
Van’da  

eğitim 

Van Milli Eğitim Müdür-

lüğü’nde Şube Müdürü 

Ali İhsan Yıldız ile yaptı-

ğımız röportajda Van’da-

ki eğitim hakkında birçok 

bilgiye sahip olduk. S.5 

Van İskele caddesinde bulunan Vatso binasının altında güzel, modern hayatın ve yöreselliğin 

harmanlandığı Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu’na konuk olduk. Van kahvaltısının tarihini ve 

önemini kahvaltı salonunun sahibi Yusuf Konak’tan dinledik. S.7 

Çocukların 

EN’leri... 

Bizler Renkli Kalemler gazetecile-

ri olarak okulda ve sokakta bizler 

gibi genç arkadaşlarımızın hangi 

filmi, spor dalını, kitabı, oyuncak-

ları, sokak oyunlarını sevdiklerini 

sorduk. S.4 

Van’ı kısa sürede keşfetmek iste-

yenler için iki günlük bir Van 

programı hazırladık. Ayrıca Van’ın 

eşsiz doğal güzelliklerini sizler için 

araştırdık ve deneyimlerimizi siz-

lerle paylaşmak istiyoruz. S.8 

Van güzel, kahvaltı Van’da güzel 

Doğunun turizm 

başkenti “Van”  

Gerçekten  

yetenekli  

misiniz?  
 

Çocukların yetenekli 

olup olmadıklarını nasıl  

anlarız? Bu konuda aile-

lere düşen görevler neler-

dir? İşte tüm bu soruların 

cevabı ve daha fazlası 

haberimizde. S.2 

Spor yapın,  

sağlıklı kalın! 

 

Spor ve sağlıklı yaşam hakkında 

merak ettiklerimizi sizin için 

uzmanlara sorduk... 

 

Beden eğitimi öğretmeni Tülay  

Nayipoğlu sağlıklı bir yaşam 

için neler yapmamız gerektiğini 

anlattı. S.3 

 

Renkli Kalemler Gazetesi,  

Yapı Kredi’nin desteği ile,  

deneyimli gazeteciler  

Günseli Özen Ocakoğlu,  

Nermin Bezmen ve  

Ferruh Altun koçluğunda  

TEGV Van Feyyaz Tokar  

Eğitim Parkı çocukları  

tarafından hazırlanmıştır. 



Gerçekten yetenekli misiniz?  

 

 

 

 

 

H er çocuk farklı doğar, 

her çocuğun farklı yetenekleri 

vardır. Çocuğun hem doğuştan 

hem de sonradan kazandığı ye-

tenekleri vardır. Anne ve baba-

ların bu çocukların yetenekleri-

ni fark etmeleri önemlidir. Ço-

cuklar kendilerini iyi oldukları 

alanlarda geliştirmek ister. Ben 

okulda arkadaşlarım üzerinde 

yaptığım gözlemlerde her arka-

daşımın farklı alanlarda iyi ol-

duğunu fark ettim. Bazı arka-

daşlarım futbolu iyi oynuyor, 

bazı arkadaşlarım iyi futbol oy-

nayamasalar da çok hızlı koşu-

yorlar. Bazı arkadaşlarım gör-

dükleri bir şeyi hemen çizebili-

yorlar. Bir arkadaşım da sat-

rançta birinci oldu. 5-C deki 

Furkan arkadaşımın da sesi çok 

güzel. Okul eğlencelerinde sü-

rekli şarkı söyler. Bu arkadaşla-

rımın hepsinin farklı yönleri 

olduğunu ve hepsinin birbirin-

den farklı olduklarını gördüm. 

İşte böyle yetenekli arkadaşları-

mın önceden keşfedilip eğitim 

almaları çok önemlidir. 

Çocukların yetenekleri-

nin olup olmadığını 

nasıl anlarız? 

Çocukların ilgi alanla-

rına göre yetenekli 

olup olmadığını anla-

yabiliriz. Örneğin; 

bir resim atölyesin-

de çocuğun resme olan ilgisin-

den ve becerisinden yeteneğini 

anlayabiliriz. Ya da bir müzik 

dersinde flüte ilgisi olan ve flü-

tü kolayca çalmaya başlayan 

çocukların müzik alanında ge-

liştirilmesi gereklidir. Ayrıca 

spora ilgisi olan çocukların da 

bir futbol okuluna götürülerek 

orada profesyonel bir hoca tara-

fından yetenekli olup olmadığı-

na bakılmalıdır. Bunun gibi bir-

çok alanda çocukların küçük 

yaşta hangi alanda yetenekli 

olduklarını kendi okul öğret-

menlerinden ve rehber öğret-

menlerinden öğrenebilirsiniz. 

Aileye düşen görevler: 

Aileler çocuklarını gözlem-

leyip, dinleyip, çocukların yete-

neklerini anlamalılar. Gerekirse 

sınıf öğretmenleri ve rehber 

öğretmenleri ile görüşülüp ço-

cuğa uygun olan alana yönlen-

dirilmelidir. 

 

Çocuğunda keşfettiği 

yeteneği değerlendirip 

kursa yönlendirebilir, 

kendisi öğretebilir, ar-

kadaşlarından tavsiye 

alabilir. Ayrıca sadece 

popüler olan gitar kursu 

ya da İngilizce kursu 

gibi alanlara değil yete-

neğine uygun alanlara 

yönlendirilmelidir. 

Yeteneğin devamı için, 

çocuğa yardımcı olma-

lı, gerektiği zaman teb-

rik etmeli. Çocuğun 

yetenekli olup olmadığı 

sadece ders başarısına bağlan-

mamalıdır. 

“Sen yapamazsın”, “daha 

küçüksün” gibi cümlelerle ço-

cuklar kesinlikle olumsuz şekil-

de yönlendirilmemeli. Her za-

man olumlu yaklaşılarak destek 

olunmalı. 

Çocukları kendi yaşıtları ile 

kıyaslamamalı ve onları yarış-

tırmamalıyız. 

 Sevgili okurlarımız, özetle 

şunu diyorum: Bir çocuk yete-

neğinin olduğunun farkındaysa 

bu yetenekle ilgili çalışması 

gerekir ve onun üzerinde dur-

malıdır. Yani siz bir balığı koşu 

yarışına sokarsanız onu yete-

neksiz ve başarısız görürsünüz. 

Ailelerimiz-

den bizleri 

dinleyip yap-

mak istediği-

miz şeylerde 

destek olma-

larını istiyo-

ruz. EMRE 
KILINÇARSLAN 

Her çocuk farklı yeteneklere sahiptir. Önemli olan bu yeteneklerin önceden keş-

fedilmesi ve yetenekleri doğrultusunda özel eğitim almalarıdır. 



Spor yapın, sağlıklı kalın!  

O yun biz çocuklar için 

çok önemlidir. Okulda, mahal-

lede, evde, kısaca her yerde 

oyun oynamak isteriz. Oyun 

her insan için vazgeçilmezdir. 

Bugün her yaştan insanlar ken-

dine uygun oyunları oynamak-

tadır. Biz çocuklar da oyunun 

bir kolu olan spor oyunlarını 

oynarız. Spor oyunları ile vücu-

dumuzu geliştirip sağlığımızı 

da koruyoruz. Ama oynadığı-

mız her oyun bizim sağlıklı ol-

mamızı sağlar mı? 

İşte spor ve sağlıklı yaşam 

hakkında merak ettiklerimizi 

sizin için uzmanlara sorarak 

öğrendim. Bu so-

rularımı beden 

eğitimi öğretmeni 

olan Tülay 

Nayipoğlu’na 

sordum: 

Spor esnasında 

oyuncular ara-

sında nasıl bir 

düzen sağlıyor-

sunuz?  

Maçlardan, antrenmanlardan 

önce oyuncularımıza takım ru-

hunu ve takım oyununu benim-

setiyoruz. Böylece ilerde düzen 

konusunda çok bir sıkıntı yaşa-

mıyoruz. Düzensiz bir takımla 

girdiğiniz maçlarda bir başarı 

elde edemezsiniz. 

Hangi yaş aralıklarına 

ders veriyorsunuz? 

7-12 yaş arası gruplara eği-

tim vermekteyiz. Bu yaş aralığı 

spora başlamak için çok önem-

lidir. Erken yaşta spora başla-

yan çocuklar geç başlayan ço-

cuklara göre daha başarılı olu-

yorlar. Tabi küçük çocukları 

spor disiplinine sokmada zorluk 

çekiyoruz ama zamanla her şey 

yerli yerine oturuyor. 

Antrenman sırasında başa-

rısız olanlara neler yapıyor-

sunuz? 

Sporcularımızın gelişimi 

için spora dayalı mekik, şınav 

ve koşu gibi cezalar uyguluyo-

rum. Bu cezaları verirken ço-

cukları arkadaşlarının önünde 

rencide edici değil onları da bu 

işe katıcı cezalar seçmeye özen 

gösteriyorum. 

Genelde erkek öğretmen-

ler futbolu tercih eder, siz ba-

yansınız neden futbolu tercih 

ettiniz? 

Çocukluğumdan beri futbola 

ilgi duyardım. Hatta mahallede 

erkeklerle top oynamak ister-

dim ama oynayamazdım. Anca 

adam eksik olunca beni kaleye 

sokarlardı. Daha sonra üniver-

sitede beden eğitimi öğretmen-

liğini seçtim ve bu alanda ken-

dimi geliştirdim. Şimdi de işimi 

severek yapmaktayım. Herkese 

futbolumu izletmek çok hoşu-

ma gidiyor. 

Van’da futbol gelişimini 

nasıl buluyorsunuz? 

Van’da aileler futbolu ve 

sporu ders çalışmaya engel olan 

bir faktör olarak gördükleri için 

sporla ilgilenen çocuk sayısı 

oldukça azdır. Ayrıca Van’da 

spor tesisleri oldukça az. Bu 

nedenle çocukların fiziksel ge-

lişimini tamamlamak için çok 

az yerler var. Aslında okulum-

da ve çevremde spor alanında 

bizi dünyada temsil edebilecek 

düzeyde öğrenciler var. Ama 

spora devam düzeyi oldukça az. 

Türkiye’nin sporda dünyaca 

büyük bir başarıya ulaşabilmesi 

için bu konuya özen gösteril-

mesi gerekir. 

Sorularımı yanıtladığınız 

için çok teşekkür ederim. Biz 

çocukların siz hocalarımızdan 

öğreneceği çok şey var. Sizin 

belirttiğiniz hususlara bu habe-

rimiz saye-

sinde daha 

dikkat ede-

ceklerini dü-

şünüyorum. 

Spor hayatı-

nızda başarı-

larınızın de-

vamını dile-

rim... 

KIVANÇ 
YILDIZAL 

“Takım ruhu ve takım oyununun önemini göstermek, benimsetmek ilk önceliğimiz…” Çocukların hayatında 

oyunun yeri ve önemini beden eğitimi öğretmeni Tülay Nayipoğlu’na sorduk! 



Sorularla çocukların EN’leri 

R enkli Kalemler gazetecileri 

olarak okulda ve sokakta bizler gibi 

genç arkadaşlarımızın hangi filmi, 

spor dalını, kitabı, oyuncakları, sokak 

oyunlarını sevdiklerini sorduk. Bu 

araştırmamızda çok değişik cevaplar 

aldık. İşte aşağıda arkadaşlarımıza 

yönelttiğimiz sorular ve cevapları...  

Pelin: En çok hangi kitabı sevi-

yorsunuz?  

Sulin: Pamuk Prenses ve Yedi 

Cüceler. Çünkü yedi tane cücenin bir 

arada yaşaması bana çok tuhaf gel-

mişti.

 
Pelin: En çok hangi filmi seviyor-

sunuz? 

Sulin: Not Defteri. 

Pelin: En çok hangi spor dalını 

seviyorsunuz? 

Sulin: Basketbolu seviyorum çün-

kü daha hızlı oynanıyor ve en heye-

canlı maçlar basket maçları oluyor. 

Pelin: En çok hangi oyuncakları 

seviyorsunuz? 

Sulin: Barbie bebek. Onu giydirip 

onunla evcilik oynamayı çok seviyo-

rum. 

Pelin: En çok hangi sokak oyunla-

rını seviyorsunuz? 

Sulin: Seksek çünkü benim uğurlu 

taşımla oynadığımda kimse beni ye-

nemiyor. 

***** 

Baver: En çok hangi kitabı sevi-

yorsunuz? 

Suat: Sefiller kitabını seviyorum. 

Baver: En çok hangi filmi/diziyi 

seviyorsunuz? 

Suat: Arka Sokaklar’ı seviyorum. 

Çünkü çok fazla aksiyon ve kavga 

sahneleri var. 

Baver: En çok hangi spor dalını 

seviyorsunuz?

 
Suat: Futbolu çok seviyorum. 

Bana en uygun, benim en iyi oynaya-

bildiğim spor futbol. 

Baver: En çok hangi oyuncakları 

seviyorsunuz? 

Suat: Bilyelerimi çok seviyorum. 

Mahallede hep arkadaşlarla aramızda 

turnuva düzenleriz. 

Röportajımızda aldığımız yanıtlar 

bizi şaşırttı. Biz de aklımıza takılan 

soruları sizlerle paylaşmak istedik. 

Gelin, hep beraber bu konuları düşü-

nelim:  

 Sizce neden kız ve erkekler böyle 

ayrım içinde? 

 Sadece kızlar mı seksek oynar veya 

ip atlar? 

 Sadece erkekler mi aksiyon, mace-

ra ya da savaş filmleri izler? 

 Neden kızların çoğu duygusaldır? 

 Bu ayrım normal insanları nasıl 

etkiler?  

PELİN ÇİÇEK 
BAVER 

ARSLANARGUN 

Yapı Kredi çocukları ilklerle buluşturan banka 

Yapı Kredi 2006 yılından beri TEGV işbirliğiyle bizim gibi 1.-8. sınıf öğrencileri için 

“Okuyorum Oynuyorum” projesini yürütüyor. Projenin bu yılki özel etkinliği ise elinizde 

tuttuğunuz Renkli Kalemler Gazetesi… Yapı Kredi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Yöneticisi Nurcan Erhan sorularımızı yanıtladı. 

Y apı Kredi’nin eğitim için 

bugüne kadar yaptığı çalışmalar-

dan kısaca bahsedebilir misiniz? 

Yapı Kredi, ülkemizdeki okur-

yazarlık seviyesinin yükselmesi için 

birçok proje gerçekleştiriyor. Bunun 

yanında erken yaştan itibaren oku-

ma alışkanlığının sağlanması için de 

çalışmalar yapıyor. Kurulduğumuz 

ilk yıllardan başlayarak çocuklar 

için efsanevi Doğan Kardeş 

dergisi çok uzun yıllar yayın-

landı. Bunun yanısıra, bir 

bankanın sponsoru olduğu ilk 

çocuk sinemasını ve çocuk 

tiyatrosunu da çocuklarla 

buluşturdu. Günümüzde de 

gerek yayınları gerekse bu 

tarz özel projeleri ile eğitim 

ve çocuk hep öncelikleri ara-

sında oldu. Turmepa ile ilko-

kullarda verilmesine destek 

olduğumuz Sınırsız Mavi 

eğitimi de, TEGV ile yürüttüğümüz 

Okuyorum Oynuyoum projesi de 

içinde olmaktan mutluluk duyduğu-

muz projeler.. 

Bizim de dahil olduğumuz 

“Okuyorum Oynuyorum” projesi 

için yapılan çalışmalar nelerdir? 

2006 yılından bu yana TEGV 

işbirliğiyle “Okuyorum Oynuyo-

rum” projesini yürütüyoruz. 1-8. 

sınıf öğrencileri için okuma zevki 

ve alışkanlığı kazandırıcı çalışmalar 

yapılıyor. Bugüne kadar 3.500’e 

yakın gönüllünün destek verdiği bu 

program için TEGV eğitim parkla-

rında, ada konsepti ile “okuma ada-

ları” oluşturuldu.   

Hemen hemen her yıl da bu eği-

timi destekleyici özel etkinlikler 

düzenliyoruz. Bugüne kadar yazar-

çocuk buluşmaları ile çocukların 

kitaplarını okudukları yazarlar ile 

tanışmaları sağlandı. “Sokak Tiyat-

roları” etkinliği ile yerel tiyatro gös-

terileri düzenlendi, En son TEGV’in 

tüm eğitim parklarında, Çocuk Hak-

ları Bildirgesi’nden seçilen 12 temel 

ilkeyi sahneleyen öğrencilere ünlü 

tiyatrocular koçluk yaptı. Bu yıl da 

TEGV ile Renkli Kalemler gazete-

lerini hayata geçiriyoruz. 

Renkli Kalemler nasıl bir pro-

je? Kimlerle birlikte çalışıldı?  

Renkli Kalemler projesi, dene-

yimli gazetecileri, öğrencilerle bir 

araya getirerek yaşadıkları şehirlerin 

gazetelerini hazırlamalarını sağladı. 

Okuyorum Oynuyorum projesinin 

asıl amacı olan, öğrencilerin sözlü 

ve yazılı olarak kendilerini özgürce 

ifade edebilmelerine zemin hazırlı-

yor. Bu çalışma ile çocukların hem 

gözlem ve araştırma yetenekleri 

geliştirildi hem de ekip çalışması 

yapılarak gazetecilik mesleğine dair 

tecrübeler edinildi. TEGV’in İstan-

bul, Samsun ve Van’daki eğitim 

parklarında gerçekleşen çalışmalar-

da Esen Evran, Ferhan Kaya Poroy, 

Günseli Özen Ocakoğlu, Nermin 

Bezmen, Sinan Özedincik ve Yonca 

Tokbaş gibi gazeteciler gönüllü ola-

rak koçluk yaptı. Eğitim Parkları’n-

daki çalışma gruplarında, gazetenin 

mizanpajından fotoğraflarına, haber 

içeriğinden tasarımına kadar her 

ayrıntısı ile ilgilenildi. 

Çocukların en’lerini merak ediyor musunuz? Spordan, sanata, oyundan kitaba EN’ ler söz konusu olduğunda kızlar ve erkeklerin 

tercihleri büyük farklılık gösteriyor. 



Van’da eğitim 

B en ve arkadaşlarım ilk 

kez Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

nasıl bir yer olduğunu gördük. 

Burada okulların ihtiyaçlarını, ek-

siklerini ve öğrencilerin bir sistem 

üzerinde burada toplandığının bil-

gisini aldık. Sadece öğrenciler 

değil, öğretmenlerimizin de atama 

işlerinin buradan yapıldığını öğ-

rendik. 

Van’da kaç tane ilkokul var? 

Van merkez ve çevre ilçelerin-

de toplam ilkokul sayımız 890’dır. 

Bunlara yatılı okullar da dahildir.  

Daha önce nerelerde görev 

yaptınız? 

Birkaç köy okulunda ve mer-

kez okullarında öğretmen ve yöne-

tici olarak görev yaptım. 

Bu mesleği seçmenizin bir 

nedeni var mı? 

Benim mesleğim öğretmenlik. 

Öğretmen olmama vesile olan ve 

beni en çok etkileyen lise öğret-

menim oldu. 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı’na daha önce geldiniz mi 

ve bu konu hakkında ne düşü-

nüyorsunuz? 

Öğretmenlik yaptığım zamanda 

ve yönetici olduğum okullarda 

TEGV ile çalışmalarımız oldu. 

Kendi okullarımızdan öğrenciler 

gönderdik. TEGV’in çocuklara 

çok yararlı ve verimli olduğunu 

düşünüyorum. Birçok okulda bu-

lamayacakları imkânlardan yarar-

lanıyorlar.   

Küçükken nasıl bir eğitim 

hayal ediyordunuz ve şimdi mü-

dür oldunuz, hayalinizdeki nele-

ri gerçekleştirdiniz? 

Ben köyde okudum. Daha son-

ra Van merkezde eğitimime de-

vam ettim. Eskiden şartlar çok 

zordu. Bir kitabı birkaç arkada-

şımla beraber kullanıyordum. Bu 

zamandaki çocuklar teknoloji sa-

yesinde istedikleri bilgilere çok 

rahat ulaşabiliyorlar. Eğitim ala-

nındaki hayalim görev yaptığım 

konumda daha fazla çocuğun eği-

tim almasını sağlamak, daha iyi 

okullarda öğrenimlerine devam 

etmeleri için elimden geleni yap-

maktır. 

Okul öncesi eğitim ile ilgili 

düşünceleriniz nelerdir? 

İlk önce okul öncesi eğitiminin 

önemini vurgulamak isterim. Eği-

tim hayatının ilk safhasıdır ve ço-

cukların şekillendiği dönemdir. Bu 

eğitimi alan ve birinci sınıfa başla-

yan bir çocuk ile almayan çocuk 

arasındaki farkı büyük ölçüde tes-

pit edebiliriz (anlama, kendini ifa-

de etme, kişisel bakım…). Okul 

öncesi eğitim zorunlu olmamasına 

rağmen son yıllarda büyük rağbet 

görmüştür. Okul öncesi bir bakım 

evi değil eğitimin ilk adımıdır. 

Van’da eğitim alanında en iyi 

olduğumuz alan okul öncesi eği-

timdir.  Türkiye’de yapılan ve 

Van’da da devam eden hastaneler-

de uzun süre 

yatan çocuklar 

için okul önce-

si eğitim verili-

yor. Amacımız 

Van’daki bütün 

hastanelerde bu 

eğitimi sağla-

yabilmek.  
BERİVAN KEVE 

Van Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Ali İhsan Yıldız ile yaptığımız röportajda Van’daki eğitim  

hakkında birçok bilgiye sahip olduk. Ayrıca Van’da yaşanan depremden sonra yeni yapılan okullarımızın daha 

kaliteli ve oyun alanları daha çok olan okullar olduğunu öğrendik. 
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Dallar Dallara,  

Fındıklar Fındıklara  

Baka Baka Oynar 

ZIMP OYUNU 

Oyun en az iki kişi ile oynanır. 

Oyunda herkesin en az beş tane 

sopası olması gerekiyor. Her sopa 

özel şekilde süslenir. Sopaların bir 

ucu sivrileştirilerek oyun esnasında 

sopalar güçlendirilir.  

Oyun Nasıl Oynanır: 

Her çocuk önce sopayı yere 

saplamaya çalışır. Bu nedenle sopa 

uçlarının sivri olması gerekir. Her 

çocuğun bir sırası vardır. Amaç, 

yerde saplı bulunan sopaları düşü-

rüp en fazla sopa sayısına ulaş-

maktır. En fazla sopaya sahip olan 

kazanır. 

Tavsiyeler: 

Açık alanlarda oynanması ter-

cih edilir. 

Etrafta mutlaka sopa olması 

gerekir. 

Zeminin ıslak olması gerekir. 

Yere saplanması için sopanın 

yaş olması gerekir. 

Bana göre oyun çok eğlenceli 

bir oyun. Bu oyunda dikkatli olma-

mız gerekir. Günümüzde bu oyunu 

oynayan çok az kişi bulunmakta-

dır. 

Oyun için alternatif isim öne-

rim: Dal Dediğin Sivri Olur Oyu-

nu 

  

FINDIK OYUNU  

Oyun en az iki kişi ile oynanır. 

Kişi sayısı isteğe bağlı olarak deği-

şir.  Oyun dışarıda oynanılır. 

Oyun Nasıl Oynanır: 

Öncelikle bir çukur kazılıyor. 

Bu çukurun yöresel adı Melav’dır.  

Sonra aramızda anlaşarak, çukura 

bir seferde kaç fındık atılacağını 

kararlaştırıyoruz. Hepimiz, elimiz-

deki fındıkların tümünü bir seferde 

çukura doğru atıyoruz. Çukura en 

fazla fındık sokan kazanır. 

Tavsiyeler: 

Bir çukur yerine iki çukur açı-

labilir. 

Fındık sayısı arttırılabilir, azal-

tılabilir. 

Fındık yerine, ceviz, bilye gibi 

şeyler konulabilir. 

Çukurla fındığın atıldığı yer 

arasındaki mesafe normalde 1.5 

metre ama bu mesafe değiştirilebi-

lir. 

Oyun için alternatif isim öne-

rim: Fındıklar Havada Oyunu  

Oyun deyince aklımıza eğlence gelir, coşku ge-

lir, kaybettiğimiz zamanlarda da üzüntü gelir. 

Oyunlar insana moral verir, umut verir. Kısa-

cası oyun mutluluktur. Bu oyunları oynarken 

çok eğleneceksiniz.  O kadar eğleneceksiniz ki 

bu oyunları oynadıkça beni hatırlayacaksınız.  

EFTELYA  
BAYRAKTAR 

BULMACA 



Van güzel, kahvaltı Van’da güzel 

B ugünkü röportajımız-

da Van kahvaltısı üzerine ke-

yifli bir sohbet yaptık. 

29 Nisan Salı günü yaptığı-

mız röportajda Van İskele cad-

desinde bulunan Vatso binası-

nın altında güzel, modern haya-

tın ve yöreselliğin harmanlandı-

ğı Yusuf Konak’ın sahibi oldu-

ğu Bak Hele Bak Kahvaltı Sa-

lonu’na konuk olduk. 

Renkli Kalemler ekibi olarak 

Van kahvaltısının önemini ve 

tarihini en iyi bilen kişilerden 

biri olan Yusuf Konak’tan biz-

zat öğrendik. Kendisine sorular 

sorarak sohbet havasında bilgi 

aldık. Kendisine has bir üslubu 

ve tarzı olan Yusuf amcanın 

fıkraları ve bilmeceleri oldukça 

keyifli ve eğlenceliydi. 

Şimdi Van kahvaltısının tari-

hi ve önemi hakkındaki sorula-

rımızı ve cevaplarımızı sizlerle 

paylaşalım... 

1 Haziran’da yapılacak 

etkinlikle GUINNES Rekor-

lar Kitabı’na girmek için na-

sıl bir çalışmanız var? 

Van için önemi büyük ve 

anlamlı olan bu günde yaklaşık 

olarak 30.000 kişinin katılacağı 

bir kahvaltı düzenlenecektir. 

Amacımız Van’ı dünya çapında 

bir marka haline getirmektir. 

Bu sayede Van kahvaltısının 

patentini almak ve GUINNES 

Rekorlar Kitabı’na adımızı yaz-

dırmak. 

Van kahvaltısının tarihi 

geçmişi var mıdır? 

Van’ın tarihi boyunca çevre 

iller ve köylerden gelen tüccar-

lar sabah namazıyla erkenden 

yola çıkarak Van’a ulaşırlardı. 

Van’a ulaştıklarında aç olan 

yolcular öğle yemeğinden önce 

kahvaltılık bir şeyler yeme ihti-

yacı duyarlardı. Bu ihtiyaç kah-

valtı kültürünün gelişmesini ve 

Van’ın merkezinde çeşitli kah-

valtı salonları-

nın oluşmasını 

sağlamıştır. 

Kahvaltı sek-

törü geliştikçe 

kahvaltı sever-

ler de bu lez-

zetli ve yöre-

sel tatları takip etmeye 

başlamıştır.  

Van kahvaltısını 

özel kılan lezzetler ne-

lerdir? 

Van kahvaltısının ol-

mazsa olmazı ve en 

önemli lezzeti Otlu Pey-

nirdir. 

Otlu Peynirin 

bu kadar özel 

olmasının 

nedeni nedir? 

İlkbahar’da 

Van’da kadın-

lar rengârenk 

kıyafetleriyle 

dağlara çıkar 

ve otlu peynir-

de kullanıla-

cak taze otları 

toplarlar. Otların hepsi dağda 

doğal ortamda yetişir. Hiçbir ot 

tarımsal olarak üretilmemekte-

dir. İhtiyaç da yoktur üretmeye 

çünkü Van dağları biraz kar ve 

yağmur aldı mı bereketini ot 

olarak sunar. Lezzetli dağ ke-

kikleriyle beslenen yayla hay-

vanlarının sütünden yapılan 

peynire katılan otlar doyumsuz 

bir lezzet olarak sunulur. 

Kahvaltımızda başka neler 

vardır? 

Van cacığı, kaymak, 

mutuğa, gavut ve vazgeçilmez 

olan kara kovan balıdır. Bunlar 

sadece bu yöreye ait olan lez-

zetlerdir. 

 

BAVER 
ARSLANARGUN 



Doğunun turizm başkenti “Van” 

V 
an’ı iki günde keşfetmeye 

ne dersiniz? 

İşte sizin için hazırladığımız iki 

günlük Van programı: 

1. gün:    

Sabah eşsiz lezzetiyle güzel bir 

Van kahvaltısı yaparak güne başla-

mak en iyisi. Bunun için Van merkez-

de İskele Caddesi Vatso binasının 

altındaki Yusuf Konak’a gidebilirsi-

niz. 

Daha sonra karayolundan Gevaş’a 

oradan da tekne ile Akdamar adasına 

gidebilirsiniz. Ada ziyaretinden dön-

dükten sonra Van Kalesi’ni gezebilir 

akşamüzeri Yüzüncü Yıl Üniversite-

si’nde bulunan Van Kedi Evi’ni ziya-

ret ederek yorgunluğunuzu giderebi-

lirsiniz. Akşam Edremit sahilinde 

güzel bir akşam yemeğiyle gününüzü 

bitirebilirsiniz.  

2. gün:      

Yine güzel bir kahvaltıdan sonra 

Muradiye Şelalesi’ne gidilebilir. Bu-

radaki gezimizi tamamladıktan sonra 

Başkale ilçesinde bulunan Hoşap Ka-

lesi ve Vanadokya görülmeye değer 

iki güzelliktir. Buradaki ziyaretiniz 

bütün gününüzü alacaktır. Akşam 

İskelede Van’a özgü olan inci kefali 

balığını yemeği hak ettiniz. 

İki günlük gezimiz sona erdi. He-

pinizi VAN’a bekleriz! 

 

İşte Van’ın eşsiz lezzetleri ve 

doğal güzellikleri: 

Muradiye Şelaleleri: Muradiye 

Şelaleleri Bendihami Çayı’nın üzerin-

de bulunuyor. Van’ın Muradiye ilçe-

sine 10 km uzaklıktadır. Şelalenin en 

güzel görüntüsü hemen yanında bulu-

nan asma köprüden görülüyor. Şelale 

ve çevresinin düzenlenmesi buraya 

daha çok insanı çekecektir.

 

Otlu Peynir: Yöreden toplanan 

otlar ve koyun sütünün birleştirilme-

siyle oluşur. Hafif tuzlu olan otlu pey-

nir oldukça besleyicidir. Herkes mut-

laka bu lezzeti denemeli!

 

Hoşap Kalesi: Van’ın Başkale 

ilçesinde bulunan Hoşap Kalesi bir 

Ortaçağ kalesidir. Kaleye gittiğimde 

en çok dikkatimi çeken şey çok yük-

sek surlarının olmasıydı. Ayrıca çev-

resine göre yüksek ve stratejik bir 

konumda bulunuyor. Bu kaleye tırma-

nacak arkadaşlar yanınıza su almayı 

unutmayın!

 

İnci Kefali: Sadece Van’ın sodalı 

suyunda yaşayabilen inci kefali renk 

olarak da inciyi andırmaktadır. İnci 

kefali yemeyi düşünen arkadaşlara 

ızgara olarak pişirmelerini tavsiye 

ederim.

 

Van Kedisi: Sadece Van’da yaşa-

yabilen Van Kedisi bir gözü mavi 

diğer gözünün kehribar renkli olma-

sıyla dikkatleri hemen üzerine çeker. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

kampüsünde bulunan Van Kedisi 

Evi’nde bu türün korunumu ve çoğal-

tılmasına çalışılıyor.

 

Akdamar Adası: Van’ın Gevaş 

ilçesinde bulunan Akdamar Adası 

adını üzerinde bulunan Akdamar Kili-

sesi’nden almaktadır. Kara yolu bit-

tikten sonra yarım saatlik tekne seya-

hatiyle adaya vardım. Kilise üzerinde 

bulunan kabartma resimler beni çok 

büyüledi. Her yıl Eylül ayında burada 

Ermeniler tarafından Ayin düzenlen-

mektedir.

 

Ters Lale: Van’ın Gevaş ilçesi 

civarlarında karlı dağların 1400-2500 

arası yüksekliklerde yetişebilen çok 

nadide bir çiçek türüdür. Kış aylarının 

bitmesi ve karların yavaş yavaş kalk-

masıyla baharı müjdeleyen bu çiçek 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nca koruma altına alınmıştır.

 

Van Travertenleri: Van’ın Pa-

muk Şekeri diye de adlandırılan bu 

bölge Van’ın gizli kalmış doğa hari-

kalarından biridir. Başkale ilçesinde 

bulunan ve Pamukkale’yi andıran bu 

yer yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 

oldukça çekmektedir.

 

Van Kalesi: Urartu Krallığı zama-

nından kalan Van Kalesi Van Gölü’-

nün kenarında ve Van merkezine 5 

km mesafede bulunmaktadır. Kale 

çevresinde kalenin tarihini dokuz dil-

de anlatan çocuklar beni çok şaşırttı. 

Kale tarihini bir iki liraya Japonca 

bile dinleyebilirsiniz. 

Van Gölü Canavarı: Van Gölü 

içerisinde yaşadığı ileri sürülen efsa-

nevi bir yaratıktır. Canavarı gördüğü-

nü iddia eden 1000’in üzerinde kişi 

vardır. Ancak yapılan araştırmalar 

sonucu böyle bir canavara rastlanma-

mıştır. Bugün Gevaş ilçe merkezinde 

canavarı simgeleyen 4 metrelik bir 

heykel bulunuyor.

 

Uşkun: Halk arasında yayla muzu 

olarak da bilinen yörede ilkbaharda 

yetişen ve tadı ekşimsi olan bir ot 

çeşididir. Bu ot insan vücudunda bu-

lunan tüm kılların temizlenmesine 

yardımcı olur. Bu otu en az senede bir 

kez tüketmek bizleri daha sağlıklı 

yapacaktır.

 

Van Kahvaltısı: Yöresel lezzetle-

rin bir arada bulunduğu Van kahvaltı-

sında yok yok. Yöreye özgü tereya-

ğından kaymağa, otlu peynirinden 

cacığa her çeşit tat bu sofrada. Van’a 

gelip de Van kahvaltısı yemeden sa-

kın dönmeyin. Sizde de alışkanlık 

yaratacaktır. 

Vanadokya: Van’ın Başkale ilçe-

sinde bulunan Vanadokya aynı Kapa-

dokya gibi volkanik parçacıkların 

birikmesiyle oluşmuş. Bu biriken 

malzeme zamanla yağmur ve rüzgar 

gibi benzeri etkenlerle aşınarak bu-

günkü görüntüsüne kavuşmuştur.

 

ELİF AYDIN 
NAZLICAN 
ATACAN 


