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BEDEN EĞİTİMİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

Beden Eğitimi
ve Spor

Beden Eğitimi
ve Spor

Beden Eğitimi
ve Spor

Beden Eğitimi
ve Spor

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL
DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

9

Seçili spor dalına özgü
ısınma hareketlerini
Hayvan sevgisinin, insandaki yardımlaşma,
Binicilik iyilikseverlik
uygular. Seçili spor dalına Edremit
ve sevgi gibi duyguları geliştirdiğini bilir.
Merkezi Abalı
Hareket
özgü kuralları açıklar.
Bireysel sporlarda motivasyonun önemini kavrar.
Kayak
Merkezi
kavramları,
Seçili spor dalına özgü
Öğrenciler serbest zaman etkinliklerinin kişisel
Rafting(Çatak
ilkeleri ve ilgili kuralları uygular. Serbest Nehri)
faydaları
hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
Gebze Su Takım sporlarında
hayat becerileri zaman kavramını açıklar. Sporları
birlikte hareket etmenin önemini
Gevaş bilir. Doğa ile iç içe olmanın
Seçili spor etkinliklerinde
bireye sağladığı katkıları
Gençlik
Kampı
rekabet ve iş birliği
bilir
içerisinde hareket eder
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Seçili spor dalına özgü
ısınma hareketlerini
Hayvan sevgisinin, insandaki yardımlaşma,
Binicilik iyilikseverlik
uygular. Seçili spor dalına Edremit
ve sevgi gibi duyguları geliştirdiğini bilir.
Merkezi Abalı
Hareket
özgü kuralları açıklar.
Bireysel sporlarda motivasyonun önemini kavrar.
Kayak
Merkezi
kavramları,
Seçili spor dalına özgü
Öğrenciler serbest zaman etkinliklerinin kişisel
Rafting(Çatak
ilkeleri ve ilgili kuralları uygular. Serbest Nehri)
faydaları
hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
Gebze Su Takım sporlarında
hayat becerileri zaman kavramını açıklar. Sporları
birlikte hareket etmenin önemini
Gevaş bilir. Doğa ile iç içe olmanın
Seçili spor etkinliklerinde
bireye sağladığı katkıları
Gençlik
Kampı
rekabet ve iş birliği
bilir
içerisinde hareket eder
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

PROGRAMLAMA
TEMELLERİ

Mesleki
Ve Teknik
Anadolu
Liseleri
10.Sınıf
Bilişim
Teknolojileri
Alanı

WEB
TASARIMI VE
PROGRAMLAMA

Mesleki
Ve Teknik
Anadolu
Liseleri
Etkileşimli Web
11.Sınıf
Uygulamalarında
Bilişim
Web Formları
Teknolojileri
Alanı/Web
Tasarım Dalı

VERİ TABANI

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

Kodlamaya
Hazırlık

KAZANIM-1 Kodlama öncesi
yazılacak programa uygun
programlama dilini seçer
KAZANIM-2 Problemlere uygun
algoritma ve akış diyagramını
hazırlar. KAZANIM-3 Yazılım
özelliklerine göre programlama
dili yazılımı ile çalışır

Mesleki
Ve Teknik
Anadolu
Liseleri
12.Sınıf
Bilişim
Teknolojileri
Alanı/Veri
Tabanı Dalı

Veritabanı
Hazırlama

KAZANIM-1 Web tasarımına
uygun ana sayfalar (Master
Page) kullanarak sayfaları
düzenler. KAZANIM-2 Web
sayfaları arası bağlantılar
oluşturur. KAZANIM-3 Web
sayfaları için durum yönetimini
sağlar

MEKÂN
OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

Yyü
Teknokent

Programlama Temelleri dersi
Kodlamaya Hazırlık modülünde
kazanılacak olan; programlama dilini
seçme, uygun algoritma oluşturma ve
dil özelliklerini kavramada Teknokent’te
bulunan yazılım şirketlerinden
faydalanma

Yyü
Teknokent

Web Tasarımı ve Programlama dersi
Etkileşimli Web Uygulamalarında
Web Formları modülünde kazanılacak
olan; Master Page kullanarak sayfa
düzenleme, sayfalar arası bağlantı ve
durum yönetimini sağlama noktasında
Teknokent’te bulunan Web Tasarım ve
Danışmanlık şirketlerinden faydalanma

Veritabanıdersi EtkileşimliVeritabanı
Hazırlama
modülünde kazanılacak olan;
KAZANIM-1 İşletim sistemi
Uygun VTYS (Veri Tabanı Yönetim
ile uyumlu ve ihtiyaca uygun
Sistemi) araçlarının kullanım arayüzünü
veritabanı araçlarının kurulumunu
Yyü
kurma ve veribütünlüğünü sağlayarak
yapar. KAZANIM-2 Veri
Teknokent tablo
tasarımını oluşturma bağlamında,
bütünlüğünü dikkate alarak tablo
Teknokent’te bulunan VTYS Yönetimi
oluşturur ve özelliklerini belirler
ve Danışmanlık şirketlerinden
faydalanma

BİYOLOJİ 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(

Biyoloji

Sınıf .9

Canlıların
Temel
Bileşenleri

Şeker pancarı ve
yediğimiz şeker arasında
bağlantı kurar

Erciş Şeker
Fabrikası

Şeker pancarının içerisindeki maddeleri gözleri ile
görerek inanır. Çevresindeki canlılara daha bilimsel
bakmayı öğrenir

Biyoloji

Sınıf .9

Canlıların
Temel
Bileşenleri

Derste öğrendiği teorik
bilgilerin gerçekte de
var olduğunu anlar ve
derslerine hayatın bir
parçası gibi bakar

Erciş Şeker
Fabrikası

Şeker pancarının içerisindeki maddeleri gözleri ile
görerek inanır. Çevresindeki canlılara daha bilimsel
bakmayı öğrenir

Biyoloji

Sınıf .10

Ekosistem

Öğrendikleri ile gerçek
hayat arasında bağlantı
kurar

Erciş Balık Bendi

Canlılar arasındaki etkileşimi gözlemleyerek
çevresine karşı daha duyarlı davranmayı öğrenir

Biyoloji

Sınıf .10

Ekosistem

Çevreye karşı duyarlı
olması gerektiğini anlar

Erciş Balık Bendi

Canlılar arasındaki etkileşimi gözlemleyerek
çevresine karşı daha duyarlı davranmayı öğrenir

Biyoloji

Sınıf .11

İnsanda
Sistemler

Dolaşım, boşaltım,
sindirim gibi sistemlerin
önemini algılar

Yıl .100
Üniversitesi

İnsan vücudunun muhteşem bir işleyişinin olduğunu
görür. Sağlıksız yaşamın olumsuz etkilerini gözleri
ile görür

Biyoloji

Sınıf.12

Bitki Fizyolojisi

Bitkinin yapısını görerek
öğrenir

Kanispi

Bitkilerin görünenden çok daha gizemli bir yapılarının
olduğunu kavrar

Biyoloji

Sınıf.12

Bitki Fizyolojisi

Bitkilerdeki yaprak
yapılarını doğada
gözlemleme olanağı elde
ederek daha kolay algılar

Kanispi

Bitkilerin görünenden çok daha gizemli bir yapılarının
olduğunu kavrar
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COĞRAFYA 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(

Coğrafya

SINIF.10 Doğal Sistemler

Türkiye’de yer şekillerinin oluşum
sürecine dış kuverlerin etkisini açıklar

Başkale 10.1.6
Travertenleri

Dış kuvvetlerin yerşekillerine
etkisini kavrar

Coğrafya

SINIF.10 Doğal Sistemler

Türkiye’de yer şekillerinin oluşum
sürecine dış kuverlerin etkisini açıklar

Başkale Peribacaları

Dış kuvvetlerin yerşekillerine
etkisini kavrar

Coğrafya

sınıf.10

Doğal Sistemler

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar

Bahçesaray Müküs
Çayı

Akarsuların oluşturduğu şekilleri
öğrenir

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar

Bahçesaray Su Başı

Yer altı su kaynaklarını öğrenir

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal sistemler

Türkiye’deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar

Çaldıran Kaplıcaları

Sıcak su kaynaklarının sağlıktaki
yerini kavrar

Coğrafya

Sınıf .10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar

Çaldıran Ovası

Volkanizmanın oluşturduğu
yeryüzü şekillerini öğrenir

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar

Tendürek Dağı

İç kuvvetler sonucu oluşan
dağları öğrenir

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının
dağılışını yetişme şartları açısından
analiz eder

Gevaş Altınsaç Köyü (
)ters lale

Türkiye de yetişen endemik
bitkileri tanır

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum
sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar

Van Erek Dağı

İç kuvvetler sonucu oluşan
yeryüzü şekillerinin oluşumunu
öğrenir

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum
sürecine dış kuvvetlerin etkisini
açıklar

Van Buzul Şelalesi

Çevresindeki doğal güzellikleri
öğrenir

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum
sürecine dış kuvvetlerin etkisini
açıklar

Van Muradiye Şelalesi

Çevresindeki doğal güzellikleri
öğrenerek turizme katkısını
açıklar

Coğrafya

Sınıf.10

Doğal Sistemler

Türkiye’deki su varlığını verimli
kullanmanın ekonomik, sosyal ve
kültürel etkilerini değerlendirir

Özalp Akgöl Kuş
Cenneti

Çevresinde bulunan su
kaynaklarının özelliklerini kavrar

Coğrafya

Sınıf.11

Beşeri Sistemler

Türkiye’de tarım sektörünün
özelliklerini açıklar

Çaldıran Domates
Serası

Sıcak su kaynaklarının tarımda
kullanımını öğrenir

Erciş Şeker Fabrikası

Tarımsal faaliyetlerin ülke
ekonomisindeki yerini ve
çevresinde yetiştirilen tarım
ürünlerini öğrenir

Coğrafya

Sınıf.11

Beşeri Sistemler

Tarımın Türkiye ekonomisindeki
yerini açıklar

Coğrafya

Sınıf.12

Beşeri Sistemler

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve
varlıklarını açıklar

Kanisipi -Rafting

Türkiye de yapılan su sporlarını
kavrar

Coğrafya

Sınıf.12

Beşeri Sistemler

Türkiye’nin turizm potansiyelini ve
varlıklarını açıklar

Gevaş Abalı Kayak
Merkezi

Türkiye de yapılan kış sporlarını
ve çevresel şartlarını kış
sporlarına uygunluğunu kavrar
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 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(

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ

9

GENÇLİK VE
DEĞERLER

Gençlerin kişilik gelişiminde
dinî ve ahlaki değerler ile örf ve
âdetlerin yerini tartışır

FeqıyeTeyran, Zeve
Şehitliği, Horhor
Medresesi

Değerlerin Kaynağı ve Gençlerin
Kişilik Gelişiminde Bu Ortamları Tanır
İslam Medeniyetinin Farklı
Coğrafyalardaki izlerini İfade eder.
İslam medeniyetinin tarihî süreçte
hayat bulduğu ilim ve kültür Havzaları
ve İslam medeniyetinin bu havzalara
İslam’ın taşınmasına öncülük eden
âlimleri tanır

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ

9

GÖNÜL
COĞRAFYAMIZ

İslam medeniyetinin, dünyanın
farklı bölgelerindeki etkilerini fark
eder

Horhor Medresesi,
Hoşap Evliya Bey
Medresesi, İzzettin
Şir Medresesi, Pizan
Medresesi

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ

10

DİN VE HAYAT

İslam dininin kültür, sanat ve
düşünce üzerindeki etkilerini
analiz eder

Zeve Şehitliği,
Selçuklu Mezarlığı

İslam dininin düşüncelerimizin
şekillenmesinde ve gündelik
hayatımızın zenginleşmesindeki
katkılarını bilir

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ

11

DÜNYA VE
AHİRET

Dünya hayatı ile ahiret hayatı
arasında ilişki kurar

Zeve Şehitliği
Selçuklu Mezarlığı

Varoluşun ve Hayatın bir anlamı
ve amacı olduğunu kavrar. Şehitlik
mertebesinin önemini kavrar

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
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YAHUDİLİK VE
HIRİSTİYANLIK

Hıristiyanlığın doğuşunu ve
gelişim sürecini özetler

Albayrak Kilisesi,
Akdamar Kilisesi

Farklı din ve kültürlerle ilgili mekanlar
ve ritüeller hakkında bilgi edinir

İslam medeniyetinde öne çıkan
eğitim ve bilim kurumlarını tanır

İzzettin Şir Medresesi,
Hoşap Evliya Bey
Medresesi, Horhor
Medresesi, Pizan
Medresesi

İslam Medeniyetinde Bilim ve‘‘
Düşüncenin Gelişimini İslam
Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim
Kurumlarıyla Kavrar

Dinî anlayış ve kültürümüzün
oluşmasında etkili olan bazı
şahsiyetleri tanır

FeqieTeyran Türbesi,
Horhor Medresesi

Milletimizin İslam Anlayışının”
Oluşmasında Etkili Olan Bazı
Şahsiyetleri Tanır

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
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DİN BİLİM
İLİŞKİSİ

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
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ANADOLU’DA
İSLAM

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

FELSEFE

FELSEFE

FELSEFE

FELSEFE

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

SINIF.10

Felsefenin Temel
Problemleri Din
Felsefesi

Din felsefesinin konusunu
ve sorularını açıklar

Zeve
Şehitliği,Selçuklu
Mezarlığı,Halime
Hatun Kümbeti,Yeşil
Alıç Anıtsal Niş

Ölümden Sonra Yaşamın OlupOlmadığına Yönelik Görüşleri ilgili
mekanları göz önünde bulundurarak
açıklar.-İnanç-İman ilişkisini ilgili mekanlar
üzerinden kurar

Amik Kalesi,Faki
Teyran,Ayanıs
Kalesi,Erciş
Kalesi,Hoşap
Kalesi,Çavuştepe
Kalesi,Van Kalesi

Sanatın ne olduğunu ilgili mekanlarüzerinden açıklanır.-Öğrenciler ilgili
mekanların yapısını estetik açıdan tartışır

Teknokent

İlgili mekandan hareketle Bilim,BiliminDeğeri ve Bilimin Yönteminin ne olduğu
problemlerinden bilim felsefesinin
konusunu açıklar

Akdamar Kilisesi,
İzzettin Şir Cami

MS. 2.Yüzyıl-MS.15.Yüzyıl HristiyanFelsefesinin temel özellikleri ve
problemleri ilgili mekan üzerinden
vurgulanır. - MS. 2.Yüzyıl-MS.15.Yüzyıl
İslam Felsefesinin temel özellikleri
ve problemleri ilgili mekan üzerinden
vurgulanır

SINIF.10

Felsefenin Temel
Problemleri Sanat
Felsefesi

Sanat felsefesinin
konusunu ve problemlerini
açıklar

SINIF.10

Felsefenin Temel
Problemleri Bilim
Felsefesi

Bilim felsefesinin
konusunu ve problemlerini
açıklar

Ms 2.Yüzyıl-Ms
SINIF.11 15.Yüzyıl
Felsefesi

MS.2.Yüzyıl-MS.15.Yüzyıl
felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar

9

FİZİK 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(

Fizik

9

Fizik Bilimine
Giriş

Bilim araştırma .9.1.4.1
merkezlerinin fizik bilimi için
önemini açıklar

Yüzüncü Yıl
Üniversitesi FeTeMM
Merkezi

FeTEMM merkezi ziyareti
ile çalışmalar gözlemlenir ve
çalışmaların Fizik bilimi için önemini
kavrar

Fizik

12

Modern Fiziğin
Teknolojideki
Uygulamaları

Görüntüleme .12.6.1.1
cihazlarının çalışma prensiplerini
açıklar

Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Tıp
Fakültesi

Tıp Fakültesi ziyaret edilerek röntgen,
MR, tomografi, ultrason cihazları
gözlemlenir

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

Görsel
Sanatlar

SINIF
DÜZEYİ

Sınıf.9

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

Müzelerde
inceleme ve
uygulama

1-Türkiye’de ve dünyada müzeciliğin gelişimini
açıklar. 2. Müze çeşitlerini açıklar. 3. Müzelerin
ve sanat galerilerinin önemini açıklar.4. Kültürün
geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değer
ve önemini açıklar. 5. Sanat eserlerini ve kültürel
değerleri korumanın önemini açıklar.Sanat eserleri
ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin
önemli unsurları olduğu vurgulanır
Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri
tanır.Kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel
kimliğinin önemli unsurları olduğu vurgulanır.
Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat
eserlerinin değer ve önemini açıklar

Görsel
Sanatlar

Sınıf.10 Kültürel Miras

Görsel
Sanatlar

1-Öğrencilerden kendilerini bir turist rehberi olarak
düşünmeleri ve kendi yörelerine gelen turistleri
gezdirmek için bir gezi planı oluşturmaları istenir.
Bu çalışmayı hazırlarken; a) Gezdireceğiniz
Ülkemizdeki.
yerleri
ve buralarda bulunan tarihî mekânları ve
Sınıf.10 müzeler ve
eserleri
b) Gezilecek yerleri bir haritada
sanat galerileri gösterin.belirleyin
c) Gezilecek yerlere ait özelliklerle ilgili
kısa metinler oluşturun.ç) Gezilecek yerlerin
fotoğraflarını bularak ya da çekerek gezi planınıza
ekleyin

Görsel
Sanatlar

Müzelerde.
inceleme ve
uygulama

Müze ve sanat galerilerindeki eserlerden
faydalanarak özgün çalışmalar yapar Müzelerin
eğitimsel işlevlerini analiz eder. Müze eğitimin
yalnızca müze ziyaretinden ibaret olmadığı
vurgulanarak öncesinde müzede sergilenen
eserler/koleksiyonlar hakkında bilgi edinmeyi,
ziyaret sırasında nesne, eser ve koleksiyonların
dikkatle incelenmesini, onlara has özelliklerin
belirlenmesini ve benzer nitelikte nesne veya
eserlerin üretimine yönelik çalışmaları içeren
çeşitli etkinlikler ile ziyaret sonrasında müzede
kazanılan bilgi ve tecrübelerin derslerle ve gerçek
yaşamla ilişkilendirilmesine yönelik faaliyetleri
kapsadığı belirtilir. Çevresel imkânlar dâhilinde
müze eğitim faaliyetleri düzenlenir ya da sınıf
ortamında sanal müze ziyareti yapmaları sağlanır

Müzelerde
inceleme ve
uygulama

Müze ve sanat galerilerinin kültürel bağların .
kurulmasındaki rolünü açıklar. kültürel
miraslarımızı yazılı ve görsel olarak araştırarak
hazırlıklı gelmeleri ve bilgi kâğıdı oluşturmaları
istenir (Bu araştırmaları yaparken Genel Ağ’dan,
müzelerin web sayfalarından, görsel ve yazılı
diğer kaynaklardan faydalanılabileceği belirtilir.).
Öğrencilerden, müze ve sanat galerilerinin kültürel
bağların kurulmasındaki rolünü araştırmaları ve
sınıf ortamında paylaşmaları istenir. Öğrencilerin
Genel Ağ’da gezilebilecek müzelerin, sanal
müzelerin adreslerini not almaları sağlanır

Görsel
Sanatlar

Sınıf .11

Sınıf.12
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MEKÂN OKUL
DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

Van Müzesi

Çevresel imkânlar dâhilinde
öğrencilerin Van Müzesini ve
sanat galerilerini gezmeleri,
imkân olmaması durumunda
sınıf ortamında sanal müze
ziyaretleri yapılması sağlanır

Van Kalesi...
Çevresel imkânlar dâhilinde
Hoşap Kalesi..
öğrencilerin Van kalesi basta
Selçuklu
olmak üzere diğer tarihi yerleri
mezarlığı.
gezerek görerek ve yaşayarak
Halime hatun mirasa sahip çıkarak geleceğe
türbesi..
aktarılmasında sanat eserlerinin
Akdamar adası
değer ve önemini açıklar

Van Müzesi

Bulunduğu ildeki tarihî .
yöreleri ve tarihî eserleri tanır..
Van Müzesi hakkında bilgi
verilir. Çevre ve okul imkânları
uygun ise müze gezileri ve
müzede sanatsal çalışmalar
yapılması veya sınıf ortamında
sanal müze ziyaretleri
gerçekleştirilerek uygulama
çalışması sağlanır

Van Müzesi

Van müzesi gezisi sonrası
öğrenciler gruplara ayrılarak
farklı dönemlere ait eserlerin
büyük boy kâğıtlar üzerine
resimlerini yaparlar. Öğrenci
grupları dönemlerin özelliklerini
yansıtan birer drama hazırlarlar.
Yapılan resimler oyunun
sunumunda dekor olarak
kullanılır

Van Müzesi

Van Müzesi ve sanat galerileri
ile ilgili yazılı ve görsel
kaynakları sergiler. Öğrencilerin
müze ve sanat galerileri ile
ilgili araştırma yapmaları, elde
ettikleri bilgilerden yararlanarak
müze ve sanat galerilerini
tanıtan web sayfası, broşür, okul
gazetesi, poster ya da tanıtım
sunumları oluşturmaları ve
sunmaları

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

English

English

English

SINIF
DÜZEYİ

9th

9th

9th

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

KAZANIM

E9.2.L1.E9.2.L2.
MY
ENVIRONMENT E9.2.S1.E9.2.S2.
.E9.2.S3

BRIDGING
CULTURES

WORLD
HERITAGE

E9.6.L1. E9.6.L2.
E9.6.S1. E9.6.S2.
.E9.6.S3. E9.6.S4

E9.7.L1. E9.7.L2.
.E9.7.S1. E9.7.S2

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

Lake Van, Van Castle
Hoşap castle Akdamar
island

Visiting Lake Van, Van
Castle,Hoşapcastle,Akdamar island
Students will be abletodescrib etheir
own environment Studentswill be able
to able to compare ’ Lake Van,Van
Castleand Akdamar chur che swithoth
erlakes,castlesandchurches in Turkey/
the World Students will be ableto ask and
answer questions about location of these
places. Students will be able to describe
these cultural places in simples entences
and phrases

Culture and Tourism
Department

VisitingCul tureandTourismDepartment
Studentswill be able to learn differences of
culture a mongthecities in Turkey in terms
of traditions ,foods,culturalp lacesand
tourist attractions. Students will be able to
find documentsl ike book letsandpos ters
about thet ouristat tractions in Van

Van castle Hoşap
Castle Akdamar İsland

Visiting Van castle ,HoşapCastleand
Akdamar İslan d Studentswill be
abletolearnabutthepast of these
placesandthepeoplehavinglivedthere
Studentswill be abletofindopportunitiesto
talk about the history of hese places with
tourists

English

9th

EMERGENCY
AND HEALTH
PROBLEMS

E9.8.L1. E9.8.S1.
.E9.8.S2. E9.8.S3

Statehospitals

Studentwillabletolearn ‘whatto do’ in case of
emergency Studentswill be abletolearnsim
pleinstructionsusedin hospitals Studentswill
be ableto talk abouttheirownhealthproblems
Studentswill be ableto ask for help from the
emergency services in areas of immediate
need. Students will be ableto ask for and
give advice about health problems

English

9th

DIGITAL ERA

E10.8.L1 E10.8.S1
E10.8.S2

Tekno Kent

Studentwill be abletoseethedigital World
andnew Technologies in Teknokent
Studentswill be able to state their own
opinions and preferences

SHOPPING

E10.10.L2 E10.10.
S1 E10.10.S2

Van AVM
Shoppingcenters
Rus Pazarı
(Russian Bazaar)
)(ShoppingFeast

Students will able to do shopping in English
Students will be able to learn simples
tructures and instructions used in shopping
Studentswill be abletopractice English with
tourist sduring theShopping Feast

LEGENDARY
FIGURES

E10.3.L1 E10.3.S1
E10.3.S2
E10.3.S3

Çaldıran Lowland Van
Castle Halime Hatun
Tomb

Studentswill be abletolearnabout Çaldıran
Warand Yavuz Sultan Selim Studentswill
be able to learn about Urartians Students
will be abletolearnabout Halime Hatun
andtheirancestors

TRADITIONS

Students will be able to learn traditionsand
E10.4.L1 E10.4.S1
Van
living conditions the communities having
E10.4.S2
Castleandsurroundings 9th century BC live daround the Castlefrom
19th century to

English

English

English

English

English

9th

10th

10th

10th

11th

FOOD AND
FESTIVALS

International
E10.7.L1 E10.7.S1 GrayMullet Migration
E10.7.S2
Cultureand Art Festival
(lastweek of May)

Students will be able to join the sekinds
of festivlals and learn dtheactions and
processes Student will be abl etogive
informa tion about festivals totourists
Students will be able to learn their own
values

HARD TIMES

Van Cast leand
surroundings
Hoşap Castle and
E11.3.L1 E11.3.S1 surroundings
Halime
E11.3.S2
Hatun Tomb Zeve
Cemetery 120 children
Heroes legend

Students will be ableto describe the events
having happened in the past Students will
be able to learn their ancestors’ hard living
conditions
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İNGİLİZCE DERSİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN İLİŞKİSİ TABLOSU
DERSİN ADI
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

English

English

SINIF
DÜZEYİ

12th

12th

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM ALANI

MEKÂN OKUL DIŞI ÖĞRENME
ORTAMI

KAZANIM

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

ALTERNATIVE
ENERGY

E12.8.L1 E12.8.S1.
.E12.8.S2

Student will be able to see the
process in Green houses Students
will be able to learn aboutusing
Greenhouses in Çaldıran and Gevaş
Solar Energy and geothermal
Energy in greenhouses Students
will be able to statet heir opinions
about alternative energy

TECHNOLOGY

E12.9.L1 E12.9.S1.
.E12.9.S2

Student will be able to see the
digital World andnew Technologies
in Teknokent and University
Students will be able to state their
own opinions and preferences

Teknokent Yüzüncü Yıl University

KİMYA 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(

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Kimya bölümünde okutulan dersler
hakkında bilgi alır. Kimya dersi
laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla
kimyanın alt dalları arasındaki ilişki
hakkında gözlem yapar. Kimyanın ilgili
olduğu çalışma alanları hakkında bilgi
edinir

Organize Sanayi

Fiziksel ve kimyasal değişimleri boya,
tekstil, gıda, kozmetik sanayisinin
üretim aşamalarında gözlemler

KİMYA

9

Kimya Bilimi

Kimya ve kimyacıların
başlıca çalışma
alanlarını açıklar.
Kimyanın alt dallarını
bilir

KİMYA

9

Atom ve
Periyodik Cetvel

Fiziksel ve kimyasal
değişmeleri ayırt eder

Doğa ve Kimya

Suyun sertlik ve
yumuşaklık düzeyini
açıklar. Çevreye zararlı
maddelerin etkisinin
azaltılması konusunda
çözüm önerilerinde
bulunur

Van Gölü Kaplıca YYÜ
Teknokent

Su örneklerinin sertliği hakkında
bilgi edinir. Su kirliliğinin sebeplerini
gözlemler. Çevreye zararlı maddelerin
etkisinin azaltılması konusunda yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi alır

Karışımlar

Endüstri ve sağlık
alanlarında kullanılan
karışımları ayırt etme
tekniklerini açıklar

Organize Sanayi

Gıda, kozmetik, tekstil gibi sektörlerde
kullanılan ayırma yöntemlerini
gözlemler

10

Kimya Her
Yerde

Temizlik maddelerinin
özelliklerini açıklar
Yaygın polimerlerin
kullanımlarına örnek
verir. Kozmetik
malzemelerin içereceği
zararlı kimyasalları
açıklar

Organize Sanayi

Temizlik malzemleri, yaygın polemerler,
kozmetik malzmelerin üretim süreçlerini
gözlemler

12

Enerji
Kaynakları
ve Bilimsel
Gelişmeler

Alternatif enerji
kaynaklarını tanır

Teknokent Organize sanayi

Alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili
yapılan çalışmalar hakkında bilgi alır

KİMYA

KİMYA

KİMYA

KİMYA

9

10

12

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

SINIF.9

M.9.3.
Denklemler ve
eşitsizlikler

Oran ve orantı
kavramlarını kullanarak
problemler çözer

Akdamar Kilisesi, Çaldıran Ovası,
Akdamar, Ters Lale, Kedi evi

Doğada var olan altın kural
örneklerini yerinde görerek inceler

Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası,
Abalı Kayak Merkezi, Van Kalesi,
Kedi Evi,Tekstil Kent

Hazır veri kaynaklarından
yararlanarak verileri toplayarak
tablo ve grafik çizer.Tasarruf bilinci
kazandırmak amacıyla ekmek
israfı, su israfı gibi konulara ilişkin
veriler kullanılarak grafik oluşturur

MATEMATİK

SINIF.9

M.9.5. Veri

Gerçek hayat
durumunu yansıtan veri
gruplarını uygun grafik
türleriyle temsil ederek
yorumlar

MATEMATİK

SINIF.9

M.9.4. Üçgenler

İki üçgenin eş olması
için gerekli olan asgari
koşulları değerlendirir

Peynirciler Çarşısı

Tavanda var olan üçgenlerin eş
olma durumunu inceler

MATEMATİK

SINIF.10

M.10.5.
Dörtgenler ve
Çokgenler

Özel dörtgenlerin açı,
kenar, köşegen ve alan
özelliklerini açıklayarak
problemler çözer

Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Albayrak
Kilisesi, Ayanıs Kalesi, Çavuş tepe,
Van Evleri

Geleneksel mimaride kullanılan
motif örneklerinde yer alan çokgen
örneklerini inceler

MATEMATİK

SINIF.10

M.10.6. Uzay
Geometri

Dik prizmalar ve dik
piramitlerin uzunluk,
alan ve hacim
bağıntılarını oluşturur

Fegiye Teyran Türbesi,Halime Hatun
Kümbeti. Van Kalesi

Üçgen, dörtgen ve altıgen dik
prizma/piramitleri inceler

SINIF.11

M.11.3.
Fonksiyonlarda
Uygulamalar

İkinci dereceden bir
değişkenli fonksiyonun
grafiğini çizerek
yorumlar

Fegiye Teyran Türbesi, Albayrak
Kilisesi, Halime Hatun Kümbeti,
İzzettin Şir, Şeytan Köprüsü, Van
Kalesi

Tarihi eserlerdeki yapıların
ikinci dereceden denklemlerin
grafiklerine benzediğini fark eder

MATEMATİK

SINIF.11

M.11.6. Uzay
Geometri

Küre, dik dairesel
silindir ve dik dairesel
koninin alan ve hacim
bağıntılarını oluşturarak
işlemler yapar

Faki Teyran Türbesi, Van Kalesi,
Çavuştepe, Evliya Bey Medresesi

Tarihi eserlerde var olan üç boyutlu
yapıların alan ve hacimlerini
inceler

MATEMATİK

SINIF.12

M.12.1.2.
Logaritma
Fonksiyonu

Üstel ve logaritmik
fonksiyonları gerçek
hayat durumlarını
modellemede kullanır

Tekstil Kent, Organize Sanayi

İsraf ve tasarruf kavramları
hakkında farkındalık oluşturacak
örnekleri yerinde inceler

MATEMATİK

SINIF.12

M.12.4.
Dönüşümler

Temel dönüşümler
ve bileşkeleriyle ilgili
problem çözer

Akdamar Kilisesi

Tarihi eserlerde var olan
desenlerdeki öteleme, simetri ve
dönme ile ilgili örnekleri inceler

MATEMATİK

SINIF.12

M.12.6. İntegral

Belirli integral ile alan
hesabı yapar

MATEMATİK

Van Kalesi, Akdamar Kilisesi, Hoşap Tarihi Yapıların alanlarının integral
Kalesi, Şeytan Köprüsü, Albayrak
ile hesaplanabileceğinin farkına
Kilisesi
varır
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MÜZİK 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(

MÜZİK

8

DİNLEME SÖYLEME

Türk Kültürüne ait
müzikleri Erek dinler

Dağı

Öğrencilere Erek dağı tanıtılır. Ardından Erek
dağının da adının geçtiği “çorabı çektim dizime
türküsü dinletilir

MÜZİK

8

DİNLEME SÖYLEME

Yurdumuza ait müzik
türlerinden örnekler
seslendirir

Edremit Kız Kalesi

Bu kazanımda öğrencilere Edremit ilçesi ve kız
kalesi tanıtılarak, Van yöresine ait “Bizim Eller”
türküsü dinletilir ve seslendirilir

Müzik

9

Dinleme Söyleme

Türk müziği türlerinden
örnekler seslendirir

Şamran altı edremit

Kazanımda Türk müziği örneklerinden “o süsem
o sünbül” türküsü öğretilip seslendirilir. Türkünün
içinde geçen Edremit ve Şamranaltı görselleri ile
kazanım desteklenmelidir

10

MÜZİK
KÜLTÜRÜ

Derleyicilerin Türk halk
müziğine sağladıkları
katkının önemini
araştırır

Van kalesi

Bu kazanımda örnek olarak Hüsamettin Subaşı’nın
derlemiş olduğu Van yöresine ait “galenin bedenleri”
türküsü ile Van kalesi de anlatılır. Öğrenci hem Van
kalesi ve ilgili türküyü hem de birçok Van türküsünü
derlemiş olan derleyiciyi tanımış olur

11

Dinleme Söyleme

Türk müziği türlerinden
örnekler seslendirir

Şamran altı edremit

Kazanımda Türk müziği örneklerinden “o süsem
o sünbül” türküsü öğretilip seslendirilir. Türkünün
içinde geçen Edremit ve Şamranaltı görselleri ile
kazanım desteklenmelidir
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MÜZİK
KÜLTÜRÜ

Türk halk müziği türlerini
ayırt eder. Türk Halk
Müziği formlarını ayırt
eder

Erciş kalesi

Öğrenciye kazanımda thm türlerinden halay
formunu tanıtırken “elinde oya gidiyor toya”
isimli Erciş türküsü dinletilmelidir. Kazanım
gerçekleştirilirken Erciş ilçesi de türküsü ile birlikte
tanıtılır

MÜZİK

Müzik

MÜZİK

TARİH 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(

TARİH

SINIF .9

Tarih ve
zaman

Tarih öğrenmenin amaç ve
yararlarını kavrar

Urartu müzesi,
Albayrak köyü
kilisesi, Akdamar
Adası Ayanıs kalesi

Bu mekânlardaki buluntu ve kalıntıları inceleyerek
bunların geçmişten bugüne toplumda oluşan ortak
değerlere nasıl yansıdığı üzerinde durur

TARİH

SINIF .9

İnsanlığın ilk
dönemleri

ilk çağda yeryüzünde
belli başlı medeniyet
havzalarını tanır

Çavuştepe Kalesi,
Şamran Kanalı, Van
Kalesi Erciş Kalesi

Urartu Medeniyeti hakkında kısaca bilgi verilir.
Buradaki kalıntı ve buluntuları inceleyerek Urartu
Medeniyetini tanır

SINIF .9

İlk ve orta
çağlarda Türk
Dünyası

İslamiyet öncesi dönemde
Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat
tarzları arasındaki ilişkiyi
analiz eder

Atayurt gezi alanı

İlk türk toplumlarının yaşam alanlarını görerek
kültürlerini yakından tanır

SINIF .10

Yerleşme ve
devletleşme
sürecinde
Selçuklu
Türkiyesi

Türklerin Anadolu’da
devletleşme sürecini
etkileyen faktörleri açıkları

Halime Hatun
Kümbeti, Erciş
Selçuklu mezarlığı

Selçuklu eserlerini incelenerek sosyo kültürel
özelliklerinin etkilerini kavranır

SINIF .10

Beylikten
Devlete
Osmanlı
Sİyaseti

Osmanlı Develti ile
Timur Devleti arasındaki
mücadeleyi ve bu
mücadelenin sonuçlarını
kavrar

Erciş kalesi

Erciş Kalesi kalıntılarını inceler. Erciş’in
Karakoyunlu devleti’nin başkenti olduğunu öğrenir
ve Karakouyunlu Devleti’nin Osmanlı Timur
mücadelesindeki rolünü kavrar

SINIF .10

Beylikten
devlete
Osmanlı
medeniyeti

Evliya Bey
Osmanlı Devlet idaresinin
medresesi,
İlmiye, Kalemiye ve seyfiye izzettin
Şir camii,
sınıflarının birlikteliğine
Pizan medresesi,
dayalı yapısını analiz eder FakiTeyran
Türbesi

Bu mekanları ziyaret ederek Osmanlı
medeniyetinde tekkelerin, medreselerin,ariflerin ve
alimlerin üstlendiği vazifenin önemini kavrar

SINIF .10

Dünya Gücü
Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin İslam
Coğrafyasında hakimiyet
kurmasının Türk ve
İslam Dünyası üzerindeki
etkilerini analiz eder

Çaldıran savaşının yapıldığı alanı gezerek savaşın
sebep ve sonuçları bu mekânda anlatılır

TARİH

TARİH

TARİH

TARİH

TARİH

Caldıran Ovası

14

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

TARİH

TARİH

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/TEMA
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

MEKÂN OKUL DIŞI
ÖĞRENME ORTAMI

AÇIKLAMA
)KAZANIM MEKÂN İLİŞKİSİ(

SINIF .11

Uluslararası
ilişkilerde
denge
stratejisi
1774-1914

Osmanlı Devleti’nin Siyasi
varlığına yönelik tehditler

Zeve Şehitliği

Doğu Anadoluda Van bölgesinde Ermenilerin
yaptığı katliamların kanıtlarını görerek Bu mesele
üzerinden Avrupalı devletlerin Osmanlı Devletine
karşı olan tehditlerinin farkına varır

SINIF .12

yüzyıl .20
Başlarında
Osmanlı
Devleti ve
Dünya

I. Dünya Savaşı sürecinde
Osmanlı Devleti’nin
durumunu siyasi, askeri
ve sosyal açılardan analız
eder

Zeve Şehitliği

Ermenilerin yaptığı katliamların izlerini görerek
1915 olayları ve Ermeni Tehciri meselesini analiz
eder
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OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMLARI

Bilim Merkezleri
		
Doğal Mekanlar
Tarihi ve Kültürel Mekanlar

16

BİLİM
MERKEZLERİ

17

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
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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
19

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
20

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
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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
bin metrekare üzerinde koşu parkuru, otoparkı, çocuk parkı gibi alanları da 5
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
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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 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak
değiştirilmiş olup, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
FUAR MERKEZİ
m2 kapalı sergi alanı, 5.000 m2 fuar ve konferans salon alanları ile 7.500
toplamda 40.000 m2 alan üzerine inşa edilen bölgenin en büyük ve en modern
fuar ve kongre merkezidir.

TUŞBA
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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.

24

DOĞAL
MEKANLAR

25

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
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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
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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.
48

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
50

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 yöredeki otlarla beslenen keçi
ve koyun sütü de tercihler arasındadır. Van’a Has Kahvaltı Kültürü Van kahvaltı
salonlarında, pastane ve lokanta ürünleri satılmaz. Hiçbir kahvaltı salonu
menüsünde ve işletme şeklinde değişiklik yapmamıştır.

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.

TUŞBA
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ZEVE ŞEHİTLİĞİ

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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