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Arkeolojik Sit Alanları

Eski Van şehri, Van Kalesi, Toprakkale, Alniuni 
Kenti ve Taş Atölyesi, Balaban Demir Ergitme 

Merkezi, Sardurihinili Antik Kenti (Çavuştepe) ve 
Zernaki tepe arkeolojik sit alanları ilan edilmiştir.

ÖZEL DOSYA

Van Kalesi ve Eski Van Şehri

Dünyada Van ahirette iman 
diye boşuna söylenme-
miş. Tarihçiler Van’ın MÖ 

1800’lü yıllarda Asur Kraliçesi Se-
miramis tarafından kurulduğunu 
söyler. Tevrat’ta Nuh tufanından 
kurtulan dört şehirden biri olarak 
Erek olarak (Van) adı geçiyor. Yine 
Tevrat’ta Erek için Şinar ülkesinin 
kadim kenti diye bahsediliyor. 
7000 yıllık kadim bir tarihe sahip 
Van’ın dünya değerleri var. Van’ın 
uluslararası standartlara sahip 101 
kalem değeri bulunuyor. İngiltere 
Krallık Akademisi’nin desteğiyle 
Van’a gelen İzabella Bird, 1890’da 
Van salnamesini yazdı. Tuşba, MÖ 
X. YY’dan itibaren Urartulara tam 
300 yıl başkentlik yaptı.

Ana gibi yar Van gibi diyar ol-
maz. Eski Van’dan yeni Van’a 

Güneşin ve Suyun 
Başkenti Van
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merhaba. Binlerce yıldır tarihe di-
renen Van’dan, yeni tarihler yazan 
Van’a merhaba. Hurriler, Urartular, 
Asurlar, Medler, Persler, İskitler, 
Makedonyalılar, Partlar, Sasaniler, 
Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, 
Selçuklular, İlhanlılar, Karakoyun-
lular, Akkoyunlular, Safeviler ve 
Osmanlılar olmak üzere medeni-
yetlerin beşiği bir açık hava müzesi 
konumunda olan Tuşba’dan, büyük 
medeniyetlerin yolunun kesiştiği 
ve imparatorluklardan derin izler 
taşıyan Van’dan merhaba.

Dünyanın ilk rasathanesini kuran 
Urartular yaklaşık 3000 yıl önce Van 
için, “Güneşin ve suyun başkenti” 
demişler. Van’da günü Erek Dağı’nın 
ardından doğan güneşle karşılar, 
Artos Dağı ile Süphan Dağı arasın-
da batan güneşle uğurlarsınız. Gün 
batımını Edremit, İskele, Van Kalesi 
veya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’n-
den muhteşem gün batımını izlersi-

niz. Van insanı Van kedisi gibi dün-
yaya sarı mavi bakar. Van kalesinin 
ihtişamı, Hoşap kalesinin dimdik du-
ruşu, Muradiye şelalesi, ve Fekiye 
Teyran’ın Müküs suyu coşkusu gibi 
hayat doludur, Van insanı.

Türkiye’nin en uzun caddesi olan İs-
kele Caddesi’nin olduğu yerdir, Van. 
1.646 metrede denizi olan şehirdir, 
Van. Türkiye’nin en büyük gölü ve 
dünyanın tek sodalı gölü buradadır. 
Kim bilir belki Van Gölü Canavarı 
size bir selam verebilir. Mollakasım, 
Amik ve Çitören sahillerinde berrak 
su... Akdamar’da badem çiçeği, Ke-
şiş Yaylası’nda sarıçiçek, göl kenarın-
da gelincik, Gevaş’ta ters lale, Mavi 
ve yeşilin buluştuğu Edremit’te 
zerrin kadeh çiçeği, pamuk elması 
ve kayısıdır, Van. Erçek’te flamin-
go, Deliçay’da uçan Van balığı (İnci 
kefali), Erçiş’te patates ve üzüm, 
Gevaş’ta fasulye, Çatak – Bahçesa-
ray’da bal ve ceviz, Alaköy kavunu, 

Doğu Anadolu’nun 
en kalabalık şehri 
olan Van’ın, nüfusu 
2017 itibariyle 
1 milyon 106 
bin 891’e ulaştı. 
Türkiye’nin en 
genç nüfusunu 
barındıran ve 13 ilçe 
ile bir de büyükşehir 
olmak üzere 14 
belediyeden oluşan 
Van, kuzeyden 
Ağrı, batıdan Bitlis, 
güneybatıdan 
Siirt, güneyden 
Hakkari illeriyle, 
doğudan da İran’la 
sınırdır. 19.069 km2 
yüzölçümü olan 
Van’ın rakımı 1.727 
m. ve su yüzeyi ise 
2.265 km2'dir.



100

ÖZEL DOSYA

Van kahvaltısı ile Van otlu peyniri 
yemektir, Van. Misafirperverliğin bir 
diğer adıdır, Van. Aşk, tutku ve bir 
sevdadır, Van.

Tuşba’da Urartu, Gürpınar’da Nor-
dız koyunu, Bahçesaray’da Fekiye 
Teyran, Çatak’ta Kanispi, Başkale’de 
Vanadokya, İpekyolu’nda ticaret, 
Saray ve Özalp’ta dünyaya açılan sı-
nır kapısı, Çaldıran’da Gondırme so-
ğuğu, Erciş’te Aşık Emrah olmaktır, 
Van. Kaleleri ve dağlarıyla ihtişamlı, 

camileriyle ihlaslı, kiliseleriyle gi-
zemli, savatıyla kara sevdalı ve ada-
larıyla bir bütün olmaktır, Van.

Bizim eller ne güzel eller. (Sadettin 
Kutlu). Urfa’ya paşa geldi. (Hamdi 
Polatoğlu). Toycular yar can. (Hüsa-
mettin Subaşı). Edremit Van’a bakar. 
(Sadettin Kutlu). Masa üstünde des-
di. (Yöre Ekibi). Giderem Van’a doğ-
ru. (Atakan Çelik). Boşuna türkülere 
konu olmadığını yaşayanlar bilir, ge-
lenler bilir, görenler bilir.

Dünyada Urartuca’yı 
bilenlerin sayısı 
30’u geçmiyor ve 
biz de Urartuca 
diyoruz ki: “Eşti 
Şelameni Biana Endi 
Şea”, yani Van Çok 
Güzel…

Evliya Çelebi, 
Seyahatnamesi’nde 
Büyük İskender’in Van 
Kalesi’ndeki Vank adlı 
bir mabedin adını şehre 
verdiğini söylüyor.

Bir rivayete göre, şehre 
atanan Van adındaki 
valinin adı şehre verildi. 
Her çağda yeni bir  
isimle çağrıldı. 
Asurlularda Bianili, 

Urartularda Biana, Nairi, 
Tuşba, Ermenilerde 
Aygestan, Şahestan, 
Osmanlılarda Van… Biz 
bu kadim şehre Van 
diyoruz.

Van ismi nereden geliyor?

ÇİVİ YAZITLARI

500’den fazla Urartu çivi yazıtı, Urartuların niçin bu ka-
dar uygar bir millet olduğunu gösteriyor. Dünyanın en 
büyük Urartu müzesine sahip olan Van Arkeolojik Mü-
zesi’nde 18.360 arkeolojik, Bin 400 etnografik ve çeşitli 
dönemlere ait 19. 880 adet tarihi obje sergileniyor.

ŞEHİTLER DİYARI VAN, MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1915 yılında Rus-
ların işgali altında olan Van’da Ermeni çeteleri katliam 
yaptı. Yedi köyden 2.500 vatan evladı genç, yaşlı, kadın, 
çoluk-çocuk demeden Zeve’de şehit ettiler. Şehitler top-
luca Zeve’de defnedildi.

VAN, ATALARINDAN KALAN VATAN MİRASINA 
SAHİP ÇIKIYOR

Kazı çalışmalarında bulunan ve üzerinde Sultan Reşad 
tuğralı ay-yıldız motifler Van müzesinde sergileniyor.
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MİLYONU AŞAN VAN’A  
Milyon Turist Yakışır

Turizm potansiyeli giderek 
artan Van’a gelen yerli ve ya-
bancı turist sayısı her yıl daha 

da artıyor. 2017 yılında özellikle 
Van’ı mesken tutan İranlı turist-
lerin sayısı yarım milyonu buldu. 
Buna diğer ülkelerden gelen yerli 
ve yabancı turistler de eklendiğin-
de yaklaşık bir milyon turist, 267 
adet tescilli kültür varlığı bulunan 
Van’ı ziyaret etti.

1.646 M. YÜKSEKTE BİR VAN 
DENİZİ

1.646 metre yüksekliğinde bir deniz 
görmek istiyorsanız Van’a gelmelisi-
niz. Turkuaz maviliğiyle kendine has 
rengi olan Van Denizi, hem Türkiye 

hem de dünya için bir hazine. Van 
Denizi günün her anında farklı farklı 
renklere bürünüyor. Bir an görül-
memiş yeşil, öyle yeşil ki bir tarafı 
yaprak yeşili, diğer tarafı zehir yeşili. 
Bir bakıyorsunuz morumsu olan su, 
açık maviye dönüşmüş. Masmavili-
ğin yerini turunculaşan su da alabi-
liyor. Bir renk cümbüşü adeta…

Ayrıca Molla Kasım, Amik, Ayanıs ve 
Altınsaç kıyıları bir muhteşem.

Macera tutkunları yamaç paraşütü 
ile Van Denizi üzerinde adrenalin 
dolu yolculuğa çıkıyor. Dünyada tek 
olan Van Balığı’na (İnci Kefali) yuva 
olan, seyrine doyulmaz muhteşem 
renkleriyle eşsizdir Van Denizi. Dün-

yanın en büyük sodalı gölü olan 
Van Denizi, 600 bin yıllık tarihiyle 
ve 1.646 m. ihtişamıyla yüksekten 
dünyaya merhaba diyor. En derin 
yeri 451 metre olan Van Denizi’nin 
430 km.lik çevresi ve 3.713 km2 
havzası bulunuyor.

Mercanları ve dünyanın en büyük 
mikrobiyolitleri (dikitleri) ile fotoğ-
raf tutkunlarının en gözde mekanı-
dır, Van Denizi. Eşsiz koylarıyla ken-
dine hayran bıraktıran ve adalarıyla 

Yedi Kilise
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tarih kokan Van Denizi’nde, 50 ton-
luk uranyum rezervi bulunuyor. 103 
tür bitki ve 36 tür canlıya nefes olan 
Van Denizi’ne, merhaba…

Sodalı suyu ile cilde iyi geliyor ve 
denize şifa niyeti ile de giriliyor. Van 
Denizi’nde tekne turlarına katılabilir 
ve başta Akdamar adası olmak üze-
re adalara seyahat ederken doğal ve 
tarihi güzellikleri seyredebilirsiniz. 
Mangal ve semaveri her an hazır 
tutmanızda fayda var.

VAN İNANÇLARI BAĞRINA 
BASIYOR

Başta Van Denizi’ndeki adalarda ol-
mak üzere Van’da çok sayıda tarihi 
kilise bulunuyor. İşte Van Denizi’n-
deki kiliseler…

AKDAMAR KİLİSESİ

Hoşgörü adasındaki Akdamar Kili-
sesi, Van Valiliği tarafından restore 
edildi ve yılda bir kez ayine açıldı. 

Türkiye’nin en önemli inanç mer-
kezlerinden biri olan Akdamar Ma-
nastırı, Ortaçağ Ermeni mimarisinin 
en görkemli anıtlarından biri olan 
killise, Vaspurakan Kralı I. Gagik ta-
rafından 921 yılında yaptırılmıştır.

VAN DENİZİ’NDEKİ DİĞER 
KİLİSELER

Çarpanak Adası dünyada sadece 
Van’da bulunan bazı kuş türlerine 
ev sahipliği yapıyor. Adadaki kilise-
nin tarihi IX. yüzyıla dayanıyor. Adır 
Adası’ndaki Lim Manastırı, XIV. yüz-
yılda 1305 yılında inşa edilmiştir. 
Deveboynu kilisesi ve St. Thomas 
Kilisesi de tarihe tanıklık ediyor. Van 
Denizi’nde yalnız ama heybetli bir 
ada olan Kuzu adası, Adır ve Kuş 
adaları da Van Denizi’ni süslüyor.

YEDİ KİLİSE (EREK DAĞI) 
ALTINSAÇ

Van merkezdeki Erek Dağı’nın et-
rafına kurulan bu manastır, Warak 

Wank Manastırı olarak biliniyor. 
Yedi Kilise’nin en eskisi 8. yüzyılda 
inşa edilen St. Sophia Kilisesi’dir. 
Diğer kiliseler ise St. John, Meryem 
Ana, Kutsal Haç, St. Seal, St. Sion.

BARTHOLOMEUS (BAŞKALE)

Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Albay-
rak Köyü’nde bulunmaktadır. Büyük 
Zap Vadisi’ne bakan bir tepe üzeri-
ne kurulmuş olan kilise ve jamaton 
aynı tarihte yapılmıştır. Mimari ve 
süsleme özelliklerine bakıldığında 
XII.-XIV. yüzyıllarda inşa edildiği gö-
rülmektedir.

DİĞER BAZI KİLİSELER

Eski Van şehrinde Surb Sahak ve 
Surb Stephanos kiliseleri. Bahçesa-
ray’da St. Astuacacin, St. Arakelok 
Şapeli, St. Georges, Saint Jacques. 
Çatak’ta Sortikin (Surp Tigin), Hiris 
(Meryem Ana ve Trinite), Hişet (Sa-
int Etienne). Başkale’de Yanal (Sora-
dir) kilisesi. Muradiye’de Stephanos 

Akdamar Adası, Akdamar Kilisesi  
ve Artos Dağı
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(Saint Etienne) kilisesi. Gürpınar’da 
Marinos, Hogeacvank, Ctouts ma-
nastırı ve kilisesi.

BİR İLHAM KAYNAĞIDIR 
MÜKÜS ÇAYI

Fekiye Teyran’ın üzerine onlarca şiir 
yazdığı Müküs Çayı’nın çıkış nokta-
sında huzur bulursunuz. Müküs ça-
yında rafting yapmak da mümkün. 
Bahçesaray’da Karabet Geçidi yay-
lasında kayak da yapabilirsiniz.

KANİSPİ ŞELALESİ HUZUR 
VERİYOR

Çata’ta bir huzur noktası olan Kani 
Spi Şelaqlesi Van’a yaklaşık 75 km 
uzaklıktadır. Bu şelaleye akarken, 
oluşturduğu sütbeyazı renginden 
dolayı beyaz şelale anlamına gelen 

Kanispi ismi verilmiştir. Nisan-Eylül 
arasında coşkusunu sürdüren şela-
lenin çevresi, çok güzel bir mesire 
yeri olup yaz aylarında yoğun ziya-
retçi akınına uğramaktadır. Hemen 
yanındaki Alabalık tesislerinde her 
an lezzetli canlı balık bulabilirsiniz.

KIŞIN GELİN TÜLLERİ, YAZIN 
COŞKUN BİR HUZURDUR 
MURADİYE ŞELALESİ

Van merkeze yaklaşık 90 km. mesa-
fedeki Muradiye Şelalesi, Muradiye 
ilçesi denince akla ilk gelen yerdir. 
Bir taraftan sallanan asma köprü, 
diğer taraftan gürül gürül akan bir 
şelale. Muradiye Şelalesi, Van’da 
tanıklık etmeniz gereken muhteşem 
bir su masalı. Kışın gelin tüllerini an-
dıran beyazlığı ile büyüleyici. Akıp 
giden hayat misali, coşkusuyla hu-

Muradiye Şelalesi



ÖZEL DOSYA

104

zurlu. Görkemli akışıyla muhteşem. 
Doğasıyla her mevsim bambaşka 
manzarasıyla etkileyici. Burası Mu-
radiye Şelalesi… Hem Muradiye şe-
lalesi hem de Bend –i Mahi çayı da 
yaz-kış türlü güzellikleriyle yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak diyarıdır.

Harika manzaranın adresi olan Mu-
radiye Şelalesi’nin dört mevsimi de 
bir başka güzel. Kendinizi şelalenin 
sesine bırakın; o eşsiz ve serin temiz 
havasını alın. Kamp yapmak için ide-
al mekân sizi bekliyor. Adını IV. Mu-
rat’tan alan 50 m. yüksekliğindeki 
şelalenin kaynağı Tendürek Dağı.

DÜNYANIN EN İYİ YÜZÜCÜ 
KEDİSİDİR VAN KEDİSİ

Güzelliği dillere destan olan Van Ke-
disi, turkuaz mavisi gözlerinin rengi-
ni Van Denizi’nden, kehribar sarısı 
rengini ise Van güneşinden almıştır. 

Dünya tatlısı şirin kedileri görmek 
için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’n-
de bulunan Van Kedievi’ne gelme-
lisiniz. Bir dünya değeri olan Van 
kedisi, iyi bir yüzücüdür ve bu özelli-
ğiyle dünyada tek kedi türüdür. Na-
dideliği ve asaleti tartışılmaz. İpeksi 
beyaz tüyleriyle huzur verir. Temiz-
liğinde titizdir. Zeki, akıllı ve insan 
severdir. Van Kedisi’nin üç çeşit göz 
rengi var: Her iki gözü turkuaz ma-
visi, her iki gözü kehribar ve tek-göz 
yani bir gözü mavi diğer gözü kehri-
bar renkte olan.

ALLI TURNALARDAN 
(FLAMİNGO) SİZE SELAM VAR

“Allı turnam bizim ele varırsan, şe-
ker söyle kaymak söyle bal söyle.” 
Türkülerle allı turnalar ile hep selam 
gönderilirdi. Onlar sığ suların uzun 
pembe bacaklı, uzun boyunlu ve 
küçük kafalı harikulade su kuşları. 

İşte o allı turnalar her yıl Van’ın Er-
çek Gölü’ne misafir oluyor. Bir kuş 
cenneti olan ve Türkiye’deki 460 
kuş türünden 220’sine ev sahipliği 
yapan Erçek Gölü Kuş Gözlem Evi’n-
den kuşlar izlenebiliyor. Van’ın bi-
yoturizm değerleri arasında sayılan 
flamingoların dünyaya tanıtılması 
için 2011 yılından beri, Doğunun 
Kanatları Van Erçek Gölü Flamingo 
Festivali düzenleniyor.

VANADOKYA

Nevşehir’deki peribacalarının bir 
benzerinin Van’da olduğunu bili-
yor muydunuz? Kent merkezine 
120 km. uzaklıktaki Başkale ilçesi-
nin Yavuzlar köyündeki bu heybet-
li güzellik sizi bekliyor. Vanadokya 
olarak adlandırılan peribacaları, bir 
zamanlar insanların yaşadığı olduk-
ça gizemli kaya mağaraları ve kaya 
evlerini de bağrında saklıyor.

PAMUKKALE DEĞİL 
VANAKKALE TRAVERTENLERİ

Van’ın Başkale ilçesinin Dereiçi 
köyündeki travertenler, aklınıza 
Denizli Pamukkale travertenlerini 
getirecek. Oluşumu devam eden 
travertenler, Van’daki mucizevi do-
ğal zenginliklerden sadece biri…

DÜNYADA EŞİ OLMAYAN 
TARİHİ ŞAMRAM KANALI

Asur kraliçesi Semiramis’in Urartu 
kralı Menua (M.Ö. 810-786) adına 
yaptırdığı Şamram Kanalı (Menua 
Kanalı), yaklaşık 50 km uzaklıkta 

Van Kedisi



105

İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT

Gürpınar’da bulunan Bejindir kay-
nağından Van’a su taşıyor. Dünyada 
eşi bulunmayan tarihi kanal, eşsiz 
bir mühendislik harikasıdır. Urartu 
su mimarisi anıtlarından biri olan 
kanal, halen bölgeye hayat veriyor.

KEHRİZ SUYUNUN TADI 
DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK

Van’da içme ve sulama suyu ama-
cıyla geçmişi Urartulara uzanan, 
Osmanlılar döneminde yapılan en 

önemli su tesislerinden biri de “keh-
riz”dir. Kehriz olarak adlandırılan ve 
yer altında açılan galerilerin biriktir-
diği suların toplanmasıyla elde edi-
len kaynak sudur. İpekyolu üzerinde 
bulunan Çin ve Afganistan’da da 
aynı sisteme rastlanabilmektedir. 6 
kehriz eski Van kentinde, 24 kehriz 
ise bugünkü Van’ın bulunduğu şehir 
merkezindedir. Ancak bu kehrizler-
den yalnızca Eski Yengi ve Vakıf Keh-
rizleri işlevine devam etmektedir.

BİNLERCE YILDIR AYAKTA 
DURAN GÖRKEMDİR VAN 
KALESİ

Urartu, Roma ve Osmanlı impara-
torluğunun izlerini taşıyan ve bin-
lerce yıldır ayakta duran görkemdir, 
Van Kalesi. Medeniyetler geçidi 
olan ve 2.850 yaşındaki Van Kalesi, 
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesin-
de çökmüş bir deveye benzetiliyor. 
Yıldızlara komşu olan Van kalesi, üst 

Vanadokya

Travertenler
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üste yedi kattan oluşan ve çevresini 
bilezik gibi saran kuleleriyle olağa-
nüstü bir güzellik anıtı. Van Kalesi 
2016’da, UNESCO “Dünya Kültür 
Mirasları” geçici listesine alındı.

Urartu kralı I. Sarduri (M. Ö. 840- 
830) tarafından M.Ö. 840-825 ta-
rihleri arasında kurulan Van Kalesi, 
yaklaşık 300 yıl boyunca Urartu 
medeniyetine başkentlik yaptı. Van 
Kalesi’nin adı Asur ve Urartu çivi ya-
zıtlarında Tuşba olarak geçiyor.

Van Kalesi’nde Neler Var?

Urartu Kralı Argisti’nin mezarı. I. Ar-
gişti, Kurucular, Menua ve II. Sarduri 
kaya mezarları. Sardur (Madır) Burcu. 
I. Sardur tarafından yaptırılan iskele 
(35 tonluk duvarlarda çivi yazısı bulu-
nuyor) Bin Merdivenler (Şeytan Mer-
divenleri), Peri Kralı Kserkes çivi yazıtı. 
Süleyman Han Camii, saray ve med-
reseler. Analı-Kız açık hava tapınağı. 
Hor Hor çeşmesi. Şeyh Abdurrahman 
Baba (Gazi) Mescidi ve Türbesi.

VAN’DAKİ DİĞER BAZI KALELER

Hoşap Kalesi, Çavuştepe kalesi, Aya-
nıs Kalesi, Toprakale, Amik Kalesi, Aşa-

ğı-Yukarı Anzaf Kaleleri, Hişet Kalesi 
(Gevaş), Pizan (Örenkale) Kalesi (Baş-
kale), Muradiye Kalesi (Muradiye).

KÜMBETLER
Halime Hatun Kümbeti

Van’ın Gevaş ilçesinde Selçuklu me-
zarlığında bulunan Halime Hatun 
Kümbeti, Anadolu’ya yerleşen Türk-
lerin hatıralarını saklıyor. Giriş kapısı 
üzerindeki kitabesine göre Melik 

İzzeddin tarafından 1335 tarihinde, 
kızı Halime Hatun için yaptırılmıştır.

İkiz Kümbetler

Eski Van şehrindeki İkiz Kümbetler, 
sekiz sütunla oluşturulmuş ve bal-
daken tarzda inşa edilmiştir. Sekiz-
gen bir kaideye oturan sütunlar sivri 
kemerlerle birbirine bağlanmıştır. 
Üzerleri sivri kemerlere oturan pi-
ramidal birer külahla örtülmüştür. 
Kümbetlerden biri 1789 yılında ölen 
Van Beylerbeyi Teymur Paşa’ya, di-

Hoşap Kalesi

Van Kalesi
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ğeri ise 1796 yılında ölen kardeşi 
Ahmet Paşa’ya aittir.

ASIRLARDAN GELEN 
HUZUR İKLİMİ: CAMİLER VE 
MEDRESELER

Eski Van şehrinde Kızıl Minareli 
Cami, Horhor Camii, Hamurkesen 
Camii, Kethüda Ahmet Cami, Abba-
sağa Camii bulunmaktadır. Bir asır 
önceden gelen tarihi camiler huzur 
iklimini yansıtıyor.

Hüsrevpaşa Camisi

Mimar Sinan’ın Van’daki damgası 
olan Hüsrevpaşa Camisi, Eski Van 
şehrindeki cami, medrese, türbe ve 
imaretten oluşan bir külliye içerisin-
de yer almaktadır. Camii giriş kapısı 
üzerindeki kitabesine göre, Van Bey-
lerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 
1567 tarihinde yaptırılmıştır. Camii, 
2011’de restore edilerek ibadete açıl-
mış ve kadim ruhuna geri dönmüştür.

Kayaçelebi Camisi

Vakfiyesine göre Kaya Çelebi Zade 
Koçi Bey tarafından 1660 tarihinde 
yapımına başlanmış ve 1663 yılında, 
Cem Dedemoğlu Mehmet Bey tara-
fından yapılmıştır. Eski Van şehrinin 
kıymetli süsü olan camii, XVII. yüzyıl 

Osmanlı mimarisinin en güzel ör-
neklerinden biridir.

Bir Asır Sonra İbadete Açılan 
Süleyman Han Camii

Van Kalesi’nin zirvesindeki Süley-
man Han Camii, Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın Irakeyn Seferi sırasında 

Süleyman Han Camii

Halime Hatun Kümbeti
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caminin esaslı onarımı mimar Sinan 
tarafından yapılmıştır. Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde caminin üzeri-
nin kubbe ile örtülü olduğunu be-
lirtmiştir. Depremlerde ve savaşlar-
da yıkılan cami, 95 yıl sonra 17 Eylül 
2010’da restore edilerek ibadete 
açılmıştır.

Kızıl Minareli Cami

Eski Van kentinin doğusunda, Teb-
rizkapı mahallesinde bulunan cami, 
Sinaniye Camisi veya Tebriz Kapı Ca-
misi diye de adlandırılmaktadır.

Van Ulucamii

Eski Van şehrindeki camii, XII. yüzyıl-
da Selçuklu döneminde inşa edilmiş-
tir. Tuğla minaresi ve temel seviye-
sinde caminin kalıntıları bulunuyor.

Seyit Fehim Arvasi Medresesi

Van’ın Bahçesaray (Müküs) ilçesinde-
ki Seyit Fehim Arvasi köyünde, dini ve 
fenni ilimlerin verildiği 700 yıllık med-
rese geleneği devam ediyor. Dergahın 
yanındaki medresede yaklaşık 780 
yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim de var.

Diğer Tarihi Camiler ve 
Medreseler

Sofu Baba Camisi (İpekyolu). Bah-
çesaray’da Kırmızı Camii, Şeyh Şem-
seddin Camii, Mir Hasan Veli Med-
resesi. Gevaş’ta İzettin Şir Camii ve 
medresesi. Gürpınar’da Zernek (Ha-
murkesen) Camii, Hoşap Hasan Bey 
Medresesi Hoşap Evliya Bey Med-
resesi Pizan Hüsrev Bey Medresesi. 
Sofu Baba Türbesi, Kılıçlı Baba Tür-
besi…

ZİRVENİN SAHİBİ DAĞLAR

Van’ın toplam alanının yüzde 
53’ünü kapsayan görkemli dağları, 
kanyonları ve vadilerine yapılan dağ 
tırmanışı ve trekkingler, doğayla iç 
içe spor yapmak isteyenler için eşsiz 
fırsatlar sunuyor.

Artos Dağı

Vizontele filmine de mekan olan 
Artos Dağı, yazın rengarenk görü-
nüşüyle kışın ise telli duvağıyla ade-
ta nazlı bir gelin gibidir. Heybetine 
hayran kalınan Artos Dağı, doğa 
sporcuları ve dağcılar için vazgeçil-
mez bir tırmanış öyküdür.

Kızıl Minareli Camii

Artos Dağı
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Süphan Dağı

Süphan Dağı

Van Denizi’nin hangi tarafında olur-
sanız olun size selam veren Süphan 
Dağı’nı görmemeniz mümkün değil-
dir. Bazen etkili olan sis nedeniyle 
hayal meyal görünür, o başka.

Erek Dağı

Van merkeze 10 km. uzaklıktaki 
3.250 rakımlı Erek Dağı’na yönelme-
nin zamanıdır. Özellikle kışın 15- 20 
metreyi bulan buz sarkıtlarına tırma-
nış yapan dağcıları dinlemelisiniz.

Nazo Dağı

Van’ın Çatak ilçesinin 45 km. uzağın-
daki 3.600 rakımlı Nazo Dağı, size 
selam veriyor. Alandeşt, Bovijan, 
Kanispi ve Pılıngağa yaylalarının et-
rafında 300’ün üzerinde su kaynağı 
bulunuyor.

Keşiş Gölü ve Yaylası

Erek Dağı’nın zirveye yakın düzlü-
ğündeki Keşiş Gölü bir başka güzel. 
Keşiş yaylasında baharda açan çi-
çekler, gerçek bir hayat iksiridir.

Tendürek Dağı

Van’ın kuzeyinde yer alan Aladağ 
(3.255 m.) ve ülkemizin aktif tek 
volkanik dağı olan Tendürek Dağı, 

(3.542 m.) görkemiyle sizleri se-
lamlıyor...

KAYAK MERKEZLERİMİZ

Kayak merkezlerimiz kış sporlarının 
cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor...

Abalı Kayak Merkezi

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan 
Abalı Kayak Merkezi, kar kalitesiyle 
dünyanın en gözde kayak merkezle-
rinden biri olmaya aday. Abalı Kayak 
Tesisi’nde Van Denizi manzaralı ka-
yak yapma şansını yakalayacaksınız.

Çaldıran Termal Kayak Merkezi

Sosyal donatı alanlarının da bulun-
duğu Çaldıran Termal Kayak Tesisi, 
600 dönümlük alana kurulu. Kayak 
merkezinin yanındaki dağlardan 
sıcak su fışkırıyor. Hem kayak ya-
pabilir hem de yapılması planlanan 
termal kaplıca cennetinde şifa bula-
bilirsiniz.

BİNLERCE YILLIK TARİHTEN 
GELEN GÖNÜL KÖPRÜLERİ
Kırmızı Köprü (Bahçesaray)

Zarif kemerine işlenen tuğlaların 
renginden dolayı bu adı alan Kırmızı 
Köprü, Van’ın Bahçesaray ilçesinde-
ki Müküs Çayı üzerindedir. Uzman-

lar, görsel güzelliğiyle dikkat çeken 
köprünün XVI. veya XVII. yüzyılda 
inşa edildiğini düşünüyor.

Bend-i Mahi Köprüsü (Erciş)

Van’ın Erciş ilçesindeki köprü, eski 
Erciş-Tebriz kervan yolu güzerga-
hında, Bend-i Mahi Çayı üzerine 
kurulmuştur. İnşasına ilişkin kitabesi 
bulunmamasına rağmen, XIII. yüzyıl 
sonlarında İlhanlı Hükümdarları ta-
rafından yaptırıldığı biliniyor.

Şeytan Köprüsü (Muradiye)

XV. yüzyıldan beri azgın nehir su-
larına dayanan Bendimahi Çayı 
üzerinde duran Şeytan Köprüsü, 
halen dimdik ayakta. Bir rivaye-
te göre köprünün ismi, bir düğün 
alayının köprüden kanyona düşüp 
ölmesi nedeniyle bölge halkı tara-
fından Şeytan Köprüsü adıyla anıl-
maktadır.

Meher Kapı (Van-Akköprü)

Tuşba’nın ikinci başkenti olan Ru-
sahinili’nin 600 m. batısında bulun-
maktadır. Meher’in kelime manası “ 
aydınlatan” anlamına gelmektedir. 
Diğer anıtsal kaya kapılarında oldu-
ğu gibi bu kapıdan Tanrı Haldi’nin 
bir ışık demeti içinde çıkacağına 
inandığı için bu isimle anılmıştır.
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Van’ın kültürel değerleri say-
makla bitmez. Van yemekleri, 
Van kahvaltısı, Van Savatlı Gü-

müşü ve Van lalesi bunlardan sadece 
bazılarıdır. Örneğin, Van yemekleri 
nadide birer lezzet örneğidir. Van’ın 
önde gelen tatları arasında Ayran aşı, 
Gurut aşı, Bulgur aşı, Helise, Keledoş, 
Şile (şileke), Ekşili, Tuzlu Van balığı, 
Tandırda Van Balığı, Etli köfte, Soğan 
dolması, Yoğurtlu yaprak sarması, 
Cılbır, Mumbar dolması, Erişte pilavı, 
Çiriş mıhlası, Piti, Balık bostaniye, Ku-
rut köftesi, Bisti, Kabak boranı, Kürt 

köftesi, Pestilli lahana dolması, Sen-
geser, Paluza, Kubbe, Çömlek yahni-
si, Avanit, Acem köftesi, Gayganağ, 
İşbabyan, Çakır ekmek, Van baklavası 
(Küllü baklava), Gelbir tatlısı ve Van 
pastası bulunmaktadır.

GUİNNESS’İN EN LEZZETLİ 
REKORU VAN KAHVALTISI

Siz halen Van kahvaltısı yapmadı-
nız mı? Van kahvaltısında, Van balı, 
bal-kaymak, Van otlu peyniri, Van 
çöreği, Van cacığı, tereyağı, kavut, 
murtuğa, süt, süt kaymağı, gıncırok, 
gül reçeli, zeytin, kavurmalı sucuklu 
yumurta ve diğer kahvaltı ürünleri 
bulunur. Tarihi Van Kalesi’nin şahitli-
ğinde, 1 Haziran 2014’te 51.793 kişi 
ile Van kahvaltısı adını dünyaya du-
yurdu. Van Valiliği ve Van Ticaret ve 
Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen 
proje ile Van kahvaltısı dünyanın en 
kalabalık kahvaltı rekorunu kırarak 
‘Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

VAN OTLU PEYNİRİ 
KOKUSUDUR VAN…

Özel bir lezzet, Van Otlu Peyniri… Tadı, 
aroması ve üretim kalitesiyle Van ile 
özdeşleşmiş bir değer... Koyun sütü 
üretiminin artması ve birçok otun 
bahar aylarında yetişmesi nedeniyle 
bahar aylarında üretilir. Van Otlu Pey-
niri’ne 25 değişik ot katılabilmektedir. 
Bunlardan başlıcaları: Sirmo, mendi, 
heliz, yabani nane ve kekiktir.

Bu otlar yüksek oranda C vitamini 
içerir. Van’a has otlar peynirin besin 
değerini arttırmakta, hazım derece-
sini yükselmektedir. Aynı zamanda 
insan sağlığına zararlı mikroorganiz-
maları da etkisiz hale getirmektedir.

Van Otları

Van yöresine ait özel pazik, yarpuz 
(punge), evelik (tırşok) ve kabak çi-
çeği gibi otlar bulunuyor.

Van’ın Kültürel Değerleri
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VAN’DA BAĞCILIK

Bağ ve bahçeleriyle meşhur Van’da 
üzümün lezzeti tartışılmaz. Öyle ki, 
bu lezzet ayrıcalığı semt isimlerinde 
ölümsüzleşmiştir. Şahbağı ve Be-
yüzümü mahalle isimleri de bunun 
ispatı.

YAYLA MUZUNUN (UÇKUN) 
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Mayıs ve haziran aylarında yetişi-
yor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ye-
tişmekle birlikte anavatanı Van’dır 
desek yeridir. Bilimsel olarak her 
derde deva olduğu kanıtlanan yayla 
muzu uçkun (rıbes), doğal bir ilaç ve 
faydaları saymakla bitmez.

BİNLERCE YILLIK SEVDA VAN 
KİLİMİ’NE DOKUNUYOR

Yüzyıllardır süregelen bir gelenek 
olan kilime, hayat, tabiat ve tarih do-
kunuyor. Muazzam bir sanat olan Van 
kilimi, Van’a has olan Emeni, Birgül, 
Sarya, Gülşivan, Gülvani orijinal mo-
tifleri ile kültürel miraslar arasında 
yer alıyor. 50’ye yakın türü olan Van 
kilimi bir dokuma, sumak dokuma, 
segur dokuma, halı dokuma, berceste 

dokuma gibi değişik teknikler olmak 
üzere beş farklı biçimde dokunuyor. 
Bazı Van kilimlerinde bu tekniklerin 
hepsi mevcut. Van kiliminin bu eşsiz 
özellikleri o nu Türkiye kilimciliğinde 
özgün bir yere oturtuyor.

GÜMÜŞÜN KARA SEVDASI 
VAN SAVATLI GÜMÜŞÜ

Kullanımı tarih öncesi çağlara da-
yanan savatın serüveni sürüyor. 

Urartu motifleri el emeği ile savatlı 
gümüşe işleniyor. Savatın duruşun-
daki asalet, onu Van’dan Osmanlı 
saraylarına, oradan da Avrupa sa-
raylarına kadar taşıdı. Gümüşün 
kara sevdası savat aynı isimle güçlü 
bir şekilde yaşıyor.

Uçkun

Van Kilimi



ÖZEL DOSYA

112

ÇÖMLEKÇİLİK VE SERAMİKÇİLİK 
HALA YAŞIYOR

Çömlekçilik, Anadolu’da kökleri çok 
eskiye dayanan el sanatları arasında-
dır. Van’da tarih boyunca bu sanatın 
güzel örnekleri verilmiştir. Van coğ-
rafyasında kurulan uygarlıklara bakıl-
dığında çoğunun seramik sanatı ile 
ilgilendiğini de görmek mümkündür. 
Van’da yapılan arkeolojik kazılarda 
Urartu Medeniyetine ait seramik ör-
neklerine rastlanmaktadır…

GELENEKSEL VAN EVLERİ 
TARİHE DİRENİYOR

Geleneksel Van evlerinde (Eski Van 
evleri), dış kapı sokağa açılır ve 
önünde kehriz (su kaynağı) olur. Su 
basmanı kadar taş kullanılır. Kerpiç-
ler, saman, tuz ve odun külünden 
oluşturulan çamurla yapılır. Doğra-
madan yapılan çatı sayesinde evler 
yazın serin, kışın sıcak olur.

Ekonomik düzeyi düşük ailelerin 
tercihi tek katlı evler iken, orta halli 

ailelerin seçimi iki katlı cumbasız ev-
lerdir. Gelir düzeyi yüksek kişiler ile 
kanaat önderlerinin tercihi ise dört 
ayrı türü olan özel evlerdir.

VAN EVLERİNİN DUVARLARINI 
SÜSLEYEN ÜZERLİK SANATI

Dağlarda ve mezarlıklarda yetişen 
üzerlik tohumu yaşken toplanır. 
İğne, ip, tahta ve kumaş gibi malze-
meler kullanılarak bir araya getirilir. 
İplere dizilip şekillendirilen üzerlik 
tohumları evlerin ve işyerlerinin 
duvarlarını süsler. Nazar değmesin 
diye de duvarlara asılır. Bölge gene-
linde olduğu gibi Van’da da yaygın 
olarak kullanılır.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN 
SÜRE HAVADA KALAN VAN 
GÜVERCİNİ YÜKSEK UÇAR

Van’da köklü bir güvercin besleme 
kültürü bulunuyor. Tıpkı kartallar gibi 
yüksekten uçan Van güvercini, Dede 
Korkut hikayelerinde de anlatılıyor. 
Türkiye’nin 5-12 saatle en uzun süre 

uçan güvercini olan Van güvercinleri 
havada kaldıkça, kendinizi o kuşlar 
kadar özgür hissedersiniz. Van gü-
vercinlerini besleyen Vanlı kuşçular-
da stres namına hiçbir şey kalmıyor.

Van Highfleir

Türkiye’de Van güvercini ve Van takla-
cısı adıyla, yurtdışında ise Van Highfle-
ir olarak biliniyor. Tamamı paçalı olan 
Van güvercinleri bölgede yetiştiricile-
rin tercih ettiği tek ırk konumunda.

DÜNYADA SADECE VAN’DA 
YAŞAYAN VAN BALIĞI (İNCİ 
KEFALİ)

Van Denizi’nin inci misafiri Van Balı-
ğı (İnci Kefali), dünyada sodalı suda 
yaşayan tek balık türüdür. Dünyada 
göç ederken uçan bir Somon balığı 
bir de Van balığı var. Van Balığı’nın 
akıntıya karşı göçü, dünyanın sayılı 
doğa harikalarından biri olarak ka-
bul ediliyor. Van’ın Erciş ilçesindeki 
Deliçay veya Muradiye çayı kenarın-
da göçler izlenebiliyor.

Van Balığı Göçü
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VAN LALESİ

Van’a has olan bu özel çiçek sarı 
yaprakları ile huzur veriyor. Ende-
mik bir çiçek olan Van lalesi, Van 
evlerinin bahçesinde yetişiyor.

HÜZNÜN SEMBOLÜ BOYNU 
BÜKÜK TERS LALE

Ters lale, Anadolu coğrafyasına ait 
bir tür olmakla birlikte en fazla ye-
tiştiği yerler arasında Van sayılabi-
lir. Birçok din ve kültür için hüznün 
sembolü olarak kabul edilmiş ve bir-
çok efsaneye konu olmuştur. XVIIII. 
yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı 
topraklarına has bir çiçek olarak kal-
mıştır. Ters lale Hristiyan rivayetleri-
ne göre ters lale; Hz. İsa’nın çarmıha 
gerilişine şahit olan Hz. Meryem’in 
gözyaşlarının düştüğü yerde çıkmış-
tır. İslam rivayetlerine göre ise Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’in Kerbela’da 
katledilişleri nedeniyle ortaya çık-
mıştır. Bir başka efsanede Ferhat ile 
Şirin’in birbirlerine kavuşamaması 
nedeniyle ters lalenin çıktığı ve boy-
nu bükük kaldığı belirtiliyor.

ZERRİN KADEH ÇİÇEĞİ ALTIN 
DEĞERİNDE

Van’ın Edremit ilçesinde yetişen 
Zerrin Kadeh çiçeği desenleri, çini-
lerde ve duvar resimlerinde sıkça 
kullanılıyor. Doğada kendiliğinden 
yetişen bu çiçek, yurtdışına götü-
rülüyor ve evlerde süs olarak kulla-
nılıyor. Edremit bahçelerinde çokça 
yetişen bu çiçeğin satışı da yapılıyor. 
Çiçek tarihimizin en ünlü zerrin ka-
deh yetiştiricileri arasında Şeyhülis-
lam Ebussuud Efendi ile çiçekçibaşı-
lık beratını alan Sarı Abdullah Efendi 
bulunuyor.

VERONICA VANENSIS (VAN 
MİNE ÇİÇEĞİ-VAN MAVİŞİ)

Van florası bünyesinde dünya de-
ğerlerini barındırıyor. Endemik tür 
olan Veronica Vanensis bitkisi dün-
yada sadece Van’da yetişiyor. Dünya 
botanik litaratüründeki yerini koru-
yan Veronica Vanensis, yaklaşık 4-5 
santimetre boyunda. Erek dağında 
bir su göletinin etrafında yetişen bu 
bitki, doğaya güzellik saçıyor…

VAN OTURMA GECESİ 
GELENEĞİ

Bir türkü sesi yükselir şark köşesin-
den. Van türküleridir o, kulak vermek 
düşer bize... Van türkülerini okuyan 
ekip Van’a has yöresel kıyafetler ile 
dinleyicilerin karşısına çıkar. Önce 
Van türküleri okunur ardından da 
Türkiye’nin diğer bölgelerine ait tür-

Zerrin Kadeh ÇiçeğiTers Lale
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külerle gece süslenir. Van oturma ge-
cesi geleneği halen sürüyor.

ŞİMDİ VAN HALAYLARI VAKTİ

Van halkoyunları hayli geniş bir 
alana sahiptir. 30 çeşit oyunun oy-
nandığı Van’da, yaklaşık 120 çeşit 
halkoyunu olduğu söyleniyor. İşte 
bazıları: Lorke, Toycular, Edremit 
nanayı, Nare, Nure, Hedli, Temi, 
Loli ralla, Hoycan, Hırhır, Havasor, 
Şevko, Şerni, Peyda Gule, Dokuzlku, 
Meyroke, Pappori, Tozi, Tozineke, 
Basso, Süleymani, Sübeyma, Kaş, 
Üçayak, Viro barı kessi, Kirsoni, Ke-
lekvan, Neri, Şamram ve Kersi…

GELENEKSEL GİYİM

Van’da halen geleneksel giyinen in-
sanları görmek mümkün. Bilhassa 
özel günlerde, düğünlerde ve nişan-
larda geleneksel elbiselerin cümbü-
şünü görmek mümkün.

MASALLAR, MANİLER BİZİ 
SÖYLER

Van masalları çocukların uyku ön-
cesi saatlerini süsler. Kuyruksuz tilki 
ve Hengülüm Mengülüm Şengülüm 
masalları gibi. Hele niyet, atışma, 

bekçi ve davulcuların manileri bir 
başka güzel olur. Van onlarca çeşit 
manisi ile adeta manidar bir şehirdir.

450’YE YAKIN VAN TÜRKÜSÜ 
VAR

Van türküleri konusunda yapılan 
araştırmalara göre 450’ye yakın Van 
türküsü var. Türkiye genelinde meş-
hur Van türküleri şöyle sıralanabilir: 
Vanlıyam şanlıyam (Atakan Çelik), 
Urfa’ya paşa geldi (Hamdi Polatoğ-
lu), Odam kireç tutmuyor (Ano-
nim), Ayağında kundura (Anonim), 
O yar gelir (Ruhi Su), Odam kireç 
tutmuyor, Oy sinem mi (Zap suyu) 
(Sami Yılmaztürk), Elinde oya Men-
şure hanım (Mehmet Bülbül-Hüsa-
mettin Subaşı), Bizim eller ne güzel 
eller (Sadettin Kutlu), Toycular yar 
can (Hüsamettin Subaşı), Arpa ek-
tim biçemedim (Ali Paşa)…

VAN ATASÖZLERİ

Aslan yatağından belli olur. Yüz ver-
dıh asdar istiyi. Ağanın mali gider, 
hızmetkarın cani çıhar.

Kenarına bah bezini, anasına bah 
gızıni al. Marangozun kapısı olmaz. 
Bu atasözlerinin Van’a ait olduğunu 
biliyor muydunuz?

İşte Van’ın bazı atasözleri: Allah 
verdi mi dingonun bağından da ve-
rir. Cana gelen mala gelsin. Bir gün 
vezir, kırk gün rezil olma. Ağacın 
gurdi içinden olmazsa, ağaca zeval 
yohdur. Fıkerenın düşgünü beyaz 
giyer gış günü. Öğüt veren çoh olur, 
ekmek veren yoh olur. Adamın öz 
evi, öz göri. Ağlayanın mali gülene 
hayretmez. Et giren eve dert gir-
mez. Harda aş orda baş. Kork ondan 
korkmaz Allah’tan. Koyunu olmaya-
nın piçaği keskin olur…

ŞAİRLERİN İLHAM KAYNAĞIDIR 
VAN

Ruhi Su’nun memleketi olan Van ile 
ilgili şiirler yazan şairler arasında Ka-
racaoğlan, Bülend Ecevit, Arif Nihat 
Asya ve Edip Cansever bulunuyor.

Osmanlı dönemi Vanlı şairler ara-
sında, Ercişli Emrah, Vankulu Meh-
met Efendi (ölüm 1592), Vani Çelebi 
(XVII. yy) sayılabilir. Vanlı Cumhu-
riyet dönemi şairleri arasında ise 
Galip Paşa (Demiroğlu), Kayaçele-
bizade Vehbi Bey, Gazizade Mol-
la Mehmet (Molla Bozo), Ahmet 
Kuralkan, Kaya Kayaçelebi, Servet 
Mehterbaşıoğlu, Timurlenk Boz-
kurt, Tayyar Dabbağoğlu ve Aydın 
Talay bulunmaktadır.

Van’ımızın gençlik lokomotifi 
olan Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi’nin (YYÜ) kurulma 

hikayesi 2. Abdulhamit’in 3 Ekim 
1905 sayılı yazılı izni ile başlamıştır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün girişim-
leri ise 1927’de sürmüştür. Atatürk 
1 Kasım 1937’deki TBMM açılış nut-
kunda, Van Gölü sahiline üniversite 
kurulması gerektiğini ifade etmiştir. 
1968’de kurulan Van Üniversite ve 

Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma 
Derneği çabalarıyla, üniversitemiz 
20 Temmuz 1982’de kurulmuştur.

36.000 Kişilik Dev Bir Aile

Üniversitemizde halen 16 Fakülte, 
5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 15 Meslek 
Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
47 idari birim bulunmaktadır. Gevaş, 
Özalp ve Erciş’te ise meslek yükseko-

kulları aracılığıyla eğitim ve öğretim 
faaliyetleri sürdürülmektedir. Üniver-
sitemizde 31 bin 723 öğrenci, Bin 610 
akademisyen bulunuyor. Diğer idari 
personel ile birlikte 36.000’e ulaşıyor.

VAN’DA OKULLAŞMA ORANI 
ARTIYOR

Türkiye genelinde okullaşma oranı 
okul öncesinde yüzde 36 iken, bu 

Denize Sıfır  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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VAN’DA SPORA İLGİ 
BAŞKADIR

Türkiye ve dünya çapında ba-
şarılarla adını duyuran bir şe-
hirdir, Van. Her türlü sportif 
faaliyetlerin yapıldığı Van’da 
37.362 lisanslı sporcu var. 26 
faal spor tesisinin hizmet ver-
diği Van’da, 86 milli sporcu, 
118 kulüp ve 9 gençlik merke-
zi bulunuyor. Futbolda ise Van 
Büyükşehir Belediyespor 3. 
ligde mücadele vermektedir.

BİR SAĞLIK ÜSSÜDÜR 
VAN

Türkiye’nin en nitelikli hasta-
nelerinin bulunduğu Van’da, 
önemli ameliyatlara imza atılı-
yor. Van Bölge Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde 1.500 
yatak, ilçelerdeki devlet has-
tanelerinde 366 yatak, üniver-
site hastanesinde 662 ve özel 
hastanelerde 359 yatak olmak 
üzere Van’da toplam 2 bin 887 
yatak kapasitesi ile hizmet ve-
riliyor. Sağlık sektöründeki bu 
özellikleriyle Van, komşu iller 
açısından da bir cazibe mer-
kezi konumunda. Van’da diş 
hastanesinin yanı sıra 2 adet 
özel hastane de bulunuyor.

Van’da ekonomiye yön veren sektörler arasında hizmet, turizm, 
inşaat, tarım ve hayvancılık, giyim ve tekstil bulunuyor. Öne çı-
kan sanayi sektörleri arasında ise, gıda, madencilik, döküm ve ana 

metal sanayi, mobilya, plastik ve ambalaj, yapı malzemeleri ve kimyasal 
ürünlerin üretimi geliyor.

Üretim Değerleri ve Dış Ticaret

TÜİK 2017 verilerine göre Van sanayisinin üretim değeri 2,6 milyar TL, 
canlı hayvan değeri 1,9 milyar TL, tarımsal üretim değeri ise 2,64 milyar 
TL olarak gerçekleşmiştir. Yine TÜİK 2017 verilerine göre, Van’da 69 mil-
yon dolar ithalat, 42 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıştır.

VAN’IN ÜRETİM ÜSSÜ VAN OSB

Van Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 508 hektarlık alanının 231 hektar-
lık alanında üretim yapılıyor. 2017 yılı içinde Van OSB’ye yapılan başvuru-
lar sonucunda 158 parselden 134’ünün tahsisi yapılmıştır. Yaklaşık 3.500 
kişinin istihdam edildiği Van OSB’nin 1, 2 ve 3. etaplarında halen 109 
işletme aktif olarak üretim yapıyor. 4. Etabın altyapı çalışmaları devam 
etmekte olup, 5. etap ise planlanma sürecindedir.

rakam Van’da yüzde 32 olarak ger-
çekleşti. Türkiye genelinde okuma 
yazma oranı yüzde 96,5 iken, bu 
oran Van’da yüzde 93 olarak ger-
çekleşti. Türkiye genelinde ilkokul-
da okullaşma oranı yüzde 91 iken, 
Van’da yüzde 95 oldu. Türkiye ge-
nelinde ortaokulda okullaşma ora-
nı yüzde 96 iken, Van’da yüzde 93 
oldu. Türkiye genelinde lisede okul-
laşma oranı yüzde 83 iken, Van’da 
yüzde 59 olarak gerçekleşti.

VAN’DA EKONOMİNİN 
CAN DAMARLARI
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ÖZEL DOSYA

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Van Küçük Sanayi Sitesi’ndeki 754 
işyerinde toplamda 3.300 kişi is-
tihdam edilmektedir. Erciş Küçük 
Sanayi Sitesi’nde ise, 169 işyerinde 
toplamda 1.022 istihdam söz konu-
sudur. Marangozlar, Keresteciler ve 
Hızarcılar Sitesi’ndeki 169 girişimci 
680 kişinin istihdamına ev sahipliği 
yapıyor. Çaldıran Küçük Sanayi Si-
tesi’nde bulunan 50 işyerinde ise, 
160 vatandaşımız istihdam edil-
mektedir.

TEKSTİLKENT’TE 1.500 
İSTİHDAM VAR,  
HEDEF 4.000

Kalkınma Bakanlığı’nın ‘Cazibe Mer-
kezlerini Destekleme Programı’ kap-
samında hayata geçirilen Van Teks-
tilkent projesi başarıdan başarıya 
koşuyor. Hali hazırda Tekstilkent’in 
1. etabında 1.500 kişi çalışıyor. 2. 
etabın da hayata geçmesi ile birlikte 
bu rakamın 4.000’e çıkması ön gö-
rülüyor.

VAN İŞGEM BÜYÜYOR

Van Sanayici ve İş Adamları Derne-
ği’nin (VANSİAD) girişimleriyle 2004 
yılında kurulmuştur. Yüzde 100 dolu-
luk ve 350 kişilik istihdam ile faaliyet 
sürdüren Van İŞGEM, ‘Van İŞGEM Bü-
yüyor’ projesini de hayata geçirmiştir. 
‘Van İŞGEM Büyüyor’ projesi kapsa-
mında 60 girişimci ile 600 ün üzerin-
de bir istihdam hedeflenmektedir. 
Böylece Van İŞGEM’de toplamda yak-
laşık 1.000 istihdam sağlanacaktır.

VAN GÜNEŞ’TE BİR NUMARA

Van, Karaman ve Antalya’nın ardın-
dan güneş enerjisini en çok alan 
üçüncü il olmakla birlikte, güneş 
enerjisinden elektrik enerjisi elde 
etme verimliliğinde Türkiye birin-
cisidir. Uzmanlar, Van’ın ülkemizin 
elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 
6’sını karşılayabileceğini belirtiyor. 
Van, yıllık 3.068 saatlik güneşlen-
me süresine ve 1.635 kWh/m2’lik 
ışınım değerine sahiptir. DAKA ta-
rafından 2015 yılında Edremit ilçe 
sınırlarında Güneş Enerjisi İhtisas 
Endüstri Bölgesi’nin kurulması için 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’na başvuruda bulunulmuştur.

Van OSB 
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VAN’DA TARIM VE HAYVANCILIK

Türkiye’deki tarım ve hayvancılıkta 
potansiyeli yüksek şehirlerden biridir 
Van. Türkiye çayır ve mera alanının 
yüzde 10’unu barındıran Van, TRB2 
Bölgesi`nde canlı hayvan değerinin 
yüzde 38’ine sahiptir. Et ve süt ürün-
lerinin dışında özellikle bal konusun-
da öne çıkan Van’ın, Başkale, Çatak 
ve Bahçesaray ilçelerinde yüksek dü-
zeyde bal üretimi yapılmaktadır.

Küçükbaşta Türkiye Birincisiyiz

Van’da 2.658.215 küçükbaş hay-
van, 162.728 büyükbaş hayvan ol-
mak üzere toplamda 2.820 bin 943 
hayvan bulunuyor. Van koyun sayısı 
itibariyle Türkiye birincisidir. TRB2 
Bölgesi`nde büyük ve küçükbaş 
hayvan varlığının yüzde 51’i ilimizde 
bulunmaktadır.

Van Domatesi Dünyaya Açılıyor

Türkiye’de bir ilk gerçekleşti ve 
Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 40 de-

recede domates üretildi. Jeotermal 
seracılık ile üretilen Van domatesi, 
önce yurtiçine ardından da yurtdı-
şına açıldı.

5,5 Ton Ceviz Ürettik

TÜİK 2015 verilerine göre, Türkiye 
genelinde 195.000 ton ceviz üreti-
lirken Van’da 5,5 ton ceviz üretildi. 
Van ülkemiz ceviz üretiminin yüzde 
2,8’lik payına sahiptir.

VAN’DA BÖLÜNMÜŞ YOL REKORU 
KIRILDI

Türkiye genelinde olduğu gibi 
Van’da da bölünmüş yol rekoru kırıl-
dı. 2002 yılına kadar 36 km. bölün-
müş yol yapılmışken, 2003- 2017 
yılları arasında 523 km. bölünmüş 
yol yapıldı.

VAN’IN HAVASINDAN 
GEÇİLMİYOR!

1943 yılında hizmete giren Van Fe-
rit Melen Havalimanı’ndan, 2017 

yılı Kasım sonu itibari ile 1.519.324 
yolcu uçtu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
FERİBOTU VAN DENİZİ’NDE

Türkiye’nin en büyük feribotu hiz-
mete girdi. Van-Tatvan arasında 
yolcu ve yük taşımasında kullanılan 
feribot 7 katlı olarak üretildi. 350 
yolcu kapasiteli ve 50 vagonlu olan 
feribotun uzunluğu 136,5 metreyi 
buluyor.

DÜNYA PERLİT REZERVİNİN 
YÜZDE 40’I VAN’DA

Van, yeraltı zenginlikleri bakımından 
Türkiye’nin en bakir yerleri arasın-
da... Bir zamanlar Ruslar Van-Mu-
radiye’de günde 2 ton petrol çıka-
rıyordu. Bahçesaray’da Ermenilerin 
işlettiği altın madeni bulunmaktay-
dı. Dünya perlit rezervinin yüzde 
40’nın, Türkiye perlit rezervinin ise 
yaklaşık yüzde 55’inin Van’da bulun-
duğunu biliyor muydunuz?


