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Mega proje hazırHayal bile edilemiyordu

Çatak’ta hayal bile edilemeyen ve 
ilçenin gelecekte marka şehir olması 
yolundaki önemli yatırımların içinde 
bulunduğu  “Mega Proje” hazır. Çatak 
Çayı boyunca 27 dönümlük arazide 
uygulanacak projenin taslağı tamam-
landı. Kısa süre sonra çalışmaların 
başlayacağı ve Çatak’a modern bir 
görünüm sağlayacak projenin 5 ay 
içinde tamamlanması hedefleniyor.

HABERİ

2’DE

Başkan Vekili Akgül’e Sevgi 
Anaokulu Müdürü Miray 
Manto, okulda görevli öğ-

retmenler ve eğitim gören minik öğ-
renciler teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Akgül’ün talimatlarıyla okullarında 

yapılan fiziki düzenlemeler için 
teşekkür ziyaretinde bulunan 
minik öğrenciler  Akgül’e ken-
di elleriyle yaptıkları çicekleri 
ve okulun isminin yazılı oldu-
ğu tabloyu hediye etti.

OKUL ÖNCESİ, EĞİTİMİN TEME-
LİNİ OLUŞTURUR 

Kendisini ziyaret eden minik öğ-
rencilerle yakından ilgilenen Başkan 
Vekili Kaymakam Akgül, okul öncesi 
eğitimin önemine değindi. Akgül,”O-
kul öncesi eğitim, ömür boyu sürecek 
eğitimin temelini oluşturur. Çocukları-
mız bizim değerlerimizdir. Bu anlam-
lı ziyaretinizden dolayı Okul Müdürü 
Miray hanıma, öğretmenlerimize ve 

minik ziyaretçilerimize çok teşekkür 
ediyorum. Eğitimin her anında ve her 
sıkıntıda elimizden geleni fazlasıyla 
yapmak Çatak Belediyesi ve kayma-
kamlık olarak bizlerin görevidir. Des-
teklerimizi hiçbir zaman esirgemeye-
ceğiz” dedi.

Okul Müdüresi Miray Manto ise, 
eğitime verdiği destek ve okullarının 
fiziki düzenlenmesine sağladığı katkı-
lardan dolayı Akgül’e teşekkür etti.

Çatak’taki� Sevgi� Anaokulu� yönetici-
leri� ve� öğrencileri,� Belediye� Başkan�
Vekili�Hacı�Asım�Akgül’ü�makamında�
ziyaret� ederek,� okullarına� verdikleri�
destekler�için�teşekkür�etti.

Miniklerden Başkan Vekili 
Akgül’e teşekkür ziyareti

Sosyal belediyecilik ala-
nında önemli adımlar atan 

Çatak Belediye Başkan Vekili 
Hacı Asım Akgül’ün talimatıy-
la Çatak Belediyesi’nin sosyal 

medya hesapları oluşturuldu. 
Vatandaşlar, Çatak Belediyesi’ne 
Twitter, Facebook, Instagram ve 
YouTube üzerinden “sosyalmed-
ya@catak.bel.tr” adresinden ula-

şabilecek. Ayrıca vatandaşların 
sorunlarını ve belediyeden is-
teklerini en hızlı şekilde iletebil-
meleri için WhatsApp 0530 028 
1010 nolu hat kuruldu.

Çatak belediyesi 
sosyal medyada

Çatak Belediyesi yapılan hizmetlerin vatandaşlara daha et-
kin ve hızlı aktarılması için sosyal medya hesapları açtı. Ay-
rıca vatandaşların taleplerini daha hızlı iletmesi için What-
sApp hattı kuruldu.
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B A Ș K A N ’ D A N

Sevgili Çataklı hemşehrilerim. Gö-
reve geldiğimiz günden buyana,  ilçe-
mizin marka şehir olması için birçok 
proje hazırladık. Bunları kısa, orta ve 
uzun vadede tamamlamayı planladık. 
Bu projelerimiz içinde, kısa vadede 
hayata geçirmeyi düşündüğümüz, Ça-
tak’a nefes aldıracak ve yeni modern 
bir görünüm sağlayacak Mega Proje-
miz var. 27 dönümlük bir alanda çok 
kapsamlı bir park projesini hayata ge-
çiriyoruz. Söz verdik ve başlıyoruz.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Park projemiz sayesinde Çatak’ın 
ihtiyacı olan sosyal, kültürel, spor, eğ-
lence gibi alanlar halkımızın hizmetine 
sunulacak. Vatandaşlarımız Çatak Çayı 
boyunca oluşturulacak mesire ve pik-
nik alanlarında hafta sonlarını değer-
lendirebilecek. Parkımızda içerisinde 
tenis kortu, basketbol sahası, yürüme 
yolları, bisiklet yolu, kamelyalar, çocuk 
oyun parkı ve yetişkinler için fitness 
aletlerinin olduğu bir bölüm yapacağız. 
Bu bölüm Bilgi Mahallesi yolu üzerin-
deki atış alanında yapılacak. Diğer bü-
yük çayırlık olarak bildiğimiz alana da 
Belediye Spor içinde soyunma odaları, 
hakem odaları, duşlar bulunan tribün-
lü bir stat yapacağız. Parkın içinde çok 
büyük bir ihtiyaç olan düğün salonu 
yaptıracağız. 600 metre karelik kapalı 
alana yapılacak düğün salonunun 1500 
metre kare bahçesi olacak. Kışın salo-
nun kapalı alanında yapılacak düğün-
ler, yazında kır düğünü şeklinde açık 
alanda yapılabilecek. Gazetemizin bu 
sayısında projemizin detaylarını sizler-
le paylaştık.

OTOGAR VE HAYVAN PA-
ZARI 

İlçemizin büyük sorunlarından biri 
de park sorunu. Bizim hayata geçi-
receğimiz projelerimizden biride bu 
sorunu ortadan kaldıracak. Çatak’ta 
mahalle minibüsleri ile şehirlerarası ta-
şımacılık yapan minibüslerimiz ve okul 
servislerinin duracağı bir yer yok. Bu 
sorunun çözümü için Van Büyükşehir 
Belediyesi ile görüşmeler yaptık. Van 
yolu üzerini bir ilçe otogarı yapmayı 
planlıyoruz. Böylece trafik ve park so-
runumuzun büyük bir bölümünü çözü-
me kavuşturacağız. Diğer bir projemiz 
ise hayvan pazarı projesi. Daha önce 
sanayi sitesi olarak planladığımız ala-
na DSİ’nin olumsuz görüş bildirmesi 
ve mezbahanenin karşısında olması 
nedeniyle canlı hayvan pazarı olarak 
değerlendireceğiz. Küçük sanayi sitesi 
projemizde hazırlıklar devam ediyor. 
Esnaflarımızın görüşlerini alarak sana-
yi sitemizi yapacağız. Bunun için şehir 
merkezinde olmaması gereken dükkân-
ları sanayi sitesi içerisine taşıyacağız. 
Atölyeler, tekstil, ayakkabı, kilim üreti-
mi yapan yeni işyerleri açarak istihdam 
alanları oluşturacağız.

KARDEŞ SİNCAN BELEDİ-
YESİ’NİN DESTEKLERİ BİZİ 
MEMNUN ETTİ 

Çatak ilçemizin gelişmesi için yap-
tığımız hizmetlerde kardeş belediyemiz 
olan Ankara’nın Sincan Belediyesi bize 
önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda 
Sincan Belediyesi’nden ilçemize gelen 
bir heyetle görüşüp kısa, orta ve uzun 

vadede yapılması gerekenleri ve talep-
lerimizi kendilerini ilettik. Kısa vadede 
olan taleplerimiz karşılanıyor. Kendile-
rine buradan teşekkür ediyoruz. Dünya 
tiyatrolar gününde ilçemize tiyatro eki-
bini gönderdiler. 3 gün boyunca tiyatro 
gösterileri yapıldı. Çatak farklı bir 3 
gün yaşadı. Vatandaşlarımız bu etkin-
liklerden oldukça memnun kaldı. Bunu 
düzenleyen Sincan Belediyesi’ne ve 
Çatak Belediyesi’ne vatandaşlarımız 
teşekkürlerini sunuyor. Bizde Ramazan 
ayında ve Çatak’ta mayıs ayı içeresin-
de düzenlenecek festivalde bu etkin-
liklerin devamını inşallah getireceğiz. 
Ayrıca Sincan Belediyesi bize 300 ki-
şilik gıda kolisi ve 1000 kişilik giyim 
gönderdiler. Bunları dağıttık.  700 lit-
relik 50 adet  çöp konteyneri gönde-
rildi. Bunları sokaklara yerleştirdik. 
Eski konteynerlerin de bakımını yaptı-
rıp çevre mahallelerimize dağıtacağız. 
Yine 50 adet küçük çöp kutusu geldi ve 
montajlarına başlandı. 3 tane tekerlekli 
çöp toplama arabası gönderdiler. Per-
sonellerimiz bunları ilçe merkezinde 
kullanıyorlar. Taziye evimizin, merkez 
camilerimizin bakım ve onarımını ya-
pıp küçük ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 
Taziye evimizin boyası, zemini, tavanı, 
mutfak kısmı elden geçiriliyor. Çatısı 
mozaik yapılıyor. Daha nezih bir hale 
gelecek. Kardeş belediyemizin çevre-
deki taziye evleri için masa, sandalye 
ve 10 adet çay ocağı gönderdiler. Muh-
tarlarla görüşerek bunların dağıtımını 
gerçekleştirdik. Çocuklarımız için de 
5 adet 150 metre kare alana kurula-
cak oyun parkı malzemesi gönderildi. 
Engelli vatandaşlarımız içinde 11 adet 
Engelli sandalyesi gönderildi. Bütün 

bunlar için Sincan Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya destek ve 
katkılarından dolayı Çataklılar adına 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Des-
teklerinin devamını diliyoruz.

TEK BAŞIMIZA MAKAMDA 
KARAR ALMIYORUZ

Sosyal belediyecilik anlayışımızın 
gereği, vatandaşlarımızla, esnafımızla 
hep birlikte Çatak’ı kalkındırmak için 
çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda her 
hafta salı ve perşembe günleri esnaf-
larımızı ziyaret ediyoruz. Günde 5-6 
esnafımızla oturup uzun uzun sohbet 
ediyor, sorunlarını dinliyoruz. 

Aynı zamanda yapacağımız hizmet-
ler için fikir alıp, yaptığımız hizmet-
lerden memnun kalıp kalmadıkları ko-
nusunda değerlendirmelerini alıyoruz. 
Biz vatandaş odaklı hizmet sunuyoruz. 
Vatandaşlarımızın istekleri doğrultu-
sunda, bizim tercihlerimiz kararlarımız 
belirleniyor ve hizmet olarak onlara 
dönüyor. Karşılıklı görüş alışverişi ya-
parak Çatak’ın sorunlarına çözüm bu-
luyoruz. Tek başımıza makamda karar 
almıyoruz. Bu bağlamda esnaftan al-
dığımız geri dönüşlerde memnuniyeti 
görüyoruz. Esnaflar Devletin ayakları-
na geldiğini ve kendilerine değer ver-
diğini hissettiklerini belirterek, kendi 
görüşlerine değer verilmesinden de 
memnun olduklarını dile getiriyorlar. 
Biz de böylelikle Çatak’a daha iyi nasıl 
hizmet edilir, bunun yol ve yöntemleri-
ni karşılıklı görüşerek buluyoruz.

Yeni hizmetlerde buluşmak dileğiy-
le...

Söz verdik, 
projelerimiz 
hayata geçiyor

Hacı�Asım�Akgül
Çatak Belediye Başkan Vekili
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Çatak’ta hayal bile edilemeyen ve ilçenin gelecekte marka şehir olması yolundaki önemli yatırımların içinde bulunduğu  
“Mega Proje” hazır. Çatak Çayı boyunca 27 dönümlük arazide uygulanacak projenin taslağı tamamlandı. Kısa süre sonra 
çalışmaların başlayacağı ve Çatak’a modern bir görünüm sağlayacak projenin 5 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

KALKINMA HAMLESİ 

Doğası, kültürel zenginlikleri ve stratejik 
önemiyle Van’ın gözde ilçesi olan Çatak’ta kal-
kınma hamlesi sürüyor. Van Valiliği tarafından 
Çatak Belediye Başkan Vekilliği’ne atanan Kay-
makam Hacı Asım Akgül’ün hayata geçirdiği 
Mega Proje kalkınma hamlesine hız katacak. 27 
dönüm arazi üzerinde Eylül 2017’de tamamlan-
ması planlanan proje, Çatak’ın sosyal, kültürel, 
spor, eğlence gibi birçok ihtiyacına cevap vere-
cek. Projenin ilçeye nefes aldıracak, modern ve 
yaşanabilir hale getirileceğini belirten Belediye 
Başkan Vekili Kaymakam Akgül, Çatak’ta böy-
le bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutlu-
luk duyduğunu söyledi. 

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Son rötuşların yapıldığı proje üzerinde ince-
leme yapan Akgül, “En kısa sürede ilk kazma 
vurulacak. Dere üzerindeki istinat duvarları ta-
mamlandıktan sonra proje kapsamındaki bütün 
tesisler hızla tamamlanacak. Çatak hakettiği 
yere gelecek. Burası turizmin en gözde mekan-
larından biri olacak. Çünkü gerek doğal güzel-
liği ve gerekse kültürüyle çok zengin bir ilçe. 
Vatandaşlarımız da daha modern bir ilçede ya-
şamanın keyfini çıkaracak” dedi.

Akgül ve Çatak’taki muhtarlar 
Bakan Soylu ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Van ziyaretinde Edremit İlçesi’nde bir otelde muhtarlarla yaptığı 
toplantıya Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül ve Çatak’taki mahalle muhtarları 
da katıldı. Bakan Soylu, toplantıda terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

KANDİL’E SESLENDİ

Muhtarların vatandaşın derdiyle dert-
lenen, sıkıntılarının giderilmesinde önemli 
görev üstlendiğini belirten Bakan Soylu, te-
rörle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini 
söyledi. Bakan Soylu, “Terörle mücadelede 
asla geri dönüş yapmayacağız. Kandil’de-
kilere sesleniyorum. Siz Türkiye’nin ana-
yasasıyla kafanızı yoracağınıza, canınızı 
nasıl kurtaracaksınız, ona bakın. Orada it 
gibi ulumayı bırakın. Milletin başına yıl-
lardır sardığınız alçak ayrılık tohumlarının 
bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Sıçan gibi 
nereye kaçacaksınız. Canınızı nasıl kurta-
racaksınız, ona bakın. Türk Milleti hiçbir 
zaman şiddete, silaha sarılmadı. Her zaman 
demokrasiden yana oldu. Bu memleketin 

ayakları üzerinde durması istenmiyor. Bu-
rada huzur olursa Ortadoğu’da huzur ola-
caktır. Biz birleştiriciyiz. Böyle olmasak 
bugün buralarda olmazdık” dedi.

HER EVET OYU TERÖRÜN TAS-
FİYESİ DEMEKTİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 
de değinen Soylu, “Büyük bir ülke olmaya 
talibiz. Güçlü meclis olacak. Kanun çıkara-
cak. Darbe olmayacağı için, koalisyon olur 
mu olmaz mı denmeyeceği için yoluna 5 yıl 
devam edecek. Geleceğe ait bu gri havadan 
ülkeyi çıkararak güneşli günlere doğru git-
mesini sağlayacak bu değişikliği hayata ge-
çirmemiz gerekiyor. ‘Gençler milletvekili 
olmasın’ diyorlar. Çanakkale’de, Kurtuluş 

Savaşı’nda, 15 Temmuz’da şehit olsun ama 
mecliste olmasın diyorlar. Bu ülkede yıllar-
ca başörtülüler temsil edilmedi, kaybeden 
millet oldu. Orası milletin meclisidir. Orada 
herkes kendini görmelidir. Gençlerin mec-
liste olması, 18 madde içinde Türkiye için 
en avantajlı maddelerden biridir. AB son 
demlerini yaşıyor. Biz de 300 yıldır ilk kez 
yükselme dönemindeyiz. Kişi başı milli ge-
lirin 3 bin dolardan 11 bin dolara çıktığı bir 
ülkeyiz. Bu sistem 21. asrın başında bizde 
olsa 25 bin dolara yükselmiştik. Eğer biz 
bunu gerçekleştirmek istiyorsak, bunu Re-
cep Tayyip Erdoğan’la yapabiliriz. Başka 
kimseyle yapamayız. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan bu sistemi oturtur, 
nasıl yürüyeceğini millete gösterir, sonra 

sistem devam eder. Atacağınız her oy terö-
rün tasfiyesi demektir. Birliğin ve beraber-
liğin göstergesidir” şeklinde konuştu.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Soylu’nun toplantısına 
katılan Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Akgül, kendisi ile birlikte toplantıya eksik-
siz katılan mahalle muhtarlarına teşekür 
etti. Akgül, “Sayın İçişleri Bakanımız Ça-
tak’taki muhtarlarımıza yakın ilgi gösterdi. 
Toplantımız çok verimli geçti” dedi.
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Çatak’ta              i anlattı 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan

‘EVET’
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYO-
RUZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen 
Orhan, Çatak gezisinde ilk olarak Ak Par-
ti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Orhan, bu-
radan Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur 
ve yöneticileri ile birlikte Çatak Belediye 
Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Ak-
gül’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Bele-
diye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül, Çatak’ı hakettiği yere getirmek 
için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, 
“Devletimiz beni belediye başkan vekilli-
ği görevine getirdi. Şimdi hem kaymakam, 
hemde belediye başkan vekili olarak hal-
kımıza en güzel hizmeti vermenin mutlu-
luğunu yaşıyorum. İlçemizi güzel yerlere 
getirmek için, hizmet edenlerle birlikte ge-
ce-gündüz çalışıyoruz. Kısa, orta ve uzun 
vadeli projelerimizi kaynak buldukça ha-
yata geçiriyoruz. Ben 1,5 yıldır burada-
yım. Bir çok güzel işler yaptık. Halkımız 
için hizmetlerimize ara vermeden devam 
edeceğiz” dedi.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen 
Orhan, Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül’ü ziyaretinden sonra, 
Akgül’ün eşi Demet Akgül, Ak Parti ilçe 

teşkilatı ile birlikte 

Çatak Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ta-
rafından açılan kursları ziyaret etti. Orhan 
ve beraberindekiler Bitlis’in Hizan İlçe-
si’nde 18 Ağustos 2016 tarihinde, PKK’lı 
teröristlerin yola döşediği patlayıcının 
inflak ettirilmesiyle şehit düşen Jandarma 
Astsubay Talha Musap Salçuk’un ailesini 
ziyaret etti. Orhan, Çatak Müftülüğü tara-
fından açılan 4-6 yaş Kuran kursuna gide-
rek bir süre öğrencilerle sohbet etti.

GÜZEL YARINLAR İÇİN 
‘EVET’ DİYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen 
Orhan daha sonra STK temsilcieri ve muh-

tarlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlı-
ğı hükümet sistemini anlatan Orhan, 

“16 Nisan’da hep birlikte güzel 
yarınlar için ‘EVET’ diyece-

ğiz. Öncelikle biz birilerinin 
dediği gibi tek adam seç-

miyoruz. Aslında biz tek adamlığı ortadan 
kaldırıyoruz. Darbeyle gelen Kenan Evren 
tarafından kullanılan zırhı kaldırmak için 
evet diyoruz. Şu an Cumhurbaşkanını yar-
gı, meclis denetleyemiyor. Çünkü 12 Eylül 
Anayasası yapılırken halkın seçeceği bir 
Cumhurbaşkanının başa geleceğini asla 
düşünemediler. Şimdi Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan bu yetkilere sahip. 
Ama istismar etmiyor olması tamamen iyi 
niyetinden kaynaklanıyor” şeklinde ko-
nuştu.

MUHALEFETİN YAPTIĞI KA-
RALAMA KAMPANYASI

Muhalefetin yaptığının karalama kam-
panyasından ibaret olduğuna dikkat çeken 
Orhan, “Size doğruları anlatmak için bura-
dayım. Kafanıza takılan bir şey varsa söy-
leyin, açıklamasını yapayım. 15 senedir 
bir liderimiz var. Bu lider öyle bir lider ki 

devlet adına Kürtlerden özür dileyen bir li-
der. İnanıyorum ki Kürtler, Türkler birbiri-
lerine kenetlenerek 16 Nisan’da sandıklar-
dan yüzde 70 ‘EVET’ çıkaracak. Milletin 
doğrudan yüzde 50+1 oyunu alabilen kişi 
hükümeti kuracak. Yüzde 50+1 demek, 
Kürt’ten, Türk’ten, Arap’tan, doğudan, 
batıdan, sağcıdan, solcudan, kapalıdan, 
açıktan, aleviden, sünniden, toplumun ço-
ğunluğundan muvafakat almak demektir. 
Bu muvafakatı alabilen lideri toplum be-
nimsemiş demektir. Bu oyu alamazsa top-
lumda kabul göremez. 5 yıl sonra sandıkta 
seçtiği Cumhurbaşkanı’nın icraatlarını 
denetleyecek, beğenmediyse başka biri-
ni seçebilecek. Bu liderlik iki dönem ile 
sınırlandırılmış. Bunun neresi tek adam” 
ifadelerini kullandı.

Orhan, esnafı ziyaret edip sorunlarını 
dinleyip tek tek not aldıktan sonra ilçeden 
ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlat-
mak için Çatak’a geldi. Orhan, “Hep birlikte güzel yarınlar için  ‘EVET’ diyeceğiz” dedi.

Şehit güvenlik korucusunun 
ismi parkta yaşatılacak

Çatak İlçesi’nden Narlı Mahallesi’ne 
yolcu götürürken, Kacit Mahallesi ya-
kınlarında minibüsü PKK’lı teröristler 

tarafından durdurulup indirilen ve şehit edilen Gü-
venlik Korucusu Ali Ogün’ün ismi Çatak’taki bir 
parkta yaşatılacak. Belediye Başkan Vekili Kay-
makam Hacı Asım Akgül tarafından alınan kararla 
Adnan Menderes Mahallesi’ndeki parka Güvenlik 
Korucusu Ali Ogün’ün ismi verildi.

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMASIN

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül, şehitlerimizin isimlerinin unutulmaması 
için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Va-
tandaşların yoğun ve ortak kullandığı parklara, 
okullara caddelere  şehitlerimizin isimlerini ver-
dik. Bu kapsamda Şehit Güvenlik Korucusu Ali 
Ogün’ün ismini de yaşatmak için Adnan Mende-
res  Mahallesi’ndeki parka verdik” dedi.

Çatak’ın� Kaçit� Mahallesi� yakınlarında� 16� Eylül�
2016’da�PKK’lı� teröristler� tarafından� yolu� kesilerek�
şehit� edilen� Güvenlik� Korucusu� Ali� Ogün’ün� ismi�
Adnan�Menderes�Mahallesi’ndeki�parka�verildi.
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“İşini yapmayan 
adamla uğraşırım”

Genel Sekreter Yalçın: 

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Çatak’ta muhtarlarla bir 
araya geldi. Yalçın, siyaset yapacak adamın belediyede durmaması gerektiğini belirte-
rek, “Ben kimseyle uğraşmam. Uğraşacağım adam işini yapmayandır” dedi.

SORUNLARINI FORMLARA 
DOLDURUP YALÇIN’A VER-
DİLER

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reterlik görevine atandıktan sonra ilçe 
toplantılarını sürdüren Mustafa Yalçın, 
Çatak’ta 34 mahallenin muhtarıyla bir 
araya geldi. Çatak Belediye Başkan Vekili 
Kaymakam Hacı Asım Akgül’ün ev sahip-
liğinde belediyede yapılan toplantıya Ge-
nel Sekreter Mustafa Yalçın, yardımcıları 
Fazıl Tamer ve Salih Allahverdi ile daire 
başkanları da katıldı. Toplantıdan önce da-
ğıtılan formlara muhtarlar mahalleleriyle 
ilgili sıkıntıları yazılı olarak Genel Sekre-
ter Yalçın’a sundu.

SİYASETİ SİYASETÇİLER 
YAPMALI

Siyaseti siyasetçilerin yapması gerekti-
ğini anlatan Genel Sekreter Mustafa Yal-
çın, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler 
işimizi yapalım. Siyaset yapacak adam 
burada durmasın. Siyaset yapmak isteyen 
adam varsa, işte kapı. Özlük hakkını, ma-
aşını ve muvaffakatını neyi istiyorsa ve-
relim. Hadi güle güle diyelim. Ben sizin 
gözünüze bakacağım. Vatandaşa hizmet 
edeceğim. Hiçbir görüş ayrılığı gözet-
meksizin yolu, suyu ve temel ihtiyaçları 
ne ise onları yapıp koşturacağım. Gecemi 
gündüzüme katacağım. Hem devlet hem 
de millet adına söz veriyorum diyen varsa 

bağrıma basarım. Daha açık konuşayım. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Ka-
ya’nın zamanında işe girmiş olabilirsiniz. 
Beni o ilgilendirmez. Kimsenin ne zaman 
nerde doğacağını kimse bilmez. Bu bir 
kaderdir. Bekir Kaya zamanında işe gir-
di diye kimseyle uğraşacak değilim. Be-
nim uğraşacağım bir adam var. O da işini 
yapmayan adamdır. Size hizmet etmeyen 
adam benimle çalışamaz” dedi.

ÖNCELİKLERE ÖNEM VERE-
CEĞİZ

Van’ın hizmette öncelikleri olduğunu 
belirten Yalçın, köy yollarının harap du-
rumda olduğunu söyledi. Yalçın,”Yollar 
harap bir şekilde dururken, şehrin bir ke-
narına park yapmanın bir anlamı yok. Çok 
fazla siyasete dokunacak şeyler söylemek 
istemiyorum. Ama hakikaten sizlere do-
kunacak işlerin başka yerlere harcandığı 
noktada çok önemli kesintiler ya da yer 

değişiklikleri, yani şunu yapmayalım, 34 
trilyona fidanlıkta park yapılıyor. 34 tril-
yonun yarısı harcanmış. Burada keselim, 
yarısı da köy yollarına gitsin. Çünkü şehir-
de yaptığımız bir parktaki tırmanma duva-
rının çok olimpik standartlarda olması Ça-
taklıyı ilgilendirmiyor. Vanlıyı da ne kadar 
ilgilendirir o da belli değil. Hacıbekir Ma-
hallesi’nde 50 kişinin kültür organizasyo-
nu yapıyor diye maaşa bağlanıyor olması 
Çataklıların hiçbir sorununu çözmüyor. 

Kadın yaşam merkezi denilen yerin 50 
kişilik bayan dikiş nakış öğretmeni diye 
istihdam edilmesi bizim işimizi görmüyor. 
Dikiş nakış eğitmeni lazımsa bunu milli 
eğitimden isteriz. Bu söylediğim sözlerin 
anlamı nedir, biliyor musunuz? Hacıbekir 
Mahallesi’ndeki kültür parkının bedeli 8.8 
milyon, kadın yaşam merkezinin 7.1 mil-
yon ve 15 milyonda parktan gelenle 30 
milyon elde ediyoruz. Parkın geri kalanı-
nı ileri zamana yaparız. Bu 30 milyon işte 
sizin köy yollarınıza, su sorununuza gide-
cek. Ulaşımınıza harcanacak” dedi.

Toplantının ardından Çatak Beledi-
ye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül ilçenin sorunlarının konuşulduğu 
toplantıya katılanlara teşekkür etti. Genel 
Sekreter Mustafa Yalçın, muhtarlarla bu-
luşmanın ardından yapımı planlanan ilçe 
otogarının yerinin belirlenmesiyle ilgili 
incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden 
ayrıldı.

Çatak Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Hacı 

Asım Akgül, göreve geldiği gün-
den itibaren ilçenin yaşanabilir, 

temiz ve marka şehir olması 
için çalışmalarını ara-

lıksız sürdürü-

yor. Bu kapsamda bahar aylarıyla 
birlikte karların erimesi ve ilçenin 
yavaş yavaş yeşile bürünmesiyle 
caddelerde temizlenmeye başlan-
dı. Van Büyükşehir Belediyesi 
Çatak İtfaiye birimi ile Çatak Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adnan 
Menderes Mahallesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, Aras Sokak, Atatürk 
Caddesi ve kaldırımlarda kış bo-
yunca biriken, çamur, toz, taş ve 
çöpleri tazyikli su ile yıkayarak 
temizledi. İlçe merkezindeki cad-
delerin ve ara sokakların yıkan-
ması vatandaşlar tarafından da 
taktirle karşılandı.

Çatak Belediyesi ekipleri, havaların ısınması ve 
karların erimesinin ardından ilçe merkezinin 
caddelerini yıkayarak bahar temizliği yaptı.

Çatak’ta yol ve kaldırımlara 
bahar temizliği
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Fatih Çiftçi Çatak’ta 

referandum çalışması yaptı
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı  

Fatih Çiftçi, beraberindeki heyetle 

birlikte Çatak’a geldi. Çiftçi beraberindeki 

Eski  Çatak Belediye Başkanı Emin Babur, 

Belediye Meclis Üyesi Salih Özbek ve AK 

Parti  İlçe Başkanı Tahsin Babur ile birlikte 

Çatak Kaymakamı ve Çatak Belediye Baş-

kan Vekili Hacı Asım Akgül’ü makamında 

ziyaret etti. Burada açıklama yapan Belediye 

Başkan Vekili Kaymakam Akgül, “Göreve 

atandığımız günden bu yana Çatak için eli-

mizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyo-

ruz. Bu uğurda kısa, orta ve uzun vadede 

projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yap-

mış olduğumuz esnaf ziyaretlerimizle vatan-

daşlarımızın sorunlarını dinliyor, ilçemizde 

bulunan yaşlı, hasta ve şehit ailelerine des-

teklerimizi esirgemiyoruz. Çatak için  hizmet 

anlamında bize düşen her türlü göreve hazır 

olduğumuzu hep belirtiyoruz” dedi. 

Kaymakam Akgül Gümrük ve Ticaret 

Bakan Yardımcısı çiftçiye ceviz oymasından 

tablo hediye ederken, AK Parti İlçe Başkanı 

Tahsin Babur ise el dokuması kilim hediye 

etti. Çiftçi daha sonra beraberindekilerle bir-

likte esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) ile  LC Waikiki’nin organize-
siyle Çatak’taki okullarda ihtiyaç sahibi 500 
öğrenciye törenle giyim yardımı yapıldı.

LCW ve SYDV  Çatak’taki 
500 öğrenciyi giydirdi

Çatak’ın Korulu Mahallesi’n-
deki Sığırcık İlkokulu’ndaki  
85 öğrenciye de yapılan yar-

dım dağıtımına Belediye Başkan Vekili 
Kaymakam Hacı Asım Akgül, İlçe Jan-
darma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzer-
dik, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Ba-
bur, İlçe Müftüsü İlhan Günay, Belediye 
Başkan Yardımcısı Murat Okan, SYDV 
Müdürü Aydın Babur, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Salih Taş, öğretmen ve 

öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda 
bulunan SYDV Müdürü Aydın Babur, 
“LC Waikiki’nin genel merkeziyle yap-
tığımız görüşmeler sonucu 500 öğrenci-
ye giyim yardımı yapmak için protokol 
imzaladık. Giyisilerimiz Çatak’a ulaştı. 
Okullarda dağıtımlarımızı yaptık” dedi.

Çatak Belediye Başkan Vekili Kay-
makam Hacı Asım Akgül, ise ihtiyaç sa-
hibi çocukların giydirilmesinde katkısı 

olan herkese teşekkür etti. Akgül, “Çok 
önemli güzel bir hizmet. Çocuklar 
aldıkları giysilerle çok mut-
lu oldular. Bizde bu mutlu-
luklarına ortak olduk. Bu tür 
yardımları yapanlardan 
Allah razı olsun. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.
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Belediye gazetemizin 
ikinci sayısına büyük ilgi

Çatak Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tara-

fından hazırlanan Çatak Belediye Bül-
teni’nin ikinci sayısı 12 sayfa ve 4 

bin adet olarak bastırıldı. Birçok 
kamu kurum ve kuruluşu ile ma-

hallelere ev 

ev dağıtılan gazete okuyucular tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Bülteni inceleyen 
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı 
Asım Akgül, “Çatak ilçemize yaptığımız 
hizmetlerimizi bültenimiz sayesinde çok 
daha geniş kitlelere ulaştırabiliyoruz. 
Halkımız da bültenimizden çok memnun. 
Bültenlerimizi bundan sonra aylık değil 
daha kısa aralıklarla çıkarmamızı talep 
ediyorlar. Bu yönde çalışmalarımız sürü-
yor” dedi.

Çatak’ta güvenlik korucuları 
yemin edip göreve başladı

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 
yapılan törene Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Hacı Asım Ak-

gül, Cumhuriyet Savcısı Bekir Ozan Ay-
çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Umut Düzerdik, AK Parti İlçe Başkanı 
Tahsin Babur, İlçe Emniyet Amiri Emre 

Kayhan, güvenlik korucuları ve aileleri 
katıldı. Törende konuşan Belediye Baş-
kan Vekili Kaymakam Akgül, bölgede 
güvenliğin sağlanmasının ardından iş 
imkanlarının artacağını ve bununla bir-
likte huzurun geleceğini söyledi. 

HUZUR VE ADALETİ SAĞ-
LAYACAĞIZ

Akgül,”İnşallah terörle mücadelemiz 
azim ve karalılıkla devem edecek. Gü-
venlik korucularımız, askerlerimiz, po-
lislerimiz bütün güvenlik güçlerimizle 
birlikte terörün kökünü kazıyacağız. Böl-
gemize barış ve huzuru getirmek için en 
yüksek mertebede kararlı mücadele sürü-
yor. İstiyoruz ki bölgemizde barış, huzur, 
güvenlik olsun. Güvenlik sağlandığı tak-
tirde iş imkanı olacak ve işsizlik çözüle-
cek. Burada en fazla fedakarlığı güvenlik 
güçlerimiz yapıyor. Şehit oluyorlar, gazi 
oluyorlar. İnsanın sermayesi canıdır. On-

lar vatan uğruna canlarını feda ediyorlar. 
Tüm kahraman güvenlik görevlilerine 
başarılar diliyorum. Şimdi yeni güven-
lik korucuları göreve başlıyor. İnşallah 
onlarda hiç korkmadan görevlerini yapa-
caklar. Her mahalle sokak ve yaylamızda 
güvenlik sağlandıktan sonra insanlarımız 
huzur içinde yaşayacak. Birlik ve bera-
berliği sağladığımız taktirde kimse kar-
şımızda duramaz. Huzur ve adaleti tekrar 
sağlayacağız. Bizler Osmanlı’nın Sel-
çuklu’nun torunuyuz. Türkiye’de huzur 
olursa Balkanlar’da Ortadoğu’da huzur 
olacak” dedi.

Çatak’ta 112 güvenlik koru-

cusu yapılan yemin töreniyle 

görevlerine başladı. Törende 

konuşan Belediye Başkan 

Vekili Kaymakam Hacı Asım 

Akgül, “Terörle mücadelemiz 

kararlılıkla sürüyor. Birlik ve 

beraberliğimizi sağladıktan 

sonra kimse karşımızda 

duramaz” dedi.
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Esnaf ziyaretleri sürüyor
Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül tarafından “Sim-
it Benden Çay Esnaftan” sloganıyla başlattığı esnaf ziyaretleri sürüyor. Salı ve 
Perşembe günleri gerçekleştirilen ziyaretlerde Belediye Başkan Vekili Kay-
makam Akgül de esnaf ta memnun. Başkan Akgül,”Esnaf ziyaretleri bizim için 
çok önemli. Çünkü biz vatandaş odaklı hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımızın 
istekleri doğrultusunda, bizim tercihlerimiz, kararlarımız belirleniyor ve hizmet 
olarak onlara dönüyor. Karşılıklı görüş alışverişi yaparak Çatak’ın sorunlarına 
çözüm buluyoruz. Tek başımıza makamda karar almıyoruz. Esnafımız da dev-
letin ayaklarına kadar gidip onları dinlemesinden çok memnun kalıyor”dedi.

Çatak’da Polis 
Haftası kutlandı

Törenler Hükümet Konağı önünde bulunan Ata-
türk Anıtı’na Çatak İlçe Emniyet Amiri Emre 

Kayhan tarafından çelenk bırakılmasıya başladı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gü-
nün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program 
öğretmen evinde verilen kokteyle devam etti. Buradaki 
programa Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, Çatak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Aşçı, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Çatak İlçe Jan-

darma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, AK Parti İlçe 
Başkanı Tahsin Babur, savcılar, hakimler, şehit yakın-
ları, muhtarlar, kamu kurum amirleri, polisler ve vatan-
daşlar katıldı. Burada konuşan Belediye Başkan Vekili 
Kaymakam Hacı Asım Akgül, “Polis teşkilatımız, mesai 
kavramı tanımaksızın kamu düzenini sağlamak için her 
türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapmak-
tadırlar. Bu çalışmalar sayesinde ise huzurlu ve güvenli 
bir şekilde rahatça yaşamımızı sağlamaktayız.  Bizleri 

koruyan emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor, 
ülkemizde huzur, güven ortamının ve terörle mücadele 
uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan 
emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi 
polislerimize şükranlarımı arz ediyor, halen görevleri 
başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağ-
lıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum” dedi.  
Polis günü kutlamaları şehitler için Merkez Camiinde 
Mevlit okutulmasıya son buldu.

TÜRK Polis 
Teşkilatı’nın 
172’inci 
yıldönümü 
Van’ın Çatak 
İlçesi’nde tören-
ler kutlandı.
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Çatak’ta tiyatro günleri

Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül yaptığı 

ev ziyaretleri sırasında maddi imkansızlıktan dolayı okula gideme-

yen 4 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak 

anaokuluna başlamalarını sağladı.   

Minik ikizler okullu oldu

Sosyal devlet anlayışını her 
alanda hissetiren Çatak Be-
lediye Başkan Vekili Kay-

makam Hacı Asım Akgül, mahalle 
mahalle, ev ev dolaşarak vatandaş-

ların gönlüne taht kuruyor. Yaptığı 
ev ziyaretlerinde Bahçelievler 

Mahallesi’nde İskender Er-
tem’in evine giden Akgül, 4 
yaşındaki Fatma ve Zeynep 

isimindeki kız çocukları-
nın maddi imkansızlık-
tan dolayı okula gönde-
rilmediğini öğrendi.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Kız çocuklarının okula gönderilme-
mesinden büyük üzüntü duyan Akgül, 
çocukların okula gönderilmesi için 
gereken her şeyin yapılması talimatı-
nı verdi. Bunun üzerine, Balköpüğü 
Anaokulu Müdürü Ayfer Babur ve öğ-
retmenler bir gün sonra aileyi ziyaret 
ederek baba İskender Ertem’i ikna ede-
rek minik Fatma ve Zeynep’in okulla 
tanışmasını sağladı. Minik ikizlerin 
anaokuluna başladığını öğrenen Be-
lediye Başkan Vekili Kaymakam Ak-
gül’ün eşi Demet Akgül, kırtasiye ve 
giyim malzemeleriyle ikizlerin evine 
gitti. Minik ikizlerin okuması için tüm 

ihtiyaçlarının SYDV tarafından karşı-
landığını belirten Demet Akgül, ikizleri 
kucağına alarak bol bol sevdi. Akgül, 
“Kız çocuklarının okuması çok önemli. 
Benimde 2 kızım var. Herkesin bilgi-
ye ve eğitime mutlaka ihtiyacı vardır. 
Ama kadının çok daha  ihtiyacı vardır. 
Çünkü, toplumun temel dire-
ği olan ailede çocuğa 
kişilik kazandıran, 
hayata hazırlayan 
birinci derecede 
annedir. Bu kız 
çocuklarımız da ge-
leceğin anneleridir. 
Eğitim onların da en 
büyük hakkı” dedi.

Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
3 gün boyunca Çatak İlçesi’nde 
tiyatro severlerle buluştu. Veli 

Sevinç’in yazdığı, Gökhan Ay’ın yönettiği 
“Yalancı Afacan” çocuklar için, Abdullah 
Beyaztaş’ın yazdığı, Orhan Ay’ın yönetti-
ği “Biz Biriz” adlı oyun ise büyükler için 
Atatürk İlkokulu Konferans salonunda 
sahnelendi. 7’den 70’e Çataklıların büyük 
ilgi gösterdiği oyunlar ayakta alkışlandı. 
Oyunlarda zaman zaman duygulu anlar da 
yaşandı. 

ÇATAK’TA KENDİMİZİ EVMİZ-
DE HİSSETTİK

Oyunun yönetmeni Orhan Ay oyun son-
rası yaptığı konuşmada Çatak’ın hayatla-
rında çok önemli bir yere sahip olduğunu 
söyledi. Çatak gibi bir ilçe ile kardeş ilçe 
olmanın kendilerine büyük mutluluk verdi-
ğini anlatan  Ay,”Bizler ekip olarak gelmiş 
olduğumuz ilçenizde inanın böyle sıcak 
karşılanacağımızı açıkçası düşünmemiştik. 
Çatak halkının sıcaklığı, misafir perverli-
ginden dolayı kendimizi evimizde gibi his-
settik. Başta Sayın Kaymakamımız Hacı 
Asım Akgül olsun, belediye başkan yar-
dımcımız olsun, hastanesinden kuaförüne, 

konakladığımız yerden bakkalına, tüm hal-
kımız bizleri kardeşleri gibi bağrına bastı. 
Gönüllerimizi fethettiler. Birer kardesimiz 
abilerimiz, ailemiz de Çatak’ta oldu. Anka-
ra’ya döndüğümüzde sürekli Çataktan bah-
seder olduk. Allah hepinizden razı olsun. 
Sahnelediğimiz yetişkin ve çocuk tiyatro 
oyunlarında bizi izleyenlerin gözlerindeki 
o güzel ışıltıyı bizi çok çok mutlu etti. Ça-

tak, doğası, alabalığı, balı, cevizi ve sıcak 
insanları gibi bir çok güzelliğiyle gezilip 
görülmesi gereken bir yer. Biraz olsun siz-
leri mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Biz-
ler ekip olarak yıllardır şehir şehir dolaşıp 
oyunlarımızı sergiliyoruz, ama Çatak’ta 
karşılaştığımız o sıcaklığı başka bir yerde 
gördünüz mü deseniz, inanın samimi söy-
lüyoruz görmedik. En kısa zamanda sizler-

le tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Sizleri 
çok seviyoruz Çatak” dedi.

Çatak Belediye Başkan Vekili Kayma-
kam Hacı Asım Akgül, Sincan Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek, 
“Çatak ilçemiz 3 gün boyunca tiyatroya 
doydu. İlçemiz için çok önemli bir etkin-
likti. Başta tiyatro ekibine ve Sincan Be-
lediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya 
çok teşekkür ederiz” dedi.

Kültür sanat alanında dev prodüksiyonlara ev sahipliği yapan Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, oyunlarını bu defa 

Van’ın Çatak İlçesi’nde sergiledi. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği Sincan Şehir Tiyatrosu ekibi izleyicilerden tam not aldı.
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rafting heyecanı

Çatak’ta “Sen Türkünü Söyle” 
yarışmasına büyük ilgi

Çatak’ta
voleybol turnuvası

Çatak Belediye Spor bünyesinde kurulan raf-

ting takımı çalışmalarına başladı. 

Çatak’ta sporun geliştirilmesi için yoğun çaba gösteren Beledi-
ye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül’ün talimatlarıyla 
Çatak Belediye bünyesinde rafting takımı kuruldu. 6 kişiden olu-
şan takım, çalışmalarına başladı. İdmanlarını Çatak Çayı’nda 
yapan rafting takımı, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek festival-
de gösteri yapacak. Rafting takımı ayrıca ilçede rafting yapmak 
isteyenlere kurs verecek. Rafting takımı ulusal ve uluslararası 
yarışmalara da katılma hazırlıklarını yapıyor.

Çatak’ta

Çatak’ta Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Hacı 
Asım Akgül, sporun ge-

liştirilmesi ve gençlerin spora yön-
lendirilmesi için çeşitli etkinliklere 
öncülük ederken, Çatak Belediyesi 
ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün or-
ganizesiyle bu kez ilçedeki resmi 
kurumlar arasında voleybol turnu-
vası düzenlendi.  2 gruptan oluşan 
turnuvada 12 takımın mücadele 
ediyor. Turnuvada, en çok puan 
alan takımlar bir üst tura çıkacak. 
Turnuvada Kaymakamlık, Beledi-

ye Başkanlığı, Emniyet Müdürlü-
ğü, Jandarma Komutanlığı, Ataturk 
İlkokulu, Müftülük, Vedaş, Adliye, 
Seyvan Yavuz İlkokulu, Yatılı Böl-
ge Ortaokulu, Halk Egitim Merke-
zi, Çok Programlı Anadolu Lisesi 
takımları yer aldı. Turunuvada Ça-
tak Belediye takımı ile Kaymakam-
lık takımının finalde karşılaşması 
halinde Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül’ün Kaymakamlık 
mı, yoksa Belediye Başkanlığı takı-
mını tercih edeceği merak konusu 
oldu.

Çatak’ta kurumlar arası voleybol turunuvası düzenleniyor. 12 takımın mücadele ettiği 
turnuvada Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül hem kaymakamlık 
hemde belediye takımında sahaya çıkıyor.

Çatak’ın merkez ve mahal-
lelerindeki ilk, ortaokul 
ve lise öğrencileri arasın-
da “Sen Türkünü Söyle” ses 
yarışmasının 3’ncüsü düzenlen-
di. Yoğun ilginin olduğu yarış-
mada öğrenciler dereceye gire-
bilmek için birbirinden güzel 
türküleri seslendirdi. 
 
Atatürk ilkokul Müdürü Hamdi İnan 
tarafından düzenlenen yarışmaya 
katılan 350 öğrenci 10 gün süren ele-
melerde en iyi türküyü söylemek için 
büyük çaba gösterdi. Yapılan elemelerin 
ardından ilk, ortaokul ve liselerden 
toplam 16 öğrenci finala kaldı. Atatürk 
Ortaokulu’nda düzenlenen yarışmanın 

finalini Belediye Başkan Vekili Kay-
makam Hacı Asım Akgül, Çatak 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, 
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut 
Düzerdik, ilçe Emniyet Amiri Emre 
Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Me-
hmet Salih Taş,  kurum amirleri, okul 
müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi. 
Finalde jüri üyeliğini Belediye Başkan 
Vekili Hacı Asım Akgül ve protokol 
üyeleri yaptı. Yarışma sonucunda Çatak 
Muhammed Sait Anadolu Lisesi’nden 
Hividar Mencuk birinci, Çatak Çok 
Programlı Anadolu Lisesi’nden Şeyda 
Kodaş ikinci, Şehit Seyvan Yavuz İl-
kokulu’ndan Viyan Çakarilk ise üçüncü 
oldu. Yarışma sonunda ilk üçe giren 
öğrencilere Belediye Başkan Vekili Ak-
gül tarafından bağlama hediye ederken, 
diğer finalistlerde çeşitli ödüller aldı.
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Sincan Belediyesi Çatak’taki taziye evinin 
onarımı yapıp malzeme yardımında bulundu

Sincan Belediyesi’nden 
Çatak’a yardım yağıyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi Çatak İlçesi’ndeki taziye evlerinin bakamını yapıp bazı ihtiyaçlarını giderdi.

Çatak Belediyesi ile kardeş beledi-
ye olan Sincan Belediyesi kardeşliğinin 
gereğini yerine getiriyor. Bu kapsamın-
da Sincan Belediyesi Çatak merkezdeki 
taziye evlerinin bakım ve onarımını üst-
lendi. Sincan Belediyesi’nin katkılarıyla 
taziye evlerinin boyası yaptırılırken, ta-
dilattan geçirildi. Çatısı mozaik yapılan 
taziye evlerine 300 adet masa, 1200 adet 
sandelye ve 10 adet çay ocağı gönderil-
di. Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, “Kardeş belediyemiz 
bize her konuda yardım elini uzatıyor. 
Taziye evlerimiz daha nezih hale ge-
liyor. Bize gönderilen masa ve sandel-
yeleri taziye evlerimize dağıttık. Bütün 
bunlar için Sincan Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya destek ve kat-
kılarından dolayı Çataklılar adına teşek-
kür ediyorum” dedi.

Çatak Belediyesi ile kardeş Belediye olan Ankara’nın Sincan Belediyesi, Çatak’a her 
konuda desteklerini sürdürüyor.

Van Valiliği tarafından Çatak 
Belediye Başkan Vekiliği’ne 
Kaymakam Hacı Asım Ak-

gül’ün atanmasıyla Ankara’nın Sincan Be-
lediyesi Çatak Belediyesiyle kardeş bele-
diye oldu. Sincan Belediyesi kardeş Çatak 
Belediyesi’nin her türlü ihtiyaçlarıyla ya-
kından ilgileniyor. Sincan Belediye Baş-
kanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatla-
rıyla ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi, 
1000 kişiye de giyim malzemesi gönderil-
di. Çatak’a gönderilen yardımlar arasında 
ayrıca 150 metre kare alanı kaplayacak 5 
çocuk oyun parkı malzemesi ile 11 engelli 
sandelyesi de bulunuyor. Yardımların Ça-
tak’a ulaşmasının ardından Çatak Beledi-
yesi ekipleri zaman kaybetmeden daha ön-
ceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda 
kolileri ve giyim malzemeleri ve engelli 
araçlarını ulaştırdı. Çoçuk parklarının da 
montajına en kısa sürede başlanacak. 

KARDEŞ BELEDİYE ÇÖP SO-
RUNUNA DA EL ATTI

Sincan Belediyesi Çatak’ın çöp soru-
nuna da el attı. Sincan’dan Çatak Beledi-
yesi’ne 700 litrelik 50 adet  çöp konteyne-

ri, 50 adet küçük çöp kutusu gönderildi. 
Konteynerler mahallelere dağıtılırken, 
çöp kutuları da ihtiyaç duyulan sokaklara 
monte edildi. Eski konteynerler de top-
lanıp tamir edildikten sonra mahallelere 
dağıtılacak. Ayrıca çöplerin daha çabuk ve 
pratik şekilde toplanması için gönderilen 
3 adet tekerlekli çöp toplama arabası da 
temizlik işçileri tarafından kullanılmaya 
başlandı.



AMACIMIZ OKULLARIMIZI VE 
KURUMLARIMIZI SPORUN 
İÇİNE ÇEKMEK

Çatak kapalı spor salonunda yapılan 
malzeme dağıtım törenine Çatak Belediye 
Başkan vekili ve Kaymakam Hacı Asım 
Akgül, Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Ba-
bur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Salih Taş, Şube Müdürü Metin Yaltay, 
Şükrüye Ersari, okul müdürleri, öğretmen-
ler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan 
Belediye Başkan Vekili Akgül, gençleri 
ve öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak 
tutmak için spora ağırlık verdiklerini söy-
ledi. Akgül, “Spora çok önem veriyoruz. 
Çatak Belediyespor kulübünü kurduk. 
Spor kulübümüzde spor alanında aklınıza 
gelecek her türlü branşlar mevcut. Yete-

nekli gençlerimizi bir bütün olarak geliş-
tirmek ve öğrencilerimizi yetenekleri doğ-
rultusunda yönlendirmek amacıyla böyle 
bir projeyi hayata geçirdik. Okullarımızı 
ve kurumlarımızı sporun içine çekmek, 
günün stresinden kurtarmak ve daha ve-
rimli olmalarını sağlamak için merkez ve 
tüm mahalle okullarımıza spor malzemesi 
dağıtmanın mutluğunu yaşıyorum. Genç-
lerimizi Çatak’ta spor liselerine, beden 
eğitimi bölümlerine, askeri ve polislik sı-
navlarına hazırlamak, okul takımlarımızı 
her branşta geliştirmek için elimizden ge-
len tüm gayretleri gösteriyoruz. Ayrıca ili-
mizde gerçekleştirilen hentbol ve atletizm 
yarışmalarında dereceye giren öğrencilere 
de spor malzemeleri hediye edildi. Proje 
kapsamında öğrencilerimize futbol forma-

sı, basketbol tişörtü, voleybol tişörtü, şort, 
spor çorabı, şapka, spor çantası ve spor 
ayakkabısı hediye edildi. Okullara ise fut-
bol, voleybol, basketbol topu ve satranç 
takımı yardımında bulunduk”dedi.

Konuşmaların ardından Akgül’ün elin-
den spor malzemelerini alan öğretmen 
ve öğrenciler yardımlardan dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi.

ATAK
Çatak Belediyesi’nden

Öğrencilere Spor Malzemesi

Çatak’ta ilkokullar Futsal 
turnuvasında mücadele etti

Çatak’ta Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu’nun organizesiyle, ilkokullar arası kapalı salon futbolu Futsal turnuvası düzenlendi. 
Turnuva’da şampiyon olan Atatürk İlkokulu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül tarafından ödüllendirildi. 

İlkokullar arası erkek Futsal tur-
nuvasına merkez ve mahallerden 
13 okul katıldı. Yatılı Bölge Oku-

lu spor salonunda yapılan maçlarda ta-
kımlar kıyasıya mücadele ederken, yarı 
finale Atatürk İlkokulu, Kıyıcak İlkoku-
lu, Kayaboğaz İlkokulu ve Hayati Ka-
pukaya İlkokulu kaldı. Çekişmeli geçen 
mücadelelerden sonra Kıyıcak İlkokulu 
ile Atatürk İlkokulu adını finale yazırdı. 
Final maçını kazanan Atatürk İlkokulu 
turnuvada şampiyon oldu. Final maçını 
izleyen Belediye Başkan Vekili Kayma-
kam Hacı Asım Akgül, her iki takımın 
futbolcularını tek tek tebrik ederek spor 
ayakkabı ile ödüllendirdi.

SPOR SAĞLIKTIR
Belediye Başkan Vekili Kaymakam 

Hacı Asım Akgül, sporun sağlık oldu-
ğunu söyledi. Gençlere sahip çıkılması 
gerektiğini belirten Akgül,”Buradaki 
gençlerimize sahip çıkmazsak farklı yol-

lara yönelebiliyorlar. Biz belediye ola-
rak spor alanında her türlü desteği veri-
yoruz” dedi.                        

[22:39, 8.4.2017] Dha Osman: 6-Ça-
tak’ta “Sen Türkünü Söyle” yarışmasına 
büyük ilgi (ilk sayfa anonslu)

Çatak’ın merkez ve mahallelerindeki 
ilk, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 
“Sen Türkünü Söyle” ses yarışmasının 
3’ncüsü düzenlendi. Yoğun ilginin oldu-

ğu yarışmada öğrenciler dereceye gire-
bilmek için birbirinden güzel türküleri 
seslendirdi.

Atatürk ilkokul Müdürü Hamdi İnan 
tarafından düzenlenen yarışmaya katılan 
350 öğrenci 10 gün süren elemelerde en 
iyi türküyü söylemek için büyük çaba 
gösterdi. Yapılan elemelerin ardından 
ilk, ortaokul ve liselerden toplam 16 öğ-
renci finala kaldı. Atatürk Ortaokulu’nda 

düzenlenen yarışmanın finalini Belediye 
Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül, Çatak Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Umut Düzerdik, ilçe Emniyet 
Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mehmet Salih Taş,  kurum 
amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve 
veliler izledi. Finalde jüri üyeliğini Be-
lediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül 
ve protokol üyeleri yaptı. Yarışma sonu-
cunda Çatak Muhammed Sait Anadolu 
Lisesi’nden Hividar Mencuk birinci, Ça-
tak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 
Şeyda Kodaş ikinci, Şehit Seyvan Yavuz 
İlkokulu’ndan Viyan Çakarilk ise üçün-
cü oldu. Yarışma sonunda ilk üçe giren 
öğrencilere Belediye Başkan Vekili Ak-
gül tarafından bağlama hediye ederken, 
diğer finalistlerde çeşitli ödüller aldı.

Çatak’ta spora ve sporcuya büyük önem veren Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül’ün hayata geçirdiği “Okullar Hayat 
Olsun” projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrecilerine spor malzemesi yardımında bulundu. Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım 
Akgül, “Gençlerimizi ve öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora büyük önem veriyoruz” dedi.
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