
 
TRB2 BÖLGESİ                 
MEVCUT DURUM ANALİZİ 
DOĞAL KAYNAKLAR 
 
 
2011 
 
 
 

  



İÇİNDEKİLER 
1. DOĞAL KAYNAKLAR ......................................................................................................................................... 3 

1.1. Bitlis İli Doğal Kaynakları .......................................................................................................................... 3 

Dağlar ............................................................................................................................................................... 3 

Göller ............................................................................................................................................................... 3 

Akarsular .......................................................................................................................................................... 4 

Ekolojik Alanlar ................................................................................................................................................ 5 

Jeotermal Kaynaklar ........................................................................................................................................ 5 

1.2. Hakkâri İli Doğal Kaynakları ..................................................................................................................... 6 

Dağlar ............................................................................................................................................................... 6 

Akarsular .......................................................................................................................................................... 6 

Yaylalar ............................................................................................................................................................ 7 

Jeotermal Kaynaklar ........................................................................................................................................ 8 

Ekolojik Alanlar ................................................................................................................................................ 8 

1.3. Hakkâri İli Doğal Kaynakları ................................................................................................................... 11 

Dağlar ............................................................................................................................................................. 11 

Platolar, Vadiler ve Ovalar ............................................................................................................................. 11 

Akarsular ve Göller ........................................................................................................................................ 11 

Ekolojik Açıdan Önemli Alanlar ...................................................................................................................... 11 

Jeotermal Kaynaklar ...................................................................................................................................... 11 

1.4. Van İli Doğal Kaynakları ......................................................................................................................... 12 

Dağlar ............................................................................................................................................................. 12 

Göller ve Adalar ............................................................................................................................................. 12 

Şelaleler ......................................................................................................................................................... 15 

Jeotermal Kaynakları ..................................................................................................................................... 16 

Ekolojik Açıdan Önemli Alanlar ...................................................................................................................... 16 

Doğal Oluşumlar ............................................................................................................................................ 17 

 

 



1. DOĞAL KAYNAKLAR 

1.1. Bitlis İli Doğal Kaynakları 

Dağlar  

İl topraklarının yaklaşık % 71'lik bir bölümünü kaplayan dağların yükseklikleri genellikle 2.000 metreyi 
aşmaktadır. Yeryüzünün sayılı volkanik dağlarından olan Nemrut ve Süphan il sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 

Süphan Dağı: İlin kuzeydoğusundaki Süphan, 4.058 m'lik doruğuyla ülkenin ikinci yüksek 
dağıdır. Süphan’ın 3.600 m'den daha yüksek olan kesimleri, sürekli olarak karlarla kaplıdır. 
Üzerinde 3.400 m'ye değin inen bir buzul da bulunan dağın doruğunda 400 m. çapında bir 
krater gölü vardır. Süphan Dağı dağcılık, tırmanma ve dağ yürüyüşleri için elverişli bir doğal 
yapıya sahiptir. Tipik bir volkanik kütle olan Süphan'ın kuzey eteklerinde kayalıklar, derin yarlar 
ve mağaraların bulunması, güney eteklerinde, balık avcılığına ve kampçılığa elverişli Aygır 
Gölünün, çevresinde Kef Kalesi, Adilcevaz Kalesi gibi tarihi kalıntıların yer alması ve Van Gölünün 
kıyı olanakları da çekiciliğini artıran unsurlardır. Genellikle doğu tarafından tırmanış yapılan 
Süphan’a, doruk tırmanışı Aydınlar köyünden başlar. Buraya 67 km. uzaklıkta ve 2.500 m. yükseklikte 
Şekerpınarı ya da Süphan yaylasında kamp kurulup, doruğa tırmanış ve dönüş 810 saatlik bir zaman alır. 
Tırmanış için en uygun zaman yaz aylarıdır. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010)  

Nemrut Dağı: İl topraklarının kuzeyinde yer alan volkanik Nemrut Dağı, ülkemizde etkinliği en 
son durmuş olan yanardağdır. Doruk noktasının yüksekliği 3.050 metredir. Dağın üzerinde 6 km. 
çapında ve 650 metre derinliğinde bir krater oluşmuştur. Krater çanağı içinde biri büyük olmak 
üzere 5 tane göl ve bir kaç tane de parazit volkan konisi yer almaktadır. Krater çanağının 
kuzeydoğu kesiminde 2 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Nemrut dağı krater gölü doğal 
güzelliğiyle bölgeye gelen turların sıklıkla uğradığı bir yerdir. Ayrıca çanakta buz mağarası da 
bulunmaktadır. Çanak 2.400 metre yüksekliktedir. (Bitlis Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 
2007) Nemrut Dağı’nın güney yamaçlarında meşeler (quercus) yayılmıştır. Dağdaki geniş krater 
çukurluğu ise, meşe, titrek kavak ve yabanıl meyve ağacı korularıyla kaplıdır. Nemrut Dağı’nda 
orman örtüsü, çukurluğun iç duvarlarında 2.900 m'ye kadar çıkmaktadır. (Bitlis Valiliği İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, 2007)  

Göller 

Bitlis ve Van illeri içinde kalan Van Gölü Bitlis'in en önemli gölüdür. İlin öteki gölleri arasında Nazik, 
Arin, Aygır gölleri ile Nemrut ve Süphan Dağları üzerindeki 10 kadar küçük krater gölü sayılabilir. Van 
gölü ve Nemrut krater gölleri turizm açısından değerlendirilebilecek potansiyele sahiptir. 

Van Gölü: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üçte ikisi Bitlis sınırlan içinde olup, 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Kapalı Havzasının ortasında yer alır. Van Gölü, yüksekliği 2-3 m'yi 
bulan dalgaları, yolcu ve yük taşıyan gemileri, iskele, ada, yarımada, koy ve körfezleriyle küçük bir 
denizi andırır. Van Gölü'nde Akdamar, Kuşadası, Çarpanak ve Adır adlı 4 ada vardır. Van Gölü 
klorlu, sülfatlı ve karbonatlı göller grubuna girer. Suyu oldukça tuzlu olan göl suyunda ayrıca 
yüksek oranda soda ile birlikte daha düşük oranlarda sodyum karbonat, sodyum klorür, 
magnezyum klorür, magnezyum sülfat, potasyum klorür vardır. Göl suyunun cilde, saça ve sağlığa 
etkileri üzerine herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır. 

Van Gölü, Bitlis ili sınırları içinde yaklaşık 215 km’lik kıyı bandına sahip bulunmaktadır. Göl, 
iklim koşulları ve kıyı özelliklerinin elverdiği ölçüde kıyı turizmine elverişli bir doğal kaynak 
oluşturmaktadır. Van Gölü’nde kıyı turizmine yönelik, Bitlis ilinde bilinen kıyı özellikleri aşağıda 
sunulmuştur: 

Van Gölü kıyıları, kıyı oluşumu bakımından üç grupta ele alınabilir. Bunlar; 



 Sığ, sazlık ve bataklık kıyılar: Van Gölü havzasındaki akarsu ağızlarında oluşan ovaların 
oluşturdukları kıyılar olarak tanımlanabilir. Oldukça sığ, yer yer sazlık ve bataklık olan bu 
alanların turizm açısından değerlendirilmesi güçtür. Genel olarak yerleşme alanları 
çevresinde yer alan bu tür kıyıların aynı zamanda sorunlu kıyılar olduğu görülmektedir. 
Tatvan, Adilcevaz ovalarının kıyıları ile Ahlat kıyıları yer yer sazlık ve bataklık 
oluşumundadır.  

 Dik ve kayalık kıyılar: Göl çevresindeki yüksek dağların yamaçları, göle bakan kayalıklar, 
yer yer ulaşımı güç ve hemen derinleşen kıyı niteliği göstermektedir. Gölün güney kıyıları 
ile Adilcevaz-Ahlat ve Ahlat-Tatvan kıyı kesiminde yer yer dik ve kayalık kıyı yapısı 
izlenir. 

 Kumsal kıyılar: Kumsal kıyılar, gölün çevresinde serpilmiş durumdadır. Bu kumsallar kum 
ya da çakıl karakterlidir. Van Gölü kıyı kumsalları çok geniş olmayıp, çoğunlukla 4-5 m. 
genişliğindedir. Kumsallar, güneyde Reşadiye'nin batısında, Tatvan'ın kuzeyinde, Ahlat'ta 
ve Adilcevaz'ın doğu kesiminde devam etmektedir. (Bitlis Valiliği İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, 2008) 

Van Gölü'nün deniz düzeyinden 1.646 m yükseklikte olması ve yörede kara iklimi koşullarının 
belirleyici olması gibi nedenlerle, kıyı turizmi mevsimi Temmuz ve Ağustos ayları ile sınırlı 
kalmaktadır. Göl sularının sodalı olması, bilindiği kadarı ile kıyı turizmi açısından önemli bir 
avantaj ya da dezavantaj oluşturmamaktadır. Göl kıyılarından açıldıkça, derinlikte izlenen artış 
miktarı su sporları açısından olumlu bir özelliktir. Göl çevresinde halen rekreatif amaçlı 
kullanılan kumsallar bulunmakla birlikte, genelde kullanılmayan doğal kıyı ve kumsallar 
bulunmaktadır. Van Gölü sularının sodalı olması nedeniyle gölde ancak, bir çeşit balık 
bulunmaktadır. İnci kefalı olarak bilinen yaklaşık 100 gr. Ağırlığındaki bu balık kendini sodalı 
suya adapte etmiş bir kefal türüdür. Yumurtlama zamanı akarsu ağızlarına gelen bu balıklar 
yerel halk tarafından avlanmaktadır (Bitlis Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2007).  

Nemrut Krater Gölü (Nemrut Kalderası): 2002 yılında 1. derece doğal sit alanı olarak tescillenen 
Nemrut Kalderası, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis ilinin Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri 
arasında yer almaktadır. Nemrut'ta patlamalar sonucunda oluşan kraterin ağız genişliği 48 km², 
taban genişliği 36 km²’dir. Nemrut Kalderası'nda, deniz seviyesinden 2.247 m. yükseklikteki 
krater alanı içinde ikisi büyük toplam 5 tane göl bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük krater 
gölü olan Soğuk Göl, 13 km²’'lik yüzölçümüyle, Nemrut Dağı Krateri'nin yaklaşık üçte birini 
kaplamakta olup yarımay biçimindedir. Kar ve kaynak sularıyla beslenen ve yer yer derinleşen 
Nemrut Gölünün suları tatlıdır. Derinliği ortalama 100 m. ve en derin noktası 155 metredir. Göl 
çevresindeki sıcak sular ve kaplıcalar volkanik faaliyetlerin son izleridir. Yer yer buhar sızıntıları 
ve sıcak suların kaynadığı dağda 68 adet volkanik çıkış tespit edilmiş, ancak buhar tedavisi, astım 
üzerine etkileri ya da benzeri herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır. İlk olarak IV. Jeolojik 
dönemde ve son olarak 1440 yılında püsküren yanardağın soğumasıyla oluşan kaldera, önemli bir 
doğa varlığıdır. Nemrut’un zirvesinden Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’nün manzarası görülmeye 
değerdir. (Bitlis Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008) 

Akarsular  

Bitlis ili sınırları içerisinde önemli bir akarsu yoktur. Van Gölü yakınlarından doğan ve bu bölgedeki 
dağları vadilerle yardıktan sonra, il sınırları dışına çıkan Garzan ve Bitlis Çayları; Güzeldere, Akkız ve 
Oranz dereleri ile ilin kuzeyinde doğan Karasu, ilin başlıca akarsularıdır. Bitlis ili akarsular açısından 
değerlendirildiğinde yeterli turizm potansiyeline sahip olmadığı anlaşılmaktadır. (Bitlis Valiliği İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, 2007) 

 

 



Ekolojik Alanlar 

Genellikle, sulak ve henüz tarıma açılmamış alanların çokluğu yaban hayatının gelişmesi ve korunması 
açısından uygun ortam yaratmaktadır. Bu alanlar, karakuşlarından olan keklik, bıldırcın, üveyik, toy 
gibi av kuşlarının yaşam alanıdır. Yaban koyunu, dağ keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt, vaşak, tilki, tavşan 
ve sansar bölgedeki yabanıl hayvan türlerindendir. Tatvan'ın Reşadiye, Bitlis'in Sarıkonak bucakları ve 
Hizan ve Mutki yöresi av turizmi bakımından zengin potansiyele sahiptir.  

Tablo 1: Bitlis İlindeki Ekolojik Açıdan Önemli Alanlar 

Alan Üreyen başlıca kuş türleri 

İron Sazlığı Alaca Balıkçıl (Ardeola ralloides) 
Küçük Alamecek (Rhodopechys githaginea) 

Nemrut Volkanı Kadife Ördek (Melanitta fusca) 
Küçük Alamecek (Rhodopechys githaginea) 

Van Gölü’nün güney kıyıları Gece Balıkçılı (Nycticorax nycticorax) 
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) 
Van Gölü Martısı (Larus armenicus) 
Uludoğan (Falco cherrug) 

Ziyaret Dağı Yaz Ördeği (Marmaronetta angustirostris) 
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) 
Çayır Delicesi (Circus pygargus) 
Ulu Doğan (Falco cherrug) 
 

Batmış (Çil) Gölü Turna (Grus grus) 
Bıyıklı Sumru (Chlidonias hybridus) 

Sodalı (Arın) Gölü Macar Ördeği (Netta rufina) 
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) 

Kavuştuk Yarımadası Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) 
Toy (Otis tarda) 

Kaynak: (Bitlis Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008)  

Jeotermal Kaynaklar 

Bitlis ilindeki kaynaklardan Güroymak (Çukur) ve Ilıcak (Germap) kaplıcalarının fiziki ve kimyasal 
analizleri yapılmış, nitelikleri belirlenmiştir. İlde bulunan diğer kaplıca, içme ve maden suları, yerel ve 
yöresel ölçekte kullanıma açılabilecek nitelikteki kaynaklardır (Bitlis Valiliği İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, 2008). 

Güroymak (Çukur) Jeotermal Alanı:  Çukur kaplıcası, Muş-Tatvan yolu üzerinde yer alan 
Güroymak yerleşmesine 12 km. uzaklıktadır. Su sıcaklığı 38-39 °C, ph değerleri 6,7 dolayında 
olan kaplıcası suları sodyumlu, magnezyumlu, kalsiyumlu, demirli ve karbondioksitli bir 
bileşime sahiptir. Banyo ve çamur banyosu uygulamalarına elverişli olan bu sular romatizmal, 
solunum yolu, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek ve idrar yolları ile metabolizma 
bozuklukları hastalıklarına olumlu etki yapmaktadır. Çevresi yeni gelişme ve yatırımlara 
uygundur. Ulaşım durumu, diğer alt yapı yatırımları yetersizdir. Tedavi tesisleri açık havuzlar 
halindedir. Yörede konaklama tesisi yoktur. Çadır geleneği bulunmaktadır. Termal turizm 
kapsamında önemli bir potansiyel barındıran jeotermal alanda kurulacak konaklama işletmeleri 
gelen turist ve geceleme sayılarının artmasında etkili olabilir. 

Ilıcak (Germap) Kaplıcası: Bölükyazı Bucağının Ilıcak Köyündeki kaplıca, Bitlis'e 26 km. 
uzaklıktadır. Üstü açık küçük bir havuzdan çıkmakta ve yine üstü açık, daha büyük ikinci bir 
havuza akmaktadır. Çevresinde hiçbir tesis olmayan kaplıcanın suyu banyo uygulamalarıyla 
mikrop öldürücü, iltihap çözücü etkiler gösterir. Bazı deri hastalıkları ile iltihaplı eklem 



hastalıklarında da olumlu sonuçlar vermektedir. Germap kaynağında 40oC sıcaklığında 0,1 lt/sn 
debi ile çıkış gözlenmiştir. 

Nemrut Jeotermal Alanı: Nemrut Dağı kraterindeki bir kaynaktan çıkan sıcak su kaynağına 
ulaşım sıkıntılıdır. Tesisi bulunmayan kaplıca suyunun, romatizma ve deri hastalıklarına iyi 
geldiği yöre halkı tarafından söylenmektedir. 46-59,5 °C sıcaklıklığındaki kaynağın debisi 
saniyede 0.03 lt’dir. Akım değeri düşük fiziki ve kimyasal nitelikleri yüksek olmamakla birlikte, 
konumu nedeniyle çevresindeki doğal değerlerle birlikte önem kazanmaktadır. 

Alemdar Kaplıcası: Bitlis merkezde Taş Mahallesindeki kaplıcadan maden suyu olarak da 
yararlanılmaktadır. Havuz biçimindeki kaynaktan saniyede 1 lt. su çıkmaktadır. 15°C 
sıcaklıktaki kükürt kokulu su deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. 

Köprüaltı Kaplıcası: Bitlis merkez çarşı içinde Bitlis Deresi kenarındaki kaynak, üstü kapalı bir 
havuz halindedir. Kaynaktan çıkan su miktarı saniyede 0.16 lt'dir. Suyunun sıcaklığı 18°C olan 
kaynak banyo uygulamaları ile deri hastalıklarına iyi gelmektedir. 

Değirmen Kaplıcası: Bitlis merkezindeki kaplıca kaynağının debisi 0.03 lt/sn.'dir. Tesisi 
bulunmayan kaplıcanın 13°C sıcaklıktaki suyunun deri hastalıklarına iyi geldiği söylenmekte, 
maden suyu olarak da yararlanılmaktadır. 

Küçük Kaplıcası: Bitlis'in Taş Mahallesinde bulunan kaplıcanın, kaynağından çıkan su miktarı 
saniyede 0.09 lt. sıcaklığı 23°C'dir. Romatizma ve deri hastalılarına iyi geldiği söylenmektedir. 

Yamacısuyu: Bitlis'in Yolyazı Köyündeki kaplıca suyunun sıcaklığı 19°C'dir. Kaynağından çıkan 
su miktarı saniyede 1 lt. olan su, romatizma ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.  

Yılan Dirilten Madensuyu: Bitlis'in Zeydan Mahallesinde, Mutki yolu üzerindedir. Kaynaktan 
çıkan su miktarı saniyede 0.4 lt'dir. 14°C sıcaklıktaki bu su içme şeklinde kullanıldığında hazmı 
kolaylaştırmaktadır. Maden suyundan banyo uygulamalarıyla da yararlanılmaktadır. Mesire, 
park yeri olarak düzenlenebilir, ancak çevre düzenlemesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

1.2. Hakkâri İli Doğal Kaynakları 

Dağlar 

İl topraklarının yaklaşık % 87’sini kapsayan dağlar, genellikle ülke dağlarının ortalamasından daha da 
yüksektir. Bu dağların en önemlileri; Cilo (4.135), Sandil (3.818), Mordağ (3.810), Karadağ (3.630), 
Geverok (3.680), Sümbül (3.250 m.)’dir. Cilo ve Sat dağları yöresi bölgenin en önemli doğal varlıklarıdır. 
Bu dağlardaki 20 bin yıllık buzullar, buzul gölleri ve barındırdığı yaban hayvanlar ve endemik bitki örtüsü 
ile bölge “doğa harikası” olarak nitelenebilir. Ancak, tespiti yapılmış olan Cilo buzullarının henüz saha 
çalışmaları gerçekleştirilemediğinden tescilleri yapılmamıştır. Doğa sporlarına elverişli olduğu ifade 
edilen bu dağları gezip görmek için en uygun dönem Haziran- Eylül aylarıdır.  Cilo Dağı merkez ilçeye 
37 km uzaklıktadır. Bu yolun 20 km’si  asfalt, 17 km’si ise  stablize olup, motorlu araçlarla yaz 
aylarında ulaşmak mümkündür. Cilo Dağı’na, bir de Yüksekova üzerinden gidilmektedir. Sat 
Dağı’na ulaşım ise yine Yüksekova üzerinden, 23 km’si motorlu araçla, 8 km’si yaya olarak 
sağlanmaktadır (Hakkâri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2010). 

Akarsular  

Hakkâri toprakları aynı zamanda Dicle nehrinin bir havzası olduğundan ildeki tüm akarsular Dicle’nin 
kolları durumundadır. Bu kolların en önemlisi ise Hakkâri ili ile özdeşleşmiş olan Zap suyudur. 
Yüksekova’da Nehil ve Oramar, merkez ilçede Katil suyu, Erziki, Kırıkdağ, Katramas dereleri ile Ceylanlı 
suyu, Şemdinli’de Avarobaşin, Şemdinli deresi ve Hacıbey deresi ilin diğer akarsuları arasındadır. Bu 
akarsuların tümünün özellikleri birbirine benzer. Rejimleri düzensiz, debileri güçlü olup, kar ve yer altı 



suları ile beslenirler. Nisan ve Mayıs aylarında karların erimesi ile kabarmaya başlar ve coşarlar. Drene 
ettikleri alanlardan sürükledikleri alüvyon topraklarla, coşkulu zamanlarında çamur selini andırırlar.  

Zap suyu: Kaynağı Başkale’nin kuzeyindeki Havril dağlarındadır. Yüksekova’nın Nehil çayı ile 
birleşir ve birçok küçük kolları da toplayarak, ülke sınırları dışında Dicle nehrine katılır. Hakkâri 
ili sınırları içindeki uzunluğu 100 km. kadardır. Debisi saniyede 80 m³’tür. Ülkemizdeki akarsular 
içinde en güçlü debiye sahiptir. Türkiye’nin en derin vadisine sahip Zap suyunun yamaç 
yükseklikleri bazı yerlerde 2.500 m.’yi geçmektedir. Zap Suyu ve kollarının rafting ve kano gibi su 
sporlarına uygun olup olmadığının saptanmasına ilişkin bilimsel bir inceleme bulunmamaktadır. 
Akarsuyun debisi, genişliği, aktığı arazi üzerindeki düşüşler, akarsu yatağı içindeki kayalıklar gibi 
fiziksel ve çevresel özelliklerinin uzmanlarca incelenip su sporalrına uygun bölgelerin ve zorluk 
derecelerinin saptanması, güzergâhların belirlenmesi gerekmektedir (Hakkâri İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü , 2009).  

Tablo 2: Hakkâri İlindeki Akarsuların Ölçüm Değerleri 

Suyun Adı Uzun Yıllar Ortalama Değerleri (m3/s) 

Geyman Çayı 87,40 
Zap Suyu – Çaldıran Köprüsü 7,94 
Zap Suyu – Debin Köprüsü 37,99 
Zap Suyu – Geyman Köprüsü 87,40 
Zap Suyu – Üzümcü Köprüsü 70,92 

Kaynak: (Devlet Su İşleri)  

Yaylalar 

İlde arazi engebeli, dağlık ve yüksek olmakla birlikte dağların üst kesimlerinde nispi düzlükler görülebilir. 
Önemli yaylaları Armutdüzü, Berçelan Yaylası, Meydan Çiçek, Davut Meydanı, Han Yaylası, Devman 
Meydanıdır. Bu düzlüklerin yükseklikleri yaklaşık 2.500 ile 3.000 metre civarındadır (Hakkâri İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü , 2009). Bölgede yayla turizmi, dağ turizmi (dağcılık, kış sporları), yürüyüş turizmi 
(trekking) ve av turizminin (kara avcılığı) gelişeceği varsayılmaktadır. Ancak, bölge dağları ve yaylalarına 
ilişkin alternatif kullanım alanları ya da potansiyele yönelik herhangi bir bilimsel araştırma, ölçüm ya da 
çalışma mevcut değildir.  

Berçelan Yaylası: Hakkâri’ye 18 km. uzaklıkta bulunan yayla, yöre halkının yaz aylarında 
hayvanlarını otlatmak ve ürünlerini değerlendirmek için göç ettikleri, geleneksel çadırları ile 
yaşadıkları bir bölgedir. Yayla civarında yer alan Seyithan buzul gölü de çekiciliğini artıran 
unsurlardandır. 

Golan Yaylası: Golan Yaylası’na Otluca Köyü’nden 15 km.’lik bir yolla ulaşılmaktadır. Golan 
Yaylasında kayak sporuna elverişli alanlar bulunduğu, yörenin en önemli kayak merkezi olma 
niteliği taşıdığı kanısı yaygındır.  

Cilo Yaylaları: Cilo dağlarına Hakkâri (37 km) ve Yüksekova ilçe merkezinden büyük bölümünü 
araba ile bir kısmı da yürüyerek ulaşılmaktadır. Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Cilo’nun en 
yüksek noktası 4168 m. ile Reşko doruğudur. Yörede dağcılık ve kayak sporu yanında zengin av 
hayvanları bulunduğundan avcılık olanağı da bulunmaktadır. Cilo dağları, buzulları ve göllerinin 
yanında, flora yönünden de zengindir. Yöreye özgü ters lale çiçeği bu bölgede yaygındır.  

Sat Yaylaları: Sat dağlarının bulunduğu bölge de Cilo dağları gibi karlı tepeleri, buzul gölleri, 
yaylaları ve doğası ile önemli doğal güzelliklere sahip alanlardır. Sat dağlarının en yüksek tepesi 
olan Samdi tepesinin yüksekliği 3.818 m.dir. Burada yer alan buzul gölleri genellikle donmuş 
halde olup yaz aylarında bir kısmı erimektedir. Sat yaylaları gelişme alanı çevresinde Sat 
dağlarında Geverok vadisinde ve Oramar (Dağlıca) bucağında prehistorik mağaralar 
bulunmaktadır. Bu mağaralarda kayalar üzerinde neolitik çağdan kaldığı sanılan kazıma resimler 



vardır. Bu tarihi değerlere ilişkin tespitler bulunup, tesciller yapılamamıştır. Bu mağaraların 
turizme açılması Avrupa’daki örneklerinde görüldüğü gibi harap olmalarına neden 
olabileceğinden, öncelikle sadece araştırmacılara açılması sağlanmalıdır (Hakkâri İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü, 2010). 

Jeotermal Kaynaklar  

Sarıtaş ve Gölebakan Jeotermal Alanı: Sarıtaş kaynağı dört noktadan, Gölebakan kaynağının 
suları ise yan yana dört kaynaktan yüzeye çıkmaktadır. Sarıtaş jeotermal kaynağının sıcaklığı 
53.70C ve debisi 0.02 m3/ saniyedir. Gölebakan jeotermal kaynağının sıcaklığı ise 39.20C ve debisi 
0.05 m3 / saniyedir. Her iki alanda da tesis bulunmamaktadır (MTA Genel Müdürlüğü (Van) Doğu 
Anadolu Bölge Müdürlüğü, 2010). 

Ekolojik Alanlar  

Yüksekova İlçesi’nde bulunan Nehil Sazlığı uluslar arası kriterlere sahip B Sınıfı Nitelikli Sulak Alanlar 
listesinde yer almakta olup, toplam 28.000 hektar alan kaplamaktadır. Zap Suyu vasıtasıyla Dicle Nehrine 
karışan Nehil Çayının oluşturduğu etrafı yüksek dağlarla çevrili taşkın ovası niteliğindedir. Ovada yer alan 
birçok küçük dere Nehil Çayına karışır. Nehil Çayının taşkın alanı boyunca mevsimsel bataklıklar ile sulak 
çayırlar yer alır. Alan, turna, toy, saz delicesi ve erguvani balıkçıl gibi kuş türlerinin önemli üreme 
alanıdır. Kızıl Akbaba, Yılan Kartalı, Doğu Atmacası, Küçük orman kartalı, Kaya Kartalı, Küçük Kartal, 
Doğan ve Puhu ise bölgede gözlenen diğer türlerdendir (Hakkâri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü , 2009). 

Hakkâri Bölgesi Doğu Anadolu (yer yer ağaçlı bozkır şeklinde) meşe ormanı, Doğu Anadolu yüksek çayırı, 
Doğu Anadolu dağ bozkırı ve yüksek dağ bozkırı bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede ikiyüzün üzerinde 
endemik bitki türü bulunmaktadır (Doğa Derneği). Bu bitki türlerinin izlenme dönemlerine ait tarih ve 
güzergâha ilişkin araştırma mevcut değildir.    

Ters Lale: Fritillaria imperiaris, ülkemizde Hakkâri ve Adıyaman’da doğal olarak yetişen endemik 
bir türdür. Her sabah göbeğinden su yaydığı için, Hz. İsa çarmıha gerildiğinde Meryem Ana’nın 
gözyaşlarından akan damlalarla yetiştiğine inanılan laleler, Hıristiyan âleminin kutsal çiçeği 
olarak kabul edilmektedir. Hakkâri tarihinde önemli yeri olan Asurî medeniyetinin de 
sembolüdür. Anadolu kültüründe de “Ağlayan Gelin” olarak da adlandırılan ters laleler, hüznün 
sembolü sayıldığı için, geçmişten bu yana Müslümanlar tarafından, ölen yakınlarına üzüntülerini 
belirtmek için mezarlarının yanı başına dikilmektedir. Her kültürün değer verdiği bitkinin 
korunması gerekmektedir (Hakkâri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü , 2009).  
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Şekil 1: Türkiye Bitki Örtüsü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Doğa Derneği) 
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Şekil 1: Türkiye Endemik Bitkiler Dağılımı  

 

Kaynak: (Doğa Derneği) 
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1.3. Hakkâri İli Doğal Kaynakları 

İl genelindeki doğal kaynakların alternatif kullanımlarına ilişkin herhangi bir destinasyon belirlenmemiş 
olup, bilimsel bir araştırma ya da çalışma mevcut değildir.  

Dağlar 

Güneydoğu Torosların uzantısı olan dağlar, il alanının % 34,9’unu kaplar. Rakım genellikle 1.250 metrenin 
üzerindedir. Akdoğan (Hamurpet), Şerafettin, Bilican, Bingöl, Haçres (Karaçavuş, Çavuş), Otluk ve Yakupağa 
önemli dağlarıdır (Muş Valiliği). 

Platolar, Vadiler ve Ovalar 

İl alanının kuzey ve kuzeybatısında yer alan platolar Murat vadisinin tavanı ile bu dağların zirveleri arasında 
sıralanır. Az dalgalı ve kalın bir toprak tabakası ile örtülüdürler. Bol sulu ve otludurlar. Bu nedenle Muş 
tarımının en gelişmiş dalı hayvancılıktır. Muş ilindeki vadiler Murat Irmağı ve kollarınca açılmıştır. Bu 
vadilerin en önemlisi Murat Vadisidir. Muş il alanının % 27,2’sini ovalar oluşturur. En önemlisi Muş, Bulanık, 
Malazgirt ve Liz Ovalarıdır (Muş Valiliği). 

Akarsular ve Göller 

Muş il alanı Fırat Havzası içindedir. İl topraklarını sulayan Murat Nehri ile onun kolu olan Karasu en önemli 
akarsularındandır. Muş ili sınırları içinde kalan başlıca göller, Haçlı (Bulanık), Hamurpet (Akdoğan), Küçük 
Hamurpet ve Gaz (Kaz) gölleridir. Muş ilinde bulunan göl, gölet ve akarsularda çok çesitli tatlı su balık türleri 
mevcut olup, bu balıkların başlıcaları Cyprinus carpio (Adi Sazan), Tinca tinca (Kadife Balığı), Leuciscus 
cephalus ( Tatlısu Kefali), Barbus plebejus (Bıyıklı Balık), Silurus Glanis (Yayın Balığı), Capoeta tinca, Cobiti 
taenia Vimba vimba, Alburnus alburnus Gobio ve Mastacembelus simack (Dikenli Yılan Balığı)’dır (Muş Valiliği 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü , 2008). Muş ilinin akarsu ve gölleri sportif balıkçılık ve av turizmi açısından 
kullanılabilecek ortamlar sunmaktadır.  

Ekolojik Açıdan Önemli Alanlar     

Muş ili’nde ekolojik bakımdan öneme sahip bitki türleri olarak, il içerisinde zamanla tarım alanlarının 
genişlemesi sonucunda populasyonunda ve yayılma alanında azalma görülen Tulipa sintenesii (Muş lalesi) ve 
nesli tehlike altında olan endemik türlerden Dianthus sessiliflorus, Elymus clivorum, Ranunculus 
bingoeldaghensis (Bingöl Dağı düğün çiçeği), Galium basalticum, Marrubium vulcanicum (Yalancı ısırgan), 
Dipsacus cephalorioides ve Veronica cetikiana belirtilebilir.  

Tablo 3: Muş İlindeki Ekolojik Açıdan Önemli Alanlar 

Adı Tipi Bulunduğu yer Alan (km²) 

Haçlı Gölü Sulak Alan Bulanık İlçesi 34,15 
Kaz Gölü Sulak Alan Malazgirt İlçesi 2,25 
Bulanık Ovası Sulak Alan Bulanık İlçesi 227,52 
Akdoğan Gölleri Sulak Alan Varto İlçesi 50,80 

Kaynak: (Muş Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü , 2008) 

Muş İli’nde ekolojik bakımdan öneme sahip hayvan türleri olarak ise, Eremias Suphani (Süphan 
kertenkelesi), Gypaetus barbatus (Sakallı akbaba), Otis tarda (Toy) ve Anthropoides virgo (Telli turna) 
belirtilebilir. (Doğa Derneği)  

Jeotermal Kaynaklar  

Varto Jeotermal Alanı: Alanda çok sayıda kaynak mevcut olup, kaynak alanı oluşturulmuştur. Tesis 
bulunmayan kaynak günübirlik kullanılmaktadır.  

Bazikan Çermiği: Varto ilçesinin 27 km. batısındaki Bazikan çermiği köyün kuzeydoğusu ve 
doğusundaki iki kaynaktan beslenmektedir. Dereye yakın olan kaynak 3.50 m. çapında, 1,50 m. 
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Derinliğinde üzeri açık bir havuz görünümündedir. Diğer kaynak ise bir hendek içerisine akmaktadır. 
Çermiğin 38 0C sıcaklığındaki suyu 0,16 lt. çıkmaktadır. Sakinleştirici etkisi yaptığı, karaciğer ve safra 
kesesi hastalıklarına iyi geldiği yöre halkın tarafından benimsenmiş bir görüştür (Kent Haber). 

Ayrıca yörede Derik kaynağında 25oC sıcaklığında 0.02 Lt/sn debi ve Kaynarca kaynağında 32oC 
sıcaklığında 0,2 Lt/sn debi ile çıkış gözlenmiştir. İldeki jeotermaller yerel halk tarafından, doğal 
halleri ile kullanılmaktadır (Muş Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü , 2008).   

1.4. Van İli Doğal Kaynakları 
Van ilinin dağları, göl ve adaları, şelaleleri, jeotermal alanları, ekolojik açıdan önemli sulak alanları, kuş 
gözlem noktaları ve doğal oluşumları bu bölümde irdelenmiştir.   

Dağlar 

Artos Dağı: Artos dağı kış sporları ve yamaç paraşütü için uygundur. Van yerleşimine çok yakın 
olması, kuzeyinde Van gölünü, Süphan dağını, batıda Nemrut volkanını görmesi nedeniyle iyi bir 
manzaraya sahip olan Artos dağı hem yaz aylarında hem de kış aylarında doğa turizmi açısından 
oldukça elverişli bir bölgedir (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010). 

Erek Dağı: Yer yer dik etaplar sunan bu dağ, Artos ve Süphan dağından morfolojik olarak oldukça 
farklıdır. Burada daha dik etaplarda yapılan tırmanış keyfi oldukça artırmaktadır. Ancak yine de 
klasik rota her düzeyden tırmanıcıya kolaylıklar sağlamaktadır. Dağda vadi tabanlarında su bulmak 
mümkündür. Kamp yapmaya elverişli bir düzlük yok denecek kadar azdır. Günübirlik tırmanışlar için 
oldukça elverişli olan Erek dağı neredeyse tüm Van Gölü havzasına hâkimdir (Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, 2010).  

Göller ve Adalar 

Van Gölü: Bitlis ili turizm potansiyelinde ele alınmıştır. Ancak, Van Gölü’nün Van ili kıyılarına özel 
bazı bilgileri vurgulamak gerekmektedir. Örneğin, Van Gölü’nde yaşayan tek ve endemik balık olan 
İnci Kefali’nin üremek üzere Göl sularından akarsulara akıntının ters yönünde yüzerek verdiği göç 
manzarası izlenmesi gereken bir doğa olayıdır. Ayrıca, 30 noktada Van İl Sağlık Müdürlüğü Çevre 
Sağlığı Şube Müdürlüğü’nce 2010 yılında yapılan analizlerde, 29 plaj sağlık açısından iyi ve yeterli 
kalitede yüzme suyu özelliği göstermiştir. (T.C: Toplam Koliform, F.K: Fekal Koliform ve F.S: Fekal 
Streptekok değerlerini ifade etmektedir). Plajların büyük kısmı doğal hali ile kullanılmakta olup, WC, 
duş, yeme içme üniteleri gibi tesisler yetersizdir.  
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Tablo 4: Van İli Yüzme Alanları, Özellikleri ve Su Analiz Değerleri 
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Tarihi  
22-24.06.2010 

Özellikler 

T
.C

 

F
.K

 

F
.S

 

1 Gölağzı Sahili Erciş 15 1500 150 Kum 0 0 140 Evcil hayvan giriş izni bulunmaktadır. 

2 Çelebibağ Sahili Erciş 10 200 200 Kum 0 0 60 Evcil hayvan giriş izni bulunmaktadır. 

3 Karataşlar (TOKİ) Erciş 15 1500 250 Çakıl 0 0 5 WC sayısı: 2, içme suyu tedariki olup, evcil hayvan giriş izni de 
bulunmaktadır. 

4 Balıkbendi Sahili Erciş 10 2000 200 Kum 0 0 45 WC sayısı: 2, 1 adet yeme içme tesisi de bulunmaktadır. 

5 Ünseli Sahili Muradiye 15 2000 150 Kum 0 0 78 Evcil hayvan giriş izni bulunmaktadır 

6 Ünseli Belediye 
Sahili 

Muradiye 4 2000 200 Kum 0 0 0 Yok 

7 Çakırbey Köyü Sahili Merkez 15 200 200 Çakıl 0 0 0 WC sayısı: 2,  içme suyu tedariki var, evcil hayvan giriş izni 
bulunmaktadır.  

8 ERÇEK GÖLÜ Merkez 10 3000 250 Kum 0 0 334 Evcil hayvan giriş izni var 

9 Çolpan Köyü Sahili Merkez 15 2500 250 Çakıl 0 0 5 Evcil hayvan giriş izni var 

10 Yeşilsu Köyü Sahili Merkez 15 2500 500 Çakıl 0 0 0 2 duş, 2 kabin, 1 WC, tekne -bot kullanımı var, balıkçılık var, içme suyu 
tedariki var, evcil hayvan giriş izni bulunmaktadır.  

11 Ağartı Köyü Sahili  Merkez 15 2500 250 Çakıl 0 0 0 Evcil hayvan giriş izni var 

12 Mollakasım Sahili  Merkez 15 2000 300 Çakıl 0 0 228 Evcil hayvan giriş izni var 

13 Çitören Köyü Sahili Merkez 15 2000 300 Kum 0 0 28 İlkyardım Malzemesi, tekne bot kullanımı, otopark kullanımı var. İçme 
suyu tedariki var. 

14 Kampüs Sahili  Merkez 15 3000 200 Kum 0 0 420 1 yeme içme tesisi, 1 gözetleme kulesi, 1 cankurtaran, İlkyardım 
malzemesi, tekne kullanımı, Marina ve otopark var.         

15 MTA Sahili Merkez 10 1000 100 Kum 0 0 280 Yok 

16 İskele Sahili Merkez 5 800 120 Kum 0 0 30 Liman, yükleme iskelesi, otopark ve içme suyu tedariki var  

17 Fidanlık Sahili Merkez 5 500 250 Kum 0 0 240 Yok 
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18 DSİ Kampı Sahili Edremit 15 700 300 Kum  15 15 38 Evcil hayvan giriş izni var 

19 Polis Kampı  Edremit 15 50 100 Çakıl 0 0 67 İlkyardım malzemesi, çadır kampı, otopark ve içme suyu tedariki var 

20 Su Sporları Sahili  Edremit 5 600 250 Kum 0 0 10 İlkyardım malzemesi, tekne bot kullanımı, bayraklı uyarı sistemi, 
güvenlik şamandırası var ve su sporları yapılmaktadır. 

21 Edremit Karayolları 
Plajı 

Edremit 15 1000 300 Kum 1 1 17 İlkyardım malzemesi, otopark, su sporu ve çadır kampı olanakları ve 
içme suyu tedariki var.  

22 Vali Konağı Sahili Edremit 5 400 50 Kum 83 36 79 İlkyardım malzemesi, otopark ve içme suyu tedariki var.  

23 Edremit Şahin 
Tepesi 

Edremit 15 200 100 Çakıl 0 0 187 İlkyardım malzemesi, otopark, çadır kampı olanakları ve içme suyu 
tedariki var.  

24 Edremit Doğan 
Kamping Sahili  

Edremit 15 700 600 Kum 7 7 2 Evcil hayvan giriş izni ve içme suyu tedariki var  

25 Çiçekli Engil Sahili Edremit 5 2000 150 Kum 0 0 8 Yok 

26 Grand Deniz Sahili Gevaş 15 200 60 Çakıl 0 0 0 İlkyardım malzemesi, tekne bot kullanımı, otopark, yükleme iskelesi ve 
içme suyu tedariki var. Su sporu yapılmaktadır 

27 DSİ ve Kızılay Kampı 
Sahili 

Gevaş 15 250 600 Çakıl 0 0 5 İlkyardım malzemesi, evcil hayvan giriş izni, otopark ve içme suyu 
tedariki var. Çadır kampı yapılmaktadır.  

28 Akdamar Adası 
Karşısı Sahili 

Gevaş 15 500 600 Kum 0 0 44 Evcil hayvan giriş izni, içme suyu tedariki ve yükleme iskelesi var. 

29 Akdamar Belediyesi 
İşkirt Köyü Sahili 

Gevaş 20 500 250 Kum  214 214 87 Evcil hayvan giriş izni ve içme suyu tedariki var. 

Kaynak: (Van İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, 2010)  
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Erçek Gölü: Van Gölü' nün 30 km. doğusunda, lavların yığılması ile oluşmuş, bölgenin 
ikinci büyük gölüdür. Yüzölçümü 99 km²  olup deniz seviyesinden yüksekliği 1.800 
m.’dir. En  derin yeri 15 metreyi bulur. Van Gölü gibi oldukça tuzlu ve sodalıdır.  

Turna (Keşiş) Gölü: Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadidedir. Urartu 
Krallarından II. Rusa tarafından, Van Gölü çevresindeki tuzlu ve sodalı sular ile 
sulanamayan Van Ovasını sulamak amacıyla yaptırılmış, Değirmendere akarsuyu 
aracılığıyla da gölet suları tarım arazilerini sulamakta kullanılmıştır (T.C. Van Valiliği). 
Ülkemizdeki insan eliyle yapılmış en eski ve en yüksek göletlerden biridir. Rakımı 2544 
m., yüzölçümü ise 4 km² dir. Göletin yapılışına ait bilgileri barındıran çivi yazılı stel 
Almanya Berlin’deki Pergamon müzesinde sergilenmektedir (Türk Medya).  

Kuş (Arter) Adası: Van Gölü içinde bulunan adaların en küçüğü ve en az bilinenidir. 
Van Gölü'nün en büyük adası Akdamar'ın 4 kilometre batısında yer alır. Adada bugün 
sadece bazı kalıntıları görülebilen bir de manastır vardır. Manastırın ilk olarak 1305 
yılında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Şapel ve diğer ekler adaya ilerleyen 
dönemlerde 1766'da eklenmiştir. Kiralık botlarla ulaşım mümkündür (Wikipedia)  

Akdamar Adası ve Anıt Kilisesi: Akdamar Adası, 70,000 m²’lik yüzölçümü ile Van 
Gölü’nün en büyük adasıdır. Toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır. En yüksek 
noktası deniz seviyesinden 1912 metre yüksekte bulunan adanın batı uçlarında 
yüksekliği 80 metreye ulaşan dik kayalıklar vardır (T.C. Van Valiliği). Van şehir 
merkezinden yaklaşık 50 km. uzaklıktadır. Gevaş ilçesindeki iskele’den kalkan teknelerle 
yaklaşık 20 dakikalık yolculukla adaya ulaşılmaktadır. Adada bulunan badem ağaçları ve 
karşısındaki Artos dağı ile özellikle bahar aylarında etkileyici görünüme sahiptir.    

Akdamar Kilisesi, düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilen mimarisi yanında dış 
cephelerindeki taş figürleri ile de dikkat çekmektedir. Kilisenin figürlü repertuarı 
oldukça zengindir. Kilise’de, yılda bir kez olmak üzere, Eylül ayının ikinci haftasında, 
saati ve süresi Valilikçe belirlenmek kaydı ile dini içerikli etkinlik düzenlenmesine karar 
verilmiştir. Özellikle Ermenistan turizm pazarından, inanç turizmi kapsamında ziyaret 
etmek isteyecek turistler için bir cazibe merkezi olarak büyük potansiyel 
oluşturmaktadır. 

Çarpanak Adası ve Saint Jean Manastırı: Van ili merkezinin 24 km. kuzeybatısında 
bulunan Taşburun yarımadasının 750 m. açığında yer alan ada, yaklaşık 1,2 km. 
uzunluğunda ve 0,5 km. genişliğindedir. Adada bulunan manastır, tüm tahribatlara 
rağmen hâlâ sağlam durumdadır ve sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Çarpanak 
Adası, manastırın yanı sıra kuş göç yollarının Anadolu’daki son durağı olması ile de önem 
kazanır. Aynı zamanda martı üreme merkezi olan ada, özellikle Nisan-Mayıs aylarında 
kuş çeşitliliğini izlemek üzere gelen turistlerin ilgisini çekmektedir (Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, 2010).  

Şelaleler 

Muradiye Şelalesi: Van gölünün kuzey doğusunda, Muradiye ilçesine 10 km. uzaklıkta, 
Bend-i Mahi Çayı’nın oluşturduğu şelale, 10 - 20 m. yüksekliktedir. Hem turistlerin hem 
de yerli halkın ilgi gösterdiği şelalenin özellikle giriş kısmının ve şelale havzasının çevre 
düzenlemesine, mevcut tesislerin de yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Profesyonel Tur Rehberi , 2010, Temmuz). 

Kanisipi Çağlayanı: Van’ın muhteşem doğa güzelliklerinden biri olan Kanisipi 
Çağlayanı (Beyaz Su Şelalesi) Çatak’a 5 km. uzaklıktadır. Yöre halkının özellikle yaz 



 
16 

 

aylarında serinlemek üzere tercih ettiği mesire yerlerindendir (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
2010).  

Jeotermal Kaynakları 

Van Gölü çevresi kaplıca kaynaklarının oluşumuna etken faktörler açısından Van-Tatvan fay 
hattının kuzey ve güney bölümleri iki ayrı özellik göstermektedir. Bu hattın kuzeyinde kalan 
alanlarda yakın zaman volkanik faaliyetlerin yoğun olmasına bağlı olarak çok sayıda sıcak su 
kaynağı bulunmaktadır. Buna karşılık hattın güneyi genel olarak yaşlı jeolojik oluşumlara sahip 
olup, sıcak su kaynağı bakımından fazla zengin değildir. İlin büyük bir kesiminde maden suları 
ile kaplıcalar bulunmaktadır.  

Zilan Jeotermal Kaynağı (Erciş): Sıcaklıkları 36 - 68 °C arasında değişen 
kaynaklarının yer aldığı, Van - Erciş - Zilan jeotermal kaynağında 40 lt/sn (144 ton/saat) 
debideki akışkanın turizm alanlarında kullanılabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir 
(T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Müdürlüğü, 2009).  

Ekolojik Açıdan Önemli Alanlar 

Van Gölü Havzası biyoturizm açısından tarih turizmi ile yarışabilecek kadar zengin bir 
potansiyele sahiptir. Özellikle Ornitoturizim (Kuş Turizmi) yörede yılın her sezonunda 
yapılabilecek zenginliktedir. (Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şubesi , 2010). Havzada kuş gözlemcilerinin umduklarını bulabilecekleri alanlar harita üzerinde 
gösterilmiştir.  

Şekil 2 : Van Gölü Havzası Önemli Sulak Alanları  

 

Kaynak: (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010)  

Erçek Gölü: Van ilinde kuş gözlemek açısından en müsait alandır. Eski Karagündüz 
Köyü kuşların yoğun bulunduğu noktadır. Gölün güneyi ve doğusu kuş türleri açısından 
oldukça zengindir. Göldeki Flamingo (Phoenicopterus ruber) sayısı yaklaşık 3.500 
kadardır. Havzada bulunan Dikkuyruk dünya genelinde nesli tehlike altındaki 
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türlerdendir. Başta kaşıkgagalar ve elmabaşlar olmak üzere birçok yaban ördeği çeşitli 
zamanlarda büyük sürüler halinde gölü ziyaret ederler. Çok sayıda Uzunbacak 
(Himantopus himantopus), Kılıçgaga (Recurvirosta avosetta) ve birçok kuş türü alanda 
kuluçkaya yatmaktadır (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010). 

Çelebibağ Sazlığı: Van Gölü’nün kuzey doğusunda, Ilıca Çayı’nın Van Gölü’ne 
döküldüğü delta bölgesi ve çayın aşağı vadisini kapsayan 2.059 ha. alandır. Yerleşim 
birimlerine yakınlığı nedeniyle yoğun insan faaliyetlerine maruz kalmaktadır. Başta 
martı türleri olmak üzere birçok kuş türü için önemli bir barınma ve üreme alanıdır. Yaz 
ördeği (Marmaronetta angustirostris), paspaş pakta (Aythya nyroca), turna (Grus grus) ve 
uzun bacak (Himantopus himantopus) alanda üreyen önemli kanatlı türlerindendir. 1.500 
kadar flamingo göç dönemlerinde yaklaşık iki ay burada kalmaktadırlar. Kış aylarında 
ötücü kuşlar, kuğular ve kaz sürüleri kuş gözlemcilerine doyurucu görüntüler sergilerler 
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010). 

Bendimahi Deltası: Van Gölü’nün kuzeydoğu ucunda, Muradiye ilçesinden Van Gölü’ne 

kadar uzanan ovayı kapsayan yaklaşık 9.266 ha. büyüklüğünde bir alana yayılıdır. Bendimahi 

sazlıkları çok sayıda su kuşunun yaşama alanıdır. Nesli tehlike altında olan ördek türlerinden 

yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris), paspaş pakta (Aythya nyroca) ve dikkuyruk 

(Oxyura leucocephala) burada üremekte ve beslenmektedir. Küçük karabatak, küçük sumru 

ve gülen sumru’da yaşayan kanatlı türlerindendir. Çok sayıda Van Gölü Martısı (Larus 

argentatus) ve Hazar sumrusu (Sterna caspia) yaz aylarında Bendimahi Deltası’nda 

beslenmektedir (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010).  

Doğal Oluşumlar  

Akçalı Travertenleri: Van’ın Başkale ilçe merkezine 137 km. mesafede bulunan Akçalı 
travertenleri; Van-Hakkâri sınırındaki Karacasu ile Zap suyunun birleştiği dereye 19 km. 
uzaklıktaki Akçalı Köyü’nün 2350-2400 m. yükseklikleri arasındadır. Burada bulunan 
travertenler Pamukkale’deki travertenler kadar geniş bir alana yayılmamışlardır. Akçalı 
travertenleri; oluşumu devam eden traverten şekileri ve oluşumunu tamamlamış olan 
travertenler olarak gruplara ayrılabilir. Van’ın gizli kalmış turistik değerlerinden biri 
olan Akçalı travertenleri ziyaretçilerini beklemektedir (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010).  

Başkale Peribacaları-(Vanadokya): Yöre halkı tarafından Vanadokya olarak 
adlandırılan Başkale İlçesi Yavuzlar Köyü’ndeki peribacaları, Van il merkezine 110 km. 
uzaklıkta yer almaktadır. Vanadokya’daki peribacaları Kapadokya’daki peribacalarıyla 
benzerlik göstermektedir. Ancak, Vanadokya’daki peribacaları birbirinden bağımsız gibi 
görünürler. Kayaların rengi açık, üzerindeki şapkaların rengi ise koyudur. Vanadokya 
gizli kalmış, çok az kişi tarafından bilinen, tanıtılamamış doğal varlıklardandır. (Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi, 2010).  

 


