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MALATYA BEYDAĞI TABİAT PARKI 3. ETAP PEYZAJ 
DÜZENLEME PROJESi HAZIRLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan; insanların günlük yorucu şehir hayatın-
dan kopup aileleri ile birlikte nefes alabile-
cekleri, günübirlik gezip dinlenecekleri bir alan 
oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Beyda-
ğı Tabiat Parkında 3. Etap Düzenleme Çalış-
maları ile ilgili proje hazırlıkları da tamamlandı. 

Hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 114.000 
m²’lik alanın topoğrafik yapısına ve kodları-
na uygun mimari büyüklük açısından minimum 

alanda ziyaretçi potansiyeli göz önünde tu-
tulacak şekilde wc-mescit binaları planlandı. 
Bunların haricinde alan içerisinde gömme su 
depoları, çevre tanzim işleri kapsamında yü-
rüyüş yolları, kent mobilyaları, otomatik sula-
ma sistemleri vb. kullanım alanları bulunuyor. 

Alanda yapılacak olan ağaçlandırma için 
de genel olarak bitki örtüsüne ve hava şart-
larına uygun geniş yapraklı, her dem ye-
şil gölge yapabilen ağaçlarla bitkilendirme 
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düşünülmüş olup, soliter estetik bitkilerle de ala-
na estetik bir görünüm katılması hedeflendi. 
Projeye göre yine alanın ortasından geçen kuru 
dere yatağı doğal haliyle bitkilendirilip, koru-
ma altına alınıyor. Alandaki yürüyüş yolları doğal 
kayrak taşları ile kaplanacak olup, genişliği mini-
mum ölçülerde tutulmuş olarak aplike edilecektir. 
Alanda bulunan yürüyüş yollarının genişliği ise 2 
metre olup alanın doğal aksını bozmaması için 
doğal kayrak taşı ile kaplanacaktır. Yine alan-
da bulunan araç yolunun genişliği minimum se-
viyede çözülmüş olup 4.6 metre genişliğinde 
beton kürlü parke taşıyla kaplama yapılacak. 
Proje hayata geçirildiğinde; bu alan şehrimizde 
yaşayan insanların büyük çoğunluğunun burada 
gelip stres atıp, günlük hayat telaşını bir nebze 
unutup dinlenecekleri halka açık bir alan olacak 
ve yapılacak ağaçlandırma çalışmasıyla kentin 
yeşil ağ sistemine önemli bir katkı sunacaktır.

 
KENTİN YEŞİL AĞI: BEYDAĞI GENÇLİK KAMPI 
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Beydağı Tabiat Parkı içerisinde gençlere yö-
nelik bir kamp projesi de hayata geçiriliyor. 
Söz konusu Beydağı Gençlik Kampı ile ilgili çalış-
malara2023 yılında tamamlanması planlandı. 150 
dönüm alan içerisinde Gençlik Kampı 45 dönüm 
olarak inşa edilecek. Ayrıca projede toplam 7.500 
m2 kapalı alan, 250 yatak kapasiteli kamp alanı, 
açık ve kapalı spor salonu, idari bina, lojman, ni-

zamiye binası, açık otopark, macera parkuru, koşu 
parkuru, bisiklet yolları bulunuyor. 75 dönüm yeşil 
alanı olan Gençlik Kampı’nda kamelyalar, ço-
cuk grupları, yürüyüş ve koşu yolları da bulunuyor.  
Projenin tamamlanmasıyla birlikte gençler burada 
kamp yapma imkânına kavuşmuş olacak, sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekler. 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, “Beydağı Tabiat Parkı toplamda 3 bin 300 
dönümlük bir alandır. Daha evvel de Tarım ve Or-
man Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol 
çerçevesinde birinci etabı yaptık ve ikinci etabı da 
yapacağız. Eş paydaş olarak Büyükşehir Beledi-
yesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile birlikte bu çalışmayı yürütmekteyiz. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de mevcut 
yürüttüğümüz çalışmanın yanı sıra Beydağı Genç-
lik Kampımız yapılıyor. Bu kampımız tamamlan-
dıktan sonra Malatya’ya, bölgemize ve ülkemize 
hitap edecek şekilde burada gençlik kampı orga-
nizasyonları gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.


