü); her gün 16.38’de Elazığ ve 10.16’da Adana seferleri bulunmaktadır. Trenler,
geçtikleri Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi ve Doğanşehir ilçe istasyonlarında durarak
yolcu indirip, bindirmektedir.
DDY DANIŞMA
0422 212 40 40
www.tcdd.gov.tr
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KARAYOLU ULAŞIMI

Şehir İçi Ulaşım
Malatya Belediyesi ulaşım şirketi MOTAŞ’a ait otobüsler ve belli
hatlardaki minibüsler şehir içi ulaşımı
sağlamaktadır. Otobüslere binmek için
durakların hemen yanında satılan akıllı
karttan satın almak gerekmektedir.
www.motas.com.tr adresinden araçların
hareket saatleri öğrenilebilir.

ve Doğu Garajı’ndan da Adıyaman,
Diyarbakır ve Elazığ illerine, minibüs
seferleri yapılmaktadır.

Şehirlerarası Ulaşım

Haftanın her günü, 24 saat açık olan
MAŞTİ Danışma Müdürlüğü’ne
(0422) 238 47 68 ve 238 47 78 numaralı
telefonlardan ulaşılabilmektedir. Her ne
kadar firmaların kendi özel telefonları
varsa da bu numaralardan adı belirtilen
ve MAŞTİ’de ofisi bulunan tüm otobüs
şirketlerine aktarma yapılmaktadır.

Diğer illere yapılan otobüs seferleri, çoğunlukla çevre yolu üzerinde
bulunan Malatya Şehirlerarası Otobüs
Terminali’nden (MAŞTİ) yapılmaktadır. Şehir merkezine uzaklığı 5 km olan
MAŞTİ’ye Yeni Cami önünden kalkan
belediye otobüsleri ve Çevre YoluTurgut Temelli Caddesi kavşağından
hareket eden minibüslerle ulaşılmaktadır. Ayrıca Eski Otogar (Köy Garajı)

MAŞTİ’deki otobüs firmaları verdikleri
hizmet şekline göre: Malatya merkezli
otobüs firmaları ve Malatya merkezli
olmayan otobüs firmaları olarak iki
gruba ayrılmaktadır. Firmaların hemen
hemen hepsinin şehir merkezinde (İnönü Caddesi ve Kışla Caddesi boyunca;
Akpınar’da) ofisleri bulunmakta olup
bu ofislerden bilet alım işlemi yapılabilmektedir.
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MALATYA MERKEZLİ OTOBÜS FİRMALARI
AKSOĞANOĞLU ZAFER TURİZM

MEDİNE TURİZM

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana-Mersin,
Antalya, Aydın-Söke seferleri yapmaktadır.

Ankara-İstanbul seferi bulunmaktadır.

0422 238 19 05

0422 321 90 14
0422 238 42 04

www.zaferturizm.com.tr

www.malatyamedineseyahat.com

BEYDAĞI TURİZM

KERNEK TURİZM

Ankara, İstanbul, Muğla, Bursa-Balıkesir,
Adana-Mersin seferleri bulunmaktadır.

İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin seferleri
bulunmaktadır.

0422 238 47 67

0422 323 74 75

www.beydagi.com.tr

www.kernekturizm.com.tr

KAYISIKENT TURİZM

VIP MALATYALILAR

Ankara, İstanbul, Mersin seferi
bulunmaktadır.

Adana-Mersin, İstanbul, Ankara ve Bursa
seferleri bulunmaktadır.

444 49 44

0422 238 38 33

www.malatyakayisikent.com

www.vipmalatyalilar.net

DİĞER OTOBÜS FİRMALARI
TURAY

0422 238 39 73

Erzincan-Gümüşhane-Trabzon, Gölbaşı-Gaziantep ve Diyarbakır-Siverek-Urfa seferleri
bulunmaktadır.

VANGÖLÜ

0422 238 17 22

Sivas yönünden Samsun, Kayseri-Ankara-İstanbul, Muş-Tatvan-Erciş-Van, Afyon-Uşakİzmir, Ankara-Eskişehir-Bursa-Yalova, Konya-Isparta-Antalya-Alanya, Denizli-AydınBodrum, Kayseri-Ankara seferleri bulunmaktadır.

ELAZIĞ MURAT VE STAR BATMAN

0422 238 46 49

Adana-Mersin, Isparta-Antalya-Alanya, Bursa-Bandırma-Çanakkale, Ankara-İstanbul,
Kayseri-Ankara, Amasya-Samsun-Bafra, Nevşehir-Aksaray-Konya, Batman, Mardin-Silopi
seferleri bulunmaktadır.

ESADAŞ

0422 238 17 22

Sivas-Erzincan-Tercan-Erzurum, Gaziantep-Osmaniye-İskenderun-Hatay seferleri
bulunmaktadır.

ELAZIĞ HAZAR

0422 238 39 73

Kayseri, Ankara, İstanbul, Konya-Antalya, Eskişehir-Bursa-Balıkesir, Adana-Mersin,
Konya-Afyon-Uşak-İzmir, Amasya-Samsun-Ordu-Giresun seferleri bulunmaktadır.

FINDIKLI TOROS

0422 238 47 40

Gaziantep, Kayseri-Ankara-İzmir, Bandırma, İstanbul, Ankara, Sivas üzeri Rize, Şanlıurfa,
Ankara, Van seferleri bulunmaktadır.
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ADIYAMAN ÜNAL

0422 238 30 88

Sivas üzeri Rize, Giresun, Şanlıurfa, Yalova, Ankara, Adana-Mersin,
İzmir seferleri bulunmaktadır.

TOKAT SEYAHAT

0422 238 47 37

Sivas üzeri Samsun, Bingöl-Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt,
Bingöl-Erzurum-Kars-Ardahan seferleri bulunmaktadır.

ÖZ ELBİSTAN

0422 238 47 95

Elbistan, Diyarbakır, İstanbul, Ankara-İstanbul, Hatay-İskenderun seferleri bulunmaktadır.

CESUR BİNGÖL

0422 238 47 37

Bingöl-Erzurum, Adana-Mersin, İskenderun-Hatay seferleri bulunmaktadır.

MİS AMASYA-ÇALIŞKAN

0422 238 47 37-23 07

Sivas üzeri Samsun, Kahramanmaraş seferleri bulunmaktadır.

ÇAKIR-AFŞİNLİLER-HAS BİNGÖL-BEST VAN

0422 238 34 44 - 238 31 44

Kahramanmaraş, Afşin, Erzurum-Kars-Doğubayazıt, Hatay, Adana-Mersin, Van, İstanbul,
İzmir, Bursa, Antalya, Aydın-Denizli-Bodrum, Ankara seferleri bulunmaktadır.

LİDER-SİİRT PETROL
TUNCELİLİLER ÖZ ERZİNCANLILAR

0422 238 41 48

Amasya-Merzifon-Çorum, Diyarbakır-Batman, Ankara, İstanbul, Batman-Siirt, Gaziantep-Osmaniye-İskenderun-Hatay, Adana-Mersin, İzmir, İstanbul, Ankara, Erzincan
seferleri bulunmaktadır.

CİZRE NUH

0422 238 47 85

Diyarbakır-Mardin-Silopi-Cizre-Şırnak, Sivas üzeri Samsun seferleri bulunmaktadır.

METRO

0422 238 08 63

Ankara-İstanbul, Antalya, Bursa-Balıkesir, Ankara, Van, Diyarbakır
seferleri bulunmaktadır.

VIP KIZILAY TAKSİ

0422 322 60 24

Malatya-Elazığ arası her yarım saatte bir MAŞTİ’den ve Eski Belediye
yanından araçlar hareket etmektedir.

MALATYA’NIN BAZI İLLERE KARAYOLU
UZAKLIĞI (KM)
İL

MESAFE (KM)

İL

MESAFE (KM)

Adana

388

Bursa

1030

Gaziantep

247

Kayseri

341

Adıyaman

185

Elazığ

98

İstanbul

1112

Samsun

585

Ankara

659

Erzincan

363

İzmir

1189

Sivas

247

Antalya

946

Erzurum

416

Kahramanmaraş

223

Van

573
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SEYAHAT ACENTELERİ
ADİYAT TURİZM
0422 322 41 88
Aslanbey Mh.Çakmak Sk.
No: 5

EKREM TURİZM

POSTALLI TURİZM

0422 322 47 96

0422 323 87 66

0422 326 24 24

0422 323 87 66

Yeni Cami Karşısı Kat: 1

Hamidiye İşhanı Söğütlü

No:102

Cami Yanı, Kat: 2

İBRA TURİZM

PUAN TUR

AK TAŞKENT TUR
0422 321 37 37
0422 321 37 37
İnönü Cad. Kığılı
İşhanı, No: 2
AKSOĞAN TUR
0422 325 21 21
0422 232 44 55
Atatürk Cad. No: 38
ARFEN TUR
0422 324 33 33
0422 321 22 83
Atatürk Cad. No: 40/B
ASPUZU TUR
0422 324 00 97
0422 324 00 96
Eski Belediye Arkası
Acar İş Merkezi No: 3
BERTAŞ TURİZM
0422 323 47 54

0422 326 17 89

0422 324 43 33

0422 326 17 89

0422 324 43 33

Hamidiye İşhanı Söğütlü

Hamidiye İşhanı Söğütlü

Cami Yanı, Kat: 1

Cami Yanı, Kat: 2

KAYISI TURIZM

SEVİYE TURİZM

0422 221 93 50

0422 322 75 65

0422 221 93 56

0422 321 80 80

Ataköy Mah. İsmetpaşa Cad.

Çevreyolu Adalet İş

No: 20

Merkezi Kat: 1/5

MALDIA TURİZM

SOFUOĞLU TURİZM

0422 324 99 44

0422 324 47 68

0422 326 31 31

0422 324 47 68

Kanalboyu Şavata Apt

Hamidiye İşhanı Söğütlü

No: 6/20

Cami Yanı, Kat: 3

MERT BEYDAĞI TRAVEL

TUR CENTER

0422 324 49 49

0422 321 29 53

0422 324 40 79

0422 321 29 53

Atatürk Cad. No: 19

Varol Sok. No: 1

0422 325 72 92
Uçbağlar Mh. Tankız
Apt. Altı
CEM TUR
0422 322 66 66

NAVIGATOUR TURİZM
0422 325 08 08

Merkezi Kat: 1 No: 7

0422 325 60 60

Şıkşık Mah. İnönü Cad.

0422 323 47 03

No: 110
ÖKSÜZOĞULLARI SEYAHAT
0422 238 50 50
MAŞTİ Yeni Otogar

DESTAN TURİZM

No: 117

0422 325 46 44
0422 325 46 45

ÖN - AK TURİZM

Dabakhane Mh. İnönü Cd.

0422 321 11 00

Malatyalılar İş Mrk. Kat1

0422 321 11 00

No:1/B

VAN-GOGH TURİZM

0422 325 08 90

0422 322 84 44
Nasuhi Cad. Galeria İş

Mücelli Cad. 1 Hasan

İnönü Cad. No: 115

İnönü Cad. No: 117
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TAKSİ DURAKLARI
ANEMON TAKSİ
Mehmet Akif Ersoy Cad.1.
Sok. Anemon Otel Önü

KONAK TAKSİ
0422 321 53 59
Milli EGM. Cad.
Mimar Sinan Cad. Girişi

SSK TAKSİ
0422 211 13 88
Malatya Beydağı Devlet
Hastanesi Önü

ARI TAKSİ
0422 321 25 25
Küçük Hüseyinbey Mh.
1. Ara

LOJMAN TAKSİ
Fahri Kayahan Bulvarı
2. Ordu Kavşağı

ŞİRİN TAKSİ

BÜYÜK TAKSİ
Cezmi Kartay Cad.
Yeni Cami Önü

MAŞTİ TAKSİ
0422 238 47 30
Şehirler Arası Otobüs
Terminali Önü

TIP TAKSİ
Turgut Özal Tıp Merkezi
Malatya

ÇINAR TAKSİ
Adliye Sarayı
1. Sok.

OBA TAKSİ
0422 323 84 44
Sinema Cd. Gazi
İlköğretim Önü

TOKİ TAKSİ
0422 221 99 11
Ağız Diş Sağlık Merkezi
Yanı TOKİ

DEVLET HASTANE TAKSİ
Fırat Mah. 1. Sok.
Hastane Cad.

ÖĞRETMEN EVİ TAKSİ
İnönü Cad. Karakaş Sok.
Öğretmenevi Önü

ÜÇGEN PARK TAKSİ
Cengiz Topel Cad.
Yakınca Sok.

EMNİYET TAKSİ
0422 212 44 73
İstasyon Mevki
Yurt Sok.

PTT TAKSİ
İnönü Cad. Merkez
PTT Önü

VİRAJ TAKSİ

GARAJ TAKSİ
0422 324 92 02
Terminal Cad.
Köy Garajı Önü

SEÇ TAKSİ
0422 321 21 29
Fuzuli Cad.
Şeker Sok.

MALATYA PARK TAKSİ

KERNEK PARK TAKSİ
0422 321 32 33
İstiklal Mah. Evliyaoğlu Sok.
Kernek Meydanı

SİZİN TAKSİ
0422 321 36 63
Niyazi Mısri Cad. Leblebici
Sok. LCW Mağaza Yanı

Turgut Özal Bulvarı Büyük
Şire Pazarı Yanı

0422 211 92 94
İstasyon Kavşağı Kongre ve
Kültür Merkezi Yanı

İnönü Cad. Malatya Park
AVM Önü

ARAÇ KİRALAMA ACENTELERİ
Avis Rent a Car

0422 238 55 65

Ankara Asfaltı 6. km

Gerçek Oto Kiralama

0422 212 84 84

Polisevi Karşısı

Biss Oto Kiralama

0422 323 02 96

Eski Otogar Karşısı

Güleryüz Oto Kiralama

0422 325 21 34

Öğretmenevi Karşısı

Meydan Oto

0422 325 34 34

Öğretmenevi Karşısı

Fatih Rent a Car

0422 211 38 38

Eski Otogar Yanı
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TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER
ANEMON HOTELS *****
Sınıfı ve Türü: 5 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 180 oda (2y)+5 suit (2y)+2 bedensel engelli odası (2y) ve 374 yatak
kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Duş ve tuvalet, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinesi, mercekli tıraş ve makyaj aynası, elektronik kilit sistemi, elektronik kasa, çalışma masası, mini
bar, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, plazma tv, pay tv, digitürk, kablosuz internet,
çalışma masası ve merkezi ısıtma hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 200 kişilik 1. sınıf lokanta, 180 kişilik ala carte lokanta, 75 kişilik alakart
lokanta, 100 kişilik pasta ve içki servisi verilen salon, lobi bar ve 75 kişilik tv salonu ile
konuklarını ağırlamaktadır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmeti vermektedir.
Toplantı: 900 kişilik çok amaçlı salon, 150 kişilik çok amaçlı salon, 50 kişilik çok amaçlı
salon, 40 kişilik çok amaçlı salon (2 adet); ses sistemi, masa mikrofonu, ışık sistemi, dvd
oynatıcı, sahne, kürsü, bilgisayar projektörü, projektör perdesi, tepegöz, yazı tahtası, faks
hizmetleri vermektedir.
Fasilite ve Servisler: 100 kişilik diskotek, Türk hamamı, sauna, fitness salonu, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü servisi, 150 açık otopark, 50 kapalı
otopark, wi-fi, hediyelik eşya dükkânı, tur masası, servis hizmeti, doktor hizmeti, döviz
işlemleri, açık havuz, kapalı havuz, buhar odası, masaj odası (2 adet), fotoğraf stüdyosu,
vitamin bar ve kuaför hizmetleri ile misafirlerini ağırlamaktadır.
Konum: Ankara Asfaltı 6. km’de olup havaalanına 20 km uzaklıktadır.
Ankara Karayolu 6. km. MALATYA
0422 238 18 18 www.anemonhotels.com
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AVŞAR OTEL ****
Sınıfı ve Türü: 4 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 59 oda (2y), 1 bedensel engelli odası, 5 suit (2y) ve 130 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Telefon, direkt telefon, duş ve tuvalet, banyo, banyoda telefon, saç
kurutma makinası, elektronik kilit sistemi, yangın alarmı, mini bar, çay veya kahve
makinesi, uyandırma servisi, kasa, balkon, 24 saat oda servisi, tv, kablo tv, uydu tv, müzik
yayını, internet bağlantısı, kablosuz internet, ısdn bağlantısı, merkezi klima ve split klima
hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 280 kişilik 2. sınıf lokanta, 30 kişilik Amerikan bar bulunmaktadır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmeti vermektedir.
Toplantı: 600 kişilik çok amaçlı salon, 325 kişilik çok amaçlı salon, 55 kişilik toplantı
salonu, 65 kişilik toplantı salonu; kurumsal internet bağlantısı, ses sistemi, yaka mikrofonu, kablosuz mikrofon, masa mikrofonu, ses kayıt sistemi, ışık sistemi, dvd oynatıcı,
vcd oynatıcı, video, sahne, kürsü, müzik yayını, bilgisayar projektörü, görüntü kaydı,
projektör perdesi, barkovizyon, tepegöz, flipchart, tv, yazı tahtası, faks, klima, lazer işaretleyici imkânı sunmaktadır.
Fasilite ve Servisler: Engelliler için servisler, iş adamları için sekreterya servisi, iş merkezi,
Türk hamamı, sauna, fitness salonu, kuaför, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, lobi bar,
internet, çamaşır ve ütü servisi, açık otopark, wi-fi, hediyelik eşya dükkânı, tur masası ve
servis hizmeti ile konuklarını ağırlamaktadır.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 30 km’dir.

Çevreyolu Üzeri Eski Otogar Karşısı/MALATYA
0422 323 70 70 www.otelavsar.com
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BEYDAĞI OTEL **
Sınıfı ve Türü: 2 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 30 oda ve 56 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Telefon, duş ve tuvalet, kablosuz internet, merkezi ısıtma, split klima,
tv ve uydu tv hizmetleri verilmektedir.
Yeme İçme: Kahvaltı salonu vardır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı hizmeti verilmektedir.
Fasilite ve Servisler: Uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü
servisi, resepsiyonda emanet kasası hizmetleri sunmaktadır.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 35 km’dir.
Dabakhane Mah. Dabakhane Sokak No:7 MALATYA
0422 322 46 11
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BEZGİNLER HOTEL ***
Sınıfı ve Türü: 3 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 52 oda+4 suit oda ve 116 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Duş ve tuvalet, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinesi, mini
bar, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, lcd tv, kablo tv, kablosuz internet, merkezi
ısıtma ve yangın alarm sistemi hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 135 kişilik 2. sınıf lokanta, lobi bar hizmeti vermektedir.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmeti.
Toplantı: 95 kişilik çok amaçlı salon; ses sistemi, masa mikrofonu, ışık sistemi, dvd
oynatıcı, sahne, kürsü, bilgisayar projektörü, projektör perdesi, tepegöz, yazı tahtası, faks
imkânı sunmaktadır.
Fasilite ve Servisler: Uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü
servisi hizmetleri vermektedir.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 35 km’dir.
Çevreyolu Adliye Kavşağı No:12/3 Merkez/MALATYA
0422 324 12 52 www.bezginlerotel.com
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BÜYÜK MALATYA OTELİ **
Sınıfı ve Türü: 2 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 52 standart, 4 suit oda ve 107 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Duş ve tuvalet, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinesi, elektronik kilit sistemi, mini bar, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, lcd tv, kablo tv, digitürk,
kablosuz internet ve merkezi ısıtma hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 40 kişilik kahvaltı salonu, açık büfe kahvaltı hizmeti sunmaktadır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı.
Fasilite ve Servisler: Merkezi klima ve ısıtma sistemi, tv odası, oyun odası, çamaşırhane,
ütü ve kuru temizleme ve 24 saat oda servisi hizmetleri ile konuklarını ağırlamaktadır.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 35 km’dir.

Yeni Camii Karşısı No:1 Merkez/MALATYA
0422 325 28 28 www.malatyabuyukotel.com
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GRAND AKKOZA HOTEL ***
Sınıfı ve Türü: 3 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 57 oda, 2 suit oda ve 122 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Duş ve tuvalet, banyo, direkt telefon, saç kurutma makinesi, değerli
eşya kasası, mini bar, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, lcd tv, kablo tv, digitürk,
kablosuz internet ve merkezi ısıtma hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 100 kişilik kahvaltı salonu, 250 kişilik 2. sınıf lokanta (teras restaurant), açık
büfe kahvaltı hizmetleri ile misafirlerini ağırlamaktadır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmetleri vermektedir.
Toplantı: 50 kişi kapasiteli konferans salonu, 150 kişi kapasiteli toplantı salonu ile sosyal
hizmet sunmaktadır.
Fasilite ve Servisler: Merkezi klima ve ısıtma sistemi, çamaşırhane, ütü ve kuru temizleme, 24 saat oda servisi, bay kuaför, kiralık kasa, otopark, Türk hamamı, sauna ve internet
salonu hizmetleri sunulmaktadır.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 35 km’dir.
Akpınar Mah. Çevre Yolu Üzeri Adliye Kavşağı No: 135 MALATYA
0422 326 27 27 www.akkozahotel.com
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GRAND AKSAÇ HOTEL ***
Sınıfı ve Türü: 3 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 46 standart oda ve 92 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Duş ve tuvalet, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinesi,
elektronik kilit sistemi, mini bar, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, lcd tv, kablo
tv, digitürk, kablosuz internet ve merkezi ısıtma hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 120 kişilik kahvaltı salonu, 150 kişilik ala carte restaurant, otantik
Türk mutfağı, lobi bar ve vitamin bar hizmetleri verilmektedir.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmeti.
Toplantı: 100 kişilik çok amaçlı salon, ses sistemi, masa mikrofonu, ışık sistemi,
dvd oynatıcı, sahne, kürsü, bilgisayar projektörü, projektör perdesi, tepegöz, yazı
tahtası, faks imkânı sunmaktadır.
Fasilite ve Servisler: Türk hamamı, sauna, fin hamamı, fitness salonu, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü servisi, açık otopark, wi-fi,
hediyelik eşya dükkânı ve tur masası hizmetleri vermektedir.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 35 km’dir.
Saray Mah. Ömer Efendi Sok. No: 19 MALATYA
0422 324 65 65 www.aksachotel.com
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GRAND SİNAN HOTEL ***
Sınıfı ve Türü: 3 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 30 oda (2y)+20 oda (1y) ve 80 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Merkezi ısıtma, banyo, telefon, mini bar, tv, uydu tv, digitürk ve split
klima hizmetleri verilmektedir.
Yeme İçme: 120 kişi kapasiteli açık büfe kahvaltı salonu hizmeti sunulmaktadır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon.
Toplantı: 46 kişi kapasiteli toplantı salonu vardır.
Fasilite ve Servisler: Uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü
servisi, açık/kapalı otopark, wi-fi ve oyun salonu hizmetleri sunmaktadır.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 35 km’dir.

Atatürk Cad. No: 6 MALATYA
0422 321 29 07 - 321 30 07 www.grandsinanhotel.com
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MALATYA YENİ HOTEL **
Sınıfı ve Türü: 2 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 32 oda ve 41 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Direkt telefon, duş ve tuvalet, saç kurutma makinesi, mini bar, kasa,
kablosuz internet, merkezi ısıtma ve split klima hizmetleri vermektedir.
Yeme İçme: Kahvaltı salonu ve Amerikan bar bulunmaktadır.
Konaklama Tipi: Şehir merkezinde olup havaalanına 30 km’dir.

Yeni Cami Karşısı, Zafer İş Hanı No:1 MALATYA
0422 323 14 23 - 324 14 24 www.malatyayenihotel.com

150

MALATYA KENT REHBERİ

RAMADA PLAZA ALTIN KAYISI OTELİ ****
Sınıfı ve Türü: 5 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 154 oda, 10 suıt 2 bedensel engelli odası 308 yatak kapasitelidir.
Oda Özellikleri: Duş ve tuvalet, banyo, banyoda telefon, saç kurutma makinesi, mercekli tıraş ve makyaj aynası, elektronik kilit sistemi, elektronik kasa, çalışma masası, mini
bar, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, plazma tv, pay tv, digitürk, kablosuz internet,
çalışma masası ve merkezi ısıtma hizmetleri sunmaktadır.
Yeme İçme: 110 kişilik ala carte restaurant.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmeti vermektedir.
Toplantı: 900 kişilik çok amaçlı salon, 70 kişilik çok amaçlı salon, 40 kişilik çok amaçlı
salon, 30 kişilik çok amaçlı salon (2 adet); ses sistemi, masa mikrofonu, ışık sistemi, dvd
oynatıcı, sahne, kürsü, bilgisayar projektörü, projektör perdesi, tepegöz, yazı tahtası, faks
hizmetleri vermektedir.
Fasilite ve Servisler: Türk hamamı, sauna, fitness salonu, uyandırma servisi, 24 saat oda
servisi, internet, çamaşır ve ütü servisi,150 kapalı otopark, wi-fi, hediyelik eşya dükkânı,
tur masası, servis hizmeti, doktor hizmeti, döviz işlemleri, kapalı havuz, buhar odası,
masaj odası (2 adet), vitamin bar ve kuaför hizmetleri ile misafirlerini ağırlamaktadır.
Konum: Ankara Asfaltı ,istasyon virajı da olup havaalanına 20 km uzaklıktadır.
Özalper Mah. İnönü Cad. İstasyon Kavşağı, No: 24/1 MALATYA
0 422 211 44 44 www.ramadaplazamalatya.com
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REMARK OTEL ****
Sınıfı ve Türü: 4 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 166 adet standart, 2 adet suit, 2 adet kral dairesi, 2 adet engelli odası
bulunmaktadır
Oda Özellikleri: Telefon, duş ve tuvalet, kablosuz internet, merkezi ısıtma ve tv
Yeme İçme: İki ayrı kahvaltı salonu, lobi bar, 300 kişilik kapasiteli English pub, 300
kişilik lokanta ile değerli misafirlerine hizmet vermektedir.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı ve yemek hizmetleri verilmektedir.
Tesis ve Servisler: 745 kişilik 5 toplantı salonu, 350 kişilik balo salonu, 1.200 kişilik kır
düğün salonu, 350 kişilik yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, buhar odası, masaj, fitness
center, yüzme havuzu, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır-ütü servisi
ve resepsiyonda emanet kasası hizmetleri sunulmaktadır.
Konum: Elazığ yolu üzerinde olup havaalanına 35 km’dir.
Fuar Yolu Alanı 5. km Merkez/MALATYA
0 422 311 55 11 www.remarkhill.com
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TRİYANDAFİL OTEL ***
Sınıfı ve Türü: 3 yıldızlı otel
Oda Özellikleri: Klima, tv, uydu yayını, mini bar, internet bağlantısı, telefon, yangın
alarm sistemi, çelik kasalar ve 24 saat sıcak su hizmetleri verilmektedir.
Yeme İçme: 55 kişilik 2. sınıf lokanta, açık yemek terasları ve lobi bar
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmetleri verilmektedir.
Toplantı: 105 kişi kapasiteli çok amaçlı salona sahiptir.
Fasilite ve Servisler: Uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü servisi, açık otopark, wi-fi, kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness center, tur masası ve buhar
odası hizmetleri sunulmaktadır.
Konum: Malatya-Kayseri karayolu üzerinde olup havaalanına 80 km’dir.

Malatya-Kayseri Karayolu Üzeri, Somuncu Baba Blv. No: 84 Darende
0422 615 30 95 - 615 18 18 www.oteltiryandafil.com
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KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞINDAN YATIRIM
BELGELİ TESİSLER
MALATYA PARK OTEL ****
Sınıfı ve Türü: 4 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 113 oda (2y), 75 oda (1y), 5 suit (2y), 2 bedensel engelli odası ve 315
yatak kapasitelidir.
Yeme İçme: 160 kişilik 1. sınıf lokanta, 200 kişilik kahvaltı salonu, 30 kişilik kafeterya ve
snack bar, 40 kişilik pasta ve içki servisi yapılabilen salon ile hizmet vermektdir.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmetleri sunmaktadır.
Toplantı: 1400 kişilik konferans salonu ve 200 kişilik çok amaçlı salonu bulunmaktadır.
Fasilite ve Servisler: Çalışma ofisi, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, fin hamamı, fitness salonu, masaj odası, güzellik merkezi, bay-bayan kuaför, uyandırma servisi,
24 saat oda servisi, internet, çamaşır ve ütü servisi, kapalı otopark, wi-fi ve hediyelik eşya
dükkânı hizmetleri sunulmaktadır.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 30 km’dir.
Şifa Mah. İnönü Cad. No:192 MALATYA
0 422 326 32 30

HANEM OTEL (KAPUSUZ OTEL) ****
Sınıfı ve Türü: 4 yıldızlı otel
Oda ve Yatak: 54 oda (2y), 3 oda (1y) ve 111 yatak kapasitelidir.
Yeme İçme: 150 kişilik 1. sınıf lokanta, 50 kişilik ala carte lokanta, 50 kişilik kafeterya ve
snack bar hizmetleri sunulmaktadır.
Konaklama Tipi: Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon hizmetleri.
Toplantı: 50 kişilik çok amaçlı salonu ve 100 kişilik çok amaçlı salonu bulunmaktadır.
Fasilite ve Servisler: Çalışma ofisi, uyandırma servisi, 24 saat oda servisi, internet, wi-fi,
çamaşır ve ütü servisi hizmetleri verilmektedir.
Konum: Şehir merkezinde olup havaalanına 30 km’dir.
Saray Mah. Fuzuli Cad. No:13 MALATYA
0422 324 18 18 www.hanemhotel.com
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BELEDİYE İŞLETME
BELGELİ OTELLER
Asilzade Otel

Belediye Oteli

İsmetiye Mah. Y. Karaaslan İş Merkezi
No: 29 Merkez
Oda Sayısı: 29
Yatak Sayısı: 66
0422 321 42 20
0422 321 42 22

Heyiketeği Mah. 44700 No: 25
Somuncu Baba Bulvarı, Darende
Oda Sayısı: 24
Yatak Sayısı: 51
0538 606 60 70

Butik Anatolia Otel

Darende Oteli

Eski Otogar Karşısı
Merkez
Oda Sayısı: 56
Yatak Sayısı: 89
0422 321 36 36

Sungur Mah. 44700 No: 12
Somuncu Baba Bulvarı, Darende
Oda Sayısı: 15
Yatak Sayısı: 35
0422 615 16 55

Nazar Otel

Huzur Oteli

Berenge Mah. Namık Gedik Cad.
No:4 Arapgir
Oda Sayısı: 23
Yatak Sayısı: 54
0422 811 41 24-74
0422 811 44 62

Hamidiye Mah. Antepli Sok.
44200 Merkez
Oda Sayısı: 24
Yatak Sayısı: 40
0422 323 59 28

Mimar Sinan Oteli

Park Otel

Cezmi Kartay Cad. No: 35 44200 Merkez
Oda Sayısı: 22
Yatak Sayısı: 64
0422 321 68 92

Atatürk Cad. No:7 Merkez
Oda Sayısı: 19
Yatak Sayısı: 35
0422 321 16 91
0422 321 13 46

Pazarbaşı Otel

Pehlivan Otel

Şifa Mah. Eski Otogar İçi Merkez
Oda Sayısı: 14
Yatak Sayısı: 28
0422 321 28 14

Cumhuriyet Çarşısı No: 26 Merkez
Oda Sayısı: 25
Yatak Sayısı: 41
0422 321 26 09

Malatya Palace Oteli

Yeni Darende Oteli

PTT Cad. No: 8 44200 Merkez
Oda Sayısı: 21
Yatak Sayısı: 43
0422 326 11 15

Dabakhane Mah. Boztepe Cd. 1. Sk. No: 2 Merkez
Oda Sayısı: 15
Yatak Sayısı: 35
0422 322 66 30

Yeni Kent Oteli
PTT Caddesi No: 6 44200 Merkez
Oda Sayısı: 26
Yatak Sayısı: 61
0422 321 10 53
0422 324 92 43
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BANKALAR
AKBANK

0422 321 20 13

• Atatürk Cad. No: 39 - Malatya
• Niyazi Mah. Buhara Bulv. Yatı Mektep Sok. Ali Emeksiz Apt. No: 6 - Malatya
• Mehmet Buyruk Cad. 2. Ordu Komutanlığı No: 1 - Malatya

ALBARAKATÜRK

0422 326 04 20

• 1- İnönü Cad. No: 14 - Malatya

ALTERNATİF BANK

0422 324 95 95

• İzzetiye Mahallesi Posta Cad. No: 14 - Malatya

BANK ASYA

0422 323 31 31

• Atatürk Cd. No: 23 - Malatya

DENİZBANK

0422 323 22 85

• İnönü Cad. No: 58 - Malatya

FİNANSBANK

0422 323 22 11

• Atatürk (Kışla) Cad. No: 49 - Malatya

FORTİSBANK

0422 324 43 24

• İnönü Cad. No: 6 - Malatya

GARANTİ BANKASI

0422 377 23 00

• Fuzuli Cad. No: 19/A - Malatya
• İnönü Üniversitesi Kampüsü - Malatya
• İnönü Cad. No: 62 - Malatya
• Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı - Malatya
• Erhaç 7. Ana Jet Üs K.lığı - Akçadağ - Malatya

HALKBANK

0422 377 24 00

• Atatürk Cad. Eski Belediye Karşısı No: 7 - Malatya
• Niyazi Mısri Cad. Topcuoğlu Apt. No: 201 - Malatya
• İnönü Cad. Öğretmenevi Karşısı Doğanoğlu Apt. No: 119 - Malatya
• Doğanşehir Şubesi - Doğanşehir - Malatya

HSBC
• Ferhadiye Mah. Ferhadiye Sok. No: 3/B - Malatya

0422 325 40 90
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İNG BANK

0422 326 42 06

• İnönü Cad. No: 60 - Malatya

TÜRKİYE İŞ BANKASI

0422 377 21 50

• Hamidiye Mah. PTT Cad. No: 2 - Malatya
• Akpınar Mah. Çevreyolu Cad. No: 135/1 - Malatya
• Turgut Özal Mah. Ankara Cad. Ahsen Sitesi A blok No: 101/6-7 - Malatya
• İnönü Cad. Mustafa Çulcu Apt. No: 109/1-2 - Malatya
• Çavuşoğlu Mah. Sanayi 2. Cad. No: 48 - Malatya

ŞEKERBANK

0422 323 10 46

• Fuzuli Cad. No:12 - Malatya

TEB

0422 325 42 62

• Cumhuriyet Cad. No: 10 - Malatya

TÜRKİYE FİNANS

0422 323 22 11

• Atatürk Cad. No: 23/A - Malatya

VAKIFBANK

0422 324 48 17

• Kışla Cad. Özel İdare İş Merkezi No: 123 - Malatya
• İnönü Cad. No: 20 - Malatya
• Çevreyolu Şifa Mah. Eski Otogar Yanı Skoda Plaza Bitişiği No: 227 - Malatya
• Kayseri-Malatya Yolu Darende - Malatya

YAPI KREDİ BANKASI

0422 326 50 44

• İnönü Cad. No: 58 - Malatya
• İsmetiye Mah. Çevreyolu No: 169 - Malatya
• İnönü Caddesi No: 22 - Malatya
• İnönü Ünv. Kampüsü - Malatya

T.C. ZİRAAT BANKASI
• İnönü Cad. No: 1 - Malatya
• Kışla Cad. No: 2 - Malatya
• Cezmi Kartay Cad. No:111 - Malatya
• İnönü Ünv. Bürosu Kampüs İçi - Malatya
• Başpınar Mah. Darende Cad. - Akçadağ - Malatya
• Yeni Mah. Çarşı Cad. No: 2 - Arapgir - Malatya
• Şehit Ütğm. Cem Şen Cad. - Arguvan - Malatya
• Mustafa Yılmaz Cad. No: 4 - Battalgazi - Malatya
• Ankara Asfaltı - Darende - Malatya
• Doğanşehir Şubesi - Doğanşehir - Malatya
• Yeni Mah. Sivas Cad. No: 135 - Hekimhan - Malatya
• İstiklal Mah. Zafer Cad. No: 147/1 - Kuluncak - Malatya
• Pütürge Şubesi - Pütürge - Malatya
• Molla Kasım Mah. Malatya Cad. No:10 - Yeşilyurt - Malatya

0422 323 52 32
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HAMAMLAR
Günümüzde modern yaşamın sunduğu olanaklar hamamlara olan ilgiyi hayli azaltmıştır. Bir zamanlar Malatya’da çok sayıda hamam hizmet verirken günümüzde bu
sayı iki elin parmaklarını geçmemektedir. Bu keyfi sürmek isteyenler sabahın erken
saatlerinden (06.00) gecenin geç saatlerine kadar (23.00) açık olan hamamlara gidebilirler. Hamamlarda yıkanmanın yanı sıra isteğe bağlı olarak kese ve masaj hizmeti
de sunulmaktadır.
BATTALGAZİ HAMAMI

0422 841 42 43

• Hanardı Sokak, Battalgazi

BEYLER HAMAMI

0422 322 46 94

• Bakırcılar Çarşısı

KAVUKÇUOĞLU ŞİFA HAMAMI

0422 321 24 37

• Eski Belediye Arkası

PAZARBAŞI SAUNA FORM

0422 321 35 75

• Eski Belediye Arkası

SARAY SAUNA

0422 322 15 28

• Eski Belediye Arkası

TARİHİ ÇARŞI HAMAMI

0422 323 68 83

• Yeni Cami Karşısı

YILDIZ HAMAMI
• PTT Yanı

0422 323 33 39
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NEREDE NE YENİR?
Taş Fırın
Malatya, taş fırın kültürünü korumaya devam etmektedir. Merkez ve ilçelerdeki taş
fırınlar sadece ekmek satışı yapmaz, müşterilerin hazırlayıp getirdiği lahmacun, tava,
ezme başta olmak üzere etli ve sebzeli yemekleri ücretsiz olarak pişirmektedir. Fırın
yemeğini hazırlayan kasap veya marketlere müşteriler bu hizmet karşılığında sadece
alınan malzemenin parasını ödemektedir.
İlçelerde bu iş daha organize bir şekilde yapılır. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan
Yeşilyurt ilçesi ile Gündüzbey beldesindeki fırınlar oldukça rağbet görmektedir. Bazı
fırınların yan tarafında bir ağacın altına konulmuş birkaç masa-sandalye etrafında
sıcak ve lezzetli yemeğinizi yiyebileceğiniz gibi hemen yakındaki parklardan birine de
gidebilirsiniz.

LOKANTALAR
ALİ DAYININ YERİ CANLI
ALABALIK TESİSİ

ALTINYUNUS LOKANTASI

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 300 kişilik açık alan, 200 kişilik kapalı alan.
Özellikler: Kiremitte tavada kaşarlı yada
ızgarada alabalık, kebap çeşitleri ve
künefe.
> Takaz Mevkii Sürgü-Doğanşehir
> Şube: Abdullah Gül Parkı, Merkez

0422 521 61 97

ALLESTA RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 120 Kapalı alan, 120 açık alan,
80 kişilik loca, 100 kişilik özel salon
Özellikler: Fırın yemekleri, ızgara ve
pide çeşitleri, döner, İskender, allesta
spesiyali, zengin kahvaltı çeşitleri.
> Malatya Park AVM İçi 3. Kat, Malatya

0422 212 99 66

Sınıfı ve Türü: Turizm Belgeli 1. Sınıf
Lokanta.
Kapasite: 330 kişilik yemek salonu, 50
kişilik toplantı salonu, 300 kişilik açık
yemek alanı.
Özellikler: Izgara ve kebap çeşitleri,
yöresel yemekler, alkollü ve alkolsüz
içecek çeşitleri, soğuk sıcak meze
çeşitleri.
> Elazığ Yolu 4. Km Malatya

0422 311 51 56
www.altinyunusrestaurant.com
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ANTİK KÖY KIR LOKANTASI
Sınıfı ve Türü: Kır Lokantası
Kapasitesi: 50 kişilik açık alan.
Özellikler: Izgara çeşitleri.

BEYAZ SARAY AİLE
RESTAURANT

> Yeşilyurt Yolu Girişi Derme Kanal
Kenarı Gündüzbey, Malatya

0422 487 14 94

AYFER ABLA EV YEMEKLERİ

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 100 kişilik kapalı alan, 300
kişilik açık alan.
Özellikler: Balık, ızgara ve pide çeşitleri, alkollü - alkolsüz içecek çeşitleri,
salata.
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 30 kişilik kapalı alan.
Özellikler: Malatya yöresine has analıkızlı, içli köfte, kiraz yaprağı sarması,
ekşili köfte, Akçadağ kömbesi, tereyağlı
kayısı tatlısı ve yöresel tatlılar.

> Battalgazi Karakaya Baraj Gölü
Kırkgöz Mevkii Battalgazi, Malatya

> Mehmet Buyruk Cad. Vali
Konağı Karşısı

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 100 kişilik kapalı alan
Özellikler: Acılı adana, kıyma kebap ve
salata - meze çeşitleri ve ayran.

0422 324 18 08

0422 846 12 44

ÇOBANOĞLU RESTAURANT

> Nasuhi Cd. İnan İş Hn.
No: 15/C Merkez

0422 322 46 22

DOKTORUN BAHÇESİ MİMOZA
Sınıfı ve Türü: Mesire Yeri / Lokanta
Kapasite: 70 Kapalı alan, 130 Kişi açık alan.
Özellikler: Restaurant, yüzme havuzu,
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GÜNDÜZBEY YEŞİLVADİ
RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Mesire Yeri / Lokanta
Kapasite: 200 kişilik açık alan, 100 kişilik kapalı alan.
Özellikler: Yeşil Vadi Restaurant’ta yaz
aylarında çiçeklerin kokusu eşliğinde
mangal keyﬁ yapabilir, ızgara çeşitleri,
alabalık ve tandır ekmeğini ve yöresel
yemekleri de tadabilirsiniz. Gözleme ve
zengin kahvaltı menüsü bulunmaktadır.
hayvanat bahçesi, kış bahçesi, yaz
bahçesi, köy kahvaltısı, ızgara çeşitleri,
kavurma ve balık.
> Malatya-Elazığ Yolu 45. km. Kale

0422 361 69 30

ESENLİK DEDE KORKUT
RESTAURANT

> Gündüzbey Kasabası, Derme Kanalı
Devamı, Gündüzbey, Malatya

0422 487 13 07

GÜNDÜZBEY YÖRÜK SOFRASI
Sınıfı ve Türü: Mesire Yeri / Lokanta
Kapasite: 300 açık ve 200 kapalı alan.
Özellikler: Doğal ağaçlar, geniş oturma
alanları, çift yönlü oturma alanına giriş
imkanı, kışlık kapalı alanı, kanal boyu
çardak keyﬁ ile ızgara çeşitleri, gözleme
ve zengin kahvaltı menüsü.
> Gündüzbey Kasabası Kapuluk Mevki
1.km Gündüzbey, Malatya

0422 487 10 80
www.gunduzbeyyoruksofrasi.com
Sınıfı ve Türü: 1. Sınıf Lokanta - Beyaz
Bayrak sahipli.
Kapasite: 200 kişilik açık 250 kapalı alanı.
Özellikleri: Kağıt kebabı, tandır, güveç,
tava ve pide çeşitleri ile ızgara ve balık,
hafta sonları açık büfe kahvaltı.
> İstasyon Virajı, Malatya

0422 211 21 01

EYVAN
Sınıfı ve Türü: Lokanta ve kafe
Özellikler: Kahvaltı; ızgara çeşitleri
> Kapılık Mevki Gündüzbey, Malatya

0422 487 17 44
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GÜNGÖR KEBAP SALONU

KAPILIK

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 50 kişilik kapalı alan.
Özellikler: Zırh Kebabı, meze ve salata
çeşitleri ile ayran servisi.

Sınıfı ve Türü: Piknik yeri
Kapasitesi: 150 kişilik piknik yeri.
Özellikler: Gündüzbey Belediyesi tarafından işletiliyor. Sadece piknik yeri.

> Bakırcılar Çarşısı, E Blok
No: 71 Merkez

> Kapılık Mevki Gündüzbey

0422 487 13 01

0422 321 54 71

HACIBABA KERVANSARAY
MALATYA SOFRASI

KARAPINAR MOTEL
VE RESTORANT
Sınıfı ve Türü: Motel ve Restoran
Kapasitesi: 80 kişilik açık alan, 60 kişilik
kapalı alan.
Özellikler: Doğal havuzlarda yetiştirilen
alabalık kiremit içerisinde fırınlanarak
ikram edilmektedir. Salata çeşitleri ve
soğuk içecekler mevcuttur.
> Yandere Köyü Pötürge, Malatya

0422 573 11 11
www.karapinarbalik.com

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 1200 Kişilik kapalı yemek
alanı.
Özellikler: Malatya tava çeşitleri, meşhur kağıt kebabı ve sebzeli et yemekleri,
kiraz yaprağı sarması ve içecek çeşitleri.
> Çöşnük Mah. Fahri Kayahan
Bulvarı No: 3

0422 211 21 01
www.kervansarayetlokantasi.com

HASBAHÇE RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Lokanta / Çay Bahçesi
Kapasite: 150 açık alan, 150 kapalı alan
Özellikler: Izgara ve kebap çeşitleri,
yöresel yemekler ile pide çeşitleri.
> Zaviye Mah. Hulusi Efendi Cad.
Somuncu Baba Camii Yanı,
Darende, Malatya

0422 615 22 15

KARIN VE BUMBAR
Sınıfı ve Türü: Lokanta, Cafe, Restaurant
Kapasitesi: 40 kişilik kapalı alan.
Özellikler: Mantı, analıkızlı, karın- bumbar, tost, cips, türk kahvesi.
> Zafer Mah. Mehmet Buyruk Cad.
No:23 Merkez, Malatya

0422 323 23 32
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LALEZAR RESTAURANT

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Özellikler: Kebap - Türk Mutfağı
Servis Türü: Masa Servis - Paket Servis

> Kışla Cad. Turfanda Sok. Finansbank
Arkası No:1 Malatya

> Hamidiye Cad. İnönü Mah. No:11
Merkez, Malatya

www.mangalvadisi.com

0422 325 60 65

0422 326 22 00

MKS KABURGA SOFRASI
(TAVACI ŞÜKRÜ)

MALATYA MUTFAĞI

Sınıfı ve Türü: Malatya Mutfağı
Kapasite: 60 kapalı alan, 80 açık alan.
Özellikler: Yöresel çorbalar, kağıt kebabı,
tas kebebı, geleli kebabı, küfte çeşitleri,
dolmalar ve sarmalar ile kayısı tatlısı.
> Beşkonaklar Cad. No:13 Malatya

0422 326 51 00
www.beskonaklarmalatyamutfagi.com.tr

MANGAL VADİSİ
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 150 kişilik açık 140 kişilik
kapalı yemek alanı.
Özellikler: Kendin pişir kendin mangalları, özel ve kulis odaları, havuzbaşı,
şark köşesi açık alan hasbihal salonu çocuk oyun parkı, büyük salon ve
makyaj çocuk emzirme odası, kendine
ait otoparkı.

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 200 kişilik kapalı alan, 100
kişilik açık alan.
Özellikleri: Kaburga dolması, kağıt kebabı, ızgara çeşitleri, kebaplar ve mezeler,
tatlı çeşitleri.
> Karakavak Mevkii 2. Ordu Hava
Lojmanı Yolu, Malatya

0422 238 11 34

MELİTA LOKANTASI
Sınıfı ve Türü: Turizm Belgeli 1. Sınıf
Lokanta.
Kapasite: 180 kişilik yemek salonu.
Özellikler: Izgara ve kebap çeşitleri, alkollü ve alkolsüz içecek çeşitleri, soğuk
sıcak meze çeşitleri.
> Atatürk Cad. Turfanda İş Hanı Kat: 1
No: 13 Malatya

0422 323 44 70
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MEVLANA ETLİ EKMEK VE
KEBAP SALONU

PATİKA RESTAURANT

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: Kapalı alan 200, açık alan
500 kişilik.
Özellikler: Konya etli ekmek, elle yapılmış
zırh kebabı, ızgara çeşitleri, sıcak fırın
yemekleri ve salata çeşitleri.
> Fuzuli Cad. No: 73 Merkez, Malatya

0422 324 47 48

NAR ÇİÇEĞİ ET LOKANTASI
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: Kapalı alan 120, açık alan
30 kişilik.
Özellikler: Cuma, Cumartesi bumbar ve
şırdan günü, 24 saat paça, işkembe ve tuzlama hizmeti, ızgara, kavurma, pide, döner,
meze ve salata çeşitleri ile içecek servisi.
> Fuzuli Cad. No: 80 Merkez, Malatya

Sınıfı ve Türü: Mesire Yeri / Lokanta
Kapasite: 300 Açık alan 75 kapalı alan,
piknik alanları.
Özellikler: Izgara çeşitleri, salatalar,
yeşillikler içinde kamelyalar arasında
yöresel tatları yeme imkânı, zengin
kahvaltı çeşitleri.
> Derme Mah. Mehmet Cevdet Yavuz
Cad. No: 109 Gündüzbey, Malatya

0422 487 10 10
www.malatyapatika.com

0422 321 80 00

ÖZ ÇAKI KEBAP SALONU

POLAT BEYPINARI
ALABALIK TESİSİ

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 100 kişilik kapalı alan.
Özellikler: Acılı adana, kıyma kebap ve
salata - meze çeşitleri ve ayran.
> Abdulkadir Eriş Sok. No: 2 Merkez

0422 323 12 46

ÖZKA RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 150 kişilik kapalı alan, 500
kişilik açık alan.
Özellikler: Kayısılı tavuk kebabı, ızgara çeşitleri, alkollü - alkolsüz içecek çeşitleri,
hafta sonları açık büfe kahvaltı.
> Sivas Karayolu 4. km. Malatya

0422 399 25 25
www.ozkatesisleri.com

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 50 kişilik kapalı alan, 300
kişilik açık alan.
Özellikler: Kiremitte alabalık, ızgarada
alabalık, kebap çeşitleri ve künefe.
> Beypınarı Mezrası Polat-Doğanşehir

0422 557 75 28
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SEYRAN PARK
Sınıfı ve Türü: Lokanta, kır lokantası,
piknik.
Kapasitesi: 800 kişilik açık alan, 300
kişilik kapalı alan.
Özellikler: Izgara çeşitleri, yöresel
yemekler, alabalık.
> Molla Kasım Mah. Aliağa Cad.
Yeşilyurt

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 500 Açık ve 150 kapalı alan.
Özellikler: Şiş, pirzola, bonﬁle, biftek,
etli ekmek. Kuzu pirzolanın kemik kısmı
kalaylı kağıtla sarılmış, garnütürlerle
süslü ızgara tabağı. Önceden rezervasyon yaptıran müşterilerine analı kızlı,
Malatya peynirli su böreği, kuzu dolma,
içli köfte, bumbar dolması, mevsime
göre kiraz yaprağı köftesi ve zengin
salata çeşitleri.

0422 481 22 85

SİNAN ET LOKANTASI

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 120 kişilik yemek salonu.
Özellikler: Malatya tava çeşitleri, meşhur kağıt kebabı ve sebzeli et yemekleri,
kiraz yaprağı sarması ve içecek çeşitleri.
> Akpınar Mah. Halfettin Sok. No: 19
> Sivas Yolu Üzeri, Polis Okulu Bitişiği

0422 238 16 16

0422 321 39 41
www.malatyasofrasi.com.tr

www.sedatinyeri.com

SU SESİ TESİSLERİ
SARI KURDELA RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 750 kişilik yemek salonu.
Özellikler: Malatya ve dünya mutfaklarında çeşitli lezzetler ile Türk
mutfağı’nın en seçkin örnekleri ve zengin içecek çeşitleri, tatlı çeşitleri.
> PTT Karşısı No: 7/C Malatya

0422 324 77 44
www.sarikurdela.com.tr

Sınıfı ve Türü: Mesire Yeri / Lokanta
Kapasite: Açık ve kapalı alan, piknik
alanları.
Özellikler: Kendin pişir kendin ye, ızgara
çeşitleri, salatalar, yeşillikler içinde kamelyalarda yöresel tatları yeme imkanı,
zengin kahvaltı çeşitleri.
> Kapılık Üstü, Ağcapınar Mevkii,
Gündüzbey

0422 487 11 21
www.susesim.com
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ŞELALE RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Lokanta / Çay Bahçesi
Kapasite: 200 kişilik açık alan.
Özellikler: Kebap ve pide çeşitleri ile aile
çay bahçesi
> Malatya-Kayseri Karayoluna 5 km.
Günpınar Köyü Darende, Malatya

0422 626 12 52

ŞEKER SU
Sınıfı ve Türü: Kır Lokantası
Kapasitesi: 100 kişi açık alan.
Özellikler: Et ve mangal lokantası.
> Gündüzbey Ağcapınar Mevkii,
Yeşilyurt

0537 304 00 55

> Yavuz Selim Mah. TOKİ İş Merkezi

0422 221 80 00
www.yesilelmarestaurant.com

DİĞER LOKANTALAR
ALTIN ŞİŞ KEBAP SALONU
0422 326 30 45
ANALI KIZLI EV YEMEKLERİ VE KAFE
0422 324 18 08

TEKTUT LOKANTASI

ASMAALTI LOKANTASI
0422 336 36 46
CİCİ KEBAP SALONU
0422 323 24 19
ÇAMLIDAĞ RESTAURANT
0422 221 91 54
ÇINARALTI KEBAP SALONU
0422 324 10 94

Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasitesi: 60 kapalı alan, 40 açık alan.
Özellikler: Kebap çeşitleri, ızgara
çeşitleri.
> İstasyon Caddesi, İnönü Mah. Kömür
Fevzi Yolu No:41 Malatya

0422 211 00 26

YEŞİL ELMA RESTAURANT
Sınıfı ve Türü: Lokanta
Kapasite: 350 kişilik yemek salonu.
Özellikler: Izgara çeşitleri, geleli kebabı,
çeltik kebabı, dünya mutfaklarından lezzetleri, kebap ve pide çeşitleri ve içecek
çeşitleri.

ÇOBANOĞLU RESTAURANT
0422 322 46 22
HÜNKAR SOFRASI
0422 336 55 77
KIŞLA İSKENDER VE KEBAP SALONU
0422 323 81 61
ÖZ URFA LAHMACUN VE KEBAP
SALONU

0422 321 45 92

SULTAN SOFRASI
0422 323 23 93
UĞRA LOKANTASI
0422 323 46 39
YILDIZ KEBAP SALONU
0422 341 01 74
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PİKNİK TESİSLERİ VE
KIR LOKANTALARI
İlçelerde yöresel lezzetleri tadabileceğiniz yeme içme ve piknik
tesisleri bulunmaktadır. Bu tesisler, “Bir yiyen bir daha ister!”
iddiasıyla, harikulade sunumlar eşliğinde konuklarını memnun
bırakabilme amacı güderler. Yolu Malatya’ya düşen birbirinden
kıymetli ziyaretçilere ısrarla tavsiye edilebilecek bu nezih müesseseleri bir kez daha hatırlatmak gerekirse:
> ARAPGİR

İLÇESİ’NDE;

Kanaat Lokantası 0422 811 38 20 ve
Şan Lokantası’nda 0422 811 31 91 tandır kebabı yiyebilirsiniz.
> YEŞİLYURT

İLÇESİN’DE

Bahçeli Seyran Park 0422 481 22 85 ve
Yelköprü Lokantası 0422 481 26 26 sizleri beklemektedir.
Ayrıca belediyenin işlettiği İnönü Tepesi’nde ücret ödemeden
piknik yapabilirsiniz.
> GÜNDÜZBEY

BELDESİ’NDE;

Gündüzbey’deki kır lokantaları yeşillikler içinde, doğal bir
ortamda müşterilerine hizmet vermektedir.
Yörük Sofrası 0422 487 10 80, yaz kış kahvaltı ve yemek
servisi ile hizmet vermektedir.
Su Sesi 0422 487 16 94, yaz kış kahvaltı ve yemek hizmeti
vermektedir. Ayrıca düğün ve toplantı salonu bulunmaktadır.
Patika 0422 487 10 10, yaz-kış kahvaltı ve yemek hizmeti
vermektedir.
Yeşil Vadi
tadır.
Eyvan

0422 487 13 04, yaz aylarında misaﬁr ağırlamak-

0422 487 17 44, yaz aylarında misaﬁr ağırlamaktadır.

Şeker Su ve Kapılık, piknik hizmeti vermektedir.
> DARENDE

İLÇESİ’NDE

Kanyon Has Bahçe 0422 615 22 15
Şelale Restaurant 0422 626 12 52 yeme-içme hizmeti
sunmaktadır. Has Bahçe’de piknik yapabilir; Günpınar piknik
yerinde alabalık yiyebilirsiniz.
> DOĞANŞEHİR’İN

SÜRGÜ BELDESİ’NDE;

Yörenin en lezzetli alabalıkları ikram edilmektedir.
Sun-Pet, Ali Dayı 0422 521 61 97, Takaz 0422 521 65 22
Değirmen 0422 521 64 07.
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KAFELER
MADO CAFE KANALBOYU
Faaliyet Alanı: Dondurma Cafe

NOSTALJİ TARİHİ
MALATYA EVİ&CAFE

Kanalboyu No: 23 Merkez

Faaliyet Alanı: Malatya Mutfağı-Cafe

0422 323 23 46

Mücelli Cad. Vilayet Yanı Yeşil
Sinema Karşısı

0422 323 42 09

PARK SERA
NARGİLE &CAFE
Faaliyet Alanı: Malatya Mutfağı-Cafe
İnönü Cad. Abdullah Gül Parkı No: 1

0422 323 42 09

ÖZSÜT
Faaliyet Alanı: Pastane-Cafe
Şehit Hamitfendoğlu Cad. (Kanalboyu)
Alkışlar Apt. No: 20 Merkez

0422 325 70 77

BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU
Faaliyet Alanı: Tatlı-Cafe
Şehit Hamit Fendoğlu Cad.
(Kanalboyu) No: 12

0422 326 26 45

TAŞKENT CAFE NARGİLE
Faaliyet Alanı: Cafe
Şehit Hamit Fendoğlu Cad.
(Kanalboyu) Turfanda Apt.
No: 15 Merkez

0422 324 60 15

SEMERKANT CAFE
Faaliyet Alanı: Nargile-Cafe
Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi
(Kanalboyu) No: 111

0422 323 56 81

MALATYA KENT REHBERİ

LİMAN CAFE ve
OYUN SALONU

HANNİBAL CAFE&BAR

Faaliyet Alanı: Nargile-Cafe

Sivas Karayolu 4. km Malatya

Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi
(Kanalboyu) No: 36

Faaliyet Alanı: Cafe

0422 399 25 25

0422 325 50 70

DONDURMACI
ABDULLAH USTA
Faaliyet Alanı: Cafe-Tatlı Dondurma

SUKENT NARGİLE CAFE
Faaliyet Alanı: Lokanta,
Nargile, Cafe

Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi
(Kanalboyu)

0422 322 60 17

Derme Sok. No: 12 İzzetiye Mah.
Merkez

0422 326 26 05

NEŞVE ÇAY KAHVE EVİ
Faaliyet Alanı: Çay, Kahve

Şehit Hamit Fendoğlu Cad.
(Kanalboyu) Merkez

0422 323 49 33

CAFE MANİA
Faaliyet Alanı: Cafe-Tatlı/Dondurma
Malatya Park AVM Kat:1 Merkez

0422 213 02 13

SERDİVAN CAFE
Faaliyet Alanı: Cafe
Şehit Hamit Fendoğlu Cad.
(Kanalboyu) Şok Bitişiği
0422 324 23 78

SARI KURDELA CAFE &
RESTAURANT
Faaliyet Alanı: Cafe-Yöresel Tatlar
İnönü Caddesi No: 7 Merkez

0422 324 77 44
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HASTANELER
DEVLET HASTANELERİ
AKÇADAĞ DEVLET HASTANESİ
• Kültür Mah. Akçadağ

0422 417 24 45
www.akcadagdevlethastanesi.gov.tr

ARAPGİR DEVLET HASTANESİ

0422 811 41 00

• Atatürk Cad. No: 101 Arapgir

www.arapgirdevlethastanesi.gov.tr

BATTALGAZİ SEMT POLİKLİNİĞİ

0422 841 21 60-66

• Alacakapı Mah. Battalgazi

DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ

0422 615 15 07

• Zaviye Mah. Hacı Hulusi Efendi Cad.
www.darendehulusiefendidevlethastanesi.gov.tr
No: 22 Darende

DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
• Zafer Mah. Doğanşehir

0422 517 22 88
www.dogansehirdevlethastanesi.gov.tr

HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ

0422 713 28 99

• Turgut Özal Mah. Hekimhan

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERK.

www.hekimhandh.gov.tr

0422 221 01 34-35/221 01 78-87

• Yavuz Selim Mah. TOKİ 1. Cad No: 34 Merkez

MALATYA DEVLET HASTANESİ (Beydağı Kampüsü)
• Ankara Asfaltı 6. km. Merkez

MALATYA DEVLET HASTANESİ (Merkez Kampüsü)
• Fırat Mah. Hastane Cad. Merkez

PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ
• Taş Başı Mahallesi Pütürge

YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ
• Gedik Mahallesi Yeşilyurt

www.malatyaadsm.gov.tr

0422 212 10 10-19
www.malatyadh.gov.tr

0422 326 15 69-68
www.malatyadh.gov.tr

0422 561 20 36
www.puturgedh.gov.tr

0422 481 22 00
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ÖZEL HASTANELER
GÖZDE HASTANELERİ

0422 323 23 23

• Şb:1: Atatürk Cad. No: 43 Şube 2: İnönü Cad. No: 145

www.gozdehastanesi.com.tr

ÜNİVERSAL HACETTEPE ÇOCUK HASTANESİ
• Atatürk Cad. 1. Ara No: 14

0422 324 71 71
www.hacettepecocuk.com

HAYAT HASTANESİ
• Atatürk Cad. (Kışla Cad.) No: 37

0422 325 32 32
www.malatyahayathastanesi.com

MALATYA PARK HOSPİTAL
• Şeﬁk Tugay Cad. No:15 Özel Malatya Hast. Arkası

0422 325 50 50
www.malatyaparkhastanesi.com

MELİD PARK HASTANESİ
• Şifa Mah. Eski Otogar Karşısı No:13

0422 323 83 83
www.melidparkhst.com

MÜJDE HASTANESİ

444 23 44

• Hastane Cad. No: 16

www.mujdehastanesi.com.tr

ÖZEL MALATYA HASTANESİ

0422 324 34 64

• Hastane Cad. No: 38

www.ozelmalatyahastanesi.com

SEVGİ HASTANESİ

0422 325 55 55

• Atatürk Cad. No: 14

www.sevgihastanesi.com.tr

UNİVERSAL MALATYA

0422 238 28 28

• Turgut Özal Bulvarı Ankara Asfaltı 6. Km No: 219

ÖNEMLİ TELEFONLAR
VALİLİK
BELEDİYE

0422 323 02 43 - 324 22 66
0422 326 57 70 - 79

KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ

0422 323 29 42

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

0422 321 30 06

MALATYA DEVLET HASTANESİ
SABANCI KÜLTÜR SİTESİ
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

0422 326 15 70 - 78
0422 212 46 61
0422 341 06 60 - 70

POLİS İMDAT
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ACİL SERVİS
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MALATYA’CA SÖZLÜK
Ağhpınar: Akpınar semti

Daraba: Kepenk

Kulluk: Karakol

Aralığ: Anrte evin girişi

Dolah: Tülbent

Kündübek: Gündüzbey

Arastah: Yüksekteki kiler

Düşü: Küçük şelale

beldesi

Areş: Asma

Essah: Gerçek

Asri: Çağa uygun, modern

Eşgın: Yeşil ekşimsi bitki

Ayakçak: Merdiven

Eyvan: Avlu

Ayakyolu: Tuvalet, wc

Gavurga: Kavrulmuş

Ayem: Hava

buğday

Bad: Merdiven basamağı

Gaytan: İp

Basdığ: Pestil

Gazik: Küçük kazan

Serpene: Uzun ince sırık

Bazlama: Kalın saç ekmeği

Gilgil: Mısır

Sındıkça: Küçük sandık

Bene: Duvarcı

Godafa: Küçük sepet

Sitil: Kova

Berkitmek: Sağlamlaş-

Göbelek: Mantar

Suvarmak: Tarlayı

tırmak

Guşkana: Tencerenin

sulamak

Ceget: Yol

küçüğü

Şıbik: Çapan

Cıcık: Güzel

Hızna: Kiler

Cıngıl: Üzümün tanesi

Kepçik: En küçük çivi

Çaput: Bez parçası

Kıtmır: Gece

Çerçi: Seyyar manifaturacı

Kişifleme: Gözetleme

Çırmar: Ekilen küçük alan

Köçek: Asma kilit

Çimme: Yıkanma

Körlah: Üzüm bağı

Çir: Kuru kaysı

Körpü: Köprü

Yarma: Köftelik Bulgur

Çömçe: Kepçe

Köşker: Ayakkabı

Yüklük: Yatak yeri

Çul: Kilim, yaygı

tamircisi

Zoku: Dibek

Makat: Evlerdeki kanepe
Mişmiş: Kaysı
Mitil: Eskimiş kilim
minder
Sahen: Bakır tabak

Taka: Duvara oyulmuş raf
Telker: Bilezik
Tentene: El işi dantel
Teşt: Büyük leğen
Tükan: Dükkan

TURİZM DANIŞMA
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Kongre ve Kültür Merkezi, İstasyon Virajı
0422 323 29 42

0422 323 29 12

www.malatyakulturturizm.gov.tr / malatya@kulturturizm.gov.tr

