
DÜNYA MİRASI LEVENT VADİSİ 

EYÜP IŞIK

Akçadağ Belediye Başkan 
Yardımcısı



Malatya –Akçadağ Levent Vadisi

Malatya ilinin 
Akçadağ 
ilçesinde 

bulunan Levent 
Vadisi, sadece 
ülkemizin değil, 

dünyanın en eski 
ve en ilginç 
yerlerinden 

biridir



 65 Milyon yıl kadar öncesine 
dayanan kaya oluşumlarının 
yer aldığı vadide, Neolitik 
Çağ’dan kalma kalıntılar 
bulunmuştur.



FOSİLLER
 50 milyon yıl önce ılıman denizin canlıları olan

nümmilitlerin denizin ortam koşullarının değişmesi

sonucunda toplu halde ölmesi ve bunun sonucunda

oluşan fosil mezarlığı



 Vadi, 28 Km uzunluğa sahiptir ve 
bünyesinde son derece ilginç jeolojik 
oluşumlar, inanılmaz yükseklikte 
uçurumlar, gezmesi çok keyifli çeşit 
çeşit mağaralar bulundurmaktadır



Levent Vadisi Jeoarkeolojik sitleri

 Bağköy Kaya Mezarları

 Bağköy kayaKabartması

 Osmanlı Mezarları

 Küçükkürne Çeşme



Vadinin en gözde mekanı seyir 
tepesi Bin 400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre 

yükseklikte bulunan seyir terası
Tarihi ve farklı jeolojik yapısının yanı sıra sarp 
kayalıkların bulunduğu vadi, dik bir kaya bloğu 
üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir 
terasından kuş bakışı izlenebiliyor.



Levent Vadisi, temiz havasıyla, inanılmaz 
manzarasıyla hem Malatya hem de ülkemiz 
turizmi için önemli bir çekim merkezi.
 Vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen 

doğa tutkunlarınca "mola noktası" olarak görülüyor.

 "Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali" 
düzenleniyor.

 Ziyaretçilerine eşsiz manzarada dinlenme imkanı 
sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da vazgeçilmez 
mekanları arasında bulunuyor.

 Etkinlikler sayesinde yurt içi ve dışından çok sayıda 
fotoğraf sanatçısı ve sporcu vadiye gelerek kamp 
yapıyor.



Levent Vadisi Uluslararası Doğa 
Sporları Festivali"

 Kamp Alanı



DAĞ BİSİKLETİ

 Bisiklet sporu olarak orta seviye zorluğa 
sahip 2 parkur bulunmaktadır. Biri 2.5 
km diğeri 3 km dir. Parkurlarımızda her 
kategoriden sporcu rahatlıkla 
yarışabilmektedir. 



LEVENT VADİSİ BİSİKLET ROTALARI
 Levent vadisi’nde 1400 metre 

rakımlı seyir terasından 
başlayan parkur 13 km süren 
rahat iniş etabından sonra 
ortalama %6.8 lik derecelik 
eğime sahip 5.1 km lik sıkı bir 
tırmanma etabı başlıyor. 



TREKKİNG
 Küçük kürne mağaraları 

keşif yürüyüşü

 süre:2-3 saat

 Mesafe: 1.5 km



Sultansuyu barajı yürüyüşü
 Çok fazla yormayan keyifli bir yürüyüş rotası.

 Süre:2-4 saat 

 mesafe: 6 km



Hartut köyü- karadağ tümülüsleri

 2000 metre rakımlı hartut
köyü patikadan başlar.  
Yol boyu yer yer 20 cm 
büyüklüğe kadar 
ulaşabilen fosiller 
bulunmaktadır. Son 
tepenin üzerinde de bir 
tümülüs bulunmaktadır. 
Süre: 5-6 saat

 Mesafe :8.3 km



Sarıkayalar-ikiz mağara
 Yürüyüş sarıkayalar setinin 

dibindeki toprak yoldan 
başlıyor. Mağaralarda 
serinleme molası verilebilir. 
süre.:6-8 saat

 Mesafe: 9.5 km



Seyir terası-şekilce mahallesi

 Yürüyüş seyir terasının 
yanındaki patikadan 
başlıyor. Süre:2-4 saat

 Mesafe: 3.5 km



YAMAÇ PARAŞÜTÜ
 Levent vadisi yamaç paraşütü 

sporu açısından muazzam bir 
konuma sahiptir. Batıya ve 
doğuya bakan iki take off a 
(kalkış alanı) sahiptir. 



SLACKLİNE
 Kayalar arasına elastiki 

bir halat çekerek, bu halat 
üzerinde çeşitli akrobasi 
hareketleri yapan gençler, 
hem eğleniyor hem de 
spor yapıyor.



İsviçreli slackline (denge sporu) sporcusu Samuel Volery, yerden 240 metre yükseklikteki 
Levent Vadisi'nde gevşek ip hattı üzerinde bin 210 metre yürüyüş gerçekleştirerek dünya 
rekoru kırdı.



FOTO SAFARİ



OFF ROAD
 İki etaptan 

oluşan, macera 
ve aksiyon 
içeren bir 
parkur 
oluşturuldu.



DAĞ KROS
 Vadi 900 metre rakım 

ve 1400 metre  rakım 
arasında yer alan 
engebeli dik çıkışları ve 
inişleri olan bir 
coğrafyaya sahip  doğa 
harikası tarih dokuları 
bulunan doğal yapısı 
bozulmadan 15 km tek 
tur halinde koşula 
bilinecek bir parkura 
sahiptir.



KAYA TIRMANIŞI
 Akçadağ ve Yalınkaya

olmak üzere 2 sektör 
vardır.



Akçadağ sektör

 Çeşitli zorluklarda 14 rota 
bulunmaktadır.



Yalınkaya sektör

 Oldukça dik, cepli, açık tutuşlu ve çok 
yüksek olmayan 28 farklı zorlukta rota var.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

GÖNÜLDEN ÇALIŞIYORUZ


