
Çatalca’nın kuzeybatısındaki İnceğiz Köyü yakınlarında, 
Karasu Deresi’nin oluşturduğu derin vadi içinde yer 

alan, insan eliyle oluşturulmuş üç katlı Bizans Manastır 
Mağaraları ve Kaya Kiliseleri bilim dünyası tarafından 

1950’li yıllarda keşfedildi.

ÇILDIR GÖLÜ
BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?



24

 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tatlı su 
gölü ve en büyük ikinci gölü olan Çıldır, deniz-
den 1.959 metre yüksekliktedir. Birçok dere 
ve pınardan beslenen gölün en derin noktası 
42 metredir. Göl, lav akıntısı ve molozlar ta-
rafından oluşturulmuş doğal bir set gölüdür. 
Yöre halkı neredeyse tüm gelirini bu gölde 
gerçekleştirdiği balıkçılık faaliyetinden ka-
zanmaktadır. Yılın her mevsiminde balıkçılık 
yapılmaktadır. Gölün çekildiği zamanlarda ise 
bu faaliyette aksamalar görülmektedir. Çıldır 
Gölü etrafında bitki yaşamı gelişmiş değildir. 
Herhangi bir bitki örtüsü bulunmadığından 
gölün, etrafı yeşil bir doğal görünüme sahip 
değildir. Etrafındaki toprak tabakası da uygun 
olmadığı için tarım faaliyetleri de mevcut 
değildir. Göl yaklaşık 120 kilometrekare bir 
alana sahiptir. Kış mevsiminde donan gölün 
yüzeyi ziyaretçiler için adeta eğlence merkezi 
olmaktadır. Tamamen donan gölün üzerinde 
ziyaretçiler, kızaklar ile gezinti yapmanın ve 
kızağın keyfini çıkarmaktadır. Gölün donma-
sı ile 40 ve 50 santim civarında buz kalınlığı 
oluşması, kızak ve jet skilerle çeşitli aktivite-
lerin gerçekleşmesine imkân sağlamaktadır. 
Çıldır Gölü, aynı zamanda fotoğraf meraklıla-
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rı için de muhteşem manzaralar sunmaktadır. 
Gölün donan beyaz yüzeyi ile beyaz gökyüzü 
olağanüstü güzellikte bir manzara ortaya çı-
karmaktadır. 

Çıldır Gölü’nün Oluşumu

Çıldır Gölü’nün oluşumu, Tersiyer adı verilen 
döneme, 65 milyon yıl öncesine dayanmak-
tadır. Üçüncü zaman olarak adlandırılan bu 
dönemde Çıldır Gölü meydana gelmeye baş-
lamıştır. Gölün jeolojik yapısı incelendiğinde 
ise kuzey ve güney bölümlerinde milli, kumlu 
ve çakıllı bir yapı mevcuttur. Bu alanlarda ge-
nellikle volkanik toprak yapısı görülmektedir. 
Çıldır Gölü, bir lav akıntısı ile moloz mahru-
tu tarafından meydana gelmiş doğal bir ba-
raj gölüdür. Çıldır Gölü Nerededir? Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
Ardahan ve Kars illerinin sınırları içinde kalan 
Çıldır Gölü’nün kuzeybatısında Ermenistan sı-
nırındaki Arapçay’ın kolu olan Telek Çayı bu-
lunmaktadır. Çıldır Gölü, deniz seviyesinden, 
1.959 metre yükseklikte konumlanmaktadır.. 
(https://www.karsotel.com/)


