
ATAK

Güney Kore’den Çatak’a 
bilgisayar sınıfı
Açılışa Belediye Başkan Vekili Hacı 

Asım Akgül, Güney Kore Ulusal Ko-
ordinatörü Jong Il Choı, Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Aşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Salih Taş, Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdü-
rü Erkan Manto, okul müdürleri, Öğretmen ve 
öğrenciler katıldı. Açılışta Öğrenciler Başkan 
Vekili Akgül ve beraberindeki protokole büyük 
sevgi gösterisinde bulundu. Açılış kurdelesini 
Güney Kore Ulusal Koordinatörü Choı ile kesen 
Belediye Başkan Vekili Akgül, eğitimin önemi-
ne değinerek, “Okullarımız insan yetiştiren me-
kanlardır. Okulların girdisi ve çıktısı insanlardır. 
Bu özellik ise okullarımızı diğer kurumlardan 

ayıran en temel farktır. Bu nedenle okullarımı-
za ve Türkiye’nin arkasındaki gerçek güç olan 
gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Gelişen 
teknolojiyle birlikte bilginin ve en değerli ser-
mayenin öretildiği okullarımız, bizim birinci 
meselemizdir. Belediye olarak eğitime yatırım 
asil görevimiz olmamasına rağmen ilçemizdeki 
eğitim yuvalarımıza önemli destekler sunuyo-
ruz.  Bütün okullarımızın ihtiyaçlarını zamanla 
gidereceğiz” dedi.

Açılış töreni Atatürk İlköğretim Okulu’na 
katkılarından dolayı Başkan Vekili Akgül,  Jong 
II Choı teşekkür ederek, ceviz ağacından yapılan 
Mevlana desenli ceviz ağacı işlemesi hediye etti.
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Çatak Belediyesi’nin girişimleriyle Güney Kore Ulusal Koor-
dinatörü Jong Il Choı Atatürk İlköğretim Okulu’nda bilgisayar 
sınıfı oluşturdu. Bilgisayar sınıfı yapılan törenle hizmete açıldı.

Çatak Belediye Başkan 
Vekili Hacı Asım Akgül, 

Çatak’ın çehresini değiş-
tirecek mega bir projeyi 

hayata geçiriyor. Çatak’a 
hayat vercek projede ilçe 

merkezinden geçen Ça-
tak Çayı ıslah edilerek, 

yürüyüş yolları, dinlenme 
alanları, parklar ve köp-

rülerle yeni bir görünüme 
kavuşacak.

HABERİ 4’TE

Çatak’a hayat verecek

MEGA
PROJE

ÇATAK’IN DERELERİ
artık temiz akacak

Genel Sekreter YAŞAR’dan   
Başkan Vekili AKGÜL’e 

anlamlı ziyaret
Çatak Belediyesi tarafından Dicle Nehri-

nin en büyük kolu olan Çatak Çayını oluşturan 
Norduz ve Sorkin derelerinde temizlik çalış-
ması başlatıldı. Belediye Başkan Vekili Hacı 
Asım Akgül’ün talimatlarıyla Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri çöplerle adeta hastalık saçan 
dere yataklarında tonlarca çöp topladı. 5’TE

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Çatak Beledi-
ye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter 
Yaşar, burada önemli mesajlar verdi.   HABERİ 7’DE



2 ATAK Şubat 2017
www.catak.bel.tr

Çatak Belediye Başkan 
Vekili Akgül göreve başladı

Van Valiliği tarafından Çatak Belediye Başkan Vekilliği’ne atanan Çatak Kaymakamı Hacı Asım 
Akgül göreve başladı. En iyi hizmeti sunarak vatandaşı memnun etmek için görevlendirildiğini 
belirten Hacı Asım Akgül, belediyecilik hizmetinde aksaklığı kabul etmeyeceğini ifade etti.

“DEVLETİMİZİN VERDİĞİ YENİ 
GÖREVE LAYIK OLACAĞIZ”

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yü-
rütülen terör soruşturması kapsamında 
gözaltına alınan ve tutuklanan Celalettin 
Bartu’nun yerine Çatak Kaymakamı Hacı 
Asım Akgül Belediye Başkan Vekili ola-
rak atandı. Göreve başladığı ilk gün bele-
diye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan 
Vekili Akgül, devlet tarafından verilen 
göreve layık olarak hizmet edeceklerini 
söyledi. Akgül, “İlçenin gelişmesi ve gü-
zelleşmesi için birlikte çalışacağız ve im-
kanlarımızın sınırlarını zorlayacağız. Biz-
lerin görevi vatanımıza, milletimize en iyi 
hizmeti sunarak, vatandaşımızı memnun 
etmektir. Belediyecilik hizmetinde hiçbir 
aksaklığı kabul etmeyeceğimi belirtmek 
isterim. Bundan önce nasıl çalışıyordunuz 
bilmem. Ama bugünden itibaren herkes 
elinden geldiğinden daha fazla çalışacak. 
Devletimizin bizlere verdiği yeni göreve 
layık olup halkımız için daha fazla çalışıp 
daha verimli olacağız” dedi.

1980 yılında Yozgat’ ta doğdu. İlköğrenimini Yozgat’ 
ta, orta öğrenimini ise Aydın’da tamamladı. 2006 yılında 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yö-
netimi bölümünden mezun oldu.

2008 yılında Maliye Bakanlığında Milli Emlak Uzman 
Yardımcılığına başladı.

2009 yılı Kasım ayında İçişleri Bakanlığı’ nın yapmış 
olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 31 Aralık 
2009 tarihinde Mardin Kaymakam adayı olarak Mülki İda-
re Amirliği  mesleğine naklen atandı. Bu süreçte teftiş stajı-
nı Ankara’ da, İl stajını Mardin’ de,  Kaymakam refikliğini 
Trabzon’ un Akçaabat İlçesinde, kaymakam vekilliğini  yine 
Trabzon İlinin Yomra ve Hayrat İlçelerinde yaptı. Akabinde 
1 yıl süreyle yurtdışı stajı çerçevesinde Amerika Birleşik 
Devletleri’ ne gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde  
Teksas Eyaletinin, Houston Şehrinin Rice Üniversitesi’ nde  
Yabancı dil eğitimi aldı ve ABD yönetim sistemiyle ilgili 
çeşitli konferans ve seminerlere katıldı.

Kaymakamımız 2012-2015 yılları arasında Balıkesir İli 
Kepsut İlçesinde görev yaptı. 28.06.2015 tarihli ve 2015/398 
sayılı müşterek kararname ile İlçemiz Kaymakamı olarak 
atanmıştır. İlçemizdeki görevine 27.07.2015 tarihinde baş-
lamıştır. Kaymakamımız Van Valiliğinin 06.01.2017 tarihli 
onayı ile İlçe belediye Başkan Vekili olarak görevlendiril-
miş olup İlçe Belediye Başkan Vekili görevine 06.01.2016 
tarihinde başlamıştır. Kendisi evli ve iki çocuk babasıdır.

Çatak Kaymakamı 

Hacı Asım Akgül Kimdir?
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Başkan Vekili Akgül’e 
tebrik ziyaretleri
Van Valiliği tarafından Çatak Belediye Başkan Vekilliği’ne atanan Hacı Asım Ak-
gül’e vatandaşlar, aşiret liderleri ve çeşitli kurumlardan tebrik ziyaretleri sürüyor.

Van Valiliği tarafından Çatak Belediye 
Başkan Vekilliği’ne atanan Hacı Asım Ak-
gül’e vatandaşlar, aşiret liderleri ve çeşitli 
kurumlardan tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu 
kapsamda Başkan Vekili Hacı Asım Akgül 
kendisini ziyarete gelen İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Salih Taş, Milli Eğitim 
Şube Müdürü Şükriye Ersari, Halk Eğitim 
Müdürü Erkan Manto, Öğretmenevi Mü-
dürü Elif Gökçe Türkoğlu ve merkez okul 
müdürlerini makamında kabul etti. Eğitim-
cilerin ziyeretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Akgül, “Bildiğiniz gibi Çatak 
Kaymakamı olarak görev yaparken, İçiş-
leri Bakanlığı tarafından Belediye Başkan 
Vekili olarak atamam oldu. Gerek kayma-
kamlık gerekse Belediye Başkan Vekilliği 
görevlerimde önceliğimiz eğitim olacak. 
Eğitimdeki iyileştirmelerde sizlere çok 
büyük görevler düşüyor. İnşallah işbirliği 
içerisinde bu görevi layığıyla yerine geti-
receğiz. İlçemizin eğitim çıtasını yükseltip 
başarılarımızı artıracağız. Sizlerin eğitim 
alanındaki taleplerinizi karşılayarak he-
deflerimize ulaşıp daha başarılı bir gelecek 
planlıyoruz”dedi.

  AK PARTİ İLÇE BAŞKANI 
BABUR AKGÜL’Ü ZİYARET 
ETTİ

 Ak Parti Çatak İlçe Başkanı Tahsin 
Babur ve yönetim kurulu üyeleri Bele-

diye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü 
makamında ziyaret ederek tebrik ettiler. 
Ak PHarti İlçe Başkanı Babur, Akgül’ün 
Kaymakam olarak atanmasının ardından 
önemli hizmetlere imza attığını belirte-
rek yapılan hizmetlerin kendilerini mutlu 

ettiğini söyledi. Belediye Başkan Vekili 
Akgül gerek kaymakam, gerekse başkan 
vekilliği görevlerinde vatandaşlarla devlet 
arasındaki gönül köprülerini güçlendirdik-
lerini ifade etti. Akgül, Çatak’ın hakettiği 
yere gelmesi için güç birliği yaparak çalış-
malarını sürdüreceklerine dikkat çekti.

 
AŞİRET LİDERLERİNDEN 
BAŞKAN VEKİLİ AKGÜL’E 
DESTEK

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı 
Asım Akgül’ü Çatak’ın kanaat önderleri 
olan Ezdinan Aşiret Lideri Mehmet Salih 

Özbek ve Alan Aşireti Lideri Abdurrah-
man Şeylan ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar dilediler. Başkan Vekili Akgül’ü 
kaymakamlıkta yaptığı hizmetlerden do-
layı taktir ettiklerini belirten aşiret lider-
leri Özbek ve Şeylan, Akgül’ün bundan 
sonra da Çatak’ta hayırlı hizmetlere imza 
atacağına inandıklarını vurguladılar. Baş-
kan Vekili Akgül göreve başladıktan sonra 
vatandaşların yaptığı ziyeretlerin kendisi-
ne güç verdiğini belirterek,”Vatandaşları-
mızın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. 
Rotamızı halkımızın istek ve önerilerine 
göre çiziyoruz. Burada olmamızın sebebi 
vatandaşımıza hizmetin en güzelini sun-
maktır” ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN’DEN AKGÜL’E 
ZİYARET

Memur-Sen Van Şube Başkanı Başka-
nı Osman Ayşin, Eğitim Bir-Sen Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte Belediye Baş-
kan Vekili Hacı Asım Akgül’e hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkan 
Vekili Akgül, eğitimin önemine değinerek, 
eğitim için her türlü imkanı seferber ede-
ceklerini söyledi.

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım 
Akgül, taziye ziyaretlerini sürdürüyor
Göreve başladıktan sonra 

halkla sık sık bir araya ge-
len Başkan Vekili Akgül, 

babası vefat eden belediye çalışanı Abdi 
Babur’a taziye ziyaretinde bulundu. Be-
raberindeki AK Parti İlçe Başkanı Tah-
sin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı 
Murat Okan , belediye personelleri ve 
kurum amirleri ile Karşıyaka Mahal-
lesi’ndeki taziye evine giden Başkan 
Vekili Akgül’ü Babur’un yakınları kar-
şıladı. Başkan Vekili Akgül burada dua 
edip taziyelerini bildirtikten sonra Ay-
rıldı. Bu arada Görentaş Mahallesi’n-
de vefat eden Çatak Merkez Cami eski 
imamı Sezai Görentaş’ın Babası Ali 

Görentaş’ın taziyesine katıldı. Gören-
taş Mahallesi’nde kurulan taziye evinde 
Ali Görentaş’ın yakınlarına taziyelerini 
ileten Başkan Vekili Akgül ve berabe-
rindekiler dua etti. İlçe Müftüsü İlhan 
Günay’ın Kuran’ın Kerim okumasının 
ardından Kaymakam Vekili Akgül ve 
beraberindekiler taziye evinden ayrıldı.
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Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım 
Akgül, Çatak’ın çehresini değiştirecek 

mega bir projeyi hayata geçiriyor. Çatak’a 
hayat vercek projede ilçe merkezinden ge-
çen Çatak Çayı ıslah edilerek, yürüyüş yol-
ları, dinlenme alanları, parklar ve köprüler-

le yeni bir görünüme kavuşacak.

Van Valiliği tarafından 
Çatak Belediye Başkan 
Vekilliği’ne atanan Kay-

makam Hacı Asım Akgül, göreve baş-
ladığı günden itibaren Çatak’ı cazibe 
merkezi konumuna getirecek projeleri 
tek tek hayata geçiriyor. Bu kapsamda 
Van Büyükşehir Belediyesi ile Çatak 
Belediyemiz tarafından ortak yürü-
tülecek bir porje ile ilçe merkezinden 
geçen, adeta hastalık saçan ve hiçbir 
çalışma yapılmayan Çatak Çayı ıslah 
edilecek. Projede DSİ 17. Bölge Mü-
dürlüğü Çatak Çayı’nın belirli bölgele-
rinde istinat duvarı örecek. 

İLK ADIMLAR ATILDI

Çatak için büyük bir öneme sahip 
projenin ilk adımları ise atıldı. Beledi-

ye Başkan Vekili Akgül, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Murat Okan, DSİ 17. 
Bölge Müdürü Sami Güzel, DSİ 17. 
Bölge Müdür Yardımcısı Mahir Arslan, 
Çatak Çayı’nda istinat duvarlarının 
yapılacağı alanlarda incelemeler yap-
tı. Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı 
Asım Akgül, ıslah çalışmalarının yeni 
yapılacak olan İmam Hatip Lisesi dere 
tarafı, Çatak çıkışında Van Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılması dü-
şünülen park alanının olduğu bölge ile 
Van-Çatak karayolundaki bölümlerde 
yapılacağını söyledi.

EKİM AYINDA PROJE TA-
MAMLANACAK

Çatak Belediyesi tarafından Çatak 
Çayı yatağında sürdürülen çalışmala-

rı yerinde inceleyen Akgül, belediye 
olarak planladıkları ıslah çalışmaları-
nın DSİ tarafından 2017 ekim ayında 
tamamlanarak hayata geçirileceği müj-
desini verdi. Projeni tamamlanmasının 
ardından Çatak’ın nefes alacağını be-
lirten Akgül, Çatak halkının en güzel 
hizmete layık olduğunu söyledi.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI, KÖP-
RÜLER VE DİNLENME 
ALANLARI OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla Çatak’ın 
farklı bir güzelliğe bürüneceğine dik-
kat çeken Akgül, “Çayın istinat duvar-
larının tamamlanmasının ardından, fer-
forje korkuluk, aydınlatma çalışması 
ve çevre düzenlemeleri yapılarak este-

tik bir güzellik ortaya çıkarılacak. Islah 
çalışması sonrasında ise dere güzergahı 
boyunca yürüyüş yolları, dinlenme ve 
park alanları ile dere üzerindeki köp-
rüleri bitirerek bölgeyi tam bir cazibe 
merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. 
Çatak’ın tam merkezinde akan dereyi 
ıslah ederken aynı zamanda da turiz-
me kazandıracağız. Projemiz ilçemize 
şimdiden hayırlı olsun. Belediyemiz ve 
DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte 
yürüttüğümüz çalışma ile çevre ve in-
san sağlığı açısından tehlike arz eden 
dereler de ıslah edilmiş olacak DSİ 17. 
Bölge Müdürlüğümüze bu konudaki 
hassas çalışmaları nedeniyle teşekkür 
ediyorum” dedi.

Çatak’a hayat verecek 
MEGA proje

Belediye Başkan vekili Akgül’den, 
eğitim öğretim yılı ikinci dönem mesajı

Eğitimin insanın kendisine, çevresine fayda-
lı, vatanına sahip çıkan bireylerin yetiştiril-
mesi, toplumun kalkındırılmasını sağlayan 

en önemli unsur olduğunu belirten Belediye Başkan 
Vekili Akgül, şunları söyledi.

 “İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli ser-
mayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin yolu 
da eğitimden geçmektedir. Çocuklar bizim gelece-
ğimizdir. Geleceğimizi çağdaş ve modern bir tekno-
lojik sistemle hazırlamak, başta öğretmenlerimizin 
ve biz velilerin en önemli görevidir. Buda eğitimle 

öğretimle başarılır. Bugüne kadar Çatak’ın eğitim 
seviyesini daha yükseklere çıkarmak için destekleri-
mizi esirgemedik, bundan sonrada eğitime her zaman 
destek vereceğiz. Eğitimin her kademesinde kalitenin 
yükselmesi için yatırımlarımız hız kesemeden devam 
edecek. Eğitime hayatlarını adayan saygıdeğer öğ-
retmenlerimize, geleceğimizin güvencesi ve teminatı 
olan çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine sev-
gi ve başarı dileklerimi sunuyor. Yeni eğitim öğretim 
yılının tüm toplumumuz için hayırlı olmasını diliyo-
rum.”

Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül 2016-2017 Eğitim Öğretim 
Yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Çatak Belediye Başkan Vekili olarak atandıktan sonra Çatak’ı kalkındıracak ve cazibe merkezi haline getirecek kısa, 
orta ve uzun vadeli birçok projeyi planladık. Bu projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya başladık. 

Kısa vadeli projelerimizin 
en önemlisi gazetemizin 
manşetindeki mega proje-
miz olacak. Bu proje ha-

yata geçirildiğinde Çatak yeni bir çehreye 
bürünecek. İlçe merkezinden geçen Çatak 
Çayı üzerinde ve çevresinde 27  dönümlük 
arazide uygulanacak proje Van Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından uygulanacak 
projede DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ise be-
lirli bölgelerde istinat duvarları yapacak. 
İlk olarak Çatak Çayı’nın belirli bölgeleri-
ne istinat duvarı yapılacak.

VATANDAŞ HER TÜRLÜ 
ETKİNLİĞİNİ YAPABİLECEK

Büyük bir sosyal tesisin oluşturula-
cağı projede mesire alanları, çocuk oyun 
parkları, suni pist, koşu ve yürüyüş yolla-
rı, basketbol, voleybol futbol sahası, tenis 
kortu, konser ve kır düğünü yapılabilecek 
alanlar oluşturuacak.

Ayrıca kısa vadede hayata geçireceği-
miz projelerimiz arasında Bilgi Mahalle-
mizin 25 kilometrelik yolu Van Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yapılacak. 20-21 
Mayıs’ta Çatak Kanispi ceviz, bal, alaba-
lık festivalini yapacağız. Festivalde raf-
ting yarışmaları, yamaç paraşütü gösteri-
leri olacak. Esnaflar stand kurup ürünlerini  
tanıtıp satışını yapacak. Vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda sanatçı getirilip 
konser verilecek. İlçemizde bulunan tüm 
okullarımıza her yöreye ait Kafkas, zey-
bek horon, gibi kıyafetler diktirilerek Mart 
ayı içersinde teslim edilecek. Okullar Ha-
yat olsun projesi kapsamında piyano alın-
dı. Okullarımızın tüm eksikleri giderilerek 
her okula park alanı kurulacak.

TOKİ YAPILACAK

Eski Cezaevi’nin yerine gençlik mer-
kezi veya kapalı spor salonu kuracağız. Şu 
anda mevcut semt sahası yerine küçük sa-
nayi sitesi yapılacak. Bu projelerimizi de 
orta vadede hayata geçireceğiz. Toplamda 
3 kilometre olan jandarma karakolu ve 
yatılı bölge okulunun yolu sıcak asfaltla 
kaplanacak. İlçemizde ihtiyacı olan vatan-
daşlarımıza TOKİ ile anlaşarak konut yap-
tıracağız. Bunun için ön talepleri almaya 
başladık. Büyük bir talep var. Şu ana kadar 
2+1 evlere 80, 3+1 evlere ise 210 başvuru 
oldu. İlçe merkezinden TOKİ konutları-
nın yapılacağı alan arasındaki 1 

kilometrelik yolun standartları iyileştirile-
cek ve asfaltlanacak.  

BELEDİYEMİZİN 11 MİLYON 
LİRALIK BORCUNUN DETAY-
LARINI ARAŞTIRACAĞIM

Uzun vadede düşündüğümüz projeleri-
mizde Çatak İlçemizin geleceğine yatırım 
olacak. İlçemizin girişinden çıkışına kadar 
ana cadde üzerinde bulunan işyerleri ve 
evlerin dış cepheleri giydirilip boyanacak. 
İşyerlerini tabelaları standart olacak. Bu 

projemiz için kaynak bulabilirsek kısa va-
dede tamamlayacağız. Büyük okullar ve 
taşıma merkezlerine halı saha yapacağız.

Kayaboğaz Mahallesi’ne ilkokul, ye-
mekhane ile kapalı spor salonu yapacağız. 
Öte yandan belediyemizin 11 milyon bor-
cu var. Bununla ilgili bilgiyi ayrıntılı bir 
şekilde araştıracağım.

Başkandan müjdeler!

ATAK

Çatak Belediyesi Bülteni 
Adına İmtiyaz Sahibi

Çatak Belediyesi 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. 

Adres:  Adnan Menderes Mah.
Maraşal Fevzi Çakmak Cad. 

ÇATAK / VAN
Tel: 0432 512 28 91

www.catak.bel.tr
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Çatak’taki genç futbolculara 
2.Lig takımı talip oldu

FUTBOL KULÜPLERİNİN 
İLGİ ODAĞI OLDULAR

Çatak’ta Halk Eğitim Merkezi ta-
rafından 2 yıl önce açılan futbol okulu 
meyvelerini vermeye başladı. 2 yılda 
büyük mesafe kateden futbol okulun-
daki Çataklı genç yetenekler futbolcu 
arayışında olan kulüplerin ilgi odağı 
oldu. Nazilli Belediye Spor alt yapısın-

da değerlendirmek için Çatak Futbol 
Okulu’ndaki genç yetenekleri takibe 
aldı. Bu amaçla Çatak’a gelen Nazilli 
Belediye Spor Kulübü Menajeri Turan 
Sav, Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı 
Asım Akgül’ü ziyaret etti. Daha sonra 
halı sahada genç futbolcuların çift kale 
maçını izleyen Sav, 2 futbolcuyu takı-
mına katarken, 4 genç futbolcuyu da 
takip edeceklerini söyledi.

GENÇLERİMİZ BİZİ GU-
RURLANDIRDI

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı 
Asım Akgül, Çataklı gençlerin futbol 
kulüplerinin dikkatini çekmesinin ken-
disini gururlandırdığını belirterek,”-
Bizler elimizden geldiğince bu tür özel 
yetenekleri olan gençlerimize destek 
olmaya çalışacağız. İşin profesyoneller 

tarafından ele alınması ise son derece 
güzel bir durum. Bu yaşlarda işin ciddi 
şekilde eğitimini alarak profesyonelce 
yetişen gençlerimizi ilerde çok iyi yer-
lerde göreceğimize inanıyorum” dedi.

Aydın’ın Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren futbol takımı 
Nazilli Belediye Spor, Van’ın Çatak İlçesi’ndeki futbol okulunda eği-
tim gören genç futbolcularına talip oldu. Nazilli Belediye Spor için 
Çatak’a gelen Futbol Menajeri Turan Sav, 2 genç futbolcuyu beğe-
nirken, 4 futbolcuyu da takibe aldıklarını söyledi.

ÇATAK’TA                   ŞUBESI AÇILDI
Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım 
Akgül’ün katılımıyla Türkiye’nin 81 ilinde 
faaliyet gösteren A101 marketler zinciri-
nin şubesi açıldı.

Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak 
Caddesinde açılan A101 şubesinin açılışını Çatak Be-
lediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, 

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan yaptı. Açılışta konuşan 
Belediye Başkan Vekili Akgül, “Burada açılışını yaptığımız bu 
market ile Çatak’taki market çeşitliliği artmış oldu. Marketlerin 
çok olması, vatandaşlarımıza ürün alırken daha iyi daha ucuz ürü-
nü seçme hakkını kazandırıyor. Bu market Çataklı hemşerilerimi-
ze istihdam imkânı sağlayacaktır. Allah hayırlı işler nasip etsin. 
Çatak halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi. Açılış töreninin ardından 
vatandaş mağazaya akın ederek bol bol alışveriş yaptı.
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ÇATAK’IN DERELERİ
artık temiz akacak
Çatak Belediyesi tarafından Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Çatak Çayı’nı oluşturan Norduz ve Sor-
kin derelerinde temizlik çalışması başlatıldı. Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ün talimatlarıyla 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri adeta hastalık saçan dere yataklarında tonlarca çöp topladı.

 Özellikle kirliliğin yoğun olarak 
yaşandığı bölgelerde çalışma yü-
rüten ekipler kısa sürede derelerin 

çöpten arındırılacağını ifade etti. Yapılan 
çalışmalar hakkında açıklamada bulunan 
Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Ak-
gül,”Eskiden ilçemizin suyu son derece 
temizmiş. Büyüklerin anlattığına göre de-
reden bakraçlarla su çekilir ve içme suyu 
olarak kullanılırmış. Su son derece temiz, 
berrak ve sağlıklı olduğu için derede ya-
şayan endemik tür olan kırmızı benekli 
alabalıklar elle yakalanımış. Ancak şimdi 
ise ne yazıkki bu balıkların nesli tükenmek 
üzere. Bizler bunları duyunca kolları sıva-
yarak işe koyulduk. Dere yatağı temizle-
me çalışmalarımıza ilçe merkezinden ve 
su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden 
başladık. Çalışmalar çerçevesinde dere ya-
takları içerisinde birikmiş olan atık çöpler 
ve diğer malzemeler çıkarılarak kötü gö-
rüntü ortadan kaldırılacak ve derelerimiz 
berrak bir şekilde akacak. Bu anlayıştan 
hareketle ilçemizin daha yaşanabilir mo-
dern bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve 
ilçe sorunlarını çözüme kavuşturmak için 
çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” 
şeklinde konuştu.

Karla mücadele 
aralıksız sürüyor
Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü eki-
plerince başlatılan kar temizleme ve tuzlama 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çatak’ta etkili olan kar yağışı ardın-
dan belediye ekipleri ilçe merkezinde 
kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına 
hız verdi. Belediye Başkan Vekili Ak-
gül’ün talimatıyla, Fen İşleri Müdürü 
Metin Bayat tarafından vatandaşlardan 
gelen ihbar ve şikayetleri değerlendire-
rek anında müdahale ediliyor. Cumhu-
riyet Mahallesi, Adnan Menderes Ma-
hallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 
Atatürk Caddesi, Aras Sokak ve diğer 
mahallelerde kar temizleme çalışması 
yürüten belediye ekipleri, daha sonra 

mahalle ve ara yolları ulaşıma açarak va-
tandaşların mağdur olmasını engelliyor. 
Çalışmaları takip eden Belediye Başkan 
Vekili Hacı Asım Akgül, herhangi bir 
sorun yaşanmaması için titizlikle karla 
mücadele çalışmasını yürüttüklerini 
belirtti. Ana yollar ve vatandaşların 
yoğunlukta kullandığı yollara ön-
celik verdiklerini söyleyen Akgül, 
trafik akışının rahatlaması ile ara 
yolların temizliğine acil müdahale et-
tiklerini söyledi.
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Çatak’taki bütün okulların bakım 
ve onarımı için start verildi
Çatak’taki bütün okulların bakım 
ve onarımı için start verildi

TÜM OKULLARIN EKSİK-
LİKLERİ GİDERİLECEK

Van Valiliği tarafından Çatak 
Belediye Başkan Vekilliği’ne ata-
nan Hacı Asım Akgül, eğitime tam 
destek veriyor. 2016-2017 eğitim 
öğretim yılının ikinci dönemiyle 
birlikte okulların eksikliklerini İlçe 
Milli Eğitim Müdür Mehmet Salih 
Taş ve Belediye Başkan Yardım-
cısı Murat Okan ile birlikte tespit 
eden Başkan Vekili Akgül, bakım, 
onarım ve tadilat çalışmalarına hız 
verdi. Çocukların temiz ve bakım-
lı okullarda eğitim görmesini çok 
önemsediklerine dikkat çeken Ak-
gül, tadilatı yapılan bazı okullar-
da incelemelerde bulundu. Akgü, 
“Okullarımızın temizlik, boya ve 

tadilat işleri belediyemiz tarafından 
yapılacak. Belediye olarak eğitime 
tam destek veriyoruz. Çocukları-
mızın daha temiz ve bakımlı okul-
larda eğitim görmesini istiyoruz. 
İlçemizdeki tüm okul müdürleri, 
gerekli ihtiyaçlarını ilçe milli eği-
tim müdürlüğüne bildirmiştir. Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, 
okullarımizin taleplerini belediye-
mize raporları ile birlikte sunmuş. 
Biz de belediye olarak okullarımı-
zın durumunu göz önünde bulun-
durarak öncelik durumuna göre sı-
ralayıp planlama yaptık. Buna göre 
okullarımızın eksikliklerini en kısa 
sürede tamamlayıp çocuklarımızın 
temiz ortamlarda eğitim görmesini 
sağlayacağız” dedi.

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, göreve 

başladığı günden itibaren Çatak’ın eğitimini daha iyi se-

viyelere çıkarmak için seferberlik başlattı. Bu kapsamda 

Başkan Vekili Akgül’ün talimatıyla Çatak genelindeki okul-

ların tadilat, onarım ve bakım işleri tüm hızıyla sürüyor.

Çatak Belediyesi’nin 
yeni logosu

Yapılan çalışmalar sonrası farklı te-
malardan oluşan 5 ayrı logo ilçede-
ki esnaf, resmi kurumlarda çalışan 

personel ve sosyal medya üzerinden vatandaşlar-
la paylaşılarak oylama yapıldı. Yoğun katılımın 
olduğu oylamada, Çatak’ın endemik bitki örtüsü 
ve bu coğrafyada üretilen karakovan balı, ceviz 
ağacı, yine endemik bir tür olan kırmızı benek-
li alabalık ve Çatak Çayı kullanılarak tasarlanan 
logo en yüksek oyu alarak kullanılmaya başlandı.

 
AMACIMIZ ÇATAK’I MARKA ŞEHİR 
YAPMAK

 Logo çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Be-
lediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak’ı 

marka şehir özelliğine kavuşturma amacında ol-
duklarkını söyledi. Akgül, “Yeniliklerle dolu nice 
güzelliklerin başlangıcını inşallah yeni logomuz 
ile hayata geçireceğiz. Hedefimiz Çatak’ı, balı, 
cevizi, alabalığı, Kanispi’si ile marka bir şehir 
yapmaktır. Marka şehirlerin en önemli amaçla-
rından biri de kendi bölgesine, kendi yöresine 
özgü değerleri gün yüzüne çıkarmaktır. Halkımı-
zın seçmiş olduğu yeni yüz, yeni simge bu nite-
likleri son derece uyumlu bir şekilde yansıtmak-
tadır. Logomuza her seferinde bakıldığında yeni 
manaların çıkarılacağına da ben can-ı gönülden 
inanıyorum. Dolayısıyla marka şehir imzamızı 
yeniliklerle dolu logomuz ile başlatmış bulun-
maktayız” dedi.

Çatak Belediyesi kullanacağı yeni logosunu halkla 
birlikte belirledi. Belediye Başkan Vekili Hacı Asım 
Akgül’ün talimatlarıyla tasarlanan ve halk oylamasın-
da en yüksek oyu alan logo kullanılmaya başlandı.

Belediye Başkan Vekili Akgül el 
sanatları kursunu ziyaret etti

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Halk 
Eğitim Merkezi tarafından Adnan Menderes Mahalle-
si’nde açılan dekorati el sanatları kursunu ziyaret etti.

 
EĞİTİMİN VE ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile birlikte kurs merkezini 
ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Erkan Manto ve kursiyer bayanlar karşıladı. Burada 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto’dan kursta yapılan çalışma-
lar ile ilgili bilgi alan Akgül, Usta Öğretici Gülten Yılmaz ve kursiyerler 
tarafından yapılan çalışmaları inceleyip, kursiyerler ile bol bol sohbet 
etti. Ortaya çıkan çalışmaları oldukça beğendiğini ifade eden Akgül, 
“Eğitimin ve öğrenmenin yaşı yok. Çataklı bayanlarımızın yaptıkları 
güzel çalışmalar ile görmüş olduk. Belediye olarak kurslarımıza imkan-
larımız dahilinde destek olacağız. Hocamız Gülten hanımı ve kursiyer 
bayanlarımızı tebrik ediyor, bu imkanları sağlayan Halk Eğitim Müdürü 
Erkan Manto’ya da teşekkür ediyorum” dedi.
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 Genel Sekreter YAŞAR’dan   

Başkan Vekili AKGÜL’e anlamlı ziyaret
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, 

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ü ziyaret 

ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede gerçekleş-

tirilen çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yaşar, 

burada önemli mesajlar verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Mehmet Yaşar ilk olarak Ça-

tak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım 

Akgül’ü makamında ziyaret ederek yeni 

görevinde başarılar diledi. Yaşar burada 

yaptığı açıklamada, Büyükşehir Beledi-

yesi’nin Çatak’taki çalışmalarını yerinde 

görmek için geldiğini belirterek,”Her za-

man söylediğimiz gibi aynı alana hizmet 

eden iki kurumuz. Bu nedenle istişare 

halinde çalışmalar üretmek çok önemli. 

Hepimizin bildiği gibi birlikten kuvvet 

doğar. 980 milyonluk borca rağmen halka 

hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Başkan Vekili Akgül’ü ziyaretinin ar-

dından VASKİ ve itfaiye birimlerinde de 

inceleme yapan Genel Sekreter Yaşar il-

gililerden bilgi aldı. Çatak Belediyesinin 

son zamanlar üzerinde durduğu önemli 

projeler arasında yer alan oto park alanın-

da da incelemeler yapan Yaşar, projeyle 

ilgili bilgi aldı. Genel Sekreter Mehmet 

Yaşar’a Çatak gezisi sırasında AK Parti 

İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Bele-

diye Başkan Yardımcısı Murat Okan, Bü-

yükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı 

Azat Gültepe de eşlik etti.

Çatak Merkez Köprüsü 
yeni renkleriyle daha güzel

Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçenin 
en işlek köprüsünü kırmızı-beyaz renklere boyatarak 
üzerine Türk Bayrağı çizdirdi.

Çatak Belediye Baş-
kan Vekili Hacı 
Asım Akgül, gö-

reve başladıktan sonra ilçenin 
estetik görünümünü değiş-
tirmek için çalışma başlattı. 
Daha önceki belediye yöneti-
mi tarafından üç farklı renge 
boyanan Çatak Merkez Köp-
rüsü, Başkan Vekili Akgül’ün 
talimatlarıyla kırmızı-beyaz 
renklere boyanıp bazı yerlerine 
Türk Bayrağı çizildi. Yapılan 
çalışmayı yerinde inceleyen 
Başkan Vekili Akgül, “Göreve 
başladıktan sonra belediye ça-
lışanlarıyla sık sık toplantılar 

yaptık. Toplantılarda çalışanlar 
arasında görevlendirmeler ve 
programlar yapıldı. Belirlenen 
programlar dahilinde ilçemi-
zin daha estetik bir görünüme 
sahip olması için, ilçe merke-
zinde araç trafiğini sağlayan 
köprülerin paslanmış ve çirkin 
görüntüsünü yenileyerek, de-
ğiştirdik. Köprümüz yeni haliy-
le çok daha güzel bir görünüme 
sahip oldu. Halkımıza söz veri-
yorum, görevde olduğum süre 
zarfında ilçemiz için gerekli 
tüm ihtiyaç ve istekleri dikkate 
alıp çalışmalara ara vermeden 
devam edeceğiz” dedi.



Başkan Vekili Akgül, Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı 
Asım Akgül, göreve başladıktan 
sonra sorunların çözümü için top-
lumun her kesimi ile istişare top-
lantıları yapıyor. Bu kapsamda ma-
halle muhtarlarıyla bir araya gelen 
Akgül, muhtarlardan mahalleler-
deki sorunlarla ilgili rapor istedi.

Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül baş-
kanlığında belediyede yapılan toplantıya 
mahalle muhtarları ile Ak Parti İlçe Başkanı 

Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, 
İdari Mali Hizmetler Müdürü Sıddık Çakı, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur ve 
Fen İşleri Müdürü Metin Bayat katıldı. Toplantıda konu-
şan Başkan Vekili Akgül, muhtarların yönetimdeki öne-
mine dikkat çekti.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Sorunları çözme konusunda muhtarlarla birlikte ha-
reket edeceklerine dikkat çeken Akgül, sorunların tespi-
ti için belediye olarak anketler yaptırdıklarını ifade etti. 
Muhtarlardan mahallelerindeki sorunlarla ilgili rapor 
hazırlamalarını isteyen Akgül, her mahalleye eşit hizmet 
götüreceklerini vurguladı. 2017 yılı içersinde Çatak’ta 
hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hak-
kında bilgi veren Akgül, “Belediye olarak halkımızın hu-

zur ve refahını yükseltmek için gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. Hizmetlerimizi en güzel şekilde yerine ge-
tireceğiz. Geçmişte ne yapılmış onları bilemeyiz. Fakat 
bundan sonra eksik kalan hangi hizmetler varsa onları 
en güzel şekilde tamamlayacağız. Sizlerin de istek ve 
önerileriyle yapılacak olan işleri ve çalışmaları belirle-
yip yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Çatak’a hayırlı 
ve güzel hizmetler yapmak bize nasip olur”dedi.

SİYASİLER OLARAK MUHTARLARIMIZIN 
HİZMETİNDEYİZ

Akgül’ün konuşmasının ardından söz alan AK Parti 
İlçe Başkanı Tahsin Babur ise, siyasiler olarak muhtar-
ların hizmetinde olduklarını belirterek,”Biz birbirimizle 
varız. Biz siyasiler olarak yapabileceğimiz her çalışma 
için muhtarlarımızın hizmetindeyiz. Hepimiz kardeş 
olarak birbirimizi kucaklayacağız. Bana gelen her soru-
nu gerekli mercilere ulaştıracağım. Hiçbirinizin bir şüp-
hesi olmasın. Bana ne düşüyorsa en iyi şekilde yerine 
getireceğim “ dedi. Toplantı sonunda söz alan muhtarlar 
ise ilçe yönetimine ve kalkınmasına katkı sunmak için 
her türlü fedekarlığı yapacaklarını ve bu tür toplantıla-
rın çok faydalı olacağını belirtti.

Muhtarlardan Sorunlarını 

ATAK
http://www.catak.bel.tr� �Yıl:�1    Sayı:1   Şubat 2017  - Ücretsizdir

RAPOR HALİNDE İSTEDİ


