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Çatak festivalle 
şenlenecek
Çatak’ta baharın gelmesiyle birlikte festival heyecanı yaşanıyor. Çatak 
Belediyesi tarafından düzenlenecek Kanisipi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa 
Festivali için geri sayım başladı. Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı 
Asım Akgül, festivalin yapılacağı alanda inceleme yaparak, bu yılki 
festivalin geçmiş yıllara göre çok daha renkli geçeceğini söyledi.

ÇATAK BALINI, ALA-
BALIĞINI VE CEVİZİNİ 
TANITACAK

Van-Çatak karayolu üzerinde 
bulunan ve heryıl Nisan ayının 
sonlarında başlayıp Mayısın Ha-
ziran ayı başına kadar kayalıklar-
dan akan Kanisipi suyunun bu-
lunduğu bölgede 20-21 Mayıs’ta 
yapılacak festival için hazırlıklar 
yapılıyor.

AKGÜL FESTİVAL ALA-
NINDA İNCELEME YAPTI

Daha önceki yıllarda yapılan, 
Van ve ilçelelerinden vatandaşla-
rın büyük ilgi gösterdiği festival 
öncesi Belediye Başkan Vekili 
Kaymakam Hacı Asım Akgül, 
berabarindeki Başkan Yardımcı-
sı Murat Okan ve AK Parti İlçe 
Başkanı Tahsin Babur ile birlikte 
festival alanında inceleme yaptı.

HABERİ

7
’DE

Çatak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutla-
malarda konuşan Belediye Başkan Vekili Kay-
makam Hacı Asım Akgül, “23 Nisan Türklerin 
çocuk günüdür” dedi.  HABERİ 5’TE

Çatak’ta

coşkusu23 Nisan

Başkan Vekili Akgül kilim 
dokuyup yemek pişirdi
Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, İş-Kur 
bünyesinde açılan halı dokuma kursunda incelemelerde bulundu. Bu-
rada bir halı tezgâhının başına geçen Akgül, ilmek ilmek kilim dokudu. 

Göreve başladığı günden beri vatandaşla iç içe olan 

ve yaptığı hizmetlerle Çataklıların gönlüne taht ku-

ran Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 

Akgül, ilçede yeni açılan ve 5 ay sürecek olan kurs-

ları ziyaret etti. İlk olarak İş-Kur bünyesinde beledi-

ye binasında açılan ve 100 kadın kursiyeri bulanan 

kilim dokuma atölyesini ziyaret eden Akgül, öğreti-

cilerden kurs hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle bol 

bol sohbet eden Akgül, büyük bir emekle dokunan 

kilimleri yakından inceledi. HABERİ 3’TE

Yetim ve öksüzlere 

bayram gibi gezi

Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak organizasyonunda 
yetim ve öksüz öğrenciler 2 ayrı grup halinde bayram gibi bir gün 
yaşadı. Program kapsamında bir grup öğrenci Van Valisi İbrahim 
Taşyapan’ı ziyaret ederken, bir grup öğrenci İl Jandrama Komutanı 
Albay Yüksel Oğuz’u ziyaret etti. Öğrenciler, program kapsamında 
alışveriş yapıp, yemek yiyip Van Gölü’nde tekne turu atarak Akda-
mar Adası’nı gezdi.                                        HABERİ 5’TE

AK Parti’den Çatak’a 

‘EVET’ için teşekkür 
ziyareti

Çatak belediyesinde 

bir yenilik daha:

“Hoş geldin Bebek”

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halkoylama-
sında Çatak’ta evet oy oranındaki artıştan 
dolayı AK Parti Van Milletvekili Burhan 
Kayatürk başkanlığında bir heyet Çatak’a 
teşekkür ziyaretinde bulundu.      10’DA

Çatak Belediyesi ilçede 
bir yeniliğe daha 

imza atarak dünyaya 
yeni gelen çocukların 

ailelerine yar-
dım amaçlı 

“Hoş geldin 
Bebek” 

ekibi kurdu.     
3’TE
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B A Ș K A N ’ D A N

Değerli Çataklı hemşehrilerim..

Gazetemizin 4’ncü sayısı da çıktı. 
Gazetemizde, yaptığımız ve yapaca-
ğımız hizmetleri sizlere ulaştırıyoruz. 
Ama Çatak bahara çok renkli giriyor. 
Gazetemizin bu sayısının manşetinde-
ki haberde olduğu gibi, Çatak heye-
canla festivali bekliyor. Kanisipi’de 
yapılacak festivalle ilçemiz şenlene-
cek. Bu festival ilçemizin tanıtımı 
açısından birçok şey kazandıracak. En 
önemlisi de festival ilçemizde huzur 
ve güvenin bir göstergesi olacaktır. 
Biz festivalimizin en iyi şekilde geç-
mesi için büyük bir çaba içersindeyiz. 
Bu yıl çok farklı bir festivali halkımı-
za sunacağız. 

PROJELERİ HAYATA GE-
ÇİRİYOR YENİ PROJELE-
RE KAYNAK SAĞLIYORUZ

Çatak’ın hakettiği yere gelebilmesi 
ve eksik kalan hizmetleri alması için 
hergün yeni projeler hazırlayıp haya-
ta geçiriyoruz. Bu anlamda Hoşgeldin 
Bebek adı altındaki proje vatandaş-
larımıza verdiğimiz katkıdan dolayı 
hem bizi hemde yeni doğum yapmış 
anneleri ve aileleri çok memnun edi-
yor. Diğer taraftan birçok yeni proje-
mizi hayata geçirebilmek için kaynak 
arayışı içersindeyiz. Özellikle Anka-
ra’nın Sincan Belediyesi başta olmak 
üzere ilgili kurumlar bize birçok ko-
nuda kaynak sağlıyor. Bundan dolayı 
hepsine teşekkür ediyorum.

KİLİMLERİMİZ MARKA, 
DÜNYAYA AÇILMALI

Çatak’ta önemli bir kültürel değer 
var. Çatak’ın kilimleri bu bölgeye has 
bir kültür. Marka olan bu kilimciliğin 
geliştirilmesi için çok büyük bir çaba 
gösteriyoruz. Kurslarımız açıldı. Bu-
rada çalışan kadınlarımız hem aile 
ekonomilerine katkı sunuyor, hemde 
çok önemli bir meslek sahibi oluyor-
lar. Biz belediye olarak bu işi profes-
yonel olarak yapacak ve pazarlayacak 
bir girişimci istiyoruz. Bu konada bir 
adım atacak girişimciye her türlü des-
teği vermeye hazırız. Profesyonel bir 
girişimcilikle Çatak’ın meşhur el do-
kuma kilimleri dünyaya tanıtılacaktır.

ELEKTRİĞİMİZİ KENDİMİZ 
ÜRETİYORUZ

Belediye olarak atıl durumda olan 
güneş paneli enerji santralini yeniden 
faal hale getirdik. Günlük 150 kilovat 
elektrik enerjisi üreten bu santral sa-
yesinde belediyemiz VEDAŞ’a elekt-
rik parası ödemeyecek. Ama bizim 
hedefimiz bu satrali büyüterek ilçenin 
tamamını burdan elde ettiğimiz enerji 
ile beslemek. Yani Çatak ilçesi kendi 
enerjisini kendisi üreterek milli ser-
mayeye katkı sunacak.

Bahara festivalle 
merhaba diyeceğiz

Hacı�Asım�Akgül
Çatak Belediye Başkan Vekili
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Başkan Vekili Akgül kilim 
dokuyup yemek pişirdi
Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, İş-Kur bünyesinde açılan halı dokuma kur-
sunda incelemelerde bulundu. Burada bir halı tezgâhının başına geçen Akgül, ilmek ilmek kilim dokudu. 

Göreve başladığı günden beri vatandaş-
la iç içe olan ve yaptığı hizmetlerle Çatak-
lıların gönlüne taht kuran Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, ilçede 
yeni açılan ve 5 ay sürecek olan kursları zi-
yaret etti. İlk olarak İş-Kur bünyesinde bele-
diye binasında açılan ve 100 kadın kursiyeri 
bulanan kilim dokuma atölyesini ziyaret 
eden Akgül, öğreticilerden kurs hakkında 
bilgi aldı. Kursiyerlerle bol bol sohbet eden 
Akgül, büyük bir emekle dokunan kilimleri 
yakından inceledi.

ÇATAK KİLİMLERİNİ DÜNYA 
TANISIN 

Kilimlerin büyük emeklerle dokunduğu-
nu belirten Başkan Akgül, bir kilim doku-
ma tezgâhının başına geçerek kursiyerlerle 
birlikte ilmek ilmek kilim dokudu. Kurs 
sonunda en güzel kilim yarışması düzenle-
yeceklerini belirten Akgül, birinciyi ödül-
lendireceklerini ifade etti.  Çatak’a özgü 
kilimlerin dünyaya tanıtılması gerektiğini 
belirten Akgül, “Yeni sanayi sitesinde açı-
lacak bir kilim atölyesine girişimci olması 
halinde her türlü desteği vereceğiz. Kilim-
lerimizin dünya pazarına girmesini istiyo-
rum” dedi.

Daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü bün-
yesinde açılan ve 50 kursiyeri bulunan ahşap 
oymacılığı ve aşçılık kurslarını ziyaret eden 
Akgül, kursiyerleri yakından izledi. Özellik-
le aşçı kursiyerlerle yemeklerin püf noktası-
nı konuşan Akgül, burada da bir tencerede 
yapılan yemeğin salçasını, tuzunu, baharatı-
nı ekledi. Akgül, bir süre yemeği karıştırdık-
tan sonra kurstan ayrıldı. Kurs ziyaretlerin-
de Başkan Vekili Kaymakam Akgül’e Halk 
Eğitim Müdürü Erkan Manto ve Belediye 
Başkan Vekili Murat Okan eşlik etti.

Çatak Belediyesi ilçede bir 
yeniliğe daha imza atarak 
dünyaya yeni gelen ço-
cukların ailelerine yardım 
amaçlı “Hoş geldin Bebek” 
ekibi kurdu. 

Göreve geldiği günden itibaren 
vatandaşların her sorunuyla 

yakından ilgilenen Çatak Beledi-
ye Başkan Vekili Kaymakam Hacı 
Asım Akgül’ün talimatıyla yeni 
doğum yapan anneler oluşturulan 
“Hoş geldin Bebek” ekibi tarafın-
dan evlerinde ya da hastanede zi-
yaret edilerek yardım paketi verili-
yor. Bu kapsamda Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül 
ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Murat Okan, SYDV Müdürü Aydın 
Babur Korulu Mahallesi’nde otu-
ran ve Çatak Devlet Hastanesi’nde 
yeni doğum yapan Süheyla Puli ve 
Nazenin Temel’i ziyaret etti.

HEDİYE PAKETİNDE ÇO-
CUĞUN TÜM İHTİYAÇLARI 
VAR 

Hastanede doktorlar tarafından 
karşılanan Akgül ve beraberinde-
kiler, ailelere hayırlı olsun dilekle-
rinde bulunduktan sonra bir be-
beğin ve annenin tüm ihtiyaçlarını 
içinde bulunduğu hediye paketini 
verdiler. Belediye Başkan Vekili 
Kaymakam Akgül, sosyal devletin 
yaşamın her anında olduğunu 
belirterek, “Bizler sosyal devlet 
anlayışı gereği doğumdan başlayıp 
yaşamın her anında vatandaşımı-
zın yanındayız. Hoş geldin bebek 
uygulamasıyla da bunu gösterdik. 
Doğum sonrası ailelerin birçok 
ihtiyacı oluyor. Bir nebze olsun bu 
ihtiyaçlara cevap vermek bizi mut-
lu ediyor” dedi.

Çatak belediyesinde 
bir yenilik daha:

“Hoş geldin 
Bebek”

Çatak’taki okullara yöresel 
kıyafetler dağıtıldı

Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül tarafından sosyal ve kül-
türel faaliyetler kapsamında ilçedeki 17 okula yöresel folklor kıyafetleri alındı. Çeşitli 
yörelere ait 200 kıyafet yapılan törenle öğretmenlere teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün talebi üzerine, 

Halk Eğitim Merkezi tarafın-
dan temin edilen kıyafetlerin 
tanıtımı ve dağıtımı Atatürk 
İlkokulu konferans salonunda 
yapıldı. Tanıtım törenine Bele-
diye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, Eşi Demet 
Akgül, Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet Salih Taş, Halk Eği-
tim Müdürü Erkan Manto, 
SYDV Müdürü Aydın Babur, 
okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler katıldı. 
Dağıtımdan hemen sonra yö-
resel kıyafetleri giyen öğren-
ciler, halk oyunları gösterisi 
yaptı. Programda konuşan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

Salih Taş, “Talebimizi kırma-
dan kıyafetlerimizin alınması-
na vesile olan Belediye Baş-
kan Vekili Kaymakamız Hacı 
Asım Akgül’e, kıyafetlerin se-
çimini ve dağıtımını organize 
eden Halk Eğitim Müdürümüz 
Erkan Manto’ya, oyunlarını 
sergileyen öğrencilerimize te-
şekkür ederim” dedi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan başlatılan “Okul Öncesi Din 
Öğretimi Projesi” çerçevesinde 
Çatak Müftülüğünce 4–6 yaş 
grubu Kuran kursunda minikler 
Kuran öğreniyor. Kursta Kuran 
okumayı öğrenen miniklerden 
Nurefşan’a Çatak Belediye Baş-
kan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül törenle taç giydirdi. 

Uygulanan program çerçevesinde 
Kuran-ı Kerim, namaz kılma, sure ez-

berleme, hadis ezberleme Esma-ül Hüsna 
ve Peygamberimizin hayatı gibi temel 
dini bilgiler çocuklara öğretiliyor. Ayrıca 
çocukların sosyal gelişiminde etkili olan 
değerler eğitimi ve sosyal etkinlikler de 
kurs süresince veriliyor. 

MİNİK NUREFŞAN’A TAÇ 
GİYDİRİLDİ

Kuran kursu meyvelerini de vermeye baş-
ladı. Kursta Kuran okumayı öğrenenlere 
de törenle taç giydiriliyor. Bu kapsamda 
5 yaşındaki Nurefşan Şahin eğitimler 
sonucunda Kuran’ı okuyan 5’inci öğrenci 
oldu. Şahin için de kursta taç giyme töreni 
yapıldı. Törene Belediye Başkan Vekili 
Kaymakam Hacı Asım Akgül, Eşi Demet 
Akgül, Çatak İlçe Vaizi İbrahim Halil Çatar, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Taş, kurum 
amirleri ve öğrenci velileri katıldı. Törende 
Başkan Vekili Akgül’ün taç giydirdiği minik 
Nurefşan’ın eline Başkan Vekili Kaymakam 
Akgül’ün eşi Demek Akgül ise kına yaktı. 
Burada konuşan Başkan Vekili Akgül, kurs 
sayesinde çocukların küçük yaşlarda Ku-
ran okumayı, İslam’ın temel prensiplerini 
ve bir Müslüman’ın nasıl yaşaması ge-
rektiğini uygulamalı olarak öğrendiklerini 
belirterek, “Gayemiz istikbalimizin temi-
natı olan çocuklarımızın şahsiyetlerini bul-
maya başladığı dönemde onları Kuran ile 
tanıştırmaktır. Milli, manevi değerlerimizi, 
kültürel değerlerimizi, onlarla paylaşmak 
ve vatana, millete, anne ve babalarına, 
bütün insanlığa hayırlı evlatlar olarak ye-
tişmelerini sağlamaktır” dedi. 

Tören Kuran’ı Kerim ve öğrencilerin ilahi 
okumasıyla son buldu.

Çatak’ta Minikler 
Kuran ÖğreniyorBaşkan Vekili Kay-

makam Akgül’e zi-
yaretinde AK Parti 

İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe 
Müftüsü İlhan Günay, Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Murat 
Okan, SYDV Müdürü Aydın 
Babur, İlçe Gıda ve Tarım Mü-
dürü Mehmet Raci Selçuk ve 
müftülük personeli eşlik etti. 
Başkan Vekili Akgül ve yetki-
lilerin ziyareti hastalara moral 
oldu. Akgül ve beraberindeki-
ler, girdikleri servislerde yatan 
hastalarla bol bol sohbet edip 
gül ve kitap hediye etti. Kutlu 
Doğum haftası nedeniyle böyle 
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini 
belirten Başkan Vekili Akgül, 
“Kutlu Doğum haftası denil-
diğinde, Hazreti Peygamberi 
anmak, daha da önemlisi onu 
anlamak, onun temsil ettiği 
değerlerin bütününü tanımak 
ve hayatımızda uygulayabil-
mek çabası akla gelir. Nitekim 
Peygamber Efendimiz (SAV) 

hasta ziyaretine büyük önem 
vermekteydi. Bizlerde bu vesi-
leyle hastaların, refakatçilerin 
ve hastane çalışanlarının Kutlu 
Doğum Haftası’nı tebrik ettik. 
Yatan tüm hastalara acil şifa 
diliyor, hastaların dualarının 

kabul olması vesilesiyle on-
lardan hayır duaları bekli-
yoruz. Hastanemiz Başheki-
mi Dr. Gökhan Çalışkan’a ve 
hastane personeline yapmış 
oldukları ev sahipliğinden do-
layı teşekkür ederiz” dedi.

Akgül, Kutlu Doğum 
Haftası’nda hastaları  
ziyaret etti
Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, Kutlu Doğum Haftası ne-
deniyle Çatak Devlet Hastanesinde yatan 
hastaları ziyaret edip gül ve kitap hediye etti.

Güneş enerjisi panelleriyle 
belediyenin elektriği üretiliyor
Çatak Belediyesi bundan sonra kendi elektriğini kendisi üretecek. Belediyenin 2012 yılında 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı projesiyle kurduğu ve atıl durumda olan günlük 150 kilovat-
lık elektrik enerjisi üreten güneş enerjisi santrali yapıldı. 

Van’ın Çatak İlçesi’nde 800 bin 
TL’ye kurulan santralden be-
lediye yıllık yaklaşık 150 bin 

TL gelir elde edecek. Kurulduktan sonra 
TEDAŞ ile yaşanan sorunlardan dolayı bir 
türlü istenilen performansta çalıştırılama-
yan santralin faaliyete geçirilmesi için Be-
lediye Başkan Vekilliğine atanan Kayma-
kam Hacı Asım Akgül, Başkan Yardımcısı 
Murat Okan ile Fen İşleri Müdürü Erdoğan 
Babur’u görevlendirdi. Yapılan inceleme-
nin ardından santral kısa sürede üretime 
başladı. 

HEDEF İLÇENİN ELEKTRİK 
ENERJİSİNİ ÜRETMEK 

Elde edilen enerji, sokak lambaları, arıt-
ma tesisleri, hizmet binaları ve depolarda 
kullanılacak. 20 yıl elektrik üretecek siste-
min geliştirileceğini belirten Belediye Baş-
kan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, 

“Bu sistemi daha da geliştirip büyüterek 
ilçenin enerji ihtiyacını karşılamayı amaç-
lıyoruz. Günlük kapasiteyi 1000 kilovata 
yükseltirsek bunu başarabiliriz. Bu yönde 
çalışmalarımız var. En kısa sürede bunu da 
hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
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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
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Yetim ve öksüzlere 
bayram gibi gezi

Bu yıl ikincisi düzenlenen gezi progra-
mı kapsamında 144 öğrenci Çatak’ta evle-
rinden alınarak araçlarla Van’a getirildi. Bir 
grup öğrenci ilk olarak Van Valisi İbrahim 
Taşyapan’ı makamında ziyaret etti. Vali 
Taşyapan, öğrencilerle tek tek yakından il-
gilenerek bol bol sohbet etti. Vali Taşyapan, 
ziyaretine gelen 144 öğrenciye çeşitli hedi-
yeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KEYİFLERİNCE ALIŞVERİŞ YAP-
TILAR

Vali Taşyapan’ı ziyaret eden öğ-
renciler, program kapsamında Be-
lediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Salih Taş, 
SYDV Müdürü Aydın Ba-
bur ve Halk Eğitim Mü-
dürü Erkan Manto ile bir-
likte Van kahvaltısı yaptı. 
Daha sonra AVM’yi gezen 
öğrenciler kaymakamlık ta-
rafından kendilerine verilen 
150 TL’lik hediye çekiyle 
alışveriş yapma keyfini 
yaşadılar. Öğlen yemeği 
yiyen öğrencilerin prog-
ramlarını Van Gölü’nde 
tekne turu atıp Akdamar 
Adası gezisiyle tamam-
ladı. 

Çatak 
belediyespor’a 

yeni tesis
Çatak Belediye Başkan Veki-
li Kaymakam Hacı Asım Ak-
gül’ün talimatıyla Çatak beledi-
yespor yeni tesisine kavuşuyor.

Göreve geldiği günden itibaren 
spora büyük önem veren Çatak Be-
lediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, Çatak beledi-
yespor’un daha kurumsal bir kulüp 
olması için yeni bir çalışma başlat-
tı. Belediye binasının bodrum katı-
nın tadilattan geçirilerek Çatak be-
lediyespor’a sosyal tesis yapılması 
kararlaştırıldı. Bunun üzerine yapı-
lan incelemelerin ardından Çatak 
belediyespor için yapılacak tesisin 
alt yapısı tamamlandı. Kısa sürede 
hizmete girmesi planlanan tesis-
te; sporcular için duşlar, soyunma 
odaları, dinlenme odaları, malze-
melik ve sporcuların boş vakitle-
rini değerlendirebilecekleri sosyal 
alanlar olacak.

ZIRHLI ARAÇLARA BİNİP NAR-
KOTİK KÖPEKLERİN GÖSTERİ-
SİNİ İZLEDİLER

Program kapsamında ikinci grup 
öğrenciler ise İl Jandarma Komu-

tanı Albay Yüksel Oğuz’u 
makamlarında ziyaret etti. 
Komutanlarla bol bol keyifli 
bir sohbet eden öğrenciler, 

daha sonra zırhlı araç-
lara bindirilerek tur 
attırıldı. Öğrencilerin 
en heyecanlandığı 
anlar ise jandarmanın 

narkotik köpeklerinin 
gösterisi oldu. 

ANNE VE BABA EKSİKLİĞİNİN 
GİDERİLMESİ AMAÇLANDI

Gezi programı ile ilgili konuşan Baş-
kan Vekili Kaymakam Akgül, çocukların 
özgüveninin arttırılması açısından gezi-
nin çok önemli olduğunu söyledi. Akgül, 
“Gezimize katılan çocukar, daha önce 
görmedikleri yerleri dolaşarak farkıl bir 
deneyim kazandılar. Yaşadıkları yerden 
uzaklaşarak bir nebze de olasa güzel bir 
gün yaşatmaya çalıştık. Bundan dolayı 
yaşadıkları mutluluk gözlerinden belli 
oluyordu. Bir ömür unutamayacakları, 
ilerde hatırlayacakları hoş bir anı birak-
mayı amaçladık. Kaymakamlığın projesi 
sayesinde bu çocuklarımız tam bir bay-
ram yapma imkanı buldular.”

Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül Şehit Güvenlik Korucu-
su Ali Ogün parkında incelemeler yaparak eksikleri tespit etti.

Başkan Vekili Akgül 
beraberindeki yardımcısı 
Murat Okan ile Ankara’nın 
Sincan Belediyesi tarafın-
dan gönderilen ve Şehit Gü-
venlik Korucusu Ali Ogün 
parkına çocuklar için kuru-
lan oyun parkında incele-

meler yaptı. Başkan Akgül, 
parkta yapılacak çevre dü-
zenlenmesi, yeşillendirme 
ve dikilecek çiçekler hak-
kında Yardımcısı Okan’dan 
bilgi alırken, tespit ettiği 
eksiklerin biran önce ta-
mamlanmasını istedi.

Başkan Vekili 
Akgül, çocuk 
parkında 
inceleme yaptı

Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün ortak organizasyonunda yetim ve öksüz öğrenciler 2 ayrı 
grup halinde bayram gibi bir gün yaşadı. Program kapsamında bir grup öğrenci 
Van Valisi İbrahim Taşyapan’ı ziyaret ederken, bir grup öğrenci İl Jandrama Komu-
tanı Albay Yüksel Oğuz’u ziyaret etti. Öğrenciler, program kapsamında alışveriş 
yapıp, yemek yiyip Van Gölü’nde tekne turu atarak Akdamar Adası’nı gezdi.
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Çatak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda konu-
şan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, “23 Nisan Türklerin çocuk günüdür” dedi.  

23 Nisan kutlama törenleri 
kapsamında yapılan et-
kinlikler kaymakamlık 

önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıra-
kılmasıyla başladı. Program daha sonra 
Çatak Yatılı Bölge Okulu bahçesinde 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla devam etti. Programa Çatak Be-
lediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı 
Asım Akgül, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komuta-
nı Umut Düzerdik, İlçe Emniyet Amiri 
Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı 
Tahsin Babur, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Murat Okan, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim 
Müdürü Erkan Manto, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİ-
LERİ İGİYLE İZLENDİ

Programda farklı okullar-
dan öğrenciler çeşitli gös-

teriler yaptı. İlk olarak Sevgi 
Anaokulunun minik öğrenci-

leri ront gösterileri sundu. Gü-
nün anlam ve önemini belirten 

kompozis- yon ve şiirle-
rin okunma-

sı sonrası, öğrencilerin 23 Nisan için özel 
hazırladıkları koro ile beraber beden eği-
timi öğretmenleri tarafından hazırlanan 
aerobik gösterisi izleyenler tarafından 
büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Müdür-
lüğü ekibinin folklor gösterisi, çuval ya-

rışması ve yoğurt yeme yarışmaları 
kutlamalara renk kattı. Programda 
ayrıca ilçede okullar arası yapılan 
satranç turnuvasında dereceye gi-

renlere ödülleri verildi.

23 NİSAN TÜRKLERİN ÇO-
CUK GÜNÜDÜR

Programda konuşan Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nın çok önemli bir bayram olduğu-
nu belirterek,”23 Nisan Milli Bayramı 
TBMM’nin açılışının birinci yılından 
itibaren kutlanmaya başlandı. Bu bayram 
tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş. 
Ancak Türkler için ayrı bir önemi var. 
Bu bayram Türklerin çocuk günüdür. 
Atatürk bu bayramı çocuklara hediye et-
miştir. Öncelikle bu programı hazırlayan 
ve ilçemizdeki okullarda program yapan 
çocuklarımızın sonra da bütün dünya ço-
cuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

Çatak’ta

coşkusu23 Nisan
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Çatak festivalle 
şenlenecek
Çatak’ta baharın gelmesiyle 
birlikte festival heyecanı yaşa-
nıyor. Çatak Belediyesi tara-
fından düzenlenecek Kanisipi 
Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa 
Festivali için geri sayım başladı. 
Belediye Başkan Vekili Kayma-
kam Hacı Asım Akgül, festivalin 
yapılacağı alanda inceleme ya-
parak, bu yılki festivalin geçmiş 
yıllara göre çok daha renkli ge-
çeceğini söyledi.

ÇATAK BALINI, ALABALIĞINI 
VE CEVİZİNİ TANITACAK

Van-Çatak karayolu üzerinde bulunan 
ve heryıl Nisan ayının sonlarında başlayıp 
Mayısın Haziran ayı başına kadar kayalık-
lardan akan Kanisipi suyunun bulunduğu 
bölgede 20-21 Mayıs’ta yapılacak festival 
için hazırlıklar yapılıyor. Van’ın doğal 
güzelliğiyle bilinen önemli mekanların-
dan biri olan Kanisipi’deki festivale bu 
yıl sürpriz sanatçıların katılacağı ve farklı 
etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Çatak, 

festivalde doğal güzelliğinin yanında ba-
lını, cevizini ve alabalığını tanıtacak.

 AKGÜL FESTİVAL ALANIN-
DA İNCELEME YAPTI

Daha önceki yıllarda yapılan, Van ve 
ilçelelerinden vatandaşların büyük ilgi 
gösterdiği festival öncesi Belediye Baş-
kan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, 
berabarindeki Başkan Yardımcısı Murat 
Okan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin 
Babur ile birlikte festival alanında incele-

me yaptı. Başkan Vekili Akgül, festivalde 
hiçbir aksaklığın yaşanmaması için gere-
ken tüm tedbirlerin alınacağını söyle-
di. Akgül, esnafların stand açacağı 
bölgelerin özenle hazırlanacağını 
belirterek,”Bu yıl çocuklar için de 
sürpriz yaptık. Festival alanında bü-
yükler, davul zurna ve müzikler eşliğin-
de eğlenirken, çocuklar da kendileri için 
kurulacak şişme oyun parkında doyasıya 
eğlenecek. Bu festival ilçemize renk kata-
cak. Bu yılki festivale vatandaşlarımızın 
büyük bir ilgi gösterecektir” dedi.
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Çatak Belediyesi tarafından 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği 
düzenledi. Çatak Belediye Başkan Vekili 

Kaymakam Hacı Asım Akgül de çocuk-
larla birlikte uçurtma uçurarak onların 

heyecanına ortak oldu.

Çatak’ta gökyüzü 
uçurtmalarla 

renklendi

Adnan Menderes Mahallesi’nde gerçekleştirilen et-
kinliğe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül, Eşi Demet Akgül ve çocukları, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Salih Taş, AK Parti İlçe Başkanı Tah-
sin Babur ile çeşitli okullardan yüzlerce çocuk katıldı. 
Rüzgârla birlikte minik ellerden havalanan rengârenk 
uçurtmalar gökyüzünü de renklendirdi. Şenliğe katılan 
başta Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım 
Akgül ve beraberindeki protokol üyeleri ve aileler de 
çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak onların sevincini 
birlikte yaşadı.

Miniklerden

Okuma 
bayramı 
Çatak İlçesi’ndeki Şehit Sey-
van Yavuz İlkokulu birinci sınıf 
öğrencileri için okuma bayramı 
düzenledi.

Çatak Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen ‘Yaşasın Oku-
yorum’ okuma bayramına, Çatak Belediye 
Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK 
Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürü Şük-
riye Ersari, Belediye Başkan Yardımcısı Murat 
Okan, Halk Eğitim Müdürü Erkan Manto, okul 
müdürleri, öğretmenler, veliler ve  öğrenciler 
katıldı.

HEYECANLARI GÖZLERİNDEN 
OKUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan programın sunuculuğunu birinci 
sınıf öğrencileri Mustafa Vahit Kuncu ile Ecrin 

Balka yaptı. Program, miniklerin 
‘sayıların dili’ ‘organların 

dili’, ‘penguen dansı’ ve 
tüm yörelerin halk oyunla-

rını sergiledikleri sahne gös-
terisiyle devam etti. Minikler 

son olarak Türkiye’nin tüm 
bölgelerini birleştirerek oluş-
turdukları Türkiye haritasıyla 

büyük alkış topladı. Okuma 
bayramında okumayı 

yeni öğrenen minikle-
rin sevinci yüzlerine 
yansıdı. 

Miniklerin yap-
tığı gösterileri çok 
beğendiğini belirten 
Belediye Başkan 

Vekili Kaymakam 
Akgül, etkinliği hazır-
layan okul idaresini, 
öğretmenleri ve mi-
nikleri tebrik etti.
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Şehit güvenlik korucusu 

taziye ziyareti
Sancar’ın ailesine

Çatak’ın Kaçit Mahallesi yolunda PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan güvenlik Koru-
cusu Kasım Sancar’ın ailesine AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van Jandarma Asayiş Kolordu 
Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas taziye ziyaretinde 
buludu. Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım  Akgül tarafından karşılanan heyet Çatak taziye evine geçti.

ŞEHİTLER BU TOPRAKLA-
RIN MÜHRÜDÜR

Taziyede ilk olarak konuşan İl Müf-
tüsü Nimetullah Arvas, Allah’ın sevdiği 
kuluna şehitlik mertebesini verdiğini 
söyledi. Daha sonra Van Valisi İbrahim 
Taşyapan bir konuşma yaptı. Şehidin 
ailesinin acısına ortak olmak için Ça-
tak’a geldiklerini belirten Vali Taşyapan, 
“Aynı noktada iki kardeşimizi şehit ver-
dik. Allah kendilerine rahmet eylesin. 
Hayatının baharında 30 yaşlarında Ka-
sım kardeşimiz ondan 4 yaş daha genç 
Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan karde-
şimizi ebediyete uğurladık. Şehitleri-
miz bu toprakların mührüdür. Buraların 
bizim vatanımız olduğunun ayrılmaz 
parçasıdır. Ülkemiz terörle tüm karar-
lılığıyla mücadeleyi sürdürmektedir. 
Devletinin milletinin yanında olan va-
tandaşlarımıza devletin merhameti, şef-
kati çoktur. İnşallah bunlar döktükleri bu 
kanda boğulacaklardır. Bunların kökünü 
askerimiz, polisimiz, kahraman korucu-
larımızla beraber inşallah kazıyacağız. 
Buralar bizim huzur, güven içerisinde, 
kardeşlik ve birlik beraberlik içerisinde 
yaşayacağımız güzel topraklar olacak-
tır. Bu hainleri aramızda barındırmaya-
cağız. Burada yaşayan insanlarımızın 
huzurunu bozmalarına müsaade etme-
yeceğiz. Ben şehitlerimize Allah’tan 
Rahmet diliyorum. Kasım kardeşimiz 
genç yaşında kahraman bir korucumuz-

du. Kahramanca da şehit oldu. Allah 
mekânını cennet etsin. Başta babası Ali 
amcam olmak üzere kardeşlerine, akra-
balarına, yakınlarına sabırlar diliyorum. 
Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin 
başı sağ olsun. İnşallah Rabbim bir daha 
böyle acılar yaşatmasın. Onlar hepimi-
zin güvenliği için çalışıyorlardı. İnşallah 
Rabbim onları şehit sıfatıyla makamına 
alır. Bundan sonra bizim görevimiz şe-
hidimizin ailesine yakınlarına sahip çık-
maktır” dedi.

RABBİM BİRLİĞİMİZİ BOZ-
MASIN

AK Parti Van Milletvekili Beşir Ata-
lay ise söylenecek çok sözün olmadığını 
ifade etti. Atalay, “Kasım kardeşim genç 
yaşta şehit olan ülkemizin milletimizin 
bir şehididir. Başta babasına sonra ev-
latlarına, ailesine, eşine ve sizlere baş-
sağlığı diliyorum. Rabbim sabrınızı art-
tırsın. Şehidimizin eşi, çocukları, ailesi 
devletimize emanettir. Onlarla ilgili her 
şey yapılacaktır. Bizler sizlerin yanı-
nızdayız. Birliğimiz bütünlüğümüz her 
şeyden önemlidir. Her şehidimize kendi 
evladımız kadar üzülüyoruz. Bu coğraf-
ya çetin bir coğrafya da olsa güzel bir 
coğrafyadır. İlçemiz, köylerimiz çok na-
dide bir yerdir. Hepimiz huzurla baharı 
beklemeli, güzel bir hayat yaşamalıyız. 
Burada sorumluluk hepimize düşüyor. 
Devletimiz görevini yapıyor. Askerleri-
miz, polislerimiz, korucularımız bizim 

huzurumuz için çalışıyor. Rabbim birli-
ğimizi bozması” dedi.

Taziye evinden ayrılan Vali Taşyapan 
ve beraberindeki heyet, daha sonra 18 
Ağustos 2016 tarihinde Bitlis’in Hizan 
İlçesi Aşağı Kazanlı Köyü mevkiinde 
bölücü terör örgütü mensuplarınca yola 

tuzaklanan el yapımı patlayıcının infi-
lak ettirilmesi sonucu şehit olan Çataklı 
Jandarma Astsubay Çavuş Talha Musap 
Salçuk’un evine giderek şehidin babası 
İskan Salçuk’a ‘Şehadet Belgesi’ ve hiz-
met anısı plaketi takdim etti.
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Çatak’ta satranç turnuvası
Çatak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Metin Yaltay’ın organizesiyle Atatürk İlkokulu öğretmenleri tarafından ilk, 
ortaokul ve lise öğrencileri arasında 3 ayrı kategoride satranç turnuvası düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül, turnuvada finale kalanların karşısına geçip hem sohbet etti hem de hamle yaptı satranç oynadı.

Yatılı Bölge Okulu yemekhanesin-
de yapılan turnuva müsabakaları-
na 300 öğrenci katıldı. Turnuvada 

öğrencilerin heyecan ve sevinçleri gözlerden 
kaçmadı. Turnuvayı düzenleyen Atatürk İlko-
kulu öğretmenleri satrancın Çatak’ta her geçen 
gün daha çok ilgi görmeye başlayan bir oyun 
olduğunu söyledi. Turnuvayı yakından takip 
eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih 
Taş, satrancın hızlı ve doğru düşünme gerek-
tiren bir oyun olduğuna dikkat çekerek, “Sat-
ranç oynayan öğrenciler derslere karşı daha 
ilgilidirler. Bu tür etkinlikler ders konularını 
daha iyi anlayıp kavrayan çocukların kötü alış-

kanlıklar edinmelerine de engel olmaktadır. 
Bundan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak bu tür turnuva ve etkinliklere büyük 
önem vermekteyiz” dedi. 

İki gün süren satranç turnuvasının finali-
ni Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı 
Asım Akgül de izledi. Öğrencilerin hamlele-
rini yakından takip eden Akgül, finale kalan 
öğrencilerin karşısına geçerek hamleler yaptı. 
Öğrencilerin birçoğu Akgül’ün hamlelerine 
karşılık veremedi. Turnuva sonunda her öğren-
ciye katılım belgesi, dereceye giren öğrenciler 
ise bisiklet, tablet ve satranç takımıyla ödül-
lendirildi.

  AK Parti’nin Çatak ziyaretine AK 
Parti Van Milletvekili Burhan Ka-
yatürk ile birlikte İl Başkanı Zahir 

Soğanda, Kadın Kolları Başkanı Havva Du-
ran, Gençlik Kolları Başkanı Suat Özdağ ka-
tıldı. AK Parti heyeti ilk olarak İlçe Başkanı 
Tahsin Babur’u ziyaret etti. 

BAŞARILI HİZMETLER OYLARIMI-
ZI ARTTIRDI

AK Parti heyeti ilçe teşkilatı ziyaretinden 
sonra Belediye Başkan Vekili Kaymakam 

Hacı Asım Akgül’ün makamına geçti. Kay-
makam Akgül tarafından karşılanan Millet-
vekili Kayatürk, İl Başkanı Soğanda ve be-
raberindekiler ile bir süre makam odasında 
sohbet etti. Burada konuşan AK Parti Van 
Milletvekili Kayatürk, yapılan hizmetlerden 
dolayı “Evet” oylarının oranının çok yüksek 
çıktığını belirterek Başkan Vekili Akgül’e 
teşekkür etti.

VATAN, MİLLET, BAYRAK İÇİN 
MÜCADELE EDECEĞİZ 

AK Parti heyetinin ziyaretinden memnu-
niyet duyduğunu belirten Belediye Başkan 
Vekili Kaymakam Akgül, ülkenin geleceği 
için çalışacaklarını söyledi. Akgül, “Vatan, 
millet ve bayrak için sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Ülkemizin, çocuklarımızın gelece-
ği için gece gündüz durmadan çalışmalıyız. 
Önceki belediye sadece parke taşı döşemiş. 
Belediye hizmet binasını borçla yaptırmışlar. 
Başka yaptıkları bir şey yok. Müfettişler ge-
lip inceleme yaptı. 11 milyon lira borç bırak-
mışlar. Vatandaşlara hizmet için devletimiz 
bizi buraya getirdi. Zaten vatandaşlarımız da 

kısa sürede yaptığımız hizmetlerden dolayı 
bizden memnun olmuş ki oyları ‘Evet’ oldu” 
dedi.

Konuşmaların ardından Akgül, ilçeyi zi-
yaret eden Milletvekili Kayatürk ve berabe-
rindeki heyete ceviz oymacılığından yapılan 
hediyelikler verdi.

AK Parti’den Çatak’a ‘EVET’ 
için teşekkür ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halkoylamasında Çatak’ta evet oy oranındaki artıştan dolayı AK Parti 
Van Milletvekili Burhan Kayatürk başkanlığında bir heyet Çatak’a teşekkür ziyaretinde bulundu.  
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Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül “Simit benden çay esnaftan” projesi kapsamında esnaf-
ları ziyaret edip kahvaltı yaparak sohbet ediyor. Çatak’taki esnaflar da bu projeden memnuniyetlerini dile getirdi. 

Bilgi Mahallesi’nde yaşayan 
Bedrettin Yabaş ilçe merke-
zinde iletişim üzerine esnaf-

lık yapıyor. Evli ve iki çocuğu bulunan 
Yabaş, Belediye Başkan Vekili Ak-
gül’ün atandıktan sonra vatandaşlarla 
çok iyi bir iletişim kurduğunu söyledi. 
Yabaş, “İçimizden biri gibi hep halk-
la iç içe. 12 yıldır esnaflık yapıyorum. 
Bu güne kadar belediye başkanı, kay-
makam hiç kimse gelip dükkânımızda 
oturup çay içip dertlerimizi dinleme-
di. Hal hatırımızı sormadı. Daha önce 
Kaymakamın Belediye Başkan Vekili 
olarak esnafları ziyaretlerini gazeteden 
takip ediyorduk. Bizde heyecanla bekli-
yorduk. Sıra bize geldi. Beraber oturup 
kahvaltı yaptık, çay içtik. Sorunlarımızı 
isteklerimizi anlattık. Başkan Vekilimiz 
Akgül de bize imkânları dâhilinde çö-
züm üreteceği sözünü verdi. Belediye 
olarak mahallemizde yapılacak projeler 
hakkında bilgi verdi. Bizde kendi fikri-
mizi sunduk. Kendisine teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

İSTEDİĞİMİZ ZAMAN BAŞ-
KAN VEKİLİMİZE ULAŞABİ-
LİYORUZ

Başkan Vekili Kaymakam Akgül’ün 
ziyaretlerinin kendilerine ayrı bir mut-
luluk verdiğini belirten Bilgi Mahal-
lesi’nin ileri gelenlerinden ve emekli 
güvenlik korucusu Orhan Berge her an 
Başkan Vekili Akgül’e ulaşabildikle-
rini söyledi. Berge,”15 yıldır esnaflık 
yapıyorum. Başkan Vekili Kaymakam 
Hacı Asım Akgül’ün simit benden çay 
esnaftan sloganı ile başlatmış olduğu 
proje çok güzel. Kendisine bir esnaf 
olarak çok teşekkür ediyorum. Beledi-
ye Başkan Vekilinin çalışmalarını bele-
diye bülteninden, belediyenin internet 
sitesi ve sosyal medya hesaplarından 
yakından takip ediyoruz. Gece gündüz 
demeden istediğimiz zaman kendisine 
direk ulaşabiliyoruz. Acımıza, mutlu-
luğumuza, hiçbir ayrımcılık yapmadan 
ortak oluyor. Bizimle gülüp bizimle 
ağlıyor. Bana sorsanız Sayın Kayma-
kamım Belediye Başkan Vekilliğine 
atandıktan sonra çalışmalara çok hızlı 
başladı. Hayal bile edemediğimiz çok 
güzel projeleri bizlerle paylaştı. Beraber 
kahvaltı yapıp çay içiyoruz. Ekmeğimi-
zi bölüşüyoruz.

Mahallemizde yerel seçimlerde AK 

Partiye fazla oy çıktığından dolayı bi-
zim mahallemizi diğer mahallerden 
ayırt edip resmen ötekileştirdiler. Ma-
hallemize yol yapılmadı. Belediyecilik 
hizmetlerinden yararlanamadık. Ama 
şimdi Başkan Vekilimiz bu tür siyasi ay-
rımcılığa karşı her mahalleye eşit davra-
nıyor. Bence belediyecilik böyle olmalı. 
Valimiz yolumuzun yapılacağı sözünü 
verdi. Yakın zamanda çalışmalara baş-
lanacağına inanıyorum”

BİZE İŞ İMKÂNLARI SUNU-
YOR                    

Belediye Başkan Vekili Kaymakam 
Akgül’ün ziyaret ettiği 15 yıldır tuha-
fiye ve züccaciye üzerine çalışan Sait 
Okan Akgül’ün ufuklarını genişlettiğini 
söyledi. Okan, “Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde tuhafiye ve zücca-
ciye toptancılığı yapıyorum. Sayın Baş-
kan Vekilimiz Akgül, işyerime gelerek 
çayımı içip projeler hakkında beni bilgi-
lendirdi. Kendisine sorun ve isteklerimi 
anlattım. Oda bana ilçede Halk Eğitim 
Müdürlüğü ve İş-Kur Müdürlüğü ta-
rafından açılan halı kurslarını anlattı. 
Bana bu işin toptancılığını yapmamı 
teklif etti. Kabul etmem halinde küçük 
sanayi alanında yer konusunda yardımcı 
olabileceğini söyledi. Teklif bana olduk-
ça cazip geldi. Bu konuda en kısa sürede 
çalışmalarımı yapacağım. Çatak’ta 50 
kişiye istihdam imkânı sağlayabilirsem 
çok mutlu olurum. Bana sunulan bu iş 
teklifinden ve yapmış olduğu ziyaretin-
den Sayın Başkan Vekilimiz Akgül’e te-
şekkür ediyorum”

PROJELER SÖZDE KALMA-
SIN

Belediye Başkan Vekili Akgül’ün 
ziyaretlerinin çok önemli olduğunu be-
lirten Şengül Salçuk “Devlet vatandaş 
kaynaşmasının en güzel örneği. 4 yıl-
dır esnaflık yapıyorum. Aynı zamanda 
açıktan üniversite okuyorum. Belediye 
Başkan Vekili Kaymakamımızın yap-
mış olduğu çalışmalar çok güzel. Bizler 
daha önceleri kaymakam veya belediye 
başkanın makamına bile gidemezdik. 
Şimdi Başkan Vekili Kaymakam Akgül, 
gelip bizimle sohbet ediyor, hal hatırı-
mızı soruyor, çayımızı içiyor. Bizler de 
sorunlarımızı kendisine söyleyebiliyo-
ruz. Bültenden gördüğümüz projeleri 
gerçekleştirirse Çatak çok gelişecek. Bu 
projelerin sözde kalmasın istemiyoruz. 
Biran önce gerçekleşmesini istiyoruz. 
Çataklı bir esnaf olarak Başkan Vekili-
mize teşekkür ediyor ve kolaylık ve ba-
şarılar diliyorum”

Esnafın
 Sesi

KENDİ FİKRİMİZİ 
SÖYLEYEBİLİYORUZ
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Liseler voleybol turnuvasında 
mücadele etti
Çatak’ta Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
organize edilen liseler arası voleybol turnuvasında ta-
kımlar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

  İlçede sporu özendirmek için 
çeşitli turnuvalar düzenleniyor. 

Bu kapsamda düzenlenen liseler arası 
voleybol turnuvasında Çatak Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi, Mehmet Sait Ay-
dın Anadolu Lisesi, Görentaş Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi ve Çatak İmam 

Hatip Lisesi mücadele etti. Yatılı Bölge 
Okulu kapalı spor salonunda yapılan 
müsabakalarda takımların mücadelesi 
heyecanla izlendi.  Turnuva sonunda  er-
keklerde Çatak Çok Programlı Anadolu 
Lisesi, kızlarda ise Mehmet Sait Aydın 
Lisesi şampiyon oldu.

çevre düzenlemesi
belediyeden

Okulların Çatak Belediyesi öğren-
cilerin düzenli ve sağ-
lıklı bir çevrede daha iyi 
bir eğitim almaları için 
okulların çevre düzenle-
mesini yapıyor. 
Çatak Belediyesi öncelikle ilçe 
merkezindeki okulların çevre dü-
zenlemesi için seferber oldu. Okul-
ların tahrip olan istinat duvarlarını 
tadilattan geçiren ekipler, toprak 
olan alana parke taşlarını döşeye-
rek okulların bahçeleri onarılarak, 
bazı yerleri de yeşillendirildi. 
Belediye ekipleri ilçe merkezinde-
ki okulların çevre düzenlemesini 
bitirdikten sonra mahalle okulları-
nın da çevre düzenlemesini en kısa 
sürede yapacak.


