
 
 

 
ARAZĠ VERĠLERĠ 2006          1/5 
Planlama ve Yönetim Grubu 
 

ARAZİ VERİLERİ 2006 
Planlama ve Yönetim Grubu 
 

Grup Koordinatörü: 

Prof. Dr. Melih Ersoy 

Planlama ve Yönetim Grubu: 

Doç. Dr. Tarık ġengül 

Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli 

Osman Balaban 
 
Kommagene-Nemrut Alanı için “yönetim alanı”nın sınırlarının belirlenmesi; bu sınırlar içinde, 
kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyonunda sürdürülebilir bir 
“yönetim planı” oluĢturulması için Eylül 2006’da bir alan çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 
AŞAMA 1 -  Adıyaman Proje Gezisi Öncesi 

 Yönetim Alanı Sınırlarının Ġçinde Bulunması Olası YerleĢimlerin Ġlçe/Belde Düzeyinde 
Mülki Sınırları Ġle Ġlgili Belediyelerinin Yürürlükteki Nazım Planları Ve 1/25.000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planları Ġle Belediye Ve Mücavir Alan Sınırlarının Belirlenmesi 
Konusunda Ankara’da Ön ÇalıĢma YapılmıĢtır.  

 
“Yönetim alanı” kavramı, beraberinde bu alanın sınırlarının nasıl tanımlanacağı sorusunu 
getirmektedir. Bu sınırların belirlenmesi proje kapsamında geliĢtirilecek yönetim alanı/larında 
oluĢturulacak kurullarda hangi mülki birim yöneticileri ile yerel yöneticilerin yer alacağının 
bilinmesi açısından da önemli ve gerekli bir çalıĢma evresini oluĢturacaktır. Bu çerçevede olası 
“yönetim alanı” içinde bulunacak idari birimlerin sınırlarının kullanılması ya da dikkate alınması 
gerekecektir. Bu nedenle, öncelikle Adıyaman ilindeki ilçe ve belde belediyelerinin mülki 
sınırlarına ulaĢılması ve bunu takiben belediye ve mücavir alan sınırlarının saptanmasının 
önemli olacağı düĢünülmüĢtür. Sınırları belirlemek amacı ile, Adıyaman’a gitmeden önce Ġl’deki 
ilçe belediyeleri ile iletiĢime geçilmiĢ ve bu belediyelerin yürürlükte olan planları ile bunların 
nereden elde edilebileceği hakkında görüĢmeler yapılmıĢtır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 
Ankara’daki kurum ve kuruluĢlardan bazılarında bir tarama yapılarak, 1/25 000, 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli mevcut durum haritaları ve planlardan hangilerinin elde edilebileceği tespit 
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu konuda BaĢbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
Ġdaresi BaĢkanlığı ile görüĢülerek bir kısım planlar bu kurumdan sağlanmıĢtır. Ayrıca Ġller 
Bankası ile de görüĢülerek ellerindeki mevcut plan ya da haritaların bilgisine ulaĢılmıĢtır.    
 
Bu çalıĢmalara ek olarak, internet ortamından nüfus, belediye kurumsal ve mali yapısı ve 
benzer bilgilerin bulunduğu  belediye föylerine (http://www.yerelnet.org.tr) ulaĢılmıĢtır. Ayrıca,  
ilde bulunan noktasal ve alansal ölçekteki kültürel ve doğal varlıkların hangi ilçeler içinde 
bulunduğunun tespitine yönelik olarak çeĢitli harita ve dökümanlar da elde edilmiĢtir.  
 
 

http://www.yerelnet.org.tr/
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AŞAMA 2 - Adıyaman Proje Gezisi 

 Yönetim Alanı sınırlarının içinde bulunması muhtemel yerleĢimlerin ilçe/belde düzeyinde 
mülki sınırları ile ilgili belediyelerinin yürürlükteki Nazım Planları ve 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planları ile Belediye ve Mücavir Alan sınırlarının belirlenmesi amacıyla 
Ġl’deki belediyelerde çalıĢmalar yapılmıĢtır,  

 Yönetim Alanı içinde yer alacak sit alanı ve ören yeri kapsamındaki tarihi, kültürel ve 
doğal değerlerinin yerinde gezilmesi ve incelenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir,  

 Yönetim alanında yer alacak sit alanı ve ören yerlerinin içinde bulunduğu ya da 
civarındaki yerleĢimlerin incelenmesi ve potansiyellerin araĢtırılması,  

 Yönetim alanında yer alacak sit alanı, ören yeri, yerleĢim alanları ve benzerlerine iliĢkin 
yerel kurum ve kiĢilerden bilgi ve görüĢ alınması ile bu alan ve yerlerin fotoğraflanması,  

 
Proje Gezisi boyunca; baĢta Adıyaman Belediyesi ile tüm ilçe belediyeleri olmak üzere, kentte 
yer alan serbest Ģehircilik büroları, Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, Bayındırlık Ġl Müdürlüğü, bazı 
ilçelerde Tapu ve Kadastro Ġlçe Müdürlükleri, Fen ĠĢleri Müdürlükleri ziyaret edilmiĢtir. Bu 
ziyaretler esnasında yapılan görüĢmelerde, bir yandan Ankara’da elde edilemeyen haritalar, 
planlar ve diğer belgelere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ, diğer yandan da yönetim alanı içerisinde 
kalacak sit alanları ve ören yerleri ile yerleĢmeler hakkında bilgi ve görüĢler elde edilemeye, 
daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar olmuĢ ise bunlar hakkındaki bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 
Ancak tüm bu giriĢimlere rağmen, bazı ilçelerin ve belediyelerin sınırlarının yer aldığı harita ya 
da pafta benzeri belgelere ulaĢılması mümkün olamamıĢtır.  
 
AĢağıda yer alan Tablo 1’de Ankara’da ve Adıyaman’da yürütülen çalıĢmalar sonucunda elde 
edilen belgelerin niteliği, belgelerde yer alan bilgilerin içeriği ile belge ve bilgilerin nereye ait 
oldukları yanı sıra nereden elde edildikleri listelenmektedir.  
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Yerleşimlere İlişkin Elde Edilen Veriler  
(Aşama 1 ve Aşama 2 Bulguları) 

 

Yerleşim 
adı 

Haritalar / 
planlar 

Sınırlar Kaynak Diğer 

Besni ilçe  1/100 000 
belde/ilçe (bir 
hard copy, bir 
sayısal ortam 
netcad) 

Besni Kadastro 
Müdürlüğü  

 

Besni 
Belediye 

1/5000 nazım 
plan 

 GAP Ġdaresi  

Besni 
Belediyesi 

 1/25 000 
belediye-mücavir, 
halihazır ve imar 
sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Eskiköy 
(Besni) 
Belediyesi 

 1/25 000 belediye 
sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Suvarlı 
(Besni) 
Belediyesi 

 1/ 25 000 
belediye sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Sarıyaprak 
(Besni) 
Belediyesi 

 1/ 10 000 
belediye ve köy 
sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Yayıklı 
(Sarıyaprak) 

 belediye sınırı Bayındırlık Ġl Md.  

GölbaĢı ilçe  1/100 000 
belde/ilçe 

Besni Kadastro 
Müdürlüğü 

 

GölbaĢı 
Belediyesi 

1/5000 nazım 
plan 

belediye sınırı GAP Ġdaresi  

Adıyaman Ġl 1/600 000 
harita 

 Proje ekibi  

Adıyaman 
Belediye 

1/5000 nazım 
plan 

 GAP Ġdaresi  

Adıyaman 
Belediye 

1/25 000 
çevre düzeni 
planı 

Belediye sınırı ve 
mücavir alan 
sınırı 

Adıyaman 
Belediyesi 

 

Kömür 
(Adıyaman) 
Belediyesi 

 1/25 000 belediye 
sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Yaylakonak 
(Adıyaman) 
Belediyesi 

 1/25 000 belediye 
sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Tut 1/5000 nazım  GAP Ġdaresi  
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Belediyesi plan 

Sincik 
Belediyesi 

 1/25 000 
belediye-mücavir 
sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

Samsat Ġli    Eski Samsat 
tanıtım kitabı, 
Dünden 
bugüne 
Samsat kitabı 

Samsat 
Belediyesi 

1/5000 nazım 
plan 
(1/1000’den 
küçültülmüĢ.) 

Belediye sınırı  ġu anda 
yenisi 
yapılıyor. 4 
aya kadar 
tamamlanaca
ğı söylendi. 

Kahta 
Belediyesi 

 1/25 000  Bayındırlık Ġl Md.  

Gerger 
Belediyesi 

 1/25 000 
belediye- mücavir 
ve halihazır sınırı 

Bayındırlık Ġl Md.  

 
Yukarıda yer alanlar dıĢında, Adıyaman Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü’nden, Ġl’e iliĢkin bazı 
turizm istatistikleri alınmıĢtır. Ayrıca bazı belediyelerden de yöreyi tanıtıcı kitap ve tanıtım 
broĢürleri alınmıĢtır. Bu türden kitap ve broĢürlerin listesi aĢağıdaki tabloda sunulmaktadır.  
 

 
Adıyaman İli’nden Elde Edilen Kitaplar 

 

Kitap  Kaynak  

Nemrut tanıtım kitapları Kahta ve Arsemeia Antik Kenti 

Adıyaman turizm rehberi Ġl Turizm Müdürlüğü 

Adıyaman kültürel varlıklar haritası Ġl Turizm Müdürlüğü 

Adıyaman turizm istatistikleri Ġl Turizm Müdürlüğü 

Samsat Tanıtıcı Kitap Samsat Belediyesi 

 
Daha önce de belirtildiği gibi, Ġl’deki bazı kamu kurumları ile turizm sektöründe çalıĢan kiĢiler ve 
Ģehir plancıları ile görüĢmeler yapılarak, onların baĢta Nemrut Dağı Milli Parkı olmak üzere 
Adıyaman’daki baĢlıca kültür ve turizm varlıkları ile bunların mevcut durumu hakkındaki 
görüĢleri ve beklentileri sorulmuĢtur. GörüĢmeler sonucunda karĢılaĢılan en çarpıcı çıkarımlar;  
 

 Adıyaman’ın sahip olduğu kültürel ve doğal varlıklar itibariyle zengin olduğu  

 Ancak bunların yeterince korunamamıĢ oldukları,  

 Bazıların günümüze aktarılamadıkları, kalanların ise yeterinde iyi durumda olmadıkları,  
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 Bunlar üzerinde yeterli çalıĢmaların yapılamadığı  

 Ve belki de hepsinden önemlisi Ġl’in mevcut kültürel, doğal ve tarihi değerlerinin turizme 
yeterince iyi konu edilemediği ve bu nedenle de sektörün beklentilerin çok gerisinde 
kaldığı  

Ģeklinde özetlenebilir.  
 
Adıyaman ilindeki ören yerleri, sit alanları ve anıt eserler ziyaret edilerek, eserlerin yoğunlaĢma 
alanları tespit edilmiĢtir.  
 
Grubumuzun ön izlenimi, kültürel, tarihsel ve doğal varlıkların en çok yoğunlaĢtığı aksın, DOĞU 
BATI MEDENĠYETLERĠ KAVġAĞINDA ADIYAMAN teması ile, Kahta merkezli olmak üzere, 
Besni-Adıyaman-Kahta-Nemrut Milli Parkı’ndan oluĢtuğu ve bu aksın güneybatı-kuzeydoğu 
doğrultusunda Atatürk Baraj gölü kıyılarında oluĢturulabilecek bir rekreasyon/spor ve turizm 
eğlence kullanımları ile desteklenebileceği yönündedir.  
 
Kültürel, Tarihsel ve Doğal Varlıkların Yoğunlaştığı Aks 
 
Ankara’da ve Bölge’de elde edilen belgeler, Bölge’de yaĢayanların görüĢleri de bu saptamayı 
doğrular niteliktedir. Bu aks, yalnızca yoğunlaĢmanın yüksek olduğu alanı göstermektedir; 
Adıyaman Ġl’inin geneli, bu aksı aĢan pek çok kültür varlığına sahiptir. 

 


