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DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

Din Kül.ve
Ahlak Bilgisi

SINIF
DÜZEYİ

4

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

İslam’ı
Tanıyalım

MEKÂN OKUL
DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI

KAZANIM

İslam’ın inanç esaslarını sıralar

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

Ulucamii,
Hüsrevpaşa Camii, Camileri Yerinde Ziyaret Ederek İslam
Horhor Camii,
İnaç Esasları Hakkında Bilgi Edinir
Süleyman Han
Camii

FEN BİLİMLERİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL
DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

3

Gezegenimizi
Tanıyalım
/ Dünya ve
Evren

Dünya’nın yüzeyinde
karaların ve suların yer
aldığını kavrar

Van Gölü

Kara ve suların kapladığı alanı gözlemler

Fen Bilimleri

3

Beş Duyumuz
Canlılar ve
Yaşam

Duyu organlarının
sağlığını korumak için
yapılması gerekenleri
.açıklar

Bölge Hastanesi
Yüzüncü Yıl
Araştırma
Hastanesi

Hastahane Ziyareti Yaparak Duyu Organlarının
Sağlığını Korumak İçin Uzmanlardan Bilgi Alır

Fen Bilimleri

3

Ben ve Çevrem

Yaşadığı çevreyi tanır

Van Kalesi-Van
Gölü-Muradiye
Şelalesi- Hoşap
Kalesi

Çevresinde Bulunan Tarihi Ve Turistik Mekanları
Ziyaret Ederek Bilgi Sahibi Olur

Fen Bilimleri

3

Doğal ve yapay çevre İnköy- Kale Parkı,
Ben ve Çevrem arasındaki
farkları açıklar
İskele Parkı

Doğal ve yapayı karşılaştırır

Fen Bilimleri

3

Doğal çevrenin canlılar Sıhke Gölü, Balık
Ben ve Çevrem için
öneminin farkına varır Bendi, Kedi Evi

Flamingo, Kedi ve İnci Kefalinin yaşam alanlarını
bilir

Fen Bilimleri

3

Ben ve Çevrem

Yapay bir çevre tasarlar

İskele Parkı,
Edremit Sahili

Bu alanların yapay olarak oluşturulduğu bilgisi verilir

Fen Bilimleri

3

Elektrikli
Araçlar /
Fiziksel Olaylar

Elektriğin güvenli
kullanılmasına özen
gösterir

Vedaş

İlgili kurumda öğrencilere güvenli elektrik kullanımı
konusunda bilgilendirmeler yapılır

4

Yer Kabuğu ve
Dünya’mızın
Hareketleri
/ Dünya ve
Evren

Yer kabuğunun kara
tabakasının kayaçlardan
oluştuğunu belirtir

Başkale
Travertenleri

Travertenlerin ve çevresinin kayaç yapısı ile ilgili
bilgi verilir

4

Yer Kabuğu ve
Dünya’mızın
Hareketleri
/ Dünya ve
Evren

Fosillerin oluşumunu
açıklar

Van Urartu
Müzesi

Müze Ziyareti Yaparak Konu İle İlgili Bilgi
Alışverişinde Bulunur

4

Besinlerimiz
/ Canlılar ve
Yaşam

Alkol ve sigara
kullanımının insan
sağlığına olan olumsuz
etkilerinin farkına varır

Yeşilay

Yeşilay Van Şubesi Ziyaret Edilerek Bağımlılıkla
Mücadele İle İlgili Bilgi Sahibi Olur

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri
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GÖRSEL SANATLAR DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

GÖRSEL
SANATLAR

1

Görsel
İletişim ve
Biçimlendirme

Çevresindeki objeleri ve
figürleri gözlemleyerek
çizimlerini yapar

Van Kalesi-Van Gölü-Akdamar
Adası-Muradiye Şelalesi- Hoşap
Kalesi- Ve Daha Birçok Yer

Ziyaret Ettiği Mekânlarla İlgili
Çizimler Yapar

GÖRSEL
SANATLAR

1

Kültürel Miras

Müze, sanat galerisi,
Kalesi-Müze-Van Gölü-Akdamar
Ziyaret Ettiği Mekanlarla İlgili
sanatçı atölyesi, ören yeri Van
Adası-Muradiye
ŞelalesiHoşap
Gözlemlerini
Arkadaşları Ve Ailesi
vb. ile ilgili izlenimlerini
Kalesi- Ve Daha Birçok Yer
İle Paylaşır
söyler

GÖRSEL
SANATLAR

1

Sanat Eleştirisi
ve Estetik

Sanat eserleri arasındaki
farklılıkları açıklar

Yyü Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesini Ziyaret
Ederek Sanat Eserleri Arasındaki
Farkları Açıklar

GÖRSEL
SANATLAR

2

Görsel
İletişim ve
Biçimlendirme

Görsel sanat çalışmasını
oluşturmak için gözleme
dayalı çizimler yapar

Van Kalesi-Van Gölü-Akdamar
Adası-Muradiye Şelalesi- Hoşap
Kalesi- Ve Daha Birçok Yer

Ziyaret Ettiği Mekanlarla İlgili
Çizimler Yapar

Kültürel Miras

Türk kültürüne ait mimari
elemanları açıklar.
Ulupamir Köyü- Akdamar KilisesiSanat eserlerindeki farklı
Albayrak Kilisesi- Yedi Kilise- Van
Çevresinde Bulunan Tarihi Ve
kültürlere ait motifleri
Kalesi-Van Gölü-Akdamar Adası- Kültürel Mekanları Ziyaret Ederek
inceler. Geleneksel Türk Muradiye
Şelalesi- Hoşap Kalesi- Ve Kültürümüze Ait Öğeleri Açıklar
sanatlarından örnekler
Daha Birçok Yer
verir. Diğer kültürlere ait
mimari elemanları açıklar
Kendi (Millî) kültürüne ve
diğer kültürlere ait sanat
.eserlerini karşılaştırır

GÖRSEL
SANATLAR

2

GÖRSEL
SANATLAR

3

Kültürel Miras

GÖRSEL
SANATLAR

3

eserinin bir değere
Sanat Eleştirisi Sanat
sahip olduğunu farkeder/
ve Estetik
kavrar

Ulupamir Köyü- Akdamar KilisesiÇevresinde Bulunan Tarihi Ve
Albayrak Kilisesi- Yedi Kilise- Van Kültürel
Mekanları Ziyaret Ederek
Kalesi-Van Gölü-Akdamar AdasıAit Öğeleri
Muradiye Şelalesi- Hoşap Kalesi- Ve Kendi Kültürümüze
Açıklar
Daha Birçok Yer
Urartu Müzesi

Müzeyi ziyaret ederek oradaki
eserlerim tarihi değerleri hakkında
bilgi sahibi olur

GÖRSEL
SANATLAR

4

Kültürel Miras

Türk kültürüne ve diğer
kültürlere ait mimari
Ulupamir Köyü- Akdamar KilisesiÇevresinde Bulunan Tarihi Ve
yapıların belirgin
Albayrak Kilisesi- Yedi Kilise- Van Kültürel
Mekanları Ziyaret Ederek
özelliklerini karşılaştırır.
Kalesi-Van Gölü-Akdamar AdasıAit Öğeleri
Farklı kültürlerde yapılmış Muradiye Şelalesi- Hoşap Kalesi- Ve Kendi Kültürümüze
Açıklar
sanat eserlerinin genel
Daha Birçok Yer
özelliklerini karşılaştırır

GÖRSEL
SANATLAR

4

Kültürel Miras

Müzedeki farklı kültürlere
ait sanat eserlerindeki
ortak özellikleri söyler

Urartu Müzesi

7

Müzeyi ziyaret ederek oradaki
eserlerin ortak özellikleri hakkında
bilgi sahibi olur

HAYAT BİLGİSİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

HAYAT
BİLGİSİ

1

Güvenli Hayat

Acil durumlarda yardım almak
için arayacağı kurumların telefon
numaralarını bilir

Polis Ve Jandarma
Karakolu- İtfaiye,
İlkyardım Merkezi

Bu kurumları ziyaret ederek
uzamalardan güvenli yaşam için
gerekli bilgileri alır

Teknolojik araç ve gereçleri güvenli
bir şekilde kullanır

Teknokent

Bilgisayar, televizyon, cep
telefonu, tablet, oyun konsolu ve
elektrikli ev aletleri gibi elektronik
araç ve gereçlerin güvenli
kullanımı üzerinde durulur.
İnternet ve bilgisayar oyunları
gibi teknoloji bağımlılığına neden
olabilecek durumlar karşısında
dikkatli olunması gerektiği
vurgulanır

Rus PazarıCumhuriyet/Maraş
Caddeleri-Van Evleri

Aile büyüklerinden, yaşadıkları
yerin (mahalle/köy/ilçe/il)
isimleri, yetiştirilen ürünler vb.
belirgin özellikleri hakkında bilgi
edinmeleri istenir

HAYAT
BİLGİSİ

1

Güvenli Hayat

HAYAT
BİLGİSİ

1

Ülkemizde Hayat

Yaşadığı yeri bilir

HAYAT
BİLGİSİ

1

Ülkemizde Hayat

Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve
turistik yerleri fark eder

HAYAT
BİLGİSİ

1

Ülkemizde Hayat

Ülkemizde, farklı kültürlerden
insanlarla bir arada yaşadığını fark
eder

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

1

1

1

2

2

2

Doğada Hayat

Doğada Hayat

Doğada Hayat

Okulumuzda
Hayat

Evimizde Hayat

Sağlıklı Hayat

Van Kalesi-Van GölüMuradiye ŞelalesiBu mekanlar ziyaret ederek yakın
Hoşap Kalesi- Ve Daha
çevresini tanır
Birçok Yer
Ulupamir Köyü,
Özalp’teki Laz Köyü

Ülkelerinden zorunlu veya
isteğe bağlı göç etmiş kişilerden
hareketle konu açıklanır

Kedi Evi-Balık BendiSıhke Gölü Flamingo
Festivali

Yakın çevresinde bulunan
hayvanlar (balıklar, kuşlar,
sürüngenler, böcekler ve evcil
hayvanlar vb, bu hayvanların
nelerle beslendikleri ve nerede
barındıkları üzerinde durulur.
Gözlem yapılacaksa gerekli
güvenlik önlemleri alınır

Yakın çevresinde bulunan bitkileri
gözlemler

Çatak Ve
Bahçesaray’daki Ters
Laleler, Zerringadek

Yakın çevresinde bulunan bahçe
bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçlar,
bitkilerin zaman içinde nasıl
değiştiğini (bitkilerin büyümesi,
yapraklarını dökmesi ve açması
ile çiçek açması vb.) gözlemler.
Gölemlerinden yararlanılarak bu
hususlar üzerinde durulur

Doğayı ve çevresini temiz tutma
konusunda duyarlı olur

Doğayı ve çevreyi temiz tutmak
için
gerekenlerin yapılması ve bu
İnköy, Tuşba’daki Mavi konuda
çevredekilerin nezaket
Bayraklı Sahil
kuralları çerçevesinde uyarılması
üzerinde durulur

Sınıfla ilgili konularda karar alma
süreçlerine katılır

İl/İlçe Belediye Meclis
Toplantıları

Karar alma sürecinde uygun
iletişim dili kullanılması gerektiği
vurgulanır. Ayrıca kararların
öğrencilerin de katılımıyla
alınmasına özen gösterilir

Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç
duyan insanlara karşı duyarlı olur

Kızılay, Sivil Toplum
Kuruluşları,Sosyal
Yardımlaşma Vakfı,
Rehabilitasyon
Merkezleri

Yakın çevresinde bulunan hayvanları
gözlemler. Yakın çevresinde bulunan
hayvanları ve bitkileri korumaya özen
gösterir

Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları
ve meslekleri tanır

8

Aile bireylerine, akrabalara,
komşulara, hasta, hamile, yaşlı ve
özel gereksinimli kişilere yardımcı
olma üzerinde durulur

Hastane, aile sağlığı merkezi/
sağlık ocağı, eczane gibi kurumlar
Hastane Sağlık Ocağı, ile doktorluk, hemşirelik, eczacılık
ve diş hekimliği gibi meslekler
Tıp Merkezi
üzerinde durulur

HAYAT BİLGİSİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

HAYAT
BİLGİSİ

SINIF
DÜZEYİ

2

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

Güvenli Hayat

Ulaşım türlerini ve araçlarını
sınıflandırır

Havalimanı, Gar,
İskele

Yakın çevresinde bulunan bahçe
bitkileri, yabani bitkiler ve ağaçlar,
bitkilerin zaman içinde nasıl
değiştiğini (bitkilerin büyümesi,
yapraklarını dökmesi ve açması
ile çiçek açması vb.) gözlemler.
Gölemlerinden yararlanılarak bu
hususlar üzerinde durulur

Güvenli Hayat

Oyun alanlarındaki araçları
güvenli bir şekilde kullanır

İskele Parkı,
Cumhuriyet Parkı,
Tuşba 15 Temmuz
Parkı

Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için
gerekenlerin yapılması ve bu konuda
çevredekilerin nezaket kuralları
çerçevesinde uyarılması üzerinde
durulur

HAYAT
BİLGİSİ

2

HAYAT
BİLGİSİ

2

kültürel miras
Ülkemizde Hayat Yakın çevresindeki
ögelerini araştırır

Müze, Rus Pazarı,
Kahvaltıcılar Sokağı

Karar alma sürecinde uygun iletişim
dili kullanılması gerektiği vurgulanır.
Ayrıca kararların öğrencilerin de
katılımıyla alınmasına özen gösterilir

2

Yakın çevresinde yapılan üretim
faaliyetlerini gözlemler

Organize Sanayi
Bölgesi, Tekstilkent,
Canik Tuz Ocakları,
Çiento Ve Şeker
Fabrikası

Aile bireylerine, akrabalara,
komşulara, hasta, hamile, yaşlı ve
özel gereksinimli kişilere yardımcı
olma üzerinde durulur

Doğada Hayat

Bitki yetiştirmenin ve hayvan
beslemenin önemini fark eder

Gürpınar Alabalık
Çiftliği, Edremit
Binicilik Tesisleri,
Çaldıran Ve Gevaş
Seraları

İmkânlar dâhilinde öğrencilerin
uygulamalı olarak bitki yetiştirmeleri,
fidan dikmeleri ve hayvan
beslemeleri sağlanır

Çaldıran Ovası,
Muradiye Şelalesi,
Müküs Çayı, Kanispi
Şelalesi

Yakın çevresindeki doğal unsurların
(iklim koşulları, yer şekilleri, toprağın
verimliliği, su kaynakları vb.) insanlar
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri
ele alınır

Organize Sanayi
Bölgesi, Su Arıtma
Tesisi

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

2

Ülkemizde Hayat

HAYAT
BİLGİSİ

2

Doğada Hayat

Yakın çevresindeki doğal
unsurların insan yaşamına
etkisine örnekler verir

HAYAT
BİLGİSİ

2

Doğada Hayat

Tüketilen maddelerin geri
dönüşümüne katkıda bulunur

Kızılay, Afad

Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve
deprem gibi doğal afetler üzerinde
durulur. Doğal afetler sırasında
yardım eden Kızılay ve AFAD gibi
kuruluşlar tanıtılır

HAYAT
BİLGİSİ

2

Doğada Hayat

Doğa olayları ve doğal afetlere
karşı alınabilecek önlemleri
açıklar

HAYAT
BİLGİSİ

3

Okulumuzda
Hayat

Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi
gereken yönlerini fark eder

Bilsem

Öğrencilerin ilgi alanları ve
becerilerinden (iş birliği, planlı
ve verimli çalışma, iletişim vb.)
hareketle konu açıklanır

3

Okulumuzda
Hayat

Okuldaki sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayla ilgili çalışmalara
katılmaya istekli olur

Kızılay, Sivil Toplum
Kuruluşları, Sosyal
Yardımlaşma Vakfı,
Rehabilitasyon
Merkezleri

Aile bireylerine, akrabalara,
komşulara, hasta, hamile, yaşlı ve
özel gereksinimli kişilere yardımcı
olma üzerinde durulur
Toplumsal yaşamda her mesleğin
gerekli ve saygın olduğu, çeşitli
mesleklerin günlük yaşamdaki yeri
ve toplumsal iş bölümü üzerinde
durulur. Örneklenecek meslekler
öğrencinin yakın çevresinden seçilir

HAYAT
BİLGİSİ

HAYAT
BİLGİSİ

3

Okulumuzda
Hayat

İlgi duyduğu meslekleri ve
özelliklerini araştırır

Organiza Sanayi
Bölgesi, Üniversite,
Teknokent,
Tekstilkent, VatsoVatbo

HAYAT
BİLGİSİ

3

Evimizde Hayat

Evde kullanılan alet ve teknolojik
ürünlerin hayatımıza olan
katkılarına örnekler verir

Teknokent

HAYAT
BİLGİSİ

3

Sağlıklı Hayat

Yiyecek ve içecekler satın
alınırken bilinçli tüketici
davranışları gösterir

Tüketici Hakem
Heyeti, Tüketici
Mahkemesi

9

Yiyecek satın alınan yer, ürünün
rengi, şekli, kokusu, son kullanma
tarihi ve içeriklerine dikkat ederek
alışveriş yapma üzerinde durulur

HAYAT BİLGİSİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

HAYAT
BİLGİSİ

3

Güvenli Hayat

Trafik işaretleri ve işaret
levhalarını tanıtır

Polis Merkezi,
Karayolları Bölge
Müdürlüğü

Öğrencilerin güvenliği için öncelikli
olan trafik işaretleri ve işaret levhaları
(yaya geçidi, okul geçidi, ışıklı trafik
işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya
giremez, kontrolsüz demir yolu geçidi
ve bisiklet giremez vb.) üzerinde
durulur

HAYAT
BİLGİSİ

3

Ülkemizde Hayat

Yakın çevresinde bulunan
yönetim birimlerini ve
yöneticilerini tanır

Valilik, Belediye,
Muhtarlık

Muhtarlık, belediye başkanlığı,
kaymakamlık ve valilik gibi yönetim
birimlerine gezi yapmaya özen
gösterilir

Yakın çevresinde yer alan
tarihî, doğal ve turistik yerlerin
özelliklerini tanıtır

Van Kalesi, Ulucami,
Çavuştepe Kalesi,
Akdamar Adası,
Vanadokya

Yakın çevresinde bulunan cami,
çeşme, han, hamam, müze, kale,
tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar
vb. yerler hakkında araştırma
yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla
paylaşması sağlanır

HAYAT
BİLGİSİ

3

Ülkemizde Hayat

HAYAT
BİLGİSİ

3

Nur Tatar Spor
Yaptığı
çalışmalarla
ülkemize
Salonu,
Feqiye
Ülkemizde Hayat katkıda bulunmuş kişileri araştırır Teyran Parkı/Türbesi,
Ahmed-İ Hani

HAYAT
BİLGİSİ

3

HAYAT
BİLGİSİ

3

Doğada Hayat

Meyve ve sebzelerin yetişme
koşullarını araştırır

Gevaş Ve Çaldıran
Seraları

Yakın çevresinde yetiştirilen bir meyve
veya sebze örneği üzerinden konu
açıklanır

Doğada Hayat

Doğa ve çevreyi koruma
konusunda sorumluluk alır

İnköy, Tuşba’daki
Mavi Bayraklı Sahil

Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için
gerekenlerin yapılması ve bu konuda
çevredekilerin nezaket kuralları
çerçevesinde uyarılması üzerinde
durulur

SOSYAL BİLGİLER DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

SOSYAL
BİLGİLER

4

Birey ve Toplum

Kendisini farklı özelliklere sahip
diğer bireylerin yerine koyar

Bilsem, Engelsiz
Yaşam Merkezi,
Rehabilitasyon
Merkezi

4

Ulucami, Hüsrevpaşa
Van Kalesi,
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü Camii,
Feqiya
Teyran
Birey ve Toplum
yansıtan ögeleri araştırarak
Türbesi, Şeytan
örnekler verir
Köprüsü, Kırmızı
Köprü

SOSYAL
BİLGİLER

SOSYAL
BİLGİLER

4

SOSYAL
BİLGİLER

4

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

Yakın çevresinde yer alan bir
müze, cami, türbe, köprü, medrese,
kervansaray gibi tarihî bir mekân
gezisi ya da sözlü tarih veya yerel
tarih çalışmaları yapılır

Birey ve Toplum

Yaşadığı çevredeki doğal ve
beşerî unsurları ayırt eder

İnköy, İskele Parkı,
Cumhuriyet Parkı,
Tuşba 15 Temmuz
Parkı

Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm
unsurlarıyla birlikte tanımaları sağlanır

Küresel
Bağlantılar

Farklı ülkelere ait kültürel
unsurlarla ülkemizin sahip olduğu
kültürel unsurları karşılaştırır

Ulupamir Köyü,
Özalp’teki Laz Köyü

Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı
göç etmiş kişilerden hareketle konu
açıklanır
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MATEMATİK DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

MATEMATİK

1

Geometrik
Cisimler ve
Şekiller

Geometrik şekilleri köşe
ve kenar sayılarına göre
sınıflandırarak adlandırır

Ulucamii, Hüsrevpaşa Camii,
Feqiya Teyran Türbesi

Bu Alanların Yapımında Kullanılan
Kare, Dikdörtgen, Daire, Üçgen
Gibi Geometrik Şekilleri Tanır

MATEMATİK

1

Tartma

Nesneleri kütleleri yönünden
karşılaştırır ve sıralar

Peynirciler Çarşısı

Burada Ürünleri Tartar

MATEMATİK

2

Geometrik
Cisimler ve
Şekiller

Küp, kare prizma, dikdörtgen
prizma, üçgen prizma, silindir Ulucamii, Hüsrevpaşa Camii,
ve küreyi modeller üstünde
Feqiya Teyran Türbesi
tanır ve ayırt eder

Bu Alanların Yapımında Kullanılan
Kare, Dikdörtgen, Daire, Üçgen
Gibi Geometrik Şekilleri Tanır

Geometrik
Cisimler ve
Şekiller

Küp, kare prizma, dikdörtgen
prizma, üçgen prizma,
silindir, koni ve küre
modellerinin yüzlerini,
köşelerini, ayrıtlarını
belirtir. Küp, kare prizma
ve dikdörtgen prizmanın
birbirleriyle benzer ve farklı
yönlerini açıklar

Ulucamii, Hüsrevpaşa Camii,
Feqiya Teyran Türbesi

Ziyaret ettiği mekanlardaki
geometrik cisimler hakkında bilgi
sahibi olur

Ulucamii, Hüsrevpaşa Camii,
Feqiya Teyran Türbesi,
Akdamar Kilisesi, Urartu
Müzesi

Bu Alanların Çevrelerini Standart
Olan Ve Olmayan Ölçü Birimleri
İle Ölçer

MATEMATİK

3

MATEMATİK

3

Çevre Ölçme

Nesnelerin çevrelerini
belirler. Şekillerin çevre
uzunluğunu standart
olmayan ve standart birimler
kullanarak ölçer

MATEMATİK

3

Alan
hesaplama

Şekillerin alanını standart
olmayan uygun malzeme ile
kaplar ve ölçer

Kedi Evi- Ulucamii,
Hüsrevpaşa Camii, Feqiya
Teyran Türbesi, Akdamar
Kilisesi, Urartu Müzesi

Bu Yerlerin Alanlarını Standart
Olan Ve Olmayan Ölçü Birimleri
İle Ölçer

Peynirciler Çarşısı

Burada Ürünleri Tartar

MATEMATİK

3

Tartma

Nesneleri gram ve kilogram
cinsinden ölçer. Bir nesnenin
kütlesini tahmin eder ve
ölçme yaparak tahmininin
doğruluğunu kontrol eder.
Kilogram ve gramla ilgili
problemleri çözer

MATEMATİK

4

Çevre Ölçme

Kare ve dikdörtgenin
çevre uzunlukları ile kenar
uzunlukları arasındaki ilişkiyi
açıklar

Kedi Evi- Ulucamii,
Hüsrevpaşa Camii, Feqiya
Teyran Türbesi, Akdamar
Kilisesi, Urartu Müzesi

Ziyaret ettiği mekânların çevre
uzunlukları hakkında bilgi sahibi
olur

MATEMATİK

4

Alan
hesaplama

Şekillerin alanlarının, bu
alanı kaplayan birimkarelerin
sayısı olduğunu belirler

Kedi Evi- Ulucamii,
Hüsrevpaşa Camii, Feqiya
Teyran Türbesi, Akdamar
Kilisesi, Urartu Müzesi

Ziyaret ettiği mekânların alanları
hakkında bilgi sahibi olur

TÜRKÇE DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

TÜRKÇE

1

YAZMA

Görsellerle ilgili kelime ve
cümleler yazar

Van Kalesi, Akdamar
Adası, Çarpanak
Adası

İlgili yerlerde gözlem yaptırılarak bu
görsellerle ilgili cümleler yazar

TÜRKÇE

2

YAZMA

Şiir okur

Feqiya Teyran
Türbesi/Parkı

Feqiya Teyran’ın şiirleri basit düzeyde
ezberletilir

11

OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMLARI

Bilim Merkezleri
		
Doğal Mekanlar
Tarihi ve Kültürel Mekanlar

12

BİLİM
MERKEZLERİ

13

MODERN MÜZE

İPEKYOLU
Van‛ımız insanlık tarihi boyunca önemli medeniyetlerin yaşadığı bir yer
olmuştur. Urartular gibi büyük bir medeniyet ilimizde kurulup gelişmiştir. İlimiz
tarihine ışık tutmak için yapılan birçok kazı çalışmalarında binlerce eser
çıkarılmıştır. Çıkarılan bu eserler müzelerde sergilenmektedir. Tarih öncesi
çağlar, Urartu, İskit, Roma, Bizans, Fenike, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi
eserleri müzemizde korunmakta ve sergilenmektedir. Özellikle Van Müzesi,
Urartu koleksiyonu açısından dünyanın en zengin müzesi durumundadır.

İPEKYOLU
14

TEKNOKENT

TUŞBA
Teknokent; teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, veya hizmete dönüştürerek çeşitli
firmalara destek sağlayan teknoloji geliştirme merkezidir. Van‛ımızda teknoloji
geliştirme bölgesi olan Teknokent, Yüzüncü Yıl Üniversitesi sınırları içinde yer
alan binada hizmet vermektedir. YYÜ Teknokent, 2013 yılında faaliyetlerine
başlamıştır. İlimizin gelişimine büyük katkılar sunmaktadır.

TUŞBA
15

TEKSTİL KENT

EDREMİT
Tekstilkent, Van‛ın Kurubaş bölgesinde yer almaktadır. Tekstil ve konfeksiyon
alanında faaliyet gösteren işletmelere hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Birinci etaptaki parsel ve fabrikaların yatırımcıya tahsis edilmesi ile toplam
istihdamın 8800 kişiye ulaşacağı düşünülmektedir. İkinci etap alanın tahsis
edilmesi ile de toplam istihdamın bu rakamın yaklaşık iki katına çıkması
beklenmektedir.

EDREMİT

EDREMİT
16

SERACILIK

ÇALDIRAN
Son dönemde ilimizde seracılık faaliyeti yoğunlaşmıştır. Çaldıran ilçesinde
jeotermal enerji (yeraltı sıcak suyu) ile buluşan seralarda kaliteli ürünler elde
edilmeye başlanmıştır.

ÇALDIRAN

ÇALDIRAN

17

GEBZE SU SPORLARI MERKEZİ

EDREMİT
Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde bir birinden güzel
su sporları etkinlikleri yapılabilmektedir. Su Sporları Merkezinde plaj futbolu, plaj
voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, göl veya havuzda yüzme, parasailing,
banana, trambolin, su kayağı ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilebilmektedir.
BİNİCİLİK MERKEZİ
Beşbin metrekare üzerinde koşu parkuru, otoparkı, çocuk parkı gibi alanları
da bulunan bölgenin ilk ve tek Olimpik Binicilik Merkezidir. Sporcu yetiştirmek,
ulusal ve uluslar arası müsabakaların yapılması ve terapi amaçlı da kullanılacak
Olimpik Binicilik Merkezi, Van halkının ve turistlerin de sosyal amaçla
kullanabileceği bir mekan olarak hizmet verecek.

EDREMİT
18

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TUŞBA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile kurulmuştur. Halen 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek
Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van
Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan bir eğitim
kurumu olarak Merkez Zeve Kampüsü ile Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerinde
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizin ismi 18.06.2017 tarih ve
7033 sayılı kanun gereğince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak değiştirilmiş
olup, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
FUAR MERKEZİ
7.500m2 kapalı sergi alanı, 5.000 m2 fuar ve konferans salon alanları ile
toplamda 40.000 m2 alan üzerine inşa edilen bölgenin en büyük ve en modern
fuar ve kongre merkezidir.

TUŞBA
19

ŞEKER FABRİKASI

ERCİŞ
Van Gölü kıyısında, Erciş ilçesi sınırlarında olan şeker fabrikası 1989 yılında
kurulmuştur.
BİLİM ve SANAT MERKEZİ
Hedef kitlesinde özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında
olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üstün düzeyde kullanmalarını
sağlamak olan ve ilimizdeki tek bilim ve sanat merkezi olan kurum 2005 yılında
açılmıştır.

20

DOĞAL
MEKANLAR

21

VAN GÖLÜ

VAN GÖLÜ

VAN GÖLÜ
Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Bir iç denizdir. En önemli adaları;
Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş Adası'dır. Gölün üzerinde su sporları, mavi
tur, ve ulaşım faaliyetleri yapılmaktadır. Turkuazın bütün tonlarını barındıran
göl temiz koy ve sahilleriyle ilgi çekmektedir. Sodalı suyu cilt hastalıkları için
iyileştirici özelliğe sahiptir. Günbatımı anının (gurup) en güzel seyredildiği
nadide yerlerden birisidir Van Gölü. Van Gölü'nde 4 kilometrelik alanı kaplayan
ve "su altı peribacaları" olarak bilinen 20 metre uzunluğunda dikitler belirlendi.
Bu dünyanın en büyük su altı peri bacası olarak kayıtlara geçmiştir

22

ERÇEK GÖLÜ

İPEKYOLU

İPEKYOLU
Erçek Gölü, Van Gölü'nün doğusunda oluşmuş bir set gölüdür. Bu göle aynı
zamanda Van Gölü'nün kardeşi de denir. Erçek Gölü kuş cenneti; kılıçgaga,
büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, flamingo, yaz ördeği, van denizi
martısı gibi onlarca kuş türünün barındığı zengin bir doğal ortamdır.Erçek
Gölü, dünyanın en büyük flamingo konaklama ve üreme alanlarından birine ev
sahipliği yapmaktadır. Göl ulusal ve uluslararası sınıflandırılmalarda önemli kuş
alanları arasında “B” sınıfı sulak alanlar içinde gösterilmektedir. Bu kategorideki
sulak alanlar; genelde nesli tükenmekte olan kuşları barındırmaktadır. Kuş
gözlemcileri için adeta bir cennettir.

23

EREK DAĞI

İPEKYOLU

İPEKYOLU
Erek Dağı, Van ilinin merkezinde bulunan 3200 metre yükseklikteki bilinen
dağlarındandır. Van ili dağın eteğinde kurulduğundan ulaşım kolaydır. Dağın
zirvesinde sadece temmuz, ağustos ve eylül aylarında kar yoktur. Dağdan
eşsiz Van Gölü, Süphan Dağı, Artos Dağı, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçeleri
görünmektedir. Dağda doğuya ait Uçkun adlı bitki yetişmektedir. Tırmanış
için en uygun mevsim yaz mevsimidir. Erek Dağı'nın ayrı bir yönü de tarihteki
büyük şahsiyetlere ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu büyük şahsiyetlerden ilk
akla geleni hiç şüphesiz Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleridir. Bediüzzaman
hazretlerinin uzun süreli Van hayatının, önemli bir kısmı Erek Dağı ve yakınındaki
Çoravanis Köyü'nde geçmiştir. Burada çok sayıda talebe yetiştirmiş ve birçok
alanda ilim tahsil etmiştir.
24

AKDAMAR ADASI

GEVAŞ

GEVAŞ

Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır. Gevaş ilçesinin sınırları
içerisinde bulunur. Adada Ermenilerden kalma bir kilise bulunur. Kilise;
tarihi, mimari yapısının yanı sıra iç ve dış cephelerindeki dini figürlerle dikkat
çekmektedir. 2007 yılında geçirmiş olduğu restorasyondan sonra kilise, anıt
müze olarak ziyarete açılmıştır. Van ziyaretlerinin olmazsa olmaz duraklarından
Akdamar Adası, geçmişten getirdiği izleri muhteşem doğal güzelliği içinde
insanlara sunmaktadır. Adayı özellikle yaz mevsiminde çok sayıda yerli ve
yabancı turist ziyaret etmektedir.

GEVAŞ
25

ÇARPANAK ADASI

TUŞBA

TUŞBA

Çarpanak Adası, içinde kilise ve manastırların yer aldığı adalarımızdan biridir.
Martıların üreme alanı olduğu için çok sayıda martı bulunmaktadır. Ayrıca
güzel coğrafyasıyla dikkat çekmektedir. Ada hem tarih severlerin hem de doğa
severlerin hayran kalacakları bir yerdir.
BAHÇESARAY SUBAŞI
Bu suya her cuma günü cennetten üç damla suyun düştüğü söyleniyor.
Ayrıca bu suya cennetten gelen su da deniliyor. Türkiye'nin her tarafından
her yıl insanların doğa turizmi için gelip ziyaret ettiği Bahçesaray, özellikle bir
mağaradan çıkan Müküs Çayı ile bilinmektedir. Mağaradan çıkan ve subaşı
(serkahni) olarak da bilinen bu su, rafting sporu için ideal bir mekan olmaktadır.
Su başının etrafı önemli bir mesire alanıdır.

BAHÇESARAY
26

MURADİYE ŞELALESİ

MURADİYE
Bendimahi Çayı üzerinde yer alan görkemli Muradiye Şelalesi, Van merkeze 80
km uzaklıktadır. Muradiye ilçe sınırlarında yer alır. Her mevsim ayrı bir güzelliğe
sahiptir. Bahar aylarında rengârenk çiçekler, Muradiye Şelalesi‛nin güzelliğine
güzellik katar iken kış aylarında ise donan şelale suları buzdan kristallere
dönüşür. Muradiye Şelalesi, sadece görüntüsü ile değil çevresini güzelleştiren
tabiatıyla da görülmeye değerdir. Ayrıca şelalenin aşağı kısmında yer alan
Asma Köprü ile Şeytan Köprüsü de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Suyun gür
olduğu ilkbahar aylarında çok sayıda insan, şelalenin serinliğinde dinlenmek ve
şelalenin doğal güzelliklerini görmek için burayı tercih etmektedir.

MURADİYE
27

BALIK BENDİ

ERCİŞ
İnci Kefali, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik bir balık türüdür.
İnci Kefali Mayıs-Haziran aylarında büyük sürüler oluşturarak akarsulara göç
etmektedir. Yumurtalarını akarsuyun uygun yerlerine bırakmaktadır. Üreme
göçü esnasında önüne çıkan engelleri ise uçarak geçmeye çalışırlar. Bu
görüntülere de dünyada yalnızca Erciş balık bendinde rastlanmaktadır. Bu
muhteşem manzarayı seyretmek isteyen ziyaretçiler buraya akın ederler.

ERCİŞ

ERCİŞ
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KANİSİPİ

ÇATAK
Van merkeze 75 km uzaklıkta olup, Van Çatak yolu üzerinde yer almaktadır.
Bu şelale nisan ayı sonunda çok gür bir şekilde akmaya başlar ve ağustos
ayı ortalarında azalmaya başlar ve bir süre sonra tamamen kurur. Çağlayanın
suyu akarken, oluşturduğu sütbeyazı renginden dolayı "Beyaz Şelale"
anlamına gelen Kanispi ismi bu şelaleye verilmiştir. Çok güzel bir mesire yeri
olup yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Kanispi, akmaya başladığı
dönemlerde muhteşem bir görüntü oluşturuyor.
TRAVERTENLER
Travertenler, suyun yeryüzüne çıkıp içindeki kireçtaşını bırakmasıyla oluşan
basamaklı yapılardır. Van‛ın Başkale ilçesinde (45 km mesafede) Dereiçi
(Savkan) köyü yakınında bu oluşumları görmek mümkündür. Bu haliyle
Denizli'deki Pamukkale travertenlerini aratmamaktadır. Oluşumu devam eden
travertenler, "Akçalı Travertenleri" olarak Van‛ın mucizevi doğal mirasları
arasındaki yerini almıştır.

BAŞKALE
29

VANADOKYA

BAŞKALE
Başkale ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar köyünde bulunan
peribacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmıyor. Peribacaları
ile aynı alanda bulunan çok sayıda tünel ve mağara, turizm potansiyeli yüksek
olan yerlerdendir. Yöre halkı tarafından "Vanadokya" olarak adlandırılır. Her
yıl özellikle yaz mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turist burayı ziyaret
etmektedir.

BAŞKALE
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KAPLICALAR

ÇALDIRAN
Termal turizmi ve kaplıcalar konusunda Van önemli bir potansiyele sahiptir.
Kaplıcalar yöre halkı tarafından şifa kaynağı olarak görülmekte ve yoğun
bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca Hasan Abdal Kaplıcası (Erciş), Dergezin
Kaplıcası (Muradiye), Defriş ve Zereni Kaplıcası (Çaldıran) bulunmaktadır.
TENDÜREK DAĞI
Tendürek Dağı, Doğubeyazıt ile Çaldıran arasında bulunan Tendürek volkan
konisinin en yüksek zirvesi 3533 m olup, 3000 m'ye yaklaşan dağın doğu krateri
içerisinde 400-500 m çapında göl bulunmaktadır. Kraterin dışından ise su
buharı çıkmaktadır. Ayrıca dağın güney yamaçında bir kaldera bulunmaktadır.
Türkiye'nin en aktif volkanik dağı olarak bilinir ve bacasından duman tütmektedir.
Dağdan çıkan tüfler, Kars-Erzurum platosunun oluşumunda rol oynamıştır.

ÇALDIRAN
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BUZUL ŞELALESİ

İPEKYOLU
Van’ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nda bulunan 20 metre
yüksekliğindeki buz şelalesi özellikle dağcıların tırmanış yaptığı eşsiz güzellikler
arasındadır.
AKGÖL KUŞ CENNETİ
Özalp ilçesi sınırlarında, 2 bin 320 rakımda, 407 hektar büyüklüğünde ve renkli
katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran göle gelen su kuşları,
burada besin ve konaklama imkanı buluyor. Kış aylarını Kuzey Afrika'da
geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Van Gölü havzasına gelen,
aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü buraya
gelmektedir. Buradan üreme ve beslenme için İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar
Gölü kıyılarına giden kuşlar, kasımdan sonra havaların soğumasıyla yeniden
Kuzey Afrika'ya göç ederler.

ÖZALP
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ÇALDIRAN OVASI

ÇALDIRAN
Çaldıran Ovası, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in 23 Ağustos 1514’te
Safevilerle yaptığı ve büyük bir zafer kazandığı yer olarak tarihe geçmiştir.
Denizden yüksekliği 2050 m olan Çaldıran Ovası yaklaşık olarak 149.614
hektar alana sahiptir. Ovayı Bend-i Mahi Çayı sulamaktadır.

ÇALDIRAN
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TARİHİ ve
KÜLTÜREL
MEKANLAR
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VAN KALESİ

İPEKYOLU
Van Gölü kıyısındaki kayalıklar üzerine kurulmuştur. Urartu kralı Sarduri
tarafından yaklaşık 2900 yıl önce yapılmıştır. Urartu Selçuklu ve Osmanlıdan
taşıdığı izlerle köklü medeniyetlerin adeta beşiği olmuştur. Sardur Burcu, sur
duvarları, Urartu kralları Menua ve I. Argişti'ye ait mezarlar, Binbir merdiven
açık hava tapınağı ve "Analı Kız" olarak adlandırılan iki adet tapınak nişi kalenin
en ilgi çeken bölümleridir. Ayrıca Yukarı Kale, Süleyman Han Cami ve Minaresi
Osmanlı döneminden kalma önemli eserlerdir. Bu yönüyle bulunmaz bir anıt
şehir manzarası arz etmektedir. Kale çevresi ayrıca ziyaretçiler tarafından
mesire alanı olarak da kullanılmaktadır. Van Kalesi üzerinden gölü seyretmek
insana ayrı bir keyif sunmaktadır. Bugün Van Kalesi çok sayıda yerli ve yabancı
turisti ağırlamaktadır.

İPEKYOLU
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HOŞAP KALESİ

GÜRPINAR
Hoşap Kalesi, Van merkeze yaklaşık 50–60 km arası uzaklıkta Van-Başkale
yolu üzerindedir. Türkiye-İran arasındaki yol üzerinden bulunmasından dolayı
stratejik açıdan önemlidir. Kalenin kapısı bozulmadan günümüze ulaşabilmiştir.
Kapının üzerinde yapımı ile ilgili Farsça kitabe ve aslan kabartmaları yer
almaktadır. Kale içindeki eski hamam, cami, medrese, su sarnıcı, zindan ve
odalarda geçmişin izlerini görmek mümkündür. Bu açıdan gezilip görülecek
önemli tarihi mekânlardan biridir.

GÜRPINAR
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ÇAVUŞTEPE KALESİ

GÜRPINAR
Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde yer almaktadır. Van merkeze 25 km
mesafededir. Kale, Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılmıştır. İçerisinde
Haldi Tapınağı ile bir açık hava tapınağı bulunmaktadır. Etrafında iri blok
taşlarla örülmüş surları, ahır yapıları, depo binaları, tapınakları, saray binaları
ve sarnıçlar ter almaktadır.

GÜRPINAR
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AYANIS KALESİ

TUŞBA
Van merkeze 35 km uzaklıktaki Ağartı köyünün kuzeybatısında bir tepe üzerine
kurulmuştur. Ayanis Kalesi, Urartu Kralı II. Rusa tarafından inşa edilmiştir.
Ayanıs Kalesi; tarihi duvarlar, yazıtlar, resimlerle süslü Haldi tapınağı, iki katlı
mahzen, anıtsal kapı kalıntıları ile tarihi bir müze niteliğindedir.
EDREMİT KALESİ

EDREMİT
Edremit Kalesi'nin diğer ismi Edremit Kız Kalesi veya Kıztaşı'dır. Urartulardan
günümüze kalmış önemli eserlerden birisidir. Burası Edremit ilçesine en güzel
ve doğal yerden bakmayı ve güzellikleri keşfetmeyi sağlayan muhteşem bir
noktada yer almaktadır.
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AMİK KALESİ

TUŞBA
Van Kent Merkezinin Kuzey Batısında, bu günkü Özyurt Köyünün kuzeyinde
Van Gölü’nün kuzey doğusunda yer almaktadır. Van Gölü’nün kıyısında
Ahlat, Adilcevaz ve Erciş’e suyolu üzerinden bağlanan ticari bir liman kalesi
olarak milattan önce (M.Ö.) 700’lü (yaklaşık 2700 yıl önce) Urartu uygarlığı
tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Günümüzde yaklaşık % 70’inin yok olduğu
düşünülmektedir. Medler, Persler, Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği
yapmıştır.

TUŞBA
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ERCİŞ KALESİ

ERCİŞ
Çelebibağı Mahallesi'nin güneyinde göl suları içinde birkaç duvarı dışında yıkık
vaziyettedir. İlhanlılar döneminde Vezir Taceddin Ali Şah tarafından yapılmıştır.
Bu dönemden sonra Erciş’e yerleşen medeniyetler tarafından kullanılan kale,
son olarak 1841 yılında göl sularındaki aşırı yükselmeyle birlikte terk edilmiştir.

ERCİŞ
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AKDAMAR KİLİSESİ

GEVAŞ

GEVAŞ
Kilise Akdamar Adası'nda yer almaktadır. Kilise duvarlarına işlenmiş kabartmalar,
İncil, Tevrat ve Kur'an'da anlatılan sahnelerin tasvir edildiği duvarlar, bitki ve
hayvan motifleri, çizimlerle süslenmiş mezar taşları önemli tarihi kalıntılardan
bazılarıdır. Son dönemde geçirmiş olduğu kapsamlı restorasyondan sonra bir
müze olarak ziyarete açılmış ve her yıl birçok insanı ağırlamaya başlamıştır.
2010 yılı eylül ayı itibarıyla açılan kilisede ayin yapılmasına izin verilmiştir.
Adaya, ulaşım feribotla sağlanır.
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ÇARPANAK KİLİSESİ

TUŞBA
Çarpanak Adası'nda bulunmaktadır. Adanın kuzey tarafında kurulmuştur. Bu
kilise adaya tarihi bir değer kazandırmıştır. Manastır jamaton ve şapeller ile
kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Ayrıca ilimizde Adır Kilisesi (Lim Manastırı),
Yedi Kilise, Bartholomeus Kilisesi, Altınsaç Kilisesi bulunmaktadır.
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HALİME HATUN KÜMBETİ

GEVAŞ
Gevaş ilçemizdeki Selçuklu Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Melik İzzeddin
tarafından 1335 tarihinde, kızı Halime Hatun için yaptırılmıştır. Yazıtları, taş
oyma süslemeleri mevcuttur.
İZZETTİN ŞİR CAMİİ

GEVAŞ
Gevaş'ın Hişet Mahallesi‛nde bulunmaktadır. Van ve Hakkari Hakimi İzzettin
Şir tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. 400‛lü yıllarda yapılmıştır.
Süslemeleriyle dikkat çekmektedir.
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PİZAN MEDRESESİ

BAŞKALE
Yeni adı Örenkale olan Pizan Köyünde, kalenin doğusundaki eğimli arazi
üzerinde yer alan medrese, giriş kapısı üzerindeki yazıta göre,1653 yalında
Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır.Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, kitabesi
günümüzde mevcut olup, iki katlı ve iç avlulu bir tasarım ile diğer medreselerden
farklılık arz etmektedir.
EVLİYABEY MEDRESESİ

GÜRPINAR
Medrese, Hoşap'tadır. 1600'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir.
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FAKİ TEYRAN

BAHÇESARAY
Van Bahçesaray'da 1600'lü yıllarda yaşamıştır. Aşkın, sevginin ve tasavvufun
şairi olarak da anılmaktadır. Kuşların dilini öğrendiği için kendisine bu isim
verilmiştir.

BAHÇESARAY
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ALBAYRAK KİLİSESİ

BAŞKALE
Van Başkale İlçesi ne bağlı Albayrak Köyü’nde bulunmaktadır. Büyük Zap
Vadisi’ne bakan bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Mimari ve süsleme özelliklerine
bakarak 13.-14. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Yapı daha sonra 1647-1655,
1760 ve 1877'de kapsamlı onarımlar geçirmiştir. Günümüze ulaşan şekil 1719. yüzyıllardan kalmadır. Dikdörtgen biçiminde inşa edilen kilisenin beden
duvarları zengin süslemelerle donatılı olan yapı, bölgede ender Hıristiyan
dini yapısı olarak görülmektedir. 1915’den günümüze kadar kullanılmayan
St. Bartholomeus Kilisesi’nin inanç turizmine kazandırılması için Van Valiliği
tarafından rolöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.

BAŞKALE
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RAFTİNG

BAHÇESARAY
Bahçesaray, özellikle bir mağaradan çıkan Müküs Çayı ile bilinmektedir.
Mağaradan çıkan ve subaşı (serkahni) olarak da bilinen bu su, rafting sporu
için ideal bir mekan olmaktadır.
HURKAN KÖPRÜSÜ
Çatak suyu üzerinde bulunmaktadır. 1600'lü yıllarda yapıldığı tahmin
edilmektedir.

ÇATAK
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ŞAMRAN KANALI

EDREMİT
Şamram ya da özgün Urartu dilindeki adıyla Menua Kanalı, Gürpınar ilçesi
dışındaki kaynağından Van'a kadar yaklaşık 51-56 km. uzunlukta ve araziye
göre incelikle işlenmiş bir yatakta ilerlemektedir. Bu ünlü suyolunun yapımına,
yazıtlardan anlaşıldığına göre, Urartu kralı Menua (M.Ö. 810-786) zamanında
başlanmış, ama bugün kanal artık bütünüyle yok olma sürecindedir.
SELÇUKLU MEZARLIĞI
Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan; 14 ya da 15. yüzyıldan kaldığı bildirilen
Selçuklu Mezarlığı, Selçuklu taş sanatının kendine özgü yapısını, süsleme ve
hat sanatının en güzel eserlerini yansıtmaktadır.

GEVAŞ
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ALTINSAÇ KOYU ve TERS LALE

GEVAŞ
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Köyünün sınırları içerisinde yer alan koy,
eşsiz doğallığı ve berraklığıyla doğa severlerle buluşmaktadır.

GEVAŞ
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ABALI KAYAK MERKEZİ

GEVAŞ
Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi sadece kayak turizminin değil,
profesyonel kayak sporunun da Türkiye‛deki önemli adreslerinden biridir. Abalı
Kayak Merkezi; pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğu ile dünyanın
sayılı kayak merkezlerinden biri olmaya adaydır. Abalı Kayak Merkezi, beyazın
eşliğinde Van Gölü'nün turkuazını muhteşem bir manzara olarak kayak
severlere sunuyor.
GEVAŞ GENÇLİK KAMPI
Van’a 41 km uzaklıkta, Van Gölü’nün kıyısında Akdamar Adası karşısında
yer almaktadır. Kamp tesisinde halı saha, basketbol sahası, sahil voleybolu
sahası, etkinlik binası, kütüphane, misafirhane, sağlık odası, oyun parkı ve çok
amaçlı salon bulunmaktadır.Kamp Kapasitesi 220 kişidir. Kampta konaklama
konteynırda yapılmaktadır. Kampta geleneksel Türk sokak oyunları (saklambaç,
yakan top, domino vb.), futbol, plaj voleybolu, basketbol, masa tenisi, halk
oyunları, müzik, tiyatro, el sanatları ve deniz aktiviteleri düzenlenmektedir.

GEVAŞ
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HORHOR CAMİİ ve MEDRESESİ

İPEKYOLU
Van kalesinin güneyinde yer almaktadır. Eski yıkıntılar üzerine tekrar aslına
uygun olarak Van Valiliği tarafından inşa edilmiş olup şu an ibadete açıktır.
ŞEYTAN KÖPRÜSÜ
Muradiye ilçesinde, Bendimahi Çayı üzerine kurulmuştur. Köprünün etkileyici
bir görünümü vardır. 1900'lü yıllarda yapıldığı kabul edilmektedir.

MURADİYE
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VAN DEVLET TİYATROSU

İPEKYOLU
Van Devlet Tiyatrosu 1997-1998 tiyatro sezonunda, Recep Bilginer’in yazmış
olduğu “Sarı Naciye” adlı oyunla perdelerini açmıştır.Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Van Devlet Tiyatrosu,
alt ve üst olmak üzere iki ayrı fuayesi 412 koltuk kapasitesi, erkek ve kadın
kulisleri ile, her türlü oyunun sahnelenebileceği ölçülere sahip sahnesi aynı
zamanda dekor ve diğer malzemeleri taşımak için yük asansörü de mevcuttur.
KAHVALTICILAR
İpek Yolu üzerinde bir lezzet durağı Van ilinin İpek yolu güzergâhında olması,
kahvaltı geleneğinin oluşmasında rol oynamıştır. Van kahvaltı sofrasının
öncelikli özelliği yiyeceklerin tamamen doğal ürünlerden oluşmasıdır. Kahvaltı
sofrası; hakiki Van balı, yoğurt kaymağı, sütkaymağı, yayık tereyağı, cacık, otlu
peynir, örme peynir, beyaz peynir, kavurmalı-sucuklu yumurta, zeytin, murtuğa,
kavut, gencirundan meydana gelir. Günümüzde Van’da 60’a yakın Van Kahvaltı
Sofrası bulunmaktadır. Semaver çayı eşliğinde doyumsuz bir sofra kahvaltı
malzemeleri özel yöntemlerle hazırlanan ve taş fırınlarda pişirilen lavaş ekmeği
ve Van çöreği ile sunulur. Van kahvaltısının olmazsa olmazı taze demlenmiş
nefis semaver çayıdır. Semaver çayının yanında keçi ve koyun sütü de tercihler
arasındadır.

İPEKYOLU
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RUS PAZARI

İPEKYOLU
Van'ın önemli alışveriş merkezlerinden biri olan ve Rus Pazarı Sokağı, 146
metre uzunluğunda ve ortalama 13 metre genişliğindedir. Sokak içerisinde
yer alan Büyük Rus Pazarı ise hediyelik eşyaların, yöresel kıyafetlerin, savat
işlemelerinin, Van hatıralarının satıldığı dükkanlarla burayı ziyarete gelenlere
değişik imkanlar sunmaktadır.
PEYNİRCİLER ÇARŞISI
İlk olarak 1930’lu yıllarda inşa edilip sebze pazarı olarak kullanılan çarşı,
daha sonra zamanla peynircilere ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Van’ın
yöresel peyniri olan otlu peynirin başı çektiği onlarca peynir çeşidi burada
lezzet severleri beklemektedir. Çarşı, 2018 yılında yapılan restorasyon ile
günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur.

İPEKYOLU
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ATAYURT

MURADİYE
Geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına, ilçenin Van
Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde Atayurt hayata geçirildi. Mavi ve yeşilin
buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicik, okçuluk faaliyetlerinin
yapılacağı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı asıldı. Kurulan 8
otağ; Kırgızıstan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye'yi simgeliyor.
KAPIKÖY SINIR KAPISI
Kapıköy Sınır Kapısı, İran ile Türkiye arasında yapılan ticarette bölgemize
hizmet vermektedir. 2017 yılında kazandığı yeni özellikleriyle batı illerimizde
ticaret yapanların da ilgisini çekmektedir. İranlı ziyaretçiler tarafından da yoğun
bir şekilde kullanılmaktadır.

SARAY
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TARİHİ VAN EVLERİ

TUŞBA
Anadolu‛nun her bölgesinde o yöredeki yapı ustaları tarafından çeşitli tipte
evler inşa edilmiştir. Van evleri diğer bölgelerdeki ev plan tiplerinden farklılık
göstermektedir. Van evlerinin yapımında iklim, örf-adet, malzeme ile yaşam
tarzı etkili olmuştur. Van evleri bu özellikleri ile Van'ın kültürünü en iyi yansıtan
tarihi yapıtlardandır.
KEDİ EVİ
Evcil hayvanların herbirisinin ayrı bir özelliği vardır. Çağlar boyunca, insanların
dikkatini üzerine toplamış kedilerden bugün, ipeksi beyaz kürkü, değişik gözleri,
mükemmel avcılığı ve suda oynamayı sevmesiyle en fazla ilgi görenlerden
biride Van Kedisi’dir.Van Kedisinin genetik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini
korumak amacıyla, Van 100.Yıl Üniversitesi tarafından Van Kedisi Araştırma
Merkezi (VKAM) 1992’de kurulmuştur. Merkez, yetiştirilen kedilerin yanında
Van dışındaki aileler tarafından beslenen kedilerin takibini de yapmaktadır.
Ayrıca, popülâsyonu artırmak amacıyla Ankara Orman Çiftliğinde Van Kedisi
Evi projesi hayata geçirilmiştir. Van kedisi sahibi olmak isteyenler, Van Kedisi
Araştırma Merkeziyle temasa geçebilir.

TUŞBA
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ORGANİZE SANAYİ

TUŞBA
Van Organize Sanayi Bölgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak, Vilayet, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret
ve Sanayi Odası iştirakleri ile 1998 yılında kurulmuştur. Bölgemizde Van-Erciş
Karayolu üzerinde Şemsibey Mahallesi sınırları içerisinde 1998 yılında 1 ve
2.Etap olarak 127 hektar alana kamulaştırma işlemleri başlatılarak toplam
87 sanayi parseli oluşturulmuştur. 1 ve 2. Etap firmalar ağırlıklı olarak inşaat,
plastik, paketleme, gıda, kimya iş kolunu oluşturmaktadır. Van’da üretimin
artması ve gelişme göstermesi ile birlikte yatırım yapmak isteyen sanayicilerin
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tevsii alanı olarak 2011 yılında 3. Etabın
kurulması çalışmalarına başlanılmıştır. 44 hektar alan üzerine kurulu olan
3. Etabın altyapı çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır. 48 adet sanayi
parselinden oluşan 3. Etabda firmalar, ağırlıklı olarak inşaat, gıda, ve kimya iş
kolunu oluşturmaktadır.
TREN GARI
Van'da bulunan Van Tren Garı kent merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktadır.
Doğuda İran'dan başlayan İstanbul'a kadar gidiş geliş yapan tren seferleri
mevcuttur. Tren yolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.

TUŞBA
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İSKELE SAHİLİ

TUŞBA
İskele Caddesi 7km uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun caddesi sayılmaktadır.
Van'ın Beşyol meydanından başlayıp Feribot İskelesine kadar uzanır.Caddenin
geçmişini sağlı sollu kavak ağaçları ile örülü bir yol oluşturur. İskeleye vardığınız
da klasik bir iskele görüntüsü verse de karşısındaki kale görüntüsü ile farklı bir
güzellik kazanmıştır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sürekli ziyaretçi akınına
uğrayan iskele; gezmek ve eğlenmek için ideal bir yer. İskelede güzel bir Van
kahvaltısı ardında iskele boyu yapılan yürüyüş ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Van Gölünün kıyıya vuran dalgaları ve esintisi ile teknede inci kefali ile yapılan
balık ekmeğin tadına bakmalısınız. Semaver çayı ile iskelede olmanın tadını
çıkarabilirsiniz.
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TUŞBA
Van`ın 18 km. kuzey batısındaki Çitören köyü yakınında yer alan Zeve
Şehitliği`nde 4 Nisan 1990`da başlanan kazı çalışmalarında, olayı yaşayan
görgü tanıklarından İbrahim Sargın`ın sözlü ifadeleri doğrultusunda yapılan
kazıda, 30-40 cm. kalınlıktaki dolgu toprağın kaldırılmasından sonra
topluca öldürülmüş insan iskeletleriyle karşılaşılmıştır. Bunların bazılarında
kafataslarının kırık ve ezik, yer yer de çatlak ve yanık olduğu izlenmiştir. Kazıda
ele geçen buluntuların en önemlileri hançer ve kama yüzleri, çok sayıda mermi
kovanı, ipekli kumaş parçaları, Sultan Reşad tuğralı boncukları olan gerdanlık,
balmumuyla kaplı muska, bakır paralar ve sırça düğmelerdir. Bulgular, görgü
tanığı ifadesi ile birleştirilince şu bilgilere ulaşılmaktadır. 1915 yılında Rusların
desteğinde bölgeye giren Ermeni çeteciler, köyleri basıp sivil Türk ve Müslüman
halkı katletmeye başlarlar. Yakın çevredeki 8 köyden topladıkları yaklaşık 20002500 kişilik bir topluluğu zorla Zeve köyüne getiren Ermeni çeteciler, bunları
rasgele evlere ve ahırlara doldurup delici ve kesici aletlerle işkence yaptıktan
sonra insanların üzerine ateş açmışlardır. Ardından da bütün evler yakılmıştır.
Kazıda ortaya çıkarılan malzemeler Van Müzesi "Katliam Bölümü"nde
sergilenmektedir.
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