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KARAALİ KÖYÜ’NÜN MONOGRAFYASI
ÖZET
Bu çalışmada, Karaali Köyü’nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve
coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir. Köyün potansiyelinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Bu araştırma, Karaali Köyü’nün oldukça eski bir yerleşim yeri olduğunu, 1993 yılında
bulunan jeotermal kaynak ve daha sonra uygulamaya konulan Güneydoğu Anadolu Projesi ile
köyün tarımsal üretiminin arttığını göstermektedir. Kalifiye eleman eksikliğinin, alt yapı
yetersizliğinin, pazarlama sorunlarının köyün gelişimini olumsuz yönde etkilediği
belirlenmiştir. Bu sorunlar giderildiğinde, üretimin artacağı ve buna bağlı olarak refah
seviyesinin daha da yükseleceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Karaali, Seracılık, Jeotermal Turizm, Tarımsal Faaliyetler
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THE MONOGRAPHY OF KARAALI VILLAGE
ABSTRACT
This thesis examines the physical, human and the economical geography features of
Karaali village, and the impact of geography on residents. It aims to discover the potential of
village.
This study has shown that Karaali village is an old settlement and that geothermal
water which was discovered in 1993, and Southeast Anatolian Project (GAP) increased its
agricultural production. The lack of qualified staff, insufficient infrastructure, marketing
problems have negatively affected the development of the village. It is thought that the rate of
welfare and production will increase when these problems are solved.
KEY WORDS: Şanlıurfa, Karaali, Greenhouse activities, Geothermal Tourism, Agricultural
activities.
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ÖZET
NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN) VE ÇEVRESİNİN JEOPARK OLMA
POTANSİYELİN ARAŞTIRILMASI
Bu çalışmanın konusu, Nemrut Dağı sahasının jeopark olma potansiyelinin
araştırılması ve bölgedeki jeositlerin belirlenmesidir. Sahanın jeolojik miras ve jeoturizm
potensiyelinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışma, Nemrut Dağı Milli Parkı ve çevresinin önemli jeolojik mirasa sahip
olduğunu, bölgede önemli jeositlerin bulunduğunu ve ziyaretçilerin kullanabilecekleri ideal
güzergahların var olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu çalışma ile, jeositlerin turizm
destinasyonları içerisine dahil edilmesinin, turizminin çeşitlenmesinde, gerek Milli Parklar
Müdürlüğü ve turizm acentelerinin gerekse yöre halkının farkındalığının arttırılmasında
önemli bir etkisi olacağı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Jeomorfoloji, Jeosit, jeolojik Miras, Jeoturizm, Nemrut Dağı
Milli Parkı
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ABSTRACT
A RESEARC ON THE POTENTIAL OF MOUNT NEMRUT (ADIYAMAN) AND ITS
ENVIRONMENT TO BECOME A GEO-PARK
The study examines the potential of Mount Nemrut and its environment to become a
geo-park and defines the geo-sites in the region. It aims to find out the geological heritage and
the geo-tourism potential of the region.
This research has shown that the Mount Nemrut National Park and its environment
have important geological heritage and there are significant geo-sites and ideal routes for the
visitors. It has also been underlined that the inclusion of the geo-sites in the tourism
destinations might have an important impact upon the diversity of tourism, and awareness of
National Parks Directorate and tourism agencies and the people of the region.
Key words: Geomorphology, geo-site, geological heritage, geo-tourism, Mount
Nemrut National Park
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Van İlinde Nüfus Hareketleri
Bu çalışmanın konusu, nüfus hareketleri diğer bir ifade ile göçlerdir. Çalışmanın
amacı ise ildeki nüfus hareketleri üzerinde etkili olan faktörleri tespit edip, coğrafya biliminin
ilke ve yöntemlerine göre değerlendirmektir. Bu çalışma, ildeki göç hareketliliği üzerinde
etkili olan sebepleri belirleyerek, göçlerin neden olduğu olumsuz koşulların önüne geçilmesini
hedeflemektedir.
Bu çalışma, göç veren kırsal kesimlerde insanların hayvanlarını satarak, arsalarını ise
ya satarak ya da boş bırakarak gitmeleri sonucu yerel ekonomilerin atıl duruma geldiklerini;
göç alan yerlerde ise başta işsizlik olmak üzere eğitim, sağlık, altyapı, çevre kirliliği gibi
birçok problemlere neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu çalışma ile ildeki nüfus
hareketleri üzerinde doğal faktörlerden özellikle yeryüzü şekilleri ile iklim; beşeri
faktörlerden ise sosyo-ekonomik faktörler ile siyasal faktörlerin önemli bir etkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Van, Nüfus Hareketleri, Nüfus Yapısı, Göç
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ABSTRACT
Population Movement in Van Province

This study examines the population movement or migration in Van Province. It aims
at finding out the important factors of movements of people evaluating them according to the
principles and methods of the science of geography. In particular, it focuses on the reasons of
migration so that it may help to prevent or reduce the negative outcomes of migration.
This study has shown that migration damaged the local economic activities in rural
areas as people got rid of their animals and lands by selling or leaving them empty
respectively; on the other hand, it caused many problems in the migrated areas such as
unemployment, education, health, infrastructure and environmental pollution. This study has
further indicated that not only natural factors such as landforms and, climate; but also human
factors such as socio-economic conditions and political issues have a significant impact on
population movement.
Keywords: Van, Population Movement, Population Structure, Migration

