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BATTALGAZİ ORDUZU ÇINAR AĞACI 

Battalgazi’nin Çınarı olarak 
bilinen ağaç Malatya’ya 6 
km uzakta Orduzu 
(Bahçebaşı) mahallesi 
Çınarçeşme Mevkii’ nde yer 
almaktadır. Ağacın gövde 
çevresi 7.2 m kalınlığında 
boyu 15 m olan ve yaşı 
kesin olarak bilinmemekle 
birlikte tahmini olarak 700 
yaşında olduğu, Battalgazi 
Çınarı’nın bulunduğu alan 
ve yanındaki pınardan 

oluşan bir ziyaret yeriydi. Ağacın kök kısmında büyük bir oyuk 
bulunmaktadır. Rivayete göre 8. Yüzyıl’da yaşadığına inanılan 
Battalgazi hayvanlarını buraya getirdiği suladıktan sonra 
elindeki çınar çubuğunu suyun kenarına diktiği ve çubuktan da 
bu günkü çınar ağacının yetiştiği söylenmektedir. Yeni durumda 
ise rekreasyon projesi dahilide bakımı ve yerin çevre 
düzenlemesi yapılarak halkın dinlenme ve mesire yeri olarak 
kullanımına sunulmuştur.    

 

YEŞİYURT DİLEK ÇINAR AĞACI 

Yeşilyurt İlçesi, Dilek Mahallesi, 
Çarşı Meydanı cami avlusunda 
yol boşluğunda yer alan çınar 
ağacı 13 m boyunda olup, 
gövde çevresi 5 m’dir. Ağacın 
bulunduğu alanın daha önce 
dere yatağı olduğu, eğimli 
olarak büyüdüğü bu nedenle 
daha sonraki dönemde eğim 
gövdesinin beton bir kaideyle 
desteklenmiştir. 

 

 

 

 

 

YEŞİLYURT ÜÇGÖZE ARDIÇ AĞACI 

Boz Ardıç  (Juniperus excelsa 
Bieb); Ardıç ağacı zeminden 
2 m yükseklikte ve yaklaşık 
65 cm çapında bir kovuğu 
bulunmakta “yaş, çap ve boy 
itibarıyla kendi türünün 
alışılmış ölçüleri üzerinde 
boyutlara sahiptir.  

 Çelikhan İlçesi karayolunun 
Kozluk Mahallesi’ne ayrılan 
yoldan devam edilerek 9 km 

sonra Üçgöze Mahallesine dönülen yoldan sonra 7 km stabilize 
yoldan devam edilerek Ardıç ağacına ulaşım sağlana bilinir.  

PÖTÜRGE ORMANİÇİ ÇINAR AĞACI 

Pütürge İlçesi 
Ormaniçi Mahallesi 
Köyiçi Mevkii’nde yer 
alan Çınar ağacı uzun 
boylu kalın çaplı 
doğuya özgü bir ağaç 
türüdür. Yaşı kesin 
olarak bilinmemekle 
birlikte oldukça yaşı 
tahminen 900 dür. 
Ana gövdenin çapı 

3,25 m, tepe çapı 23 m olup, zamanla içi çürümüş büyük bir 
kovuk oluşmuştur.  

ARAPGİR SERGE ÇINAR AĞACI 

                    Tescillenen çınar 
ağacı Arapgir - Kemaliye 
Karayolunda bulunan Kozluk 
Çayı Köprüsünü geçtikten sonra 
Meydan Köprüsüne giden 
yoldan yaklaşık 1,5 km 
gidildikten sonra sağa ayrılan 
stabilize yoldan 2 km gidilerek 
anıt ağaca ulaşılır. Serge 
Mahallesinde bulunan çınar 
ağacı yaş, çap ve boy 

 

 

 itibarıyla kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara 
sahip olan kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal 
ömre sahiptir. 

HEKİMHAN DURSUNLU CEVİZ AĞACI 

Malatya İli, 
Hekimhan İlçesi, 
Dursunlu Mh. 

içerisinde 
bulunan ceviz 
ağacı yaklaşık 
400 yaşında, 
boyu 14 m. çapı 
22 m. dir. Adi 
Ceviz (juglans 
regina) Balkan 

Yarımadası, Anadolu ve Kafkasyada yetişmektedir. Ülkemizde 
1200 m. rakamına kadar yüksekliklerde yetişir. Kendi türünün 
alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan kuşaklar 
arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahiptir. 

 

ARAPGİR KOZLUK ÇAYI KANYONU 

Malatya İli, Arapgir 
ilçesi, Kozluk Çayı 
üzerinde bulunan 
Çiğnir Köprüsünden 
başlayıp, Arapgir-
Kemaliye karayolu 
yakınındaki eski 
Kozluk köprüsü 

civarında 
bitmektedir. Toplam 

uzunluğu 17.847 metredir. Yer yer dik ve sarp kayalıkların yer 
aldığı kanyon-vadi çevresindeki alanlarda dağ keçisi ve diğer 
bazı yaban hayvanlarına rastlanmaktadır. Doğa sporları ve 
avcılık için uygun doğal bir ortam olan kanyonda tescilli 
taşınmazlarda bulunmaktadır. 
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DARENDE AYVALI KANYONU 

Kanyon Malatya İli, 
Kuluncak İlçesi, Ayvalı 
Göynük Mahallesinden 
başlayıp Peteklik 
Mevkiinde bitmektedir. 
Dik ve sarp 
kayalıklardan oluşan 
kanyon 16.747 metre 
uzunluğundadır.  Dağ 

keçisi ve diğer bazı yaban hayvanlarına rastlanmaktadır. Alan 
doğa sporları için uygundur. 

DARENDE GÜNPINAR ŞELALESİ 

Darende ilçemize 8 km 
uzaklıkta bulunan 
Günpınar (Aşudu) 
şelalesi 1986 yılında 
doğal sit alanı ilan 
edilmiştir. Şelalenin 

metrelerce 
yükseklikteki kayaların 

arasından köpürerek dökülmesi eşsiz bir görsellik sunmaktadır.  
Ayrıca piknik alanları için yapılan kamelyalar aile ortamında 
piknik yapma imkanı da sunmaktadır. Suyun çıktığı yerden 
şelaleye kadar olan 2,5 km lik kanyon ise doğa sporları için güzel 
bir alandır. 

DARENDE OZAN KANYONU 

Malatya İli, Darende, 
Akçadağ ve Yazıhan 
ilçeleri hudutlarında 
kalmaktadır. Darende 
İlçesi, Ozan 
Mahallesinden başlayıp 
Akçadağ İlçesi Aşağıköy 
Mahallesinde son bulan 

kanyon 18.730 metre uzunluğunda Tohma Çayı yatağında yer 
alır. Oldukça dik ve sarp kayalıklardan oluşur. Su debisi 
yüksektir. Alanda doğal mağaralar bulunur. Vadi su ve doğa 
sporları için uygundur. 

 

 

DARENDE SOMUNCUBABA TOHMA KANYONU 

 Tohma yatağı jeolojik 
dönemlerde meydana 
gelen ayrılma ve 
kırılmalarla oluşmuş bir 
ırmaktır. Kanyon dik ve 
yüksek yamaçlardan 
oluşan bir görünüme 
sahiptir. Darende 
ilçemizin merkezinde 

bulunan Tohma kanyonu içerisinde Somuncubaba Külliyesi, 
Kudret havuzu (yaz-kış 22 ᵒC sıcaklıkta), Rafting, doğa 
yürüyüşleri ve fotoğrafçılık açısından oldukça uygun bir 
mekandır. 

DOĞANŞEHİR ERKENEK KARANLIKDERE KANYONU 

Malatya İli, Doğanşehir 
İlçesi Erkenek 
Mahallesi Karanlıkdere 
Çayı üzerinde 
bulunmaktadır. Derin 
bir vadi görünümünde 
olup uzunluğu 2324 
metredir. Mevsim 
yağışlarına göre su 

debisi değişen iki adet şelale bulunmaktadır. 

PÖTÜRGE BÜYÜKÖZ YANDERE VADİSİ 

Malatya İli, Pötürge 
İlçesi Büyüköz ve 
Yandere Mahallesleri 
arasında (Nemrut Dağı 
yoluna 600 m.) 
bulunan doğal 
kayalıklar arasında 
oluşmuş bir vadi 
şeklindedir. Doğal 

kayalıklardan çıkan kaynak suyu içilebilir olup, su yatağı 
üzerinde yaklaşık 10 m. yükseklikteki doğal kayalıklardan suyun 
düşmesi ile oluşan bir şelale vardır. 

 

 

 

YEŞİLYURT MELET DERESİ VADİSİ 

 Meled Deresi, Mendol 
Mahallesi ile 
Şahinoğlu Mahallesi 
dağları arasından 
çıkmaktadır. Dere 
Malatya İli Yeşilyurt 
İlçesi ile Doğanşehir 
İlçesinin sınırlarını 
belirlemektedir. Vadi 
sarp iki kayalık tepe 

arasında olup 5-6 adet irili ufaklı mağara vardır. Dere bazı 
yerlerde küçük çağlayanlar oluşturmakta olup vadide çınar, 
meşe, ardıç, kavak ve meyve ağaçları bulunmaktadır. 
 

DOĞANŞEHİR POLAT SULU MAĞARA 

Malatya İli, 

Doğanşehir İlçesi, 

Polat Mahallesine 

yaklaşık 8 km. 

uzaklıktadır. Toplam 

uzunluğu yaklaşık 120 

metre genişliği 2-6 

metre ve yüksekliği ise 

3-5 metre arasında değişen mağara yatay gelişmiş fosil bir 

yapıya sahip ama 

küçük oluşumlar 

devam etmektedir. En 

dikkat çekici 

oluşumlar, mağaraya 

destek gibi duran yedi 

adet sütundur. 


