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MALATYA MERKEZ BEYDAĞI KENTSEL YENİLEME 
(GECEKONDU DÖNÜŞÜM) PROJESİ 



• Proje 05.05.2008 tarihinde TOKİ ile yapılan protokol çerçevesinde 
uygulanmaya başlamıştır. 

 

• Proje alanı 220 hektardır. 

 

• Proje 4 etaptan oluşmaktadır. 

 

• Proje içerisinde şu anda 1.etabın tamamı, 2.etabın ise bir kısmında 
çalışmalar devam etmektedir. 

 

• Proje içerisinde mevcutta yaklaşık 4000 konut bulunmaktadır. 

 

• Proje içerisinde toplam 12888 adet konut yapılacaktır. 

 

 



1.ETAP 



* Projenin 1. etabında 1173 adet konut bulunmaktadır. 
 
* 1.etapta toplam 1047 adet konutun yıkımı yapılmıştır.  
 
* Anlaşma sağlanamayan 159 hak sahibinin acele 
kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır. 



2.ETAP 



 
• Projenin 2. etabında mevcutta 420 adet konut bulunmaktadır.  

 

• 2.etapta anlaşma yapılan hak sahibi sayısı  247’dir.  

 

• 2.etapta toplam 155 adet konutun yıkımı yapılmıştır.  

 

•  Anlaşma sağlanamayan 37 adet hak sahibinin acele 
kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.  

 

• Projenin 2. etabında ihalesi yapılan 568 adet konutun inşaatı 
devam etmektedir. 
 



1. ETAP KENTSEL YENİLEME PROJESİ ÖNCESİ DURUM 



1.ETAP KENTSEL YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDAKİ YIKIMLAR YAPILDIKTAN SONRAKİ DURUM 



2. ETAP KENTSEL YENİLEME PROJESİ ÖNCESİ DURUM 



1.ETAP KENTSEL YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDAKİ YIKIMLAR YAPILDIKTAN SONRAKİ DURUM 



•    Bölgede yapılması planlanan konut 
tiplerinin daha kullanılabilir daha estetik 
olması amacıyla, Malatya Belediyesi 
tarafından bölgede yapılacak olan 4 tip 
konut için yeni mimari projeler 
hazırlatılmıştır.  



          Bölgenin vaziyet planı revize edilerek TOKİ onayına sunulmuştur.  



MALATYA MC1 TİPİ ARKA   

MALATYA MC1 TİPİ ÖN   



MALATYA MB1 TİPİ ARKA   

MALATYA MB1 TİPİ ÖN   







İhale kapsamında;  

• Yaklaşık 1200 m. uzunluğunda 50 metrelik güney 
kuşak yolu, 

• Toplam 3212 adet konut, 

• 10 adet park,  

• 2 adet eğitim tesisi,  

• 1 adet sosyal kültürel tesis,  

• 1 adet sağlık tesisi, 

• 2 adet cami yapılacaktır.  

 

 İhale dosyası TOKİ tarafından hazırlık aşamasındadır. 



        Malatya Merkez Beydağı Kentsel Yenileme 
Projesinin 3. ve 4. etabında arazi ve mülkiyet tespitleri 
yapılmış olup hak sahipleri ile muvafakat senedi 
imzalanmak üzere hazırlıklar yapılmaktadır.   



ÖNERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARI 



 A ifadeleri ile gösterilen alanlar Belediye Meclis kararları ile 

kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş alanlardır. Bu 

alanların açılımı ise şöyledir; 

 

• A1 ifadesi ile gösterilen alan 10.09.2007 tarih ve 148 sayılı meclis kararı ile 

onaylanan yaklaşık 220 hektar alanı kapsayan “Malatya Merkez Kentsel Yenileme 

(Gecekondu Dönüşüm) Projesini kapsamaktadır.  

 

• A2 ifadesi ile gösterilen alan 06.02.2013 tarih 30 sayılı meclis kararı ile onaylanmak 

üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen yaklaşık 150 hektar alanı kapsayan 

Horata Vadisi  Rekreasyon, Doğal Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm  ve Gelişim 

Alanı’dır. 
  
  



B ifadeleri ile gösterilen alanlar kentin zaman içerisinde sağlıksız gelişen teknik ve sosyal altyapı 

açısından yetersiz, düşük katlı, daha çok kırsal yerleşme görünümünde olan yerleşmelerdir. Bu  

alanların açılımı ise şöyledir; 

 

B1, B2,B4,B6 VE B7  ifadesi ile gösterilen alanlar: sağlıksız yapı niteliğinde, kırsal yerleşme 

karakterinde, donatı alanları açısından yetersiz, kentsel  hizmet sunumu açısından sorun teşkil eden 

alanlardır.  

 

B3 ifadesi ile gösterilen alan: ilave olarak, kentin makro formu içerisinde sıkışıp kalmış küçük sanayi 

sitesini içermektedir. Gerek fonksiyonlar arası ilişki açısından gerekse kent merkezine bu yakınlıktaki 

bir sanayi alanın bulunması sebebi ile bu alanın farklı fonksiyonlara dönüştürülmesi kentin geleceği 

açısından önem arz etmektedir. 

 

B5 ifadesi ile gösterilen alan geçmişte doğal afet sonucu etkilenmiş bölgelerin konut ihtiyacını 

karşılamak amacı ile üretilmiş konutların bulunduğu alandır. Bu alanda bulunan yapılar 1 ve 2 katlı 

olup yürürlükteki imar planında 4 katlı yapılaşma koşullarına sahiptir.  

 
  



C ifadesi ile gösterilen alan : 

Merkezi iş alanını da içeren tarihi kent merkezinin gelişimini sağladığı bu bölge kentin 

en eski yerleşim bölgesidir. Konut fonksiyonlarının yanı sıra yoğunlukla ticari 

fonksiyonlarında bulunduğu bu alanlarda uzun yıllar önce yapılmış 7 ve 8 kat yüksekliğe 

kadar çıkabilen muhtemelen afet riski taşıyan eski yapılar bulunmaktadır.  





Malatya’nın yapı stoğunun belirlenmesi için hazırlıklar 

devam etmektedir. 

 

 

 

TEŞEKKÜR EDERİM  


