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TATVAN, AHLAT VE ADİLCEVAZ İLÇELERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER      

 Tatvan'ın Tarihi 

Uzun bir geçmişe sahip olan Tatvan, ilk çağlardan itibaren çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. 

Büyük İskender, Dara, Selçuklu Hükümdarı Alparslan, Timur, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan 

Süleyman, Şah İsmail ve IV. Murat’ın ordularına geçit görevi yapmıştır. Osmanlı hükümdarları İran 

seferlerine çıktıklarında Tatvan’dan önemli oranda istifade etmiştirler. Hatta, İran seferi sırasında Kanuni 

Sultan Süleyman’ın, Van Gölünün güney batısına düşen bu limanda, bir tersane yaptırdığı bilinmektedir. 

 

Araştırmalar sonucunda elde edilen belgelerden ve eski kaynaklardaki bilgilerden anlaşıldığı 

kadarıyla, ilçe ve çevresinin ilk sakinleri Subarlar’dır. Daha sonra Hurriler ve Hititler ile bunlara bağlı 

çeşitli boylar Tatvan’a hakim olmuşlardır. M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren Urartular, Van ve çevresi ile birlikte 

Tatvan’da üç asır boyunca egemenlik kurmuşlardır. 1071’deki Malazgirt Meydan Savaşından sonra Tatvan; 

Selçukluların hakimiyetine geçmiştir ve bu durum M.S. 1200’lere kadar devam etmiştir. 

 

Tatvan’ın tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olay ise bölgede Osmanlı hakimiyetinin 

başlamasıdır. 1514 tarihli Çaldıran Savaşında İran ordusunu bozguna uğratan Osmanlı ordusunun bu 

başarısından sonra Doğu Anadolu topraklarının büyük bir bölümü Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.  

  

Tatvan isminin ne zaman ve kimler tarafından verildiği bilinmemektedir. Ancak Evliya Çelebi, 

Rahova (Rahva) Ovasından doğuya doğru üç saat yürüdükten sonra Taht-ı Van kalesine ulaşıldığını ve 

buraya yöre halkının Tatvan adını verdiklerini kaydetmektedir. 
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Yakın geçmişte ise Tatvan ilçesi Küçüksu Nahiyesinde 1879’da kurulmuş bir köy görünümündedir. 

Bu gelişme bir tesadüf eseri olmayıp, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, yani 93 harbi ile ilişkilidir. 93 Harbi 

sırasında ve sonrasında Doğu Anadolu Bölgesinde önemli oranda nüfus hareketleri meydana gelmiş ve 

kuzeyden aşağılara doğru yoğun bir göç yaşanmıştı. Rusların işgal ettikleri bölgelerden içerilere doğru göç 

eden insanlar, Osmanlı Hükümeti tarafından iç kesimlere yerleştirilmişlerdir. Muhtemelen Tatvan’daki söz 

konusu iskan olaylarının, bahsi geçen göçlerle yakın bir ilişkisi vardır. 

  

1918 yılında Bitlis iline bağlı bir nahiye merkezi durumunda olan Tatvan, 1936 yılında ilçeye 

dönüştürüldü. XX.Yy başlarında küçük bir köy görüntüsü veren Tatvan, daha sonra hızlı bir gelişme 

göstermiştir. Sürekli bir ilerlemeye paralel olarak ilçe teşkilatına kavuştuğunda, Karşıyaka Mahallesinde 

bulunun idare binaları 1946 Haziran’ında Tuğ Mahallesine taşınmıştır. 

  

Tatvan, ilçe olduğu dönemde yaklaşık üç yüz nüfuslu küçük bir kırsal yerleşmeydi. 1950’de 3.179 

olan nüfus, 1965’te 10 bini, 1970’te 20 bini, 1980’de 40 bini, 1985’te 50 bini aşmıştır. Nüfusun hızla 

artmasında Tatvan’ın bir ulaşım ve konaklama merkezine dönüşmesi, ayrıca bazı göçer aşiretlerinin buraya 

yerleşmesi önemli rol oynamıştır. Yine Tatvan’ın Van’a ve İran’a ulaşımı sağlayan bir liman kenti olması 

da gelişmesine etki eden önemli faktörlerden biridir. Tatvan’da kalıntı halinde de olsa varlığını 
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koruyabilmiş tarihi eserlere rastlamak mümkündür. Tatvan’da tarihi eserlerin dağılımı konusunda 

karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: 11 kale, 5 camii, 4 kervansaray, 2 kümbet, 2 çeşme, 2 köprü, 3 tarihi 

ev, 4 tarihi mağara ve 54 kilise. Kilise sayısının bu kadar fazla olması Hıristiyan dinine mensup Ermeni 

nüfusunun fazla olduğu anlamına gelmemelidir. Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu vilayetlerin başında 

Bitlis gelmekle birlikte, 93 harbinden önce Bitlis’te 45.600 Müslüman nüfusa karşılık, Ermeniler de dahil 

bütün Hıristiyanların miktarı 15.200 kişidir. Bu da yaklaşık olarak %30’luk bir oranı ifade etmektedir. 93 

Harbi sonrası dönemde de bu oran bir miktar artış göstermekle birlikte, bir önceki döneme yakındır. Doğu 

Anadolu bölgesi genelinde ise, bu oran aynı dönemlerde %18 dolaylarındır. 93 Harbinin etkisi azaldıktan 

sonra Ermeni nüfusunda giderek bir azalma meydana gelmiştir. Bu tarihten sonra bölgenin bazı köylerinde 

Ermeniler ağırlıklı olarak yaşamakta idiler. Söz konusu 54 kilisenin tamamına yakınının köylerde 

bulunuyor olması da bu tezi doğrulamaktadır. 

 

Ahlat'ın Tarihi 

Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat –Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut dağları 

arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis İline bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir. 

Asya’dan Anadolu’ya (Dolayısı ile Avrupa’ya) uzanan yolların üzerinde bulunması, Doğu Anadolu’ya göre 

ılıman iklimi, bereketli toprakları, bina yapımına elverişli yapı malzemesi olan Ahlat taşı ve su kaynakları 

ile tarihin her döneminde bölgedeki büyük güçlerin dikkatini çekmiştir. Bu nedenle tarihi süreç içindeki 

işgaller ve yağmalamalar, daima önemli yerleşim yeri olan Ahlat toprakları üzerinde kurulan ileri 

medeniyetlere ait tarihi eserlerin, her el değiştirmede tahrip olmasına neden olmuştur. 

 

Tarihin uzunca bir dönemi ile birlikte özellikle Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerindeki en 

önemli tarihi tanığı olan ve sinesinde o döneme ait izleri 1000 yıldır büyük bir özenle koruyan Ahlat, her 

ne hikmetse unutulmuşluğa terk edildikçe direnmiş,” Ben burada Anadolu Türk tarihinin en önemli 
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tanığıyım.” mesajını tekrarlayıp durmuştur. Yüzlerce yıl sesini önemseyen çıkmamış, evin en sevgili 

çocuğu olması gerekirken sokağa, kendi haline terk edilmiştir. 

 

Ahlat’ta, Urartular ve Urartulardan önceki dönem ile ilgili ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Beygu; 

Urartuları Turan Kavminden Orarto yahut Lortho olarak tanımlar ve M.Ö. 900 yılında doğudan gelerek 

Ahlat’a hakim olduklarını yazar. Urartular Tuşba (Van) şehrini kendilerine başkent yapmışlardır. Ancak; 

Anadolu’da Urartuların hakimiyeti Asurlulardan aldıklarını biliyoruz. Bu nedenle Ahlat’ta, Urartu öncesi 

Asur egemenliğinin bulunması gerekir. Urartu Devleti Anadolu’daki hakimiyet mücadelesinde zayıf 

düşünce hakimiyeti altındaki yerlerin bir bölümü M.Ö. 6.yüzyıldan itibaren Medler’in eline geçer. Ahlat’ta 

M.Ö. 6.yüzyıldan itibaren önce Med, sonra da Perslerin hakimiyeti altına geçer. 

 

             Persler ile Makedonya Kralı Büyük İskender arasındaki savaşı kazanan Büyük İskender Perslerin 

elinde bulunan Anadolu toprakları ile birlikte Ahlat’ı da hakimiyeti altına alır. M.Ö. 328’de İskender’in 

Babil Satrabı Slevkos’a bağlanan Ahlat, daha sonra Partların eline geçer. 395’te Büyük Roma 

İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra Ahlat Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans İmp.) 

hakimiyet sahasındaki topraklara katılır.  

 

               639 – 640 yılından itibaren bölgeyi Müslüman Arap İmparatorluğu denetimine almak isteyen 

Halife Hz. Ömer’in El- Cezire kumandanı İyaz Bin Ganem, komutanlarından Halit Bin Velid’i bu alana 

gönderir. Ahlat bu şekilde feth edilir. Abbasîlerin idaresi zayıflayınca Şehir tekrar Doğu Roma 

İmparatorluğu’nun eline geçti. 1040 yılından itibaren Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan 

Selçuk Bey’in torunları Tuğrul Bey ve İbrahim Yınal, Azerbaycan ve havalisini ele geçirirken aynı 

kuvvetlerin devamı da Ahlat’ı ele geçirirler. Doğu Roma ile İslam İmparatorluğu arasında zaman zaman el 

değiştiren Ahlat, bir arada Güney Doğu Anadolu’da bir beylik kurmuş olan Mervanilerin eline geçse de 

1061 yılından itibaren Asya’dan Anadolu’ya göç eden ve kendilerine yeni bir yurt edinmek isteyen Türkler 

tarafından ele geçirilir. 
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               Anadolu’yu yurt edinmek isteyen bu Türk güçleri Ahlat’ta kurdukları garnizonuyla burayı üs 

ederek Anadolu’nun diğer yerlerine de akınlar yapmışlardır. Türklerin Anadolu içlerindeki bu ilerlemeleri 

Doğu Roma İmparatorluğu’nu rahatsız etmiş ve Anadolu’da hakimiyet mücadelesi içindeki bu iki büyük 

güç 1071’de savaşmışlardır. Alp Arslan Halep’i feth edip Mısır Fatımileri üzerine yürürken Bizans’tan 

gelen elçi Ahlat, Erciş ve Menbiç şehirlerinin derhal teslimini istemiş. İsteği reddeden Alp Arslan Ahlat’ta 

bulunan Afşin Bey’den Bizans orduları hakkında bilgi istemiştir. Sultanın henüz gelmediğini sanan 

İmparator durumu öğrenmek için Ermeni kumandanı Basil’i (Basileuks) gönderir. Fakat Ahlat Garnizonu 

bu kuvvetleri esir ve katletmek sureti ile öyle bir yok eyler ki; İmparatora haber verecek bir kimse kalmaz. 

1071 yılında yapılan bu savaşta Ahlat’ın ve Ahlat’taki garnizonun önemi çok büyüktür. Savaş bölge coğrafi 

olarak da incelendiğinde, Ahlat’tan yola çıkan Selçuklu kuvvetleri ile onları Malazgirt Ovası’nda bekleyen 

Doğu Roma ordusu arasındaki ilk savaşların Ahlat – Malazgirt arasındaki engebeli alanlarda yapılmış 

olması kuvvetle muhtemeldir. Sonuçta savaşı kazanan Alparslan Ahlatlıların büyük ganimet elde etmesini 

sağladı. Ardından Ahlat, Selçuklulara bağlı Diyarbakır emirlerine bağlandı. Bu emirler tarafından 

kendilerine zulüm yapılması üzerine Alp Arslan’ın amcazadesi, Merent emiri İsmail’den yardım istediler. 

İsmail adaleti ve iktidarı ile meşhur vezirlerinden Sokman’ı Ahlat’a emir atadı. Bu şekilde Sokman – 

Sökmen- Sekmen- tarafından 1100 yılından itibaren Ahlat’ta Selçuklulara bağlı Ahlat Şahlar (Sökmen 

Şahlar ya da Ermen Şahlar da denir.) kuruldu. 
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 Adilcevaz Tarihi 

Adilcevaz’ın tarihi Kalkolitik (taş-bakır devri) döneme kadar uzanmaktadır. Bu dönem M.Ö. 6000 

–M. Ö 2500 yıllarını kapsar. Bu dönemin hemen ardından Adilcevaz da görülen ilk tarihi kavim Hurilerdir. 

Hurriler Anadolu’ya Kafkasya dan gelip yerleşmişlerdir. Hurilerin bu bölgede bulundukları dönem Tunç 

devridir. (M.Ö 2500-M. Ö 1200) Bu dönemde bölgeye Hatti denilmektedir. Tunç devrinin sonlarına doğru 

Hatti denilen coğrafyada Hitit kabileleri Mitanni Krallığını kurarlar. (M.Ö 1700) Bu sıralar Mezopotamya 

da Asurlular hüküm sürmekte ve bölge ile yakından ilgilenmektedirler. Asurlular bu dönemde Anadolu da 

ticaret kolonileri kurmuşlar ve çivi yazısını da Anadolu’ya getirip tanıtmışlardır. Böylece Anadolu da tarih 

öncesi devirler biter , Tarihi Devirler başlar. 

M.Ö XIII.YY da bölgede Uruatri-Nairi konfederasyonları dönemi görülür. Bu dönemin sonunda 

Van Gölü’nün çevresinde Urartu Devleti kurulur. (M.Ö 831) Urartu Devleti bölgeyi Asur istilasından 

kurtarır. Adilcevaz’ın 6 km kuzeyinde 2270 m yüksekliğindeki Kef kalesi, Urartulardan günümüze kadar 

gelen en önemli eserlerden biridir. Urartu hakimiyeti M.Ö 612 ye kadar sürmüştür. Daha sonra bölgeye 

sırasıyla, önce Kafkasya’dan gelen İskit Türkleri, arkasından da İran’dan gelen Medler ve Persler hakim 

olur. Pers imparatorluğunun hakimiyeti M.Ö 555 den M.Ö 331 e kadar devam eder. Bu sırada Makedonya 

da tarihin en büyük devletlerinden birini kuran büyük İskender Doğu seferine çıkar ve bütün Anadolu ile 

birlikte Adilcevaz’dan da Persleri çıkartıp atar. Hızını alamayan büyük İskender, İran ve Hindistan’da da 

Persleri mağlup edip Pers İmparatorluğunu tarihin tozlu raflarına gömer. Büyük İskender’in ölümü üzerine 

bölge onun komutanlarından Selevkos’a kalır. Selevkos’un kurduğu kendi adıyla anılan krallık, bölgeye 

M.Ö 64 yılına kadar hakim olur. Büyük İskender ile başlayıp Selevkoslar Krallığının yıkılmasına kadar ki 

geçen döneme “Helenistik Dönem” denir. Helenistik dönem yine Avrupa da kurulmuş olan bir başka 

ihtişamlı güç Roma İmparatorluğu tarafından sona erer. Roma imparatorluğu kavimler göçü sonucu ikiye 

parçalanmasına kadar, Anadolu’yla birlikte Adilcevaz’a da hakim olur. Roma İmparatorluğu’nun 

hakimiyetinin ilk yıllarında Kafkasya’da kurulan Part İmparatorluğu ile bölgede büyük bir mücadeleye 

girer. Bu mücadele M.Ö 64‘ten M.Ö 33. yılına kadar devam eder. M.Ö 33. yılında hakimiyet tamamen 

Roma İmparatorluğuna geçer. Yukarıda belirttiğimiz gibi Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden 
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sonra bölgeye Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu hakim olur. (395) Bizans’ın bölgeye tam hakimiyeti 

640 yılına kadar devam eder. Bundan sonra bölgede hakimiyet Bizans ile Müslüman Araplar arasında el 

değiştirir. 

Bölgeye Müslüman orduları ilk defa Hz. Ömer’in halifeliği döneminde ayak basarlar. Halife’nin 

komutanı İyaz bin Gamen Adilcevaz ve Ahlat’ı Bizans’ın elinden alır. (640) Daha sonra Emevi sultanı Hz. 

Muaviye İstanbul’u kuşatmaya giderken geçici bir süre Adilcevaz ve Ahlat’a hakim olur. (675) Müslüman 

orduların bölgeye ilgisi Abbasiler döneminde artar. Abbasi ordusundaki Türk komutanlar Doğu, Güney 

Doğu ve Akdeniz bölgelerini Bizans’tan alıp Bizans’la Abbasiler arasında Avasım (sınır kentler) kurarlar. 

(800) Abbasilerin bu hakimiyeti 935 yılına kadar devam eder. Bu tarihten sonra bölge tekrar Bizans’ın 

hakimiyetine geçer. Çünkü Abbasiler siyasi güçlerini kaybetmişlerdir 

Müslüman Türklerin bölgeye ilgisi Büyük Selçuklu Devleti döneminde başlar. Büyük Selçuklu 

Sultanı Tuğrul Bey’in kardeşi olan Çağrı Bey Doğu Anadolu ya seferler düzenler. (1018) Bu sırada bölge 

Bizans hakimiyetindeki Mervanoğulları’nın ve Vaspurakan Ermeni prensliğinin sınırı durumundadır. Çağrı 

bey yaptığı seferlerle Van Gölünün çevresine uzun süre hakim olur. Bölgenin tam olarak Türklerin eline 

geçişi 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt meydan savaşından sonra olur. Türk tarihinin dönüm 

noktalarından biri olan ve Türklere Anadolu’nun kapılarını açan savaş, Adilcevaz-Ahlat-Malazgirt 

üçgeninde meydana gelmiştir. Daha sonra Büyük Selçuklu komutanlarından Emir Sökmen bölgeyi 

Mervanoğulları yönetiminden devralır. 1077 de kurulan Anadolu Selçuklu Devletine bağlı Sökmenliler 

Adilcevaz-Ahlat ve Malazgirt e 1100 yılından 1207 yılına kadar hakim olur. 

Daha sonra bölge bir süre Harzemşahların arkasından da Yassı Çemen savaşından sonra Anadolu 

Selçuklu Devletinin eline geçer. (1230) Fakat bu durum uzun sürmez. Çünkü 1243 tarihli Kösedağ Savaşı 

ile Moğollar bölgeye ve tabi ki Anadolu ya girerler. Bu sırada Adilcevaz’ın yerli halkının önemli bir kısmını 

kılıçtan geçirmiş, büyük bir kısmı da göç etmek zorunda bırakılmıştır. Moğol İmparatorluğunun 

parçalanmasıyla İran da kurulan Moğol Devletlerinden biri olan İlhanlı Devleti bölgeye kısa bir süre hakim 

oldu. Daha sonra Irak’ta kurulan bir Türkmen Devleti olan Irak Celayir’li Devleti 1336’dan 1380’e kadar 

bölgeyi eline geçirir. Akabinde Adilcevaz’ın imarına önemli bir katkı sağlayan Karakoyunlu Devleti 
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Adilcevaz’dan ve bölgeden Celayir’li Devletini çıkarır ve bölgeye hakim olur. Karakoyunlu Devletinin 

merkezi Erciş olduğu için bu dönemde Adilcevaz’da önemli gelişmeler olur. Karakoyunlu Hükümdarı 

Cihan Şah Adilcevaz Kalesi’ni de büyük bir onarımdan geçirir. Karakoyunlu hakimiyeti 1468’e kadar 

devam eder. Karakoyunlu Devletini ortadan kaldıran Akkoyunlu Devleti bölgeye 1502 ye kadar hakim 

olur. Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra bu defada bölge Safavi Devleti’nin eline geçer. Safavi 

Devleti de bölgede istikrar sağlayamaz. Tarihin en ihtişamlı güçlerinden biri olan Osmanlı Devleti Yavuz 

Sultan Selim in önderliğinde, Çaldıran Savaşında Safavi Devletini mağlup ederek bölgeyi kısa bir süre ele 

geçirir. Bu tarihten sonra bölge Osmanlı Devleti’yle Safavi Devleti arasında el değiştirir. Sonunda 29 Mayıs 

1555 Tarihli Amasya antlaşmasıyla Adilcevaz kesin olarak Osmanlı Devleti’nin eline geçer. Safavi 

Devleti’yle imzalanan bu Antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti bölgeyi tam bir istikrara kavuşturur. Bu 

istikrar 1. Dünya savaşına kadar devam eder. Osmanlı devleti hiç gereği yokken savaşa girer, Rus çarlığına 

karşı açılan Kafkasya Cephesindeki savaşı kaybeder. (Aralık 1914) Osmanlı ordularının mağlubiyetinden 

sonra Ruslar Ermenilerin yardımıyla Doğu Anadolu’yu işgale başlarlar. Antlaşması imzalanır. (3 Mart 

1918) Böylece bölge Rus işgalinden resmen kurtulmuş olur. 
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NÜFUS VE YERLEŞME  

 Tatvan 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarında son genel nüfus 

tespitine göre İlçe Merkezinin nüfusu 76.713, köy kesiminin nüfusu ise 17.984’tır. İlçenin toplam nüfusu 

ise 94.697 olarak tespit edilmiştir. Buna göre nüfusun %81’u şehir merkezinde, %19’i ise köy kırsalında 

yaşamaktadır. 2019 yılına göre şehir merkezindeki nüfus oranı kırsaldaki orana göre %2 artış göstermiştir. 

TATVAN NÜFUSU DETAYI 

Bağlı Olduğu İl Bitlis İlçe Merkez Kadın Nüfusu 37.262 

Toplam Nüfus 94.697 Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 17.984 

Toplam Erkek Nüfusu 48.682 Belde ve Köylerdeki Erkek Nüfusu 9.231 

Toplam Kadın Nüfusu 46.015 Belde ve Köylerdeki Kadın Nüfusu 8.753 

İlçe Merkez Nüfusu 76.713 İlçeye Bağlı Köy Sayısı 57 

İlçe Merkez Erkek Nüfusu 39.451 İlçeye Bağlı Mahalle Sayısı 22 

 

 Ahlat 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarında son genel nüfus 

tespitine göre İlçe Merkezinin nüfusu 26.656, köy kesiminin nüfusu ise 14.977’dir. İlçenin toplam nüfusu 

ise 40.806 olarak tespit edilmiştir. Buna göre nüfusun %64’ü şehir merkezinde, %36’i ise köy kırsalında 

yaşamaktadır. 2019 yılına göre şehir merkezindeki nüfus oranı kırsaldaki orana göre %1 artış göstermiştir. 
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AHLAT NÜFUSU DETAYI 

Bağlı Olduğu İl Bitlis İlçe Merkez Kadın Nüfusu 13.049 

Toplam Nüfus 41.633 Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 14.977 

Toplam Erkek Nüfusu 21.493 Belde ve Köylerdeki Erkek Nüfusu 7.886 

Toplam Kadın Nüfusu 20.140 Belde ve Köylerdeki Kadın Nüfusu 7.091 

İlçe Merkez Nüfusu 26.656 İlçeye Bağlı Köy Sayısı 26 

İlçe Merkez Erkek Nüfusu 13.607 İlçeye Bağlı Mahalle Sayısı 15 

 

 Adilcevaz 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarında son genel nüfus 

tespitine göre İlçe Merkezinin nüfusu 14.894, köy kesiminin nüfusu ise 15.636’dur. İlçenin toplam nüfusu 

ise 30.376 olarak tespit edilmiştir. Buna göre nüfusun %51’i şehir merkezinde, %49’i ise köy kırsalında 

yaşamaktadır. 2019 yılına göre şehir merkezindeki nüfus oranı kırsaldaki orana göre %3 artış göstermiştir. 

ADİLCEVAZ NÜFUSU DETAYI 

Bağlı Olduğu İl Bitlis İlçe Merkez Kadın Nüfusu 7.423 

Toplam Nüfus 30.530 Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 15.636 

Toplam Erkek Nüfusu 15.632 Belde ve Köylerdeki Erkek Nüfusu 8.161 

Toplam Kadın Nüfusu 14.898 Belde ve Köylerdeki Kadın Nüfusu 7.475 

İlçe Merkez Nüfusu 14.894 İlçeye Bağlı Köy Sayısı 28 

İlçe Merkez Erkek Nüfusu 7.471 İlçeye Bağlı Mahalle Sayısı 15 
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ALTERNATİF TURİZM İMKÂNLARI  

 KÜLTÜR TURİZMİ   

 Tatvan 

İlçemiz turistik imkanlar bakımından gerek bölgenin gerek ülkenin önemli merkezlerinden biridir. 

İlçe turizm sektöründe birçok alana hizmet verebilecek potansiyele sahiptir. Tarihi eserler bakımından 

oldukça zengin olan Tatvan flora ve fauna zenginliğiyle de dikkat çekmektedir. Bunun yanında yöre 

bozulmamış kültürü ve misafirperver halkıyla da ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Spor turizmi açısından 

da uygun mekanlar bulunmaktadır. İnanç turizmi bakımından da gerek Müslümanlara gerek Hıristiyanlara 

hitap etmektedir. İlçede bulunan kaplıca ve şifalı sular sağlık turizmi için de alternatif oluşturmaktadır. 

Van Gölü havzasının en önemli turizm değeri hiç kuşkusuz Nemrut Yanardağı ve Krater Gölüdür. Bir 

volkan konisi olan Nemrut’un batısında Muş Ovası, doğusunda Van Gölü, güneyinde Rahva düzlüğü ve 

Bitlis Masifi, kuzeyinde ise volkanik plato düzlükleri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 305 km2’lik bir taban 

kaidesi üzerinde yükselen Nemrut Dağı, yaklaşık 2.500 m yüksekliğinden sonra kesik bir koni görünümünü 

alır ve yeryüzünün önemli kalderalarından birine yer verir. 

Nemrut Yanardağı Tatvan’ın en önemli turizm değeri olarak son yıllarda farklı bir işlev 

kazanmıştır. Nemrut Dağı Kayak Tesisleri ile telesiyej sisteminin devreye girmesi buraya olan ilgiyi daha 

da arttırmıştır. Kayak pisti uluslararası ölçülere göre oldukça iddialı bir pisttir. Her şeyden önce Nemrut 

Dağı Kalderası ve kayak tesisleri, benzeri olmayan Van Gölü manzarası ve sağladığı klimatik özellikler 

bakımından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

 Ahlat 

İl merkezine 60, Tatvan’a 32 km. mesafede, Van Gölü kıyılarında kurulu bulunan Ahlat ilçesinde 

çoğu 13. yüzyıldan kalma 14 kümbet, 2 kale, Selçuklu döneminden kalma 5 tarihi mezarlık, Osmanlı 
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döneminden kalma 1 tarihi mezarlık, Yuvadamı köyünün kuzeyinde M.Ö. 2000 ile M.Ö.1200 yılları 

arasında kalan döneme ait 4 ayrı mezarlık, Osmanlı döneminden kalma 2 cami, 1 hamam bulunmaktadır. 

              İlçedeki Emirlik Bayındır Kümbeti mutlaka gezilmeli ve görülmelidir. İlçenin en önde gelen tarihi 

varlığı yaklaşık 200 dönümlük bir alanda kurulu bulunan tarihi "Selçuklu Mezarlığı’dır. Mezarlıkta her biri 

anıtsal yapı özelliğine sahip Şahideli-Şahidesiz sanduka mezarların dışında, Orta Asya Türk Mezar tipleri 

olan oda tarzı yeraltı mezarları da görülür. Diğer önemli tarihi eserler içerisinde yer alan Kümbetler, İslami 

etki ile birlikte gelişmiş olan, yer altı mezar odası üzerine küçük bir mescit eklenen dönemin bey ve 

yöneticilerine ait anıtsal mezarlardır. 

Ahlat aynı zamanda Van Gölü çevresinin en güzel sahillerine sahiptir. Kıyı turizmi ve su sporları 

açısından gelişmeye müsait ilçe sahillerinde 4 ay yüzme imkanı vardı. Ayrıca ilçenin kuzeyinde kalan Sütay 

Yaylası, yayla turizminin canlanması açısından elverişlidir. El sanatları, ürünlerinden olan "Ahlat bastonu", 

tüm ülkemize ün salmıştır. 

 Adilcevaz 

İl merkezine 85, Tatvan’a 52 km. mesafededir. Adilcevaz’ın eski isminin ne olduğu her ne kadar 

tarihçesi belli değilse de bu beldeye Zatülcevaz – Elciğaz, Elceviz isimlerinin verildiğine şahit oluyoruz. 

Adilcevaz ismi ancak Karakoyunluların buraları işgalinden sonra ortaya çıkmaktadır. 

              Tarihi yönden oldukça zengin değerlere sahip olan ilçe M.Ö.2000 yılına Urartuların yerleşim 

merkezi olmuştur. İlçenin kuzeyinde Urartulara ait KEF kalesi Adilcevaz’da medeniyetin ve uygarlığın 

bundan tam 2786 yıl önce başladığını gösterir. 

1071 yılında Türk İslam Kumandanı Alparslan komutasındaki büyük Selçuklu 

İmparatorluğu ordusu, Roma İmparatorluğunun ordularını Malazgirt Meydan Muharebesinde bozguna 

uğratması ile Anadolu kapıları bir daha kapanmamak üzere Türk milletine açılmış, 

1914 yılına kadar Osmanlıların hakimiyetinde kalan Adilcevaz bu tarihte sömürgeci Rusların işgaline 

uğramış, Bunun sonucunda ilçe halkı Anadolu’nun muhtelif yerlerine göç etmişlerdir.1918 tarihinde 
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yapılan Gümrü antlaşması ile bu topraklar üzerinde tekrar Türk hakimiyeti kurulmuş, halk tekrar 

Adilcevaz’a geri dönmüştür. 

DOĞA TURİZMİ   

  

Nemrut Dağı ve Krater Gölleri  

Tatvan sınırları içerisinde yer alan ve yüksekliği 2935 m bir doğa harikası olan Nemrut Dağı 

yabancı ve yerli turistlerin gözde bir uğrak yeridir. Nemrut Dağı krater alanında biri soğuk, diğeri sıcak iki 

krater gölü vardır.  3 bin metre yüksekliğinde bu devasa volkanik çanak binlerce yıl önce patlayarak suların 

önünü kesip Van Gölü’nün oluşmasına sebep olmuştur. Nemrut kraterinin kenarına kadar araçtan inip 

zirveye kadar 20 dakikalık bir yürüyüşten sonra ulaşmak mümkün olmaktadır. Kraterin zirvesinden 

Doğudaki Van gölünü, Batıda Krater gölünü ayaklarının altında seyretmek için binlerce insan gelmektedir.  

 

Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan krater gölü dünyanın en büyük ikinci krater gölü 

özelliğindedir. Soğuk ve sıcak suyla birlikte buhar da fışkırtan eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Çevresinde Yeşil 

Göl, Oluk Göl gibi 4 tane göl bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut; efsanesi, 
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volkanik yapısı, buhar tedavisi ve muhteşem görüntüsüyle 3050 metre yükseklikte gezmek isteyen insanları 

bekliyor.  

Aygır Gölü 

Aygır Gölü, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunur. İlçe merkezine 8 kilometre, il merkezine 130 

kilometre mesafede yer alır. Süphan Dağı’nın güney tarafındaki çanakta bulunur. Süphan Dağı Türkiye'nin 

en büyük üçüncü dağıdır. Aygır Gölü tektonik oluşumlu bir göl olarak geçer. Doğal yapısı ile göz 

kamaştıran gölün çevresi mesire yerleri ile çevrilidir. Bölgede görülmeye değer alanların başında gelir. 

Aygır Gölü isminde Türkiye’de birkaç yer daha bulunur.  

 

Aygır Gölü Özellikleri Aygır Gölü derinliği 65 metre olup, 3,7 kilometre kare genişliğe sahiptir. 

Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları Listesi’nde yer alır. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak korunur. 

Gölün suları tatlı olduğu için içinde Alabalık yetiştirilebilir. Gölün kenarındaki Alabalık Tesisleri 

ziyaretçiler tarafından ilgi görür. Bunun dışında iki balık türü daha gölde yaşamaktadır. Göl Süphan 

Dağı’nın güneyinde kalan bir krater gölüdür. Volkanik bir patlama sonucunda meydana gelen çukurun içine 

yağışlar ve bölgedeki kaynaklardan su dolmasıyla meydana gelmiştir. Çevresinde volkanik kayaçlar 

bulunur. Göl suyunun kaynağı yağışlar ve Süphan Dağı’nın zirvesinden gelen Şorlar Dere’dir. Göl suları 

bazı aylarda tarım alanlarının sulaması ve Aydınlar yerleşiminin su ihtiyacının karşılanması için kullanılır. 

Aygır Gölü doğa turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir. Her yıl yerli ve yabancı birçok ziyaretçi göle 

gelir.  
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Aygır Gölü’nde Yapılabilecek Aktiviteler Aygır Gölü, bölgede hoşça vakit geçirilebilecek 

alanlardan biridir. Suda bolca alabalık vardır ve bu yüzden kenarına Alabalık Tesisi kurulmuştur. Tesis 

özellikle yaz aylarında ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Gölün kıyısında güzel bir plaj 

bulunur. Buradan sıcak aylarda göle girmek sıkça yapılan aktivitelerdendir. Gölün suları çok temiz ve 

berrak olduğundan yüzmek için uygun bir alandır. Çevresi geniş bir mesire alanıdır. Bu sayede özellikle 

hafta sonu piknik yapmak için sıkça tercih edilir. Yeşil ve sulak ortam sakince vakit geçirmek için idealdir. 

Diğer yandan Süphan Dağı’nın eşsiz manzarası ortama ayrı bir değer katar. Aygır Gölü ve çevresi bol bol 

fotoğraf çekilebilecek doğal güzellikleri barındırır. Temiz havası ve huzurlu ortamıyla dikkat çeken doğal 

güzelliklerin arasında yer alır. Gölün çevresinde kamp kurulabilecek alanlar mevcuttur. Burada doğa 

yürüyüşleri yapmak da tercih edilebilir. Gölün çevresini daha çekici hale getirecek çalışmalarsa 

sürmektedir. Ağaçlandırma ve konaklama imkanlarını genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Yakın 

zamanda çevrede bungalov evlerin hizmete gireceği düşünülüyor.  

İncekaya Köyü 
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İncekaya köyü, Van Gölü’nün en güzel koylarının birinde bulunuyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra 

mağaraları köyü daha da ilginç hale getiriyor. Tatvan çıkışında Bitlis-Van yolunda ilerlerken kıyıya paralel 

yoldan gidilir. Yaklaşık yarım sat sonra İncekaya köyüne giriş yapacaksınız. Tam bir yarım daire şeklinde 

olan köyün eski ismi Por’dur. Köyün bulunduğu koyda bir de türbe var. Hz. Ebubekir’in torunu olduğuna 

inanılan Şeyh Hüseyin’in türbesi hafta sonları büyük kalabalıkların buraya gelmesine neden olur. Türbenin 

yanındaki mağaralara çıkmak için yaklaşık 10 metrelik merdiven yapılmış. Bazı mağaralar birkaç katlı 

olup, yöre halkı sıcak havalarda buraları kullanmaktadır. Birçoğunun içine kilim serilmiştir. Türbeyi 

geçerek patikayı takip ederseniz iki büyük kaya bloğunun arasındaki taşların oyulmasıyla yapılmış 

merdivenlerden kayalıklara çıkabilirsiniz. En üstte büyük bir düzlük ve çok güzel aşınım şekilleri vardır. 

Rüzgâr burada da çok güzel doğal anıtlar oluşturmuş. Aşınmış kayaların kimi bir insan siluetine benziyor, 

kimi ise aslana. Biraz daha ilerlerseniz hem köyle aynı adı taşıyan Por Koyu’nu, hem de Kirkor, Nemrut ve 

Süphan volkanlarını görebileceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Bu etabın sonunda küçük koyların türkuaz 

mavisi görüntüleri insanı büyülüyor. 

Sütey Yaylası 
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Kolları Adilcevaz ile Patnos’u kucaklayan Süphan Dağı, eteklerindeki Sütey Yaylası baharın 

bereketini taşır. Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün hemen kuzeyinde sönmüş bir volkan olan Süphan Dağı, 

Patnos ve Adilcevaz ilçeleri dolaylarında yükselirken etekleri Malazgirt ve Ahlat’a kadar uzanıyor. Süphan 

Dağı’nı beyaza bürüyen kar çetin kış aylarını hatırlatırken, eteklerdeki yeşil Sütey Yaylası ise baharın 

bereketini taşıyor. Yüzlerce çeşit bitkinin yetiştiği Sütey Yaylası’nda başlıca; yonca, koringa, yemlik, 

kenger, mantar (göbelek-gari), jağ, helîs, papatya, peynir ve çökelek için kullanılan sîrmo ile mende ve 

mide için şifa olduğu belirtilen yılandili diye bilinen ot çeşitleri yetişir. Ekin ekilmeyen yaylada yetişen 

bitkiler ağustos ayında biçilerek, kış için hayvan yemi olarak kullanılır. Yayladaki otlar biçilip toplandıktan 

sonra çevre köylerdeki hayvanlar getirilip burada otlatılır. Sütey Yaylası’nda otlayan hayvanların sütü 

çoğalıp yağlanırken eti de oldukça lezzetli olur. Elde edilen sütten otlu peynir, salamura peynir, çökelek ve 

yoğurt üretilerek evlerin ihtiyaçları karşılandığı gibi bir de piyasaya satılır. Sütey Yaylası’nda gezinirken 

birkaç haneden müteşekkil Yeşiltepe (Mam) mezrası da dikkat çekiyor. Mütevazı duruşu ve misafirperver 

köylülerin ikramı, bereketli yaylanın farklı bir yüzünü yansıtıyor. Yetişen çeşitli bitkilerin dışında elbette 

farklı cinslerdeki börtü böcekler de dikkat çekiyor. Göze çarpan ilginç karelerden biri de tırtıl kozası. 

Hayatın farklı bir rengi olan tırtılların yumak halinde objektiflere yansıması yaradılışın, ilahi hikmetin farklı 

bir yansıması olarak görülüyor. Süphan Dağı’ndan eriyen karların Sütey Yaylası’na küçük bir dere yatağı 

oluşturarak akması ise hem buralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılıyor hem de ekili bölgelerdeki 

tarlaların sulanması ihtiyacını karşılıyor.  

Süphan Dağı 

Süphan Dağı; Adilcevaz sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan 

Süphan Dağı heybetli görüntüsü ve Van Gölü manzarası ile bir doğa harikasını oluşturuyor. Bitlis’te gezilip 

görülmesi gereken yerlerdendir. Süphan dağına haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayında tırmanabilirsiniz. 

Süphan Dağına çıkmak için Adilcevaz’a ulaşmanız gerekmektedir. Tatvan’dan kolaylıkla Adilcevaz’a 

ulaşabilirsiniz. Dağcıların vazgeçilmezi arasında yer alan Süphan Dağı’na tırmanmak için doğu ve güney 

yamacı kullanılmaktadır. Doruk tırmanışı için Aydınlar Köyü kullanılmaktadır. Yaklaşık on saat süren 
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doruk tırmanışı her ne kadar yorucu olsa da heybetli bir görüntüye sahip bu dağa tırmanırken adrenalin dolu 

anlar yaşayacaksınız. Süphan Dağına tırmanış anında harika Van Gölü manzaraları ile karşılaşacaksınız. 

Yorucu ve uzun süren bu tırmanışın sonunda göreceğiniz Van gölü ve Tatvan manzarası bütün 

yorgunluğunuzu alacaktır. Süphan Dağının zirvesinde küçük buzul gölleri bulunmaktadır. Ayrıca gezilecek 

yerler olarak dağın zirvesinde tarihi kırklar mezarlığı bulunmaktadır. Kırklar mezarlığı olarak anılan bu 

mezarlıkta kırk tane şehit mezarı bulunmaktadır. 

Zirveye kurulan bu tarihi mezarlık görülmesi gereken yerlerdendir. Dağın zirvesinde muhteşem bir 

Van Gölü manzarasına ve gün batımına şahit olacaksınız. (Gezilecekyerler.com) Bu anı muhakkak fotoğraf 

ile ölümsüzleştirmelisiniz. Volkanik bir dağ olan Süphan Dağının çevresi verimli topraklara sahiptir. Bu 

verimli topraklarda yapılan tarımcılık ilçenin gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Ayrıca dağın çevresinde 

doğal su kaynakları bulunmaktadır. Bu doğal su kaynakları ile Patnos, Adilcevaz, Ahlat ve Malazgirt 

ilçelerinin su ihtiyaçlarını karşılanmaktadır.  

 

KIŞ TURİZMİ  

Nemrut Kayak Merkezi 

Nemrut Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünü zirvesinde 

barındıran ve aynı zamanda Avrupa Seçkin Destinasyonunun “Mükemmeliyet Ödülü ”ne sahip Nemrut 

Dağı’nın zirvesinde yer almaktadır. İklim şartlarına bağlı olarak yılın neredeyse 5 ayı kayak yapma imkanı 

sunan Nemrut Kayak Merkezi, son yılların gözde kış sporları alanlarından biri haline gelmiştir. Yediden 

yetmişe her yaştan kayak severin ilgi gösterdiği bu kayak merkezi, ilçe merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta 

bulunmaktadır. Muhteşem Nemrut ve Van Gölü manzarasına karşı kayak yapma imkanı sunan Nemrut 

Kayak Merkezi’nde kış sezonu Kasım ayı sonlarından başlayıp, Nisan ayının bitimine kadar sürmektedir. 

Yaklaşık 2 bin 500 metre telesiyej sistemi bulunan bu tesis saatte bin kişi taşıma kapasitesine sahiptir. 

Zorluk derecelerine göre 4 pistin mevcut olduğu kayak merkezinin en önemli özelliği ise Van Gölü'nün 

http://gezilecekyerler.com/tatvan/
http://gezilecekyerler.com/
http://gezilecekyerler.com/
http://gezilecekyerler.com/adilcevaz
http://gezilecekyerler.com/ahlat/
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maviliğine ve eşsiz manzarasına karşı kayak yapmayı sunmasıdır. Zirveye çıkıldığında Avrupa 

Destinasyonları Ödülü kazanan Krater Gölü karşınıza çıkıyor. Bu özellikte Nemrut Kayak Merkezi’ni diğer 

kayak merkezlerinden farklı kılmaktadır. Bu kayak merkezine gelen ziyaretçiler hem kayak sporu ile 

ilgilenebilir hem de muhteşem Nemrut ve Van Gölü manzarasının tadını çıkarabilir. Gerek bölge halkının 

gerekse ülkenin çeşitli bölgelerinden her yıl binlerce kişiyi misafir eden Nemrut Kayak Merkezi, bu manada 

bölgenin en önemli turizm noktalarının başında gelmektedir. Nemrut Kayak Merkezinde ayrıca üç katlı, 8 

duble, 24 single olmak üzere 32 oda 40 yataktan oluşan turistik bir de otel bulunmaktadır. Doğu 

Anadolu’nun benzersiz Nemrut Dağı manzarasını yakından görmek istiyorsanız, dağın eteklerinde 

konumlanmış olan bu kayak merkezine gelebilirsiniz.  

 

 

SPOR TURİZMİ  

Yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kayak ve dağcılık gibi sporlar için elverişli alanlar olmasına 

rağmen bunlar kısmi olarak yapılmaktadır.   
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Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü, su sporlarının yapılabilmesi açısından son derece yeterli 

koşulları taşımaktadır. Yelken, kürek, kano, sörf ve su kayağı gibi çeşitli branşlarda su sporu yapılabilecek 

koşulları bulunduran Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’nde turizm amaçlı faaliyetler şu anda kısmi olarak 

yapılmaktadır.   

SAĞLIK TURİZMİ  

Tatvan Devlet Hastanesi nedeniyle Tatvan, Van Gölü Havzası içerisinde bir merkez konumundadır. 

Bu sebeple Türkiye’nin birçok ilinden ilçemize sağlık nedenlerinden dolayı birçok kişi gelmektedir. 

Özellikle mide ameliyatı için birçok hasta Tatvan Devlet Hastanesine başvurmaktadır. Nemrut Dağı Sıcak 

Su Kaynakları ve Buhar Kaynağı: Son püskürmesini 1440 yılında yapan Nemrut yanardağının, şu anda 

sönmüş kabul edilse bile, hâlen için için kaynadığını gösteren açık kanıtlar vardır. Zirve yüksekliği 2935 

metre olan bu eski yanardağın, geniş krater tabanının bir bölümünü 2354 metre yükseklikteki Nemrut Gölü 

kaplar. Bitlis-Tatvan-Ahlat karayolundan ayrılan bir tali yol, 14 kilometre sonra krater kenarına, 26 

kilometre sonra da göle ulaşır. Kraterin içinde biri soğuk, diğeri sıcak iki göl bulunmaktadır. Toprak bir yol 

sıcak gölün kıyısına kadar iner. ‘Nemrut’un Cehennemi’ denilen bu yörede, hâlen tütmekte olan bir 
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volkanın tüm belirtilerini görmek mümkündür. Buhar kaynakları ve sıcak su kaynakları şimdilik şifa 

özellikleri açısından incelenip ele alınmamış olsa da turizm açısından ziyaretçilere çok güzel görüntüler 

sergiler.  

İNANÇ TURİZMİ   

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları 

yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek üzere inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları 

turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak 

tanımlanabilmektedir.   

 

Dinlerin ortaya çıkışından itibaren dini otoritelerin emirleri doğrultusunda kutsal yerlerin ziyareti 

kişisel tercihlerin ötesine geçmiştir. Bunun sonucu olarak kutsal yerler yüz binlerce kişiye ev sahipliği 

yapmış ve kitlesel bir hareket olarak kendisini göstermiştir. Temelini dini inançların tatmininden alan inanç 

turizmi; dünya barışının ve kültürlerarası iletişimin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Aynı dine 

mensup fakat dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, dinlerinin kutsal mekânlarında bir araya 

gelerek dini inançlarını paylaşmanın yanı sıra birbirleriyle ve aynı dine mensup olsun veya olmasın yerel 

halka sosyal ve kültürel anlamda bir etkileşim içerisine girerler. Bu noktada inanç turizmi; farklılıkların ve 

çeşitliliklerin ortaya çıkmasına ve bunlara dinsel hoşgörü, saygı, sevgi ve anlayışla bakılmasına katkı 

sağlayan evrensel bir kurum niteliğine sahiptir.  

  

Çağımızda üç büyük dinin buluşma yeri olan Anadolu, farklı inançların ve medeniyetlerin buluştuğu bir 

coğrafya üzerinde yer almaktadır. Bu özelliği ile Türkiye'de inanç turizmindeki mevsimsel özellik (dini 

tören ve anma günleri) tüm yıla yayılma özelliği gösterir.   

Ülkemiz birçok farklı tarihi ve kültürel değerlerin bir arada bulunabildiği ender ülkelerden biridir. 

Tarih boyunca pek çok medeniyet bu topraklarda uyum içinde yaşamış ve günümüze zengin ve renkli bir 
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miras bırakmıştır. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel ve arkeolojik zenginlikler şüphesiz ki, diğer dinler 

açısından da son derece önem arz etmektedir. Türkiye, inanç turizmi açısından bir açık hava müzesi 

konumundadır. 

   

Ulu Kümbet: 

Ahlat kümbetlerinin en büyüğü olan Ulu Kümbet Meydanlık 

Mezarlığının güneyinde, Van Gölü'ne yakın bir yerdedir. XIII. yy. 

da yapıldığı tahmin edilmektedir. Kümbetin kaidesindeki mazgal 

delikleri üstlerine, rozet ve "Çarkı Felek" motifleri işlenmiştir. 

 

 

Hüseyin Timur Kümbeti: 

İki Kubbe Mahallesi'ne adını veren iki kümbetten batıda olanıdır. 

Girişi üstündeki yazıtta "Emir Hüseyin Timur ibn Bugatay Akanın 

1279'da öldüğü", doğu penceresi üstündeki yazıtta ise, "Hüsameddin 

Hüseyin Aka Kızı Esentekin Hatunun 1280" de öldüğü bildirilmektedir. 

 

 

Bugatay Aka Kümbeti: 

 1281 de ölen Bugatay Aka ile, Şirin Hatun için yaptırılan kümbet, Hüseyin 

Timur Kümbetinin doğusundadır. Dıştan konik bir külahın örttüğü kümbet, 

içten kubbeyle kapatılmıştır. 
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Hasan Padişah Kümbeti: 

 Taht-ı Süleyman Mahallesinde bulunan kümbet Ulu Kümbetten sonra 

Ahlat'ın en önemli ve büyük mezar anıtıdır. Ahlat taşından yapılmış olup büyük bir 

onarım geçirmiştir. Kümbet içten kubbe, dıştan konik çatıyla örtülüdür. 

 

 

Erzen Hatun Kümbeti: 

 Taç kapısının üstündeki yazıta göre 1396-1397'de Emir Ali Kızı Erzen 

Hatun için yaptırılan Kümbet, Ahlat Kümbetlerinin en süslüsüdür. Geometrik 

ve bitkisel süslemelerin yanı sıra altıgenler dizisinden oluşan bordürleri 

ilginçtir. 

 

Emir Bayındır Kümbeti:  

İki Kubbe Mahallesinin batısında, Meydanlık 

Mezarlığının ucunda olan Kümbet, sanat tarihi açısından Ahlat 

kümbetlerinin en ilginçlerindendir. Kümbeti üsten çepeçevre 

çeviren yazıtta, 1481'de ölen Melik Bayındır Beyin yaşamı 

anlatılmakta, nitelikleri belirtilmektedir. 

Kesiş Kümbeti: 

 İki Kubbe Mahallesinde olan Kümbet, Ahlat'ın en sade 

eseridir. Keşiş ya da Tek Kümbet olarak anılır. Yapısının genel 

niteliklerine göre XIV. YY.lın ürünü sayılmaktadır. 
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AV TURİZMİ  

Bölgemiz av hayvanları yönünden zengin olup, her mevsim avlanmak mümkündür. Başlıca av 

hayvanları arasında; keklik, ördek, toy, dağ keçisi, tavşan, domuz gibi hayvanlar gelmektedir. Balıkçılıkta 

son derece gelişmiştir.   

 

DAĞCILIK    

Nemrut ve Süphan dağlarında yapılmaktadır.  Başta bireysel olmak üzere, her yıl Nemrut ve Süphan 

dağlarına tırmanma etkinlikleri düzenlenmektedir. 
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KIŞ SPORLARI  

Van Gölü kıyısındaki yerleşmelerde (Ahlat, Tatvan, Adilcevaz) yılın 2.5-3.5 ayı karla örtülüdür. 

Daha yüksek yerlerde, kış turizmine elverişli dağ etekleri ve yamaçlarda, yılın 4-5 ayı (aralık-nisan ayları) 

karla örtülüdür. Tatvan İlçesi kış sporları açısından oldukça elverişli olup, kayak ve snowboard sporları 

İlçemizde son derece önemli bir yere sahiptir.  

 

Rahva Kayak Merkezi  

Rahva düzlüğünü güneyden çevreleyen dağ sırasının kuzeye bakan yamaçları eğim ve yönlendirme 

açısından uygun olmasına rağmen, bölgenin çok sisli ve sürekli kar yağışı alması açılarından dezavantajları 

bulunmaktadır. 

  



 

 26 

Nemrut Dağı 

İklim koşullan nedeniyle, yılın 4-5 ayı dağ ve dağ etekleri karlarla örtülüdür. Kar kalınlığının 

yüksek olduğu Nemrut Dağında karın yerde kalma süresi Aralık-Nisan aylarını kapsamaktadır. Dağın 

yamaçları eğim ve yönlenme açısından kış sporları ve kayak açısından uygundur.  

 

 

 SU SPORLARI  

Sualtı Dalışları: Adilcevaz ve Reşadiye açıklarında sualtı dalışları yapmaya müsaittir. Ahlat Jandarma 

Sahil Güvenlik bulunmaktadır.   
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Su Kayağı: Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz açıkları bu spor için müsaittir.   

 

SAĞLIK- KAPLICA TURİZMİ  

Tatvan ilçesindeki Gülsuhan kaplıcası Özel yaptırılıp hizmete sunulmuş olan kaplıcanın egzama 

hastalığına şifa dağıttığı bilinmektedir.  Birçok doğal kaplıca da bulunmaktadır. 
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Kamp İmkânları:   

Van Gölü çevresinde kamp kurmaya elverişli birçok alan mevcut olup, bunlar arasında en güzel 

yerler, Reşadiye, İncekaya'dır. Ayrıca Nemrut ve Süphan Dağlarında özel kamplar yapılabilir.  

 

MİMARİ DOKU  

Tatvan (Tah-Tı Van) Kalesi  

Kanuni Sultan Süleyman’ın Vezirlerinden Zal Paşa tarafından Tatvan’ın bugünkü Tuğ 

Mahallesinde 1550-1560 tarihleri arasında yaptırılmış. İran Şahı Tahmasap, Adilcevaz ve Ahlat Kalelerini 

istila ettikten sonra, bu kaleden Van’a yardım gitmesini önlemek için kaleyi yıkmıştır. 
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Ahlat Kalesi  

Bugün harap bir vaziyette olan Ahlat Kalesi, Urartu devri özelliğini gösterir. Ahlat’ın iç 

kesimlerinde olup, sadece kalıntıları mevcuttur. 

 

Adilcevaz Kef Kalesi 

Van Gölü kıyısında sarp kayalar üzerinde kurulmuş olup, kesme taşlardan yapılmıştır. Azerbaycan 

şahlarından İran Şahı Tacettin Alişan tarafından yapılmıştır. H.940 senesinde Kanuni Sultan Süleyman 

tarafından kuşatılan kalenin ilk hakimi Zal Paşa’dır. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. 

38 kulesi bulunan kalenin içinde, 70 ev ile Süleyman Han Camii, cephane mahzeni, buğday ambarları, su 

sarnıçları, mehterhane kulesi ve kale muhafızı anlamına gelen Dizdar’ının bulunduğu kaynaklardan 

anlaşılmaktadır. Günümüzde sadece kalıntıları mevcut olan kalenin içinde, Davullu adı verilen bir mağara 

bulunmaktadır. Rivayete göre Hz. Ali’nin konaklamak amacıyla atıyla bu mağaraya çıktığı ve burada 

kaldığı söylenmektedir. Gerçekten de halen at nallarının izleri mevcut olup, bu izler sayesinde mağaraya 

çıkılabilmektedir. 
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Selçuklu Mezarlığı 

Urartulardan, Selçuklulardan ve Osmanlılardan derin izler taşıyan Ahlat ilçesinde yer alan “Ahlat 

Selçuklu Mezarlığı” erken dönem Türk-İslam mezarlıkların en büyüğü olarak bilinmektedir.  Mezarlıktaki 

tarihi yapılar ve yaklaşık bin yıllık mezar taşlarındaki süslemeler yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin 

ilgisini çekmektedir. Mezarlık UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.  

 

2100 dönüm üzerine kurulu olan mezarlıkta birçoğu yıkılmış olan 1400 mezar taşı bulunmaktadır. 

Bölgede meşhur olan Ahlat taşlarıyla yapılmış olan mezar taşlarının en büyükleri yaklaşık olarak 3,5 metre 

yüksekliğe sahiptir. Dikdörtgen yapıda olan taşların üzerinde yazılarla birlikte ejderha başları, geometrik 

şekiller ve palmetler gibi çeşitli süslemeler yapılmış. Taşlar üstünde yazıların bulunması bu eserleri Türk 

dünyasında Göktürk Yazıtları sonrasında en önemli eserler yapmaktadır.  Taşların üzerlerinde yer alan 

yazıların okunmasıyla birlikte bölgenin kültürel özellikleri de ortaya çıkarılmaktadır. Mezarlıkta birçok 

çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 600 mezar taşının temizlemesi yapılmış ve taşlar 

üstünde yer alan yazılar okunmuştur. Mezarlıktaki taşlar 12 ve 13. yüzyılda dikilmiştir. Anadolu’ya gelen 

ilk Türkler tarafından kurulmuş olan mezarlık aslında Orta Asya Türk geleneğini yansıtmaktadır. Binlerce 

yıldır mezar başlarına balbal adını verdikleri taşları dikme geleneğine sahip olan Türkler, İslamiyet’le 
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birlikte bu geleneği sentezlemiş, bu derin estetik ve işçiliği yüzlerce yıl ötesine taşımayı başarmışlardır. 

Mezar taşlarındaki işlemeler Türk taş işçiliğinin en güzel örnekleri olarak kabul görmektedir. 

Ahlat Selçuklu Mezarlığında şahideli mezarlar, mezar odaları olarak bilinen kurganlar ve sandukalı 

olmak üzere üç farklı mezar tipi yer almaktadır. Yaklaşık 210 dönümde oluşturulmuş olan mezarlıkta 

toplamda bu üç farklı tipte yaklaşık olarak 8000 mezarlığın olduğu tahmin edilmektedir.  

Mezarlıkla ilgili ilk çalışmalar 1966 yılında yapılmıştır. Kısa süren çalışmalar sonlandırıldıktan 

sonra 2011 yılında Kültür Bakanlığı tekrar bir restorasyon çalışması başlatır. Yapılan çalışmalar sonrasında 

mezar taşları temizlenmekte ve izleri kaybolan yazılar tekrar okunabilir hale getirilmektedir. Ayrıca 

kırılmış onlarca mezar taşı büyük bir titizlikle tekrar bir araya getirilerek bütünleştirilmektedir. Yapılan 

çalışmalar sonrasında bir Türk geleneği olan akıt yani oda mezarlar da gün yüzüne çıkartılmıştır. Çalışmalar 

neticesinde bugüne kadar 8 mezar odası keşfedilmiş ve kazı çalışmaları tamamlanmıştır.  

El-Aman Hanı: 

Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından biri olan El Aman Hanı, dükkanları, cami ve hamamı 

ile bir külliye teşkil etmektedir. XVI. yüzyılda Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
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Mucizeler Manastırı 

Goğthenli Vahan'ın orada kaldığı rivayet edilen "Act of the Martyrs"da kaydedildiği gibi manastır 

hakkındaki ilk kayıt 8. yüzyılın ikinci çeyreğine dayanır.  

 

Vahan, yerel bir Ermeni hükümdarının oğludur. Suriye'ye götürülür ve bir Müslüman olarak 

yetiştirilir. Daha sonra Ermenistan'a, bölgeyi Arap himayesi altında yönetmek için geri gönderilir. Ne var 

ki, vatanına dönüşte İslamı reddedip Hıristiyanlığa geri döner, Adilcevaz'a gelir ve yakınlarda Eraşhavor 

olarak bilinen bir zaviyeye çekilir. İslamı reddetmesi 737 yılı civarında öldürülmesiyle sonuçlanacaktır. 

"Kurtarıcı'nın Manastırı" anlamına gelen Eraşhavor, Sk'ants'ela gorgivank'ın daha da eski ismi olabilir. Öte 

yandan Eraşhavor, Adilcevaz'a yakın olup günümüze ulaşmamış başka bir manastır olması da mümkündür. 

Manastırın önemi, şifa verdiğine inanılan kimi kutsal emanetlerden kaynaklanmıştır. Bu, sonraki 

adının Sk'ants'ela gorgivank, yani Mucizeler Manastırı olmasının nedenidir. Yaklaşık olarak 14’üncü 

yüzyıla kadar "Kutsal Savaş Arması" adlı bir parça dertlere deva kabul edilirmiş. Bundan sonra ikinci bir 

nesne onun yerini almıştır. Bu nesne, bir veba sırasında keşişler tarafından yerde gömülü bulunan bir büyük 

tunç kazanın parçasıdır. İsa'nın doğumundan hemen sonra yıkandığı leğenin ta kendisi olduğuna 

inanılmıştır. 
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DİĞER TARİHİ YERLER 

Tatvan Rahva Kervansarayı (Tatvan): 16. yy'da inşa edilen ve oldukça büyük bir alan üzerine kurulu 

olan kervansaray, Tatvan-Bitlis yolu üzerinde yer almaktadır. Anadolu'nun en büyük kervansarayı olan 

Tatvan Rahva Kervansarayı beş bölümden oluşmaktadır. Kervansarayın içinde cami, havuz, hamam vardır. 

Toplam 160 odaya sahiptir. 

Kalekıran Kalesi (Tatvan): Persler zamanında kral Şahmiran'ın yaptırdığı söylenen Kalekıran Kalesi, 

Nemrut Dağı kraterindeki göl ile paralel konumda, ilçeye hakim bir tepede yer alır. Günümüzde kale bir 

tepe görüntüsüne sahiptir ve surları gözükmektedir. 

Urartu Kaya Mezarı (Tatvan): Kale Tepe olarak bilinen bölgede yer alan ve iki odacıktan meydana gelen 

kaya mezarı Urartu döneminden kalmıştır. 

S. George Manastırı (Tatvan): Göllü Ovası'nda kurulu olan ve Tatvan-Van karayolunun 35. 

Kilometresinde bulunan bu manastır yüksek duvarlarla çevrili bir yapıdır. Manastırın içinde yer alan 

kilisenin 900'lü yıllardan kaldığı sanılmaktadır. 

Tatvan Tuğ Kilisesi (Tatvan): Yapıldığı dönem veya tarih belli olmayan kilise Çağlayan Mahallesi'nde 

yer alır. Bölgeye hakim bir tepe üzerinde bulunan kilise yörenin klasik yapı özelliklerini taşımaktadır. 

 Emir Bayındır Kümbeti (Ahlat): İlçenin önemli mimari yapılarından biri olan Emir Bayındır Kümbeti, 

1481 yılında Akkoyunlu döneminde yaptırılmıştır. Kümbet üstündeki yazılardan anlaşıldığı kadarıyla 

“Babacan” adlı yerel bir sanatkâr tarafından yapılmıştır. Kümbet bünyesindeki camii dikdörtgen bir planda 

inşa edilmiştir. Meşhur Ahlat taşlarıyla yapılan kümbet ve camii eski Ahlat olarak bilinen noktada yer 

almaktadır. Kümbet sahip olduğu özellikleriyle dünyadaki iki eserden biri olarak kabul görmektedir.  

https://www.neredekal.com/rahva-kervansarayi/
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Çifte Kümbet (Ahlat): İlçenin eski merkezinde yer kümbetler 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Sağlam ve 

güzel mimarisiyle ziyaretçilerin akınına uğrayan kümbetlerden biri Akkoyunlu Buğatay Aka ile Şirin 

Hatun, küçük olan diğeri ise Esen Tekin Hatun adına yaptırılmıştır. Üstündeki yazılardan bu eserlerin 1280 

yılında yazıldığı anlaşılmaktadır. 
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Abdurrahman Gazi Türbesi (Ahlat): 641 yılında Ahlat’ı fethetmeye gelen İslam ordusu içinde yer alan 

ve burada şehit olan Abdurrahman Gazi adına yapılmış olan türbe, 1971 yılında yerel bir taş işçisi 

tarafından yapılmıştır. İlçenin hakim bir tepesinde bulunan türbe bölgenin önemli değerlerinden biridir. 

Türbeye özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. 

 

Emir Bayındır Köprüsü (Ahlat): Mimari özellikleriyle dikkat çeken “Emir Bayındır Köprüsü” nün 13. 

yüzyılda yapıldığı ve 15. yüzyılda sağlam bir onarımdan geçtiği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 20 metre 

boyunda olan köprü 1950’liler de tekrar bir onarımdan geçirilerek yöre halkının kullanımına açılmıştır. 

Döneminin mimari özelliklerini göstermesi bakımından önem arz eden köprü görülmeye değer bir 

güzelliktedir. 
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Sahil Kalesi (Ahlat): Çaldıran Savaşı sonrasında Ahlat Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilir. Şehrin 

imarı için çalışmalar başlatılır ve Van Gölü sahilinde Urartulardan kalma kale yıkıntılarının üstüne Yavuz 

Sultan Süleyman’ın emriyle yeni bir kale yapılır. Daha sonraki yıllarda Irak seferi sırasında Kanuni Sultan 

Süleyman’ın emriyle kale içinde 350 hane barındıracak şekilde genişletilir. Kale surları kendini korumayı 

başarmışken içinde kalan yapıların kalıntılarını bugün gözlemleyebilmekteyiz. 

 

Usta Şagirt Kümbeti (Ahlat): Ahlat’ta yer alan kümbetlerin en büyüğüdür. Kümbet ismiyle ilgili bir 

efsane halk arasında yaygın bir şekilde anlatılmaktadır. Kare bir kaide üzerine yapılmış olan yapının 

üstündeki işlemeler oldukça ilgi çekicidir. Zarif bir işçiliğin en güzel örneklerini bu yapı üzerinde görmek 

mümkündür. 
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İskender Paşa Cami (Ahlat): Osmanlı Kalesi içinde yer alan İskender Paşa Camii, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın vezirlerinden İskender Paşa’nın isteğiyle Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylenmektedir. 

Cami 1565 yılında kesme taşlardan klasik Osmanlı mimarisine uygun bir şekilde yapılmıştır. Caminin 

yanına bir de hamam yapılmıştır ancak günümüzde bu hamamın ancak yıkıntıları bulunmaktadır. 

Ulu camii (Adilcevaz): Ulu Caminin ilk inşa tarihi, yapan ve yaptıran kişiye ait herhangi bir bilgi mevcut 

değildir. Bu konuda ilk yazı Cezmi TUNCER’in 1971 tarihli makalesidir ki, bu makale caminin, yapım 

özelliklerine (kapı, pencere, mihrap gibi mimari elemanları ile bunların profil ve süsleme özelliklerine 

bakarak) göre XIV- XV. yüzyıllara tarihlendirmektedir. Ancak caminin plan kuruluşu ile Erzurum ve 

Bitlis’te görülen üç şahınlı camilerin öncüsü olmasını dikkate alarak, Selçuklu dönemi ile 

ilişkilendirmektedir. 

 

Tuğrulbey (ZalPaşa) Camii (Adilcevaz): Adilcevaz-Ahlat yol üzerinde, göl kenarında, Adilcevaz 

Kalesi’nin altında bulunan Adilcevaz Paşa Camisi XVI yüzyılda Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
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EL SANATLARI  

El Tezgahlarında Dokunan El Sanatları 

 

Seccade ve Heybe: Bitlis İl Merkezi ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde halkın kendi evinde kurduğu el 

tezgahlarında dokunmaktadır. 

  

Cacım: Cacım İlimiz Tatvan ilçesinde dokunmaktadır. 
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Bitlis Kuşağı: Tatvan ilçesinde dokunmaktadır, halk oyunları aksesuarı olarak kullanılmaktadır. Sadece 

Halk oyunlarında kullanılmaktadır. 

 

 

Dokuma Tezgahlarında Dokunan El Sanatları 

Halıcılık: İlimizde Halıcılık Sümer Halı destekli olarak halıcılık yapılmaktadır. Sümer Halı Tatvan ve 

Hizan İlçesinde faaliyetleri devam ettirmektedir.  
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Kilimcilik: Kilimcilik Ahlat ve Adilcevaz İlçelerinde faaliyetlerinin sürdürmektedirler. Bu atölyeler İlçe 

Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sürdürülmektedir. 

 

İğne ve Boncuk Oyası: 

Nineden toruna geçen ve eli biraz iğne tutabilen kız çocuklarının ilk öğrendikleri el sanatıdır. 

Taş İşçiliği: 

Sivil mimari tarzını oluşturan Taş İşçiliği Sanatı zarafet ve inceliği ile göz kamaştıran bir sanattır. Ahlat 

İlçesinde taş işçiliği sanatı yapılmakta, bu sanatı destekleme amacı doğrultusunda Ahlat Kaymakamlığınca 

geleneksel olarak her yıl yarışma düzenlenmektedir. Taş işçiliğinin maliyetli olması insanları daha ucuz 

malzemeye yönlendirmektedir. 
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Bastonculuk 

Ahlat ve Adilcevaz İlçelerinde yapılan Ahlat Bastonu ile ün salan bu el sanatı, ceviz, karaağaç, dut ve kiraz 

ağaçlarını el marifetiyle yöresel desen oymak ve kemik işlenerek vernik veya golmak cila ile cilalanarak 

Selçuklu motifleri ile süslenmektedir. 

 

GASTRONOMİ  

Yeme içme kültürü açısından ülkemizin her yöresinin kendine özgü nitelikleri vardır.  İlimizin 

kendine has yemekleri ve de en önemlisi markalaşmış Van Kahvaltısı misafirlerin damaklarında güzel bir 

tat bırakmaktadır.  Meşhur otlu peynir, cacık, murtuğa, kaymak, bal, kurut gibi farklı lezzetleri sunan 

kahvaltı salonları ile yöresel yemeklerin sunulduğu mekânları şehir merkezinde bulmak mümkündür. 

Turizm İşletme Belgeli 3 adet restoran yanında birçok Belediye Belgeli restoranda mevcuttur. Belediye 

Belgeli bu restoranlar gelen turistlere hizmet edebilecek düzeydedirler. Van yöresine özgü; Kurut Köftesi, 

Sengeser, Ayran Aşı, Kürt Köftesi, Ekşili, Boranı, Cılbır, Helıse, Keledoş, Çırış Pilavı, Çırış Mıhlası gibi 

birçok yemek bulunmaktadır.  
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  2019 YILI YERLİ YABANCI TURİST SAYISI  

Ahlat İlçemiz kültürel açıdan zengin bir ilçe olmasına rağmen turizmden yeterli seviyede 

yararlanamamaktadır. Bu sebeple Ahlat ilçesine yönelik bir turizm çalışması yapılmasına ihtiyaç vardır. 

  

Ahlat 2019 Yılı Yerli Yabancı Turist Sayısı 

Yıl Toplam Geceleme Sayısı Yabancı Geceleme Sayısı 

2019 15.598 267 
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Adilcevaz 2019 Yılı Yerli Yabancı Turist Sayısı 

Yıl Toplam geceleme sayısı Yabancı geceleme sayısı 

2019 12.588 213 

 

 

Tatvan 2019 Yılı Yerli Yabancı Turist Sayısı 

Yıl Toplam geceleme sayısı Yabancı geceleme sayısı 
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2019 141.080 2.284 

 

 

TREN HAT KESİMLERİNE GÖRE NETTON-KİLOMETRE (2017) 

Hat Kesimleri ve Kodlar Yük İş Treni Toplam 

Elazığ- Tatvan 317.618  2.142 319.75 

 

Hat Kesimleri ve 

Kodlar 

Kent 

İçi 

Anahat 

Yolcu 

Toplam 

Yolcu 

Yük İş Treni Toplam 

Elazığ- Tatvan --- 167.091  167.091 582.169 33.619 782.879 
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Elazığ- Tatvan --- 41.944 41.944 631.311 10.587 683.842 

 


