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Öz: Vahşi doğa ve kırsal yerleşmelerin geleceği büyük ölçüde birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Zira kırsal ekonomiyi
iyileştirmeden doğayı koruyamazsınız. Bu bağlamda, Türkiye’deki sulak alanların yaklaşık 1/5’ne sahip ve Dünya
genelinde kabul edilen en önemli kuş göçü yollarından birine yakın olan Van Gölü Havzası, koruma ve kullanma
dengesinin en hassas olduğu alanlardan biridir. Havzada yaklaşık 300 civarında kuş türünün varlığı bölgenin sulak
alanlarını çok daha önemli yapmaktadır. Ancak bölgenin sosyo-ekonomik göstergelerinin Türkiye ortalamasının altında
olması sulak alanların hem korunmasını hem de turizme konu edilme şekillerini daha hassas ve sorunlu hale
getirmektedir. Zira mevcut sulak alanların birçoğunda, kontrolsüz kuş-balık avcılığı ve sazlık alanlarının tahrip edilmesi
en temel sorunlar olarak görülmektedir. Şüphesiz bu durum bölgedeki sulak alanlarının geleceklerini tehdit etmektedir.
Bu kapsamda araştırmaya konu olan Van ili sulak alanlarının mevcut durumlarını ortaya koymak ve geleceklerine dair
yaklaşımlar gerçekleştirmek için, il sınırları içerisinde yer alan ve kısmen de turizme konu olan 4 sulak alan hem SWOT
analizine hem de Prişkin'nin kontrol listesi yaklaşımına tabii tutulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda turizme
konu olma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. İl sınırları içerisinde yer alan sulak alanların 5 tanesi Van Gölü
kıyılarında 7 tanesi ise diğer göl ve akarsu çevrelerinde yer almaktadır. Bu alanlardan özellikle dört tanesinde (Van
Dönemeç, Erçek, Bendimahi ve Van Sulak Alanı) kuş gözlemi yapılabilmektedir. Bu alanlar ulaşılabilirlik, gözlem
noktaları, korunabilme yeterliliği, yöre insanının konuya yaklaşımı, kuş türü ve sayısı gibi birçok değişken açısından
olumlu özelliklere sahiptir. Ancak araştırmaya konu olan sulak alanlar ve diğer alanların tamamında kaçak avlanma,
biyo-kaçakçılık, saz kesimi, amaç dışı kullanım ve su kirliliği gibi konular ön plana çıkan sorunlar olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca mevcut sulak alanların ekolojik taşıma kapasiteleri de değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sulak Alan, Van, Korunan alan, Van Gölü

Abstract: The future of wilderness and rural settlements is highly directly related to each other. Because you can not
protect nature without improving the rural economy. In this context Lake Van Basin that, has Turkey’s wetlands one fifth
and close to one of the most important bird migration routes accepted the world, is one of the areas where the protection
and use balance is most sensitive. The wetlands of the region are much more important, as there are about 300 bird
species in the basin. However, due to the regions socio-economic development below the average of Turkey, both
protection and use for tourism in these wetlands are quite difficult. Hence, in many wetlands, uncontrolled bird-fish
hunting and destruction of reed areas are most fundamental problems. This situation undoubtedly threatens the future of
the wetlands in the region.
In this context, to reveal the current state of wetlands in Van and offer suggestions for their future, SWOT analysis was
made in 4 wetlands located within the provincial borders and partiallay subjected to tourism,The results have been tried
to be used for tourism purposes. Five of the wetlands within the provincial borders are located on the shores of the Van
Lake and seven are located in the other lakes and rivers. Bird observations can be made especially in three of these areas
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(Van Dönemeç, Erçek and Bendimahi Wetlands). These areas have positive characteristics in terms of many variables
such as availability, observation points, protection ability, local people's approach to the subject, bird species and
number. However, the issues such as illegal hunting, bio-smuggling, reed cutting, non-purpose use and water pollution
have been identified as problems in the whole of the wetlands and other areas subject to the investigation. Ecological
transport capacities of existing wetlands have also been assessed.
Keywords: Wetlands, Van, Special area of conservation, Lake Van

1. Giriş
Alternatif turizm faaliyetleri olarak adlandırılan birçok etkinliğe kaynak oluşturan sulak alanlar;
“Tabii veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit
hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere
canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı
kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler” (ResmiGazete, 2014)
şeklinde tarif edilmektedir. Dünya ekosistemi açısından büyük önem taşıyan bu alanlar, zengin bitki ve hayvan
türleri ile yoğun organizma koleksiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlarıdır. Sulak alanlar
bu özelliklerinin dışında bulundukları bölgenin su rejimini düzenlemesi ve iklimin dengelenmesi gibi başka
hayati önemlere de sahiptir. Bunların dışında başta balıkçılık olmak üzere, tarım, hayvancılık, saz kesimi, turba
çıkarılması ve rekreasyonel faaliyetler gibi birçok ekonomik faaliyete de imkân oluşturmaktadır (Eroğlu,
2013).
Turizm alışkanlıklarının değiştiği günümüzde alternatif turizm kaynaklarına yönelim hızla
artmaktadır. Uzun yıllar boyunca deniz-kum-güneş üçlüsünün birincil destinasyonu oluşturmasının ardından
insanlar yeni arayışlar içerisine girmekte ve farklı deneyimler yaşamak arzusuyla yeni turizm çeşitlerine yoğun
talep göstermektedirler. Bu noktada alternatif turizm faaliyetlerinin yürütülebileceği önemli alanlar içerisinde
şüphesiz sulak alanlar da yer almaktadır (Erzen & Aydın, 2017). Zira, doğal güzellikleri, sergiledikleri doğal
yaşam çeşitliliği ve sosyo-ekonomik faydaları açısından her zaman insanları kendilerine çekmiş olan sulak
alanlar, özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Ekolojik denge açısından
son derece önemli olan sulak alanlar, turizm açısından da birçok aktiviteye sahne olmaktadır. Oldukça fazla
sayıda kuş türünü barındıran bu alanlar, başta kuş gözlemciliği (ornitoturizm) olmak üzere, avcılık, kuş
türlerinin fotoğraflanması, balık tutma, su sporları ve çevre yürüyüşleri, atlı geziler gibi birçok atraksiyona ev
sahipliği yapmaktadır (Alaeddinoğlu, 2006).
Bu bağlamda Van Gölü Havzası içerisinde kalan Van İli oldukça zengin bir potansiyel
barındırmaktadır. Türkiye’nin toplam sulak alanın 1/5’ine sahip olan il, adeta bir kuş cennetidir. Van Gölü
Havzasının, Batı Palearktikteki en önemli 3 göç yolundan birisi olan Kuzeydoğu-Güney Göç Rotasına oldukça
yakın olması il sınırları içerisindeki sulak alanlardaki kuş zenginliğini artırmaktadır. Yapılan son
araştırmalarda havzada yaşayan kuş türü sayısı 213 olarak bildirilmekte, ancak ornitolojik araştırmalar
yaygınlaştıkça sayının 300’lere kadar ulaşabileceği düşünülmektedir (Adızel, 1998).
Adeta bir kuş cenneti olan havza, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Endemik, nadir ve
kırmızı listede bulunan türler il sınırları içerisinde görülebildiğinden birçok sulak alanda kuş gözlemi
yapılabilmektedir. Bununla birlikte sulak alanların diğer fauna ve flora zenginlikleri foto-safari, doğa gezileri,
atlı geziler, olta balıkçılığı vs. gibi çok çeşitli etkinliklere olanak sağlayacak potansiyel barındırmaktadır.
Ancak bilinçsiz ve yanlış kullanımlarla karşı karşıya olan bu alanların acil bir planlama ve koruma sürecine
dahil edilmeleri gerekliliği de ortada olan bir durumdur. İl sınırları içerisinde kalan sulak alanlar önemli
problemlerle karşı karşıyadır.
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Van il sınırları içerisinde turizme konu olabilecek çok sayıda Sulak Alan bulunmaktadır. Bunların
bazıları; Erçek Gölü Sulak Alanı (Merkez), Bendimahi Sulak Alanı (Muradiye), Dönemeç (Engil) Sulak Alanı
(Edremit), Van Sazlığı, Karasu Sulak Alanı, Çelebibağ Sulak Alanı (Erciş), Çaldıran Ovası Sulak Alanı
(Çaldıran), Edremit, Sulak Alanı (Edremit), Göründü Sulak Alanı (Gevaş), Yaylı yaka Sulak Alanı (Merkez),
Kaz (Çimenova) Gölü Sulak Alanı (Saray), Ak Göl Sulak Alanı (Özalp), Keşiş (Turna) Gölü Sulak Alanı
(Merkez)’dir. Bu çalışmada ise her biri ayrı bir çalışma konusu olabilecek bu alanlardan sadece ilk dört sulak
alan üzerinden bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışma Van ili sınırları içerisinde yer alan Erçek Gölü Sulak Alanı (Merkez), Bendimahi Sulak Alanı
(Muradiye), Dönemeç (Engil) Sulak Alanı (Edremit) ve Van Gölü Sulak Alanının (Merkez) mevcut durumları
ve turizme konu olabilirliklerini tartışmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen sulak alanlarda konu uzmanları ile
birlikte alan araştırmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular literatürle de desteklenerek, çalışmanın amacına
uygun tespit ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki bulgular, SWOT analizi ve Priskin'in kontrol
listesi yaklaşımıyla elde edilmiş ve sulak alanların turizme konu olma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Priskin’in (2003) kontrol listesi yaklaşımında uzman görüşlerine (peyzaj mimar, coğrafyacı, turizmci,
biyolog, sanat tarihçi, doğa sporları ile uğraşan uzman rehberler gibi) başvurulmuştur. Temel alınan yaklaşıma
bağlı kalınarak söz konusu alanlar; çekim seviyeleri, altyapı destekleri, çevresel bozulma seviyesi ve
ulaşılabilirlik kategorileri altında değerlendirilmiştir. Çekim seviyeleri; bir alanın doğa temelli turizmin
herhangi bir çeşidine konu olabilecek özelliklerini içerecek şekilde, 1’den 10’a kadar puanlandırılmış (1=çok
kötü, 10=çok iyi) ve bu kategori 10 alt maddede derecelendirilmiştir. Alt yapı destekleri ise; turizm alanının
uzun süreli ve sürdürülebilir gelişimi için gerekli olan temel altyapı desteklerini içermektedir. Bu kategorideki
8 alt başlık, evet ve hayır soruları şeklinde düzenlenmiş ve bunların her biri 1’er puan üzerinden
değerlendirilmiştir. Ancak alt başlıklar arasında yer alan gölgelik ve barınaklar 3 puan üzerinden
puanlandırılmıştır. Çevresel bozulma seviyesi ile alanın kendi doğasından ve/veya insanların alana verdiği
zararlardan kaynaklanan bozulmanın ölçülmesi amaçlanmış olup, her bir alan, 10 alt maddede 1’den 10’a kadar
puanlandırılmıştır (1=çok fazla, 10=çok az). Ulaşılabilirlik; ziyaretçiler tarafından deneyimlenen yokuş veya
eğimli yolda yürümekten kaynaklanan zorluğun derecesinden, belirlenen alana ulaşılabilecek yol ve araç
çeşidine kadar birçok faktörü içermektedir. Bu kısmın değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeğine
başvurulmuştur (1=çok olumsuz, 5=çok olumlu) (Alaeddinoğlu, 2006). Sonuç itibariyle elde edilen bulgular
doğrultusunda bu alanların kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda çeşitli öneriler
geliştirilmiştir.
3. Bulgular
3.1.
Sulak Alanların Genel Durumu
3.1.1. Erçek Gölü Sulak Alanı
Van Gölü'nün 30 km doğusunda yer alan göl, bir çöküntü havzası içindedir. Göl yüzeyinin yükseltisi
1.803 m' dir. Yüzölçümü 9.904 ha’dır. Erçek Gölü, doğudan Erçek Ovası, kuzeyden Şeyh Zengi Ovası,
güneyden Irgat Dağları’yla çevrilidir. Kapalı bir göl görünümünde olan Erçek Gölü’nün suyu tuzlu ve sodalıdır
(T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, 2017). Van ili İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
Erçek Gölüne Van-Özalp karayolu ile kolayca ulaşılabilmektedir. Erçek Gölü’nün doğusunda, göle dökülen
Memedik Deresi’nin vadisi uzanmaktadır. Kapalı bir havza durumundaki gölün, maksimum derinliği 40 m,
ortalama Derinliği-18.45 m'dir kadardır. Memedik deresinin göle giriş yaptığı yerde sazlık ve çayırlıklar
mevcuttur. Erçek Gölü kuşlar açısından son derece önemli bir alandır. 2002-2004 yılları arasında yapılan
araştırmada göldeki kuş türü sayısının 179 olduğu ve bunların büyük bir kısmının Red Data Book
kategorilerinde yer aldığı belirtilmiştir (Adızel & Durmuş, 2005). Fakat 2012 yılında Orman ve Su İşleri
Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Erçek Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyoçeşitlilik
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Araştırma Alt Projesi kapsamında 185 tür tespit edilmiştir. Flamingo, Dikkuyruk, Uzunbacak, Kılıçgaga,
Angıt, Yeşilbaş, Sakarca Kazı, Suna, Elmabaş pakta, Karabaş pakta, Kaşıkgaga, Balıkçıllar, Sakarmeke,
Çeltikçi, Ötücü kuğu görülen türlerin bazılarıdır (Durmuş & Adızel, 2013). Alanda her yıl Eylül ayında
Flamingo festivali düzenlenmektedir. Ayrıca gölde Van Gölü endemiği olan İnci Kefali yaşamaktadır†.

Şekil 1: Erçek Gölü Sulak Alanı lokasyonu ve uydu görüntüsü

Sahip olduğu biyoçeşitlilik ve doğal manzarası başta ornito-turizm olmak üzere birçok etkinlik için
elverişli bir ortam hazırlamaktadır. Özellikle 8000 bireylik bir popülasyon ile ilkbahardan sonbahara kadar
burada kalan flamingolar (Durmuş & Adızel, 2013) alanın çekiciliğini artırmaktadır. Bu çekiciliği tanıtmak
için her yıl Eylül ayı içerisinde düzenlenen Erçek Gölü Flamingo Festivali bölgesel çapta büyük ilgi
görmektedir. Doğru tanıtım stratejileri ile bu alan ve etkinlik sadece bölgesel çapta değil ulusal çapta ilgi
çekebilecek bir potansiyele sahiptir.

Foto 1: Erçek Gölü ve Flamingo festivalinden görüntüler

†

İnci Kefali insan müdahalesi sonucu buraya taşınmış ve uyum sağlamıştır.
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Fakat Erçek Sulak Alanı henüz bir yönetim planı ve etkin koruma çalışmalarına sahip değildir. Dünya
ekosisteminde büyük öneme sahip olan bu alanlar ne yazık ki basta yanlış kullanım olmak üzere birçok sorunla
karşı karşıyadır. Bu nedenle alanın yönetim planının bir an önce hazırlanması ve koruma önlemlerinin ve
kontrollerinin artırılması büyük önem arz etmektedir.
3.1.2. Bendimahi Deltası Sulak Alanı:
Van İli Muradiye ilçesi sınırları içerisinde, Van Gölü’nün kuzeydoğu ucunda yer almaktadır.
Muradiye Şelalesinden itibaren başlayan sulak alan içerisinde tarihi Asma Köprü, Şeytan Köprüsü, Eski
Bendimahi Köprüsü bulunmaktadır. Bendimahi Çayının Van Gölüne döküldüğü alanda oluşan delta üzerinde
bulunan geniş sazlık ve bataklık alanlar kuşların üremesi ve yaşaması için uygun alan oluşturmaktadır.

Şekil 2: Bendimahi Deltası Sulak Alanı lokasyonu ve sulak alanı

Alan Van Gölü havzasındaki en önemli sulak alanlardan birisidir. Alanda 2’si endemik 1’i hassas (VU)
olmak üzere toplam 5 balık türü, Yine 1 tanesi tehlike kategorisinde (EN) ve endemik olmak üzere (Bendimahi
kertenkelesi) 4 sürüngen ve 4 amfibi türü belirlenmiştir. Alanda yoğun bir kuş popülasyonu ve çeşitliliği vardır.
Alanda tespit edilen 170 kuş türünden 3 tanesi tehlike kategorisinde (EN), 4 tanesi tehlike sınırında (NT) ve 1
tanesi de hassas (VU) kategorisinde yer almaktadır (T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2018).

Foto 2: Bendimahi Deltası Sulak alanından görünümler
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Zengin biyoçeşitliliği ve içerisinde bulunan tarihi kalıntıların turizm etkinliklerine kaynaklık edecek
değerleri olarak öne çıkan ve Van kentine yaklaşık 65 km, Erciş ilçe merkezine 30 km, Muradiye ilçe
merkezine ise 12 km mesafede bulunan Bendimahi Deltasına Van-Ağrı karayolu ile kolayca ulaşmak
mümkündür.
3.1.3. Dönemeç (Engil) Deltası
Van’ın Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Van Gölü’nün güneydoğu
kıyısında bulunan bu deltayı, Van–Gevaş Karayolu ortadan ikiye ayırmaktadır (Aşur, 2017). Dönemeç Deltası,
içerisinde farklı türlerde kuşların beslenmesi, barınması ve kuluçkaya yatması için Van Gölü kıyısındaki en
önemli havzalardan biridir. Delta alanı sazlık-kamışlık, kumul ve çamur düzlükleri ile kaplıdır (Durmuş &
Adızel, 2013).

Şekil 3: Dönemeç (Engil) Deltası Sulak Alanı lokasyonu ve uydu görüntüsü

Dönemeç (Engil) deltası ve çevresi, dünya ölçeğinde nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeğin
(Oxyura leucocephala) üreme alanlarından biridir. Son araştırmalar bölgede Hazar sumrusunun da (Sterna
caspia) ürediğini gösteriyor. Alanda üreyen diğer kuşlar arasında yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris),
paspaş patka (Aythya nyroca), küçük karabatak (Phalacrocorax aritotelis) ve Van Gölü martısı (Larus
michahellis) da bulunuyor. Alan kuşlar ve su kuşlarının yanı sıra balıklar için de ideal bir yaşama ortamı
oluşturuyor. Dönemeç Deltası, saz ve kamışlıklarla kaplıdır. Sazların bittiği noktalarda otlaklar deltanın
kenarlarına doğru yayılmış durumdadır (Adızel, 1998).
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Foto 3: Dönemeç(Engil) Deltası Sulak alanından görünümler

Alanın hemen Kuzeybatı ucunda bulunan Dilkaya Höyüğü bulunmaktadır. Urartulara ait tarihi bir
kalıntı olan bu höyük alana jeoarkeolojik bir değer de katmaktadır. Öte yandan höyüğün bulunduğu alandan
itibaren başlayan kıyı oku oluşumu üzerine Edremit Belediyesi tarafından oluşturulan plaj ne yazık ki buradaki
hassas ekosistemi tehdit etmektedir. Van-Gevaş karayolunun sulak alanı ikiye bölmesinin olumsuz etkilerine
birde bu yatırım nedeniyle buraya gerçekleşen yoğun insan ziyareti riski oldukça artırmaktadır. Yönetim
planından yoksun olan Dönemeç Deltası Sulak Alanın da bir an önce planlama ve koruma çalışmalarının
tamamlanması oldukça mühimdir.
3.1.4. Van (Sazlığı) Sulak Alanı
Van Sazlığı olarak da isimlendirilen Van Sulak Alanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Edremit İlçe
Merkezi arasındaki kıyı şeridinde bulunan sazlık ve bataklık alanı kapsamaktadır. Şehirle neredeyse içi içe
bulunan bu sulak alan aşırı insan müdahalesi ile karşı karşıya kalmış ve parçalanmıştır. Bugün Eski Van şehri
ile Van Gölü arasında kalan saha ve Van İskelesine kadar uzanan alanı ifade etmektedir.
Van Gölü’nün doğu kıyısında 18.3km² alana sahip olan sulak alan Akköprü Deresi’nin göle döküldüğü
deltada yer almaktadır. Çok sayıda kuşun yaşama ve üreme alanı olan Van Sazlıkları Van şehrine yakınlığı
nedeniyle aşırı kirlilik ve yerleşime açılma tehdidi ile karşı karşıyadır. Alan biyofiziksel parametrelerden; su
varlığı, bitki örtüsü, komşu manzara, topografik çeşitlilik ve kültürel değişkenlere (Van Kalesi, Kaya Çelebi
Camii, Hüsrev Paşa İmareti, Ulu Camii gibi) sahip (Aşur, 2017) olması turizm çekiciliğini artırmaktadır.
Alanda tespit edilen 3 sürüngen türü mevcuttur. Alan göl kıyısında olmasından dolayı ve göl ile bağlantısından
dolayı endemik inci kefalini de barındırır. Alanda 3 balık türü (1 tanesi endemik ve yakın tehdit altında (NT)),
2 amfibi, 2 memeli ve 44 kuş türü bulunmaktadır (T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2018)
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Şekil 4. Van (Sazlığı) Sulak Alanı Lokasyonu ve Uydu Görüntüsü

Gerek doğal zenginliği gerekse de tarihi zenginliği açısından entegre turizm etkinliklerinin
düzenlenebileceği bu alan ne yazık ki en fazla tehdit altında olan sulak alandır. Saz kesimi, avcılık, yumurta
toplama, yoğun insan faaliyetleri, kirlilik ve aşırı otlatma başta gelen tehditlerdir. Öte yandan Van Gölü Sahil
Yolu projesi ve göl seviye yükselmelerine karşı bir önlem olarak kıyı şeridine büyük kaya parçalarının
dökülmesi sulak alan ekosistemini tehlikeye sokmaktadır. Diğer sulak alanlarda olduğu gibi Van Sulan Alanı
için de yönetim planının hazırlanması ve koruma faaliyetlerinin daha hassas ve yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

Foto 4: Van Sulak Alanından görünümler. İkinci fotoğraf yapılaşma tehdidini ortaya koymaktadır.

3.2.

Sulak Alanlar Swot Analizi

Çalışmamızda ele aldığımız dört sulak alan birlikte SWOT analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir.
Sulak alanların dördünün de Güçlü ve Zayıf yönleri ile Fırsat ve Tehditleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Araştırmaya konu olan sulak alanların tamamının ulaşılabilir olduğu ve Van Sulak alanı hariç büyük ölçüde
bozulmamış alanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Ancak bu nokta da Van Sulak Alanı ve yakın çevresinde yer
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alan Eski Van Kentine özel bir parantez açılması gerekmektedir. Şöyle ki, eski kent dokuları modern turizmin
başlangıcından günümüze her dönem turizme konu olmuşlardır. Eski kent dokuları veya farklı tarihi mekanlar
turizme doğru konu edildikleri sürece insan ve doğa kaynaklı tehditlere karşı korunabilirler.
Ancak eski Van Kenti'ndeki durum çok daha özel ve bir o kadarda hassastır. Çünkü kent bir tarafta
sırtını oldukça görkemli bir kütleye (Van Kalesi) yaslamışken bir yandan da Van Gölüne kadar uzanan ve
tamamen doğal yaşamı temsil eden orijinal bir bütünlüğü temsil etmektedir. Dolayısıyla Van Gölünden
başlayarak Eski Van Kenti, Van Kalesi ve yakın çevresi bir bütün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.
Doğa, tarih ve kültürün birlikte bütünleştiği ve fantastik bir alana dönüştüğü kent ve çevresi bu kapsamda ele
alınırsa ortaya çıkan ürün Van'ın en önemli çekim alanı olabilir. Çünkü Van Sulak alanı ve yakın çevresi
birlikte düşünüldüğü zaman gerçek bir turistik ürün olarak değerlendirilebilir.
SWOT analizi incelendiğinde bölgedeki kuş çeşidi ve sayılarının fazla olması, yılın büyük bir
bölümünde turizme konu olabilme potansiyeli, çok nadir kuş türlerinin varlığı, gözlem noktaları, korunabilme
yeterliliği, son yıllarda yöre insanının giderek artan bir oranda kuşlara sahip çıkma yaklaşımları ve diğer
değişkenler bölge açısından olumlu yaklaşımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak bu olumlu yaklaşımların
aksine birçok zayıf ve tehdit niteliğinde değişkenlerin olması sulak alanların turizm adına kullanılmasını
kısıtlamaktadır. Bu kısıtlılıkların başında, sulak alanların çevrelerinde giderek yaygınlaşan konutlar, alt ve
üstyapı noktasındaki eksiklikler, bilinçsiz ve kaçak avlanma, her ne kadar koruma konusunda iyileşme olsa da
yöre insanının (Erçek hariç) yeterli bilince sahip olmayışı, biyo-kaçakçılık, saz kesimi, amaç dışı kullanım ve
su kirliliği gibi değişkenler sıralanabilir.
Çizelge 1. Swot Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
•
Kolay ulaşılabilir olması
•
Çevresel olarak az bozulmuş olmaları
•
Bölgesel düzeyde her yıl flamingo festivalinin
yapılıyor olması
•
OSİ tarafından “Biyoçeşitlilik envanteri” hazırlanmış
olması
•
Yerel halkın doğa turizmi faaliyetlerine olumlu
bakması
•
Halkın doğa turizmi faaliyetleriyle geçim sağlamak
istiyor olması
•
Yöre halkının genç nüfustan oluşması
•
Kadınların doğa turizmi faaliyetlerinde yer almasına
sıcak bakması
•
Yörede kültürel değerler varlığı
•
Turizm geçmişinin (kültürünün) eskilere dayanması
FIRSATLAR
•
Her mevsimde farklı ekoturizm faaliyetlerinin
yapılabileceği potansiyele sahip olma,
•
Kuş türü çeşitliliği
•
Endemik tür varlığı
•
Sazlıkların varlığı
•
Zengin biyoçeşitlilik
•
Kuş gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı faaliyetlerine
uygun olması
•
İnci kefali ve sazan gibi balıkların yetişiyor olması
•
Dünya ölçeğinde nesli tehdit altında olan kuş
türlerinin varlığı
•
Birçok kuş türünün göç döneminde uğrak yeri
olmaları

ZAYIF YÖNLER
•
Bilinirliğinin bölgesel düzeyde olması
•
Flamingo festivalinin bölgesel düzeyde yapılıyor
olması,
•
Konaklama yerlerinin yetersizliği,
•
Yerel halkın doğayı koruma bilincinin yeterince
gelişmemiş olmaması,
•
Doğa turizmi yapılabilmesi için gerekli alt ve üst yapının
olmaması
•
Doğal kaynakların yeterince korunamaması ve
bilinçsizce kullanım
•
Kadınların doğa turizmi faaliyetlerinde yer almasına
sıcak bakmaması
•
Yönetim planının henüz hazırlanmamış olması
•
Turizmle ilgili mevcutta yetişmiş personel ve gelişmiş
hizmet sektörünün olmaması
TEHDİTLER
•
Bilinçsiz ve kaçak avlanma
•
Sazlıklarda ve göl kıyılarında tarım arazisi varlığı
•
Bilinçsiz ve aşırı otlatma
•
Antropojen etkilerle kırmızı listedeki kuşların yok olma
riskiyle karşı karşıya kalması
•
Bitki ve hayvan türlerine yönelik yasadışı ticaretin ve
kaçakçılığın artması, yanlış alan kullanımları sonucu
sazlık, kuş varlığı ve endemik türlerin zarar görmesi,
•
Karayolu koridorunun sazlık lekelerini bölmesi sonucu
yok olma tehdidi altında olması
•
Trafiğin sebep olduğu hava ve çevre kirliliği
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Çizelge 2. Potansiyel ve Gerçekleşen Etkinlikler

X

Dağ-Yayla Gezisi İmkânı

X

X

X

Peyzaj Güzelliği/Fotosafari

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Kelebek Gözlemciliği
Kuş Gözlemciliği İmkânı

X

X

Sportif Olta Balıkçılığı

X

X

Şelalenin Varlığı
Yaban Hayatı Gözlemi
İlginç Ekosistemler
Sualtı Yaşamı Gözleme İmkânı
Endemik Bitkilerin Gözlemi
Dokusu Bozulmamış Kırsal Miras Gezisi
Tarihi Eserler, Sit Alanı
Jeolojik Ve Jeomorfolojik Değerler
Atla Geziye Uygun

X
X

3.3.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

Kontrol Listesi Analizi

Kontrol listesi analizinde sulak alanlar dört farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki çekim
seviyesi üzerinedir. Söz konusu bölümde, manzara çeşitliliği, manzaranın görünüm kalitesi, göl veya sulak
arazi kütlesi ile bu yerler tarafından korunan kıyılar ve rekreasyon olanakları sırasıyla 8.75, 8.75, 8.25, ve 8
ortalama dereceleri ile önemli çekim seviyesi göstergeleri olurlar iken, kayalıklı kıyı veya uçurum, alanın
jeolojik özelliği ve flora çeşitliliği 5, 5.75 ve 6 ortalama dereceleri ile en düşük değerli çekim özellikleri
olmuştur. Uzman görüşleri ile yapılan gözlem ve elde edilen araştırma bulguları sahanın tamamının çekim
seviyesinin uluslararası standartlara yakın olduğu şeklindedir.
Sulak alanların kaynak derecelendirilmesinde diğer önemli bir başlık altyapı desteğidir. Çünkü bir
alanın ziyaret edilmesinde asıl belirleyici faktörlerden biri de o alanın sunduğu altyapı olanaklarıdır.
Çekiciliğin eşsizliği ne kadar anlamlı ise altyapının varlığı ve kalitesi de o denli önemlidir. Gerçekleştirilen
araştırma ve elde edilen istatistiki bulgular, alanların tamamında genel olarak temiz içme suyu, telefon ve acil
yardım için uygun yerlerin varlığı, gölgelik veya barınak/korunak olanaklarının yeterli düzeyde olduğunu
gösterirken, tuvalet ve özellikle engelliler için gerekli düzenlemeler konusunda oldukça yetersiz olduğu
anlaşılmaktadır.
Turizmle ilgili çalışmaların büyük çoğunluğu göstermektedir ki çevre turizmin en önemli bileşenini
oluşturmaktadır. Çevre turizme doğrudan kaynaklık ederken turizmin olumlu veya olumsuz etkileri de
doğrudan çevreye olmaktadır (Alaeddinoğlu ve diğ., 2011). Bu bağlamda araştırmanın evrenini oluşturan sulak
alanlar incelendiğinde, doğal kaynakların çevresel bozulma dereceleriyle ilgili betimleyici istatistikleri
konunun uzmanları tarafından doldurulan formlarda görmek mümkündür. Kontrol listesi analiz formlarında
doğal kaynakların çevresel bozulma derecelerine ilişkin tanımlayıcı 10 soruya cevap aranmıştır. Kaynakların
her birine yapılan bu tanımlama ve derecelendirme çalışmalarında kullanılan sorular alt başlıklarla
desteklenmiştir. Toplamda 10 soru ve maksimum 10 puan üzerinden sağlıklı bir değerlendirme yapılacağı
düşüncesi, üst başlıkların daha kapsayıcı olmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda yapılan derecelendirme
neticesinde yabani otlar, maraz, erozyon, kumulların yıkılma ve harap edilme derecesi konularında önemli
sıkıntıların olmadığı sonucu ortaya çıkarken, başta inşa edilmiş yapılar olmak üzere çöp/döküntü, bitkilerin
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ayakla çiğnenmesi, izler/patikalar ve yangın etkisi en önemli çevresel bozucu etkenler olarak saptanılmıştır.
Öte yandan dört sulak alan içerisinde tüm değişkenler bazında en fazla çevresel bozulma etkilerinin görüldüğü
sulak alanın da Van Sulak Alanı olduğu belirlenmiştir.
Kırsal turizme konu olan alanlar ziyaretçi çekmede birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorluklardan
biri de hiç şüphe yok ki turist pazarı ile çekiciliğin yer aldığı alan arasındaki ulaşılabilirlik (mesafe, zaman,
kullanılan ulaşım şekli ve araç) ilişkisidir. Dolayısıyla ulaşılabilirlik konusunda bir turist için iki temel sorunun
cevabı önemlidir. Bunlardan ilki, gideceğim yere kaç saatlik bir yolculuk yapmam gerekir, ikincisi ise,
gideceğim yere kaç km yol kat etmem gerekiyor sorularıdır. Ayrıca çekiciliğin olduğu alana kadar ulaşım
imkânı var mı ve bir turun parçası olabilir mi? gibi sorular da önemlidir (Alaeddinoğlu, Avşin, & Yılmaz,
2016). Bu bağlamda araştırma konusunu oluşturan sulak alanlara dair uzmanların değerlendirme sonuçlarına
bakıldığında şehir merkezine yakınlık noktasında Bendimahi Deltası orta derece yakınlıkta iken diğer üç
merkez çok yakın konumlarda bulunmaktadır. Bir turun parçası olabilme, seyahat güzergâh tipi ve rahatlığı ve
her türlü araçla ulaşım konularında merkezlerin durumu çok iyi olarak belirtilirken birkaç adım yürüme
mesafesine kadar araçla yaklaşılabilmektedir.
4. Sonuç
Van ilinde bulunan sulak alanların turizme konu olabilme düzeylerini incelemeyi amaçlayan bu
çalışmada iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlardan ilki, Prişkin'in kontrol listesi yaklaşımı, diğeri ise SWOT
analizidir. Kaynakların mevcut potansiyellerinin değerlendirilmesi ve belli ölçüde sınıflandırılması işlemlerini
amaçlayan bu çalışmada koruma ve kullanma konusunda bulgulara ulaşılmıştır. Sulak alanlardan 3'ünün
çevresel bozulma derecesinin düşük olduğunu ve seyahate temel neden oluşturabilecek çekim seviyesi
bulundurduğunu gözlemlenmiştir. Her ne kadar altyapı desteklerine ilişkin değerler düşük çıksa da bu faktör
bölgeye yapılacak yatırımlarla ortadan kaldırılabilecek bir konudur. Turizm karar vericilerinin çevresel
bozulmaya neden olan, ancak turizm amaçlı olmayan yapıların varlığı konusuna çözüm getirmeleri
gerekmektedir. Alt yapı destekleri ile ilgili olarak da; engelliler için erişim kolaylıkları ve çöp kutularının
konulması sağlanmalıdır. Ayrıca tur güzergahları belirlenerek haritaları hazırlanmalı ve yürüyüş rotalarının
Yer Belirleme Sistemi ile uyduya tanıtımı yapılmalıdır. Öte yandan, erişilebilirliğin arttırılması amacıyla
yollarda iyileştirme çalışmalarının yapılması kaçınılmaz görünmektedir. Nitekim çalışma alanını
deneyimleyen turistlerle ilgili yapılan araştırma sonuçları seyahatçilerin çekim seviyelerinin göreli olarak
yüksek, çevresel bozulma düzeyinin düşük, altyapı desteklerinin ve ulaşımın yeterli olduğu alanları ziyaret
etme eğiliminde olduklarını göstermektedir (Alaeddinoğlu, Avşin, & Yılmaz, 2016). Bu sonuçlar da doğal
kaynakların sınıflandırılmasıyla ilgili bulguları doğrular niteliktedir. Esas olarak araştırma bulgularına göre,
sulak alanların sürdürülebilir bir çerçevede etkin kullanılması ve yöre halkının bu kaynaklardan maksimum
bir kazanç elde etmesi esasına göre planlanması zorunluluğu vardır. Ayrıca, kaçak avlanma ve sazlıkların
tahribatı konuları başta olmak üzere bilinçlendirme, sahaların kaynak değerleri ve biyolojik çeşitliliğinin
gözetilerek zonlama çalışmalarının yapılması koruma ve kullanma dengesi açısından önemlidir. Şüphesiz
sulak alanlardan elde edilecek gelirin, yine sahaların korunmasına yönelik çalışmalar için geri dönüşüm
mekanizması olarak kurulması gerektiği unutulmamalıdır.
İldeki sulak alan kaynakları orta ve üst düzey doğa temelli turizm gelişim potansiyeli barındırmaktadır.
Dolayısıyla turizm gelişim potansiyelinin yüksek olduğu ve göreli olarak az bozulmuş alanların bulunduğu
araştırma alanının, turizm karar vericiler tarafından bir doğa temelli turizm bölgesi yaratılabilmesi için, kamu
ve özel sektör işbirliğinin sağlandığı planlı bir yaklaşım içerisinde değerlendirilmesine ihtiyacı vardır. Bu
değerlendirmeye araştırma alanının, tarihi ve kültürel değerler noktasındaki zenginliği, farklı coğrafik
özellikleri, manzaranın görünüm kalitesi, iklimi ve biyolojik çeşitliliği gibi ekoturizm için gerekli olan
değişkenlerinde eklenmesi gerekmektedir. Sulak alanlar çevrelerinde kıyılar, flora ve fauna gibi biyolojik
çeşitlilik, kanyon gibi ilginç jeomorfolojik oluşumlar barındırmaktadır. Bu değerler ve yukarıda belirtilen diğer
kaynaklar bir bütün olarak başta ekoturizm (dağ ve doğa yürüyüşleri, yaban hayatını gözlemlenmesi sporları,
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bitki inceleme ve kuş gözlemleme) olmak üzere pek çok turizm çeşidinin bir arada yapılabilmesine imkân
tanımaktadır.
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