
Vali Dr.M.İlker Haktankaçmaz,
İl Özel İdaresini ziyaret ederek,
Personel ile öğle yemeğinde
bir araya geldi.

BİRAZFAZLA
İl Özel İdaresme gelişinde Vali Hak-
tankaçmaz'ı, u Özel İdaresi Genel Sekreteri
Atanur Aydın ve diğer yetkililer karşıladı.
Karşılama sonra S! İl üzel Idaresi Ycrnckha-
nesinde personel ile birlikte öğle vcrneğinc
katıları Vah Haktarıkaçmaz. yemek sonrası
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Haktankaçmaz konuşmasının devamın-
da. "Butun kurumlar sonuçta hepsi bizim
gözbebeğimiz. Onlarla birlikte çalışıyoruz,
hepsinin amiriyiz ama özel idarenin biraz
daha farklı boyutu var. Çünkü Kanun. Özel.
Idare'nin başı Vali'dir diyor. Dolayısıyla on
lar kıymetli ama siz iki defa daha kıvmctlis-
in iz benim gözümde. Tabi ki sizden bcklcn-
timizde onlara göre biraz daha Iazla dedi.

HERŞEY BİRBİRİYLE
BAGLANTILI
Yaz sezonu icin yoğun bir çaiısmanırı
kendilerini bekledieini ve bu calısmalann

ekipmanların alınması ile ilgili çalışmalar
devam ediyor. İl Özel İdaresini ilçeleri e bir-
likte düşünürsek bu bir ekip işi. Bu ekibin
içerisinde Vali'nin yapacağı işler var. Genel
Sekreterin, Genel Sekreter Yardımcısının.
meclisin, en alt kademedeki ve en üst ka-
demedeki arkadaşlarımızın yapacağı işler
var. Yapılacak her iş önemlidir. Yani sizin
en önemsiz gorduğünuz bir iş dahi aksasa
bunun başka türlü olumsuz yansımaları
olacaktır. Dolayısıyla burada her iş önemli.

asfalt çalışmalarına da başlanacağının
altını çizen Vali Haktankaçmaz," İnşal-
lah bu yaz sezonu başlayınca sıcak asfalt
işine de gireceğiz. Sıcak asfalt biraz daha
maliyetli ve zahmetli bir iş olsa da; uzun
vadeli, dayanıklı bir hizmet ve yatırım
olacak. Bununla beraber yine programlı
işler olsun, gerek KÖYDES ve gerekse Özel
İdarenin Performans Bütçesindeki işler
olsun, sathi kaplama ve diğer çalışmalarda
devam edecektir." Dedi. Makina Parkını

zenginleştirerek
önümüzdeki üç
yıl içerisinde yol
konusunu gün-
demden çıkar-
mak istediklerini
belirten Vali
Haktankaçmaz.'

- Sıcak asfalt ilc
ilgili ayrı bir ekip
oluşturuyoruz.
İnşallah makine

parkını bu yıl için
epey bir miktar daha zenginleştireceğiz.
Önümüzdeki yılda yine bu anlamda katkı

Proje iyi hazırla nma dı ysa bunun alana
uygulanmasında sıkıntı olur. Daha sonra
kentrolünde sıkıntı olur. Yani ekip işinde

yaptığınız işin öneminin farkındasınız. İcra
eden, tatbik eden, karar verenden daha
güçlüdür. Şimdi siz o işi icra ederısıniz. Bir
hizmeti vatandaşa götür düğün üz zam-
an insanların yüzlerindeki o mutluluğu
görebiliyorsunuz. Bu parayla, pulla sahip
olunabilecek, kazanabilecek bir şey değil."
İfadelerine yer verdi.

ÇıKARMAK LAZıM
Bundan sonra belli aralıklarla bir araya ge-
leceklerini ifade eden Vali Haktankaçmaz,
konuşmasının son bölümünde," Sizlerinde
görüş ve önerileri olursa onu dinlemekten
memnuniyet duyarım. Özellikle inşaat
sezonu başladığı zaman onun sözünü
veriyorum. siz neredeyseniz bizde orada
olacağız. Siz saat kaçta arazidcyserıiz, sa-

bahın altısı olur, yedisi olur bizde o saatte
orada olacağız. Sizinle beraber paydos edip
dığer işlerirnizc döncceğiz. Alt yapı olmazsa
ekonomik kalkınma da olmaz. Bunu Ulusal
ölçekten. Kırıkkale ölçcğinc getirin. Köyler
in yoUarı düzgün değilse, vatandaş İlçe'ye
gelip, İlçe 'den İl'e gelip alışveriş yapamaz,
Ürününü getiremez, hastasını götüremez.
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Kınkkale Valisi Dr. M. İlker Haktarıkaçmaz. bugünden sonra işçiler ile belli aralıklarla bir araya gelecel<lerini söyledi.

GENEl SEKRETER AYDIN KARSILADI
İl Öze! İdaresine gelişinde Vali Haktan-
kaçmazı, İl Özel Idaresi Genel Sekreteri
Atanur Ayuın ve dığcı yetkililer karşı-
ladı. Vali Dr. M. İlker Haktankaçmaz. İl
Özel İdaresi personelleri ile öğle yeme-
ğinde bir araya geldi. Haktankaçmaz. ın
mizde, ilk göreve başladığından kısa bir
süre sonra yaşanan hain darbe girişimi
ile mücadele etmek durumunda kalındı-
ğını ve mücadelenin halen devam etti-
ğini, ama bu mücadelenın vanı sıra
diğer işlerinde yapılması gerektiğini
ifade etti.

BUTUN KURUMLAR BiZiM GOZBEBEGiMiZ
Vali Haktankaçmaz konuşmasının deva-
mında, "Bütün kurumlar sonuçta hepsi
bizim gözbebeğimiz. Onlarla birlikte çalı-
şıyoruz, hepsinin amiriyiz ama özel ida-
renin biraz daha farklı boyutu var.
çünkü Kanun, Özel İdare'nin başı Va·
li'dir diyor. Dolayısıyla onlar kıymetli
ama siz iki defa daha kıymetlisirüz
benim gözümde. Tabi ki sızden beklenti-

SUONA HAZıRlıK YAPıYORUZ
Yaz sezonu için yoğun bir çalışmanın
kendilerini beklediğini ve bu çalışmala-
rın başanya ulaşmasının da ekip çalış-
masına bağlı olduğunu ifade eden Vali
Haktankaçmaz. "Kış dönemindeyiz, se-
zona hazırlık yapıyoruz. İnşaat sezonu
başlayınca çalışmalarımız başlayacak.
Şimdi biraz daha projelerin hazırlan-
ması, çeşitli ekipmanların alınması ile il·
zili çalışmalar devam ediyor. il Ozei
İdaresini ilçelerle birlikte düşunursck bu
bir ekip işi. Bu ekibin içerisinde Vaii 'nın
yapacağı işler var"

YAPIlACAK HER ıs ONEMLiDiR
"Genel Sekreterin. Genel Sekreter Yar-
dımcısırıın, meclisin. en alt kademedeki
ve en üst kademedeki arkadaşlanrnızın
yapacağı işler var. Yapılacak her iş
önemlidir. Yani sizin en önemsiz gördü-
ğünüz bir iş dahi aksasa bunun başka
türlü olumsuz yansımaları olacaktır. Do-
layısıyla burada her iş önemli. Proje iyi
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masında sıkıntı olur. Daha sonra kontro-
lünde sıkıntı olur. Yani ekip işinde her
şey birbiriyle bağlantılı"

SıCAK ASFALT ÇAlıSMALARı BASLAYACAK
Bu yıl içerisinde diğer işlerin yanı sıra
sıcak asfalt çalışmalarına da başlanaca-
ğının altını çizen Vali Haktankaçrnaz,"
Inşallah bu yaz sezonu başlayınca sıcak
asfalt işine de gireceğiz. Sıcak asfalt
biraz daha maliyetli ve zahmetli bir iş
olsa da: uzun vadeli. dayanıklı bir hiz-
met ve yatırım olacak. Bununla beraber
yine programlı işler olsun. gerek KÖY·
DES ve gerekse Özel İdarenin Perfor-
mans Bütçesindeki işler olsun, sathi
kaplama ve diğer çalışmalarda devam
edecektir"

AYRI BiR EKip OLUSTURUYORUZ
Makina parkını zenginleştirerek önü-
müzdeki üç yıl içerisinde yol konusunu
gündemden çıkarmak istediklerini belir-
ten Vali Haktankaçmaz, "Sıcak asfalt ile
ilgili ayrı bir ekip oluşturuyoruz, İnşal-

miktar daha zenginleştireceğiz. Önü-
müzdeki yılda yine bu anlamda katkı
olacak. Sathi kaplama ile yol yapıyorsu-
nuz, aynı yere iki sene sonra tekrar gir-
mediğiniz zaman hiç yapılmamış gibi
oluyor"

SiMDi siz O isi iCRA EDENSiNiz
"En azından 2-3 sene içerisinde hızlı bir
şekilde sıcak asfaltı yapalım, çıkalım.
Zaten hepiniz yaptığınız işin bilincinde-
siniz. yaptığınız işin öneminin farkında-
sınız. ıCra eden, tatbik eden. karar
verenden daha güçlüdür. Şimdi siz o işi
icra edensiniz. Bir hizmeti vatandaşa go-
türdüğünüz zaman insanların yüzlerin-
deki o mutluluğu görebilivorsunuz. Bu
parayla, pulla sahip olunabilecek, kaza-
nabilecek bir şey değil." İfadelerine yer
verdi.

siz NEREDEYSENiZ BiZDE ORADA OLACAGIZ
Bundan sonra belli aralıklarla bir araya
geleceklerini ifade eden Vaii Haktankaç-
maz. konuşmasının son bölümünde.
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dinlemekten memnuniyet duyarım.
Özellikle inşaat sezonu başladığı zaman
onun sözünü veriyorum, siz neredeyse-
niz bizde orada olacağız. Siz saat kaç ta
arazideyseniz. sabahın aitısı olur. yedisi
olur bizde o saatte orada olacağız. Si-
zinle beraber paydos edip diğer işleri-
mize döneceğiz"

ALT YAPIOLMAZSA EKONOMiK
KALKıNMA DA OLMAZ
"Alt yapı olmazsa ekonomik kalku.u..,
da olmaz. Bunu Ulusal ölçekten. Kırık
kale öiçeğine getirin. Köylerin yolları
düzgün değilse. vatandaş ilceye gelip, il-
çeden ile gelip alışveriş yapamaz. uru-
rıürıu getiremez. hastasını goturernez.
Dolayısıyla hepsi bununla bağlantılı. Yol
demek medeniyet demek. su demek
zaten bunu tartışmaya dahi gerek yok.
kanalizasyon da aynı şekilde. Bu hizmet
leri en ücra köylerimize dahi götürüp
piinopmimizopn cıkarmak lazım" dedi.



-~-

liABER

Varlıklar Bakanlar
Kurulu'nun Onayıyla
Yönetilecek
Türkiye Varlık Fonu'nunda dene-
tim olmayacağı elestirilerinin
haksız olduğunu söyleyen Maliye
Bakanı Naci Ağbal, "Güvenilir, ba-
ğımsız denetim olacak" dedi.

Maliye Bakanı NaciAğbal, CNNTürk ka-
nalında Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin

açıklamalarda bulundu. Ağbal, Türkiye
Varlık Fonu'nun (TVF) kaynak üretimine
yardım edeceğini belirtirken, lVF'nin kamu
projelerinde anahtar role sahip olacağını
söyledi. Ağbal'ın açıklamalarından satır
başları şöyle;

"YURKiYE'NiN EKONOMisiNE
ONu,ni KATKıLAR OLACAK"
'Varlık Fonu sayesinde milletimizin ekono-
misine daha fazla güç katacak. Varlık fonu
hiçbir şey yapmadan kenarda bekleyemez.
Başka alacağımızı kararlarla daha da güç-
lenecek. Türkiye ekonomisine önemli kat-
kılar olacak. Varlık Fonu tarafından daha
etkin yürütülebilecek bütün varlıklar. gay-
rimenkuller de olabilir. Türkiye Varlık Fonu
Uluslararası standartlara uygun olarak ça-
lışacak bir kurum olacak. Türkiye Varlık
Fonu gerek içeride gerek dışarıda uluslar-
arası piyasalara çıktığı zaman daha şeffaf
olacak."

"BAGIMSIZ DENETiMETIIBi OLMASilAZıM"
1 "Bağımsız denetime tabi olması lazım.--'f Onun için beraber bağıms:z denetimi kur

duk, [ur kı ye Varlık ı-onu VL -';,,1..', yüıh.tI:n
sirketi bağımsız denetçiler tarafından de-

Kırıkkale Valisi Dr. M. ilker Haktankaçmaz, bugünden sonra ıscuer ile belli aralıklarla bir araya gele-
i ceklerini söyleyerek, "Siz neredeyseniz bizde orada olacagız. Siz saat kacta arazideyseniz, sabahın

altısı olur, yedisi olur bizde o saatte orada olacağız" dedi.
FETO iLE MUCADElE EDiYORUZ
Vali Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İl Özel
İdaresi personelleri ile öğle yemeğinde
bir araya geldi. Haktankaçmaz, İli-
mizde, ilk göreve başladığından kısa
bir süre sonra yaşanan hain darbe giri-
şimi ile mücadele etmek durumunda
kalındığını ve mücadelenin halen
devam ettiğini, ama bu mücadelenin
yanı sıra diğer işlerinde yapılması ge-
rektiğini ifade etti.

BUYUN KURUMLAR BiZiM GOZBEBEGiMiZ
Vali Haktankaçmaz konuşmasının de-
vamında, "Bütün kurumlar sonuçta
hepsi bizim gözbebeğimiz. Onlarla bir-
likte çalışıyoruz. hepsinin amiriyiz ama
özel idarenin biraz daha farklı boyutu
var. çünkü Kanun, Özel İdare'nin başı
Vali'dir diyor. Dolayısıyla onlar kıy-
metli ama siz iki defa daha kıymethsi-
niz benim gözümde. Tabi ki sizden
beklentimizde onlara göre biraz daha
fazla"

SElONA HAZıRlıK YAPıYORUZ
Yaz sezonu için yoğun bir çalışmanın
kendilerini beklediğini ve bu çalışmala-
rın başarıya ulaşmasının da ekip çalış-
masina bağ:, o~duı-;'Jnıı ifade eden Vali
Haktankaçmaz. "Kış donernındeyiz, se-
-nrı a hazır lık vanıvoruz. İnsaat sezonu

bunun başka türlü olumsuz yansıma-
ları oiacaktır. Dolayısıyla burada her iş

ber yine programlı işler olsun. gerek
KÖYDESve gerekse Özel İdarenin Per-
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aynı yere iki sene sonra tekrar girme-
diğiniz zaman hiç yapılmamış gibi
oluyor"

ŞiMDi siz O iŞi iCRA EDENSiNiz
"En azından 2-3 sene içerisinde hızlı bir
şekilde sıcak asfaltı yapalım, çıkalım.
Zaten hepiniz yaptığınız işin bilincinde-
siniz, yaptığınız işin öneminin farkın-
dasınız. İcra eden, tatbik eden, karar
verenden daha güçlüdür. Şimdi siz o işi
icra edensiniz. Bir hizmeti vatandaşa
götürdüğünüz zaman insanların yüzle-
rindeki o mutluluğu görebiliyorsunuz.
Bu parayla, pulla sahip olunabilecek,
kazanabilecek bir şey değiL." ifadele-
rine yer verdi.

siz NEREDEYSENiz BiZDE ORADA OLACAGIZ
Bundan sonra belli aralıklarla bir araya
geleceklerini ifade eden Vali Haktan-
kaçmaz, konuşmasının son bölü-
münde. "Sizlerin de görüş ve önerileri
olursa onu dinlemekten memnuniyet
duyarım. Özellikle inşaat sezonu başla-
dığı zaman onun sözünü veriyorum, siz
neredeyseniz bizde orada olacağız. Siz
saat kaç ta arazideyseniz, sabahın altısı
olur. yedisi oiur bizde o saatte orada 4
olacağız. Sizinle beraber paydos edip i
diğer işierimize döneceğiz"
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