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Edirne ilinde Ekim 
2018’den bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Edirne ilini nasıl 
tanımlarsınız?
Edirne; ülkemizin kuzeybatısında, 8 
ilçesi, 411 bin kişilik nüfusu, 5 adet 
sınır kapısı ile Türkiye’nin batıya açı-
lan penceresi ve 600’den fazla tarihi 
eseri ile adeta bir müze şehirdir. 

Edirne, fethiyle beraber Osmanlı 
İmparatorluğu’na 92 yıl boyunca 
payitaht (başkent) olmuş, sonrasın-
da bu görevini İstanbul’a devretmiş 
olsa da Padişah ve erkânının büyük 
ilgi gösterdikleri şehir olma vasfını 
kaybetmemiştir. İlimiz çeşitli uygar-
lıkların izlerini barındıran kültürel 
ve tarihi varlıklar açısından oldukça 
zengindir. Başta şehre damgasını 
vuran Selimiye Cami, Eski Cami, Üç 
Şerefeli Cami, Muradiye Cami gibi 
daha pek çok tarihi cami, mescit, 

türbe gibi dini yapıları, anıt eserle-
ri ve sivil mimari örnekleri kentin 
kimliğini oluşturan değerlerinden 
bazılarıdır. 

Bunların yanında doğal güzellikleri, 
özellikle buğday, ayçiçeği, pirinç eki-
mi yapılan verimli toprakları, kendini 
temizleme özelliğine sahip denizi, 
bulunduğu lokasyon ile ülkemizin 
Avrupa’ya açılan yüzü olan Edirne 
mutlaka gezilip görülmesi gereken 
bir ilimizdir.

Edirne Valisi Ekrem Canalp
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Edirne’yi kısaca Meriç, Tunca ve 
Arda ile üç nehrin; Traklar, Bizans ve 
Osmanlı ile üç medeniyetin; İslami-
yet, Musevilik ve Hristiyanlık ile üç 
dinin buluştuğu halkların kardeşçe 
yaşadığı medeniyetler şehri olarak 
tanımlamak mümkün. 

Ancak tüm bunlara ilave olarak ayrı bir 
parantezde Edirneliler için açmak isti-
yorum. Göreve başladığım günden iti-
baren ilimiz ve ilçelerimizde bulunan 
253 köyün tamamını gezerek vatan-
daşlarla birebir temaslar kurdum, soh-
betler ettim. Hâlâ da zaman buldukça 
bu ziyaretlerime devam ediyorum. 
Şunu özellikle ifade etmek istiyorum 
ki, bence sadece Edirne’nin tava ciğe-
ri, Kırkpınar’ı Kakava’sı meşhur değil. 
Bence Edirne’nin meşhuru, Edirneli-
lerdir. Edirne’nin insanıdır. İnsanlarda 
yerleşmiş bir beyefendilik, bir hanı-
mefendilik kültürü var. Bunu görüyor 
olmak, bunu yaşıyor olmak bence çok 
kıymetlidir. Yani insanlar Edirne’ye sa-
dece Edirne’yi görmeye değil; bence 
Edirnelileri de görmeye gelmeliler.

Edirne tarihte farklı 
medeniyetlere ev 
sahipliği ve Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik 
yapmış bir serhat 
ilimizdir. Edirne'nin 
tarihsel geçmişinde 
öne çıkan dönüm 
noktalarından 
bahsedebilir misiniz?

Tarihin her döneminde önemli bir 
yerleşim merkezi olan Edirne Ordys-
ler, Persler, Makedon Krallığı, Roma- 
Bizans İmparatorluğu, Bulgar Krallığı 
ve Osmanlı Devleti olmak üzere pek 
çok medeniyete ev sahipliği yaparak 
bu denli zengin tarihi ve kültürel bi-
rikime sahip olmuştur. 

14. yüzyılda Edirne'nin fethi, İstan-
bul'a yapılacak fetih hareketi için 
Osmanlı Devleti'ne, büyük bir stra-
tejik üstünlük sağladığından Avrupa 
ve Türk tarihi için bir dönüm nokta-
sı olarak değerlendirilmektedir. 30 
Mart 1432’de burada doğmuş olan 
ve İstanbul’u fethederek bir çağı 
kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan 
Mehmed, İstanbul kuşatmasının 

planlarını ve diğer hazırlıklarını Edir-
ne’de yapmıştır. 

I. Balkan Savaş'ında, Edirne Bul-
garlar tarafından işgale uğramıştır. 
Saldırıya geçen ve Çatalca önlerine 
kadar gelen Bulgar ordularının asıl 
hedefi İstanbul idi. Balkan Devletle-
rinin kuvvetlerine karşı Şükrü Paşa 
insanüstü bir mücadele göstererek 
şehri savunmuştur. Edirne Balkan 
savaşlarındaki stratejik konumu ile 
yine bu toprakların vatan kalabilme-
sinde kilit rol üstlenmiştir. 

Bu kadim kent, tarih boyunca oldu-
ğu gibi bugün de, bundan sonra da 
önemini koruyacak ve Balkanların 
merkezi konumunu sürdürmeye de-
vam edecektir. 

Ekmekçizade Kervansarayı

Necmi İge Konağı Devlet Tiyatrosu
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Edirne, tarımsal üretim 
potansiyeli, sanayisi, 
ticaret potansiyeli, doğal 
kaynakları, turizmi, tarihi 
ve kültürel varlıkları, 
yaşam tarzı ve gelenekleri 
ile ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz edebilir 
misiniz?
Edirne; başta UNESCO'nun Dünya 
Kültür Mirası Listesine girmiş muh-
teşem Selimiye Cami, yine UNES-
CO'nun Somut Olmayan Kültür 
Mirası listesinde bulunan Kırkpınar 
Güreşleri, Sağlık Müzesi, Tava ciğeri, 
pirinci, Badem Ezmesi, Mis Sabunu, 
Tarihi Camileri, Tarihi Köprüleri, Ka-
pıkule başta olmak üzere toplam 5 
tane gümrük kapısı ve çalışkan in-
sanlarıyla geleceğe umutla bakan 
pırıl pırıl bir şehirdir. 

Kentimizin sahip olduğu geçmişten 
kaynaklanan kültürel turizm potan-
siyeli göz kamaştırıcıdır. Bu turizm 
değerlerimizi sadece ülkemize değil 
tüm dünyaya tanıtmak için çalışma-
larımız devam etmektedir. Bu kap-
samda kültürel faaliyetler ve organi-
zasyonlar, tarihi yapıların onarımları 
ile mevcut eserlerin tanıtımı nokta-
sında ulusal ve uluslararası fuarlara 
katılım sağlamayı oldukça önemsi-
yoruz. Kültür turizmi ülkelerin sa-
hip olduğu kültürel zenginliklerin 
ekonomik yönden değerlendirilerek 
kalkınmalarına katkı sağlamaktadır. 
Türk Dünyası Kültür Başkenti, Av-

rupa Kültür Başkenti gibi vizyoner 
organizasyonların içerisinde yer al-
manın şehrimizin tanıtımı ve ülke-
mize sağlayacağı katkının çok büyük 
olacağına inanıyorum. Bu bakımdan 
güzel şehrimizi bu unvanlar ile anılı-
yor hale getirmek hedeflerimiz ara-
sındadır. 

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapı-
sı konumundaki ilimiz sahip oldu-
ğu sınır kapıları sayesinde her gün 
binlerce araç ve kişi kentimize giriş 
yapmaktadır. Her geçen gün artan 
ziyaretçi sayısıyla şehrimizin turizm 
gelirleri olumlu etkilenmiştir. Turizm 

sektöründe konaklama kapasitesini 
arttırmak için gerek kamu imkânla-
rının kullanılması gerekse özel sek-
törün bu konuda teşvik edilmesi 
suretiyle yatırımlarımızı sürdürmek-
teyiz. 

Edirne’nin ekonomik yapısı ağır-
lıklı olarak tarım sektörüne dayan-
maktadır. Bu bakımdan kırsal alan 
yatırımlarımıza çok ağırlık verdik. 
Özellikle köylerde yaşayan vatan-
daşlarımız için birçok projeyi ha-
yata geçirdik. Bu kapsamda rutin 
hizmetlerimize ilave olarak kilit 
parke taşı döşeme çalışmaları, köy 

Devlet Konukevi
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konaklarımızın, camilerimizin bakım 
onarımları, araç duraklarının yapı-
mı, çok amaçlı salon yapımı, spor 
alanlarının yapımı, egzersiz grupları 
ve çocuk oyun grupları, doğal gübre 
saçma makinalarını temini ve pre-
fabrik sağlık kabinlerinin kurulumu-

na kadar birçok çalışmayı saymam 
mümkündür.

İlimizin tarımsal üretim potansiye-
linde buğday, ayçiçeği, çeltik gibi 
ürünlere son dönemde ise lavanta 
da eklenmiştir. Edirne’de bulunan 

sanayi işletmelerinin büyük bir bö-
lümü çeltik, un, yağ, süt ve süt ürün-
leri konusunda faaliyet gösteren 
işletmelerden oluşmaktadır. Ayrıca 
ilde yetiştirilen çeltiğin pirince işle-
nebilmesi amacıyla çok sayıda çeltik 
işleme fabrikaları da kurulmuştur. 
Süloğlu ilçesi Domurcalı Köyü Balcı-
bağ Kayalık mevkiinde tarıma elve-
rişli olmayan alanda kurulan Edirne 
Organize Sanayi Bölgesinde birçok 
fabrika faaliyete geçmiş, ilimiz ve 
ülke ekonomisine önemli bir katkı 
sunmaya başlamıştır. 

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır 
komşusu olan ilimizde bulunan 
sınır kapıları şehrimizi ekonomik 
yönden canlı tutmaktadır. Yurt dı-
şına çalışmaya giden vatandaşları-
mızın Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını 
Edirne’den yapmaları ticaretin ge-
lişmesini sağlayan bir etkendir. Bu 
çerçevede sınır giriş çıkış işlemlerini 
kolaylaştırma ve hızlandırma ko-
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nusuna çok önem vermekteyiz. Bu 
amaçla karayolu taşımacılığının en 
önemli fonksiyonunu üstlenen tır 
taşımacılığının gümrük işlemlerini 
hızlandırmak adına dijital sıra siste-
mini hayata geçirdik. Bu sistemde 
sürücülerimiz Kapıkule Sınır Kapısı 
girişinde bir sıra numarası alıyorlar. 
Bu numara ile işlem sırası kendile-

rine geldiğinde cep telefonu mesajı 
ile sürücülerimize bilgilendirme ya-
pılıyor. Böylelikle bekleme süreleri-
ni daha verimli geçirerek dinlenme 
imkânı buluyorlar, ihtiyaçlarını gide-
rebiliyorlar. Ayrıca yine Kapıkule’de 
hayata geçirdiğimiz küçük araç parkı 
özellikle yaz dönemi gurbetçi vatan-
daşlarımızın giriş, çıkış ve bekleme 

esnasında kullanabilecekleri bir 
alan olarak hizmet vermektedir. 

Netice olarak; hizmet etme şansına 
eriştiğim bu güzel şehrin var olan 
potansiyelini harekete geçirip, refah 
seviyesini yükseltmek için tüm pay-
daşlar ile işbirliği içerisinde çalışma-
larımız devam etmektedir. 

Edirne İli’nin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde Edirne’yi 
nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla 
ilgili bir yol haritanız var 
mı?
Göreve geldiğimiz günden bu yana, 
Edirne için hedef ve vizyonumuzu, 
kültür ve medeniyetin temel taşı 
olan insana yatırım yapma üzerine 
kurduk ve bu güzel şehirde göreve 
başladığımız günden itibaren yoğun 
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bir tempo ile çalışmalara başladık. 
Bu projeleri yürütürken çalışma 
arkadaşlarımla beraber sürekli ola-
rak sahada olmaya özen gösterdik. 
Sadece karar mekanizmasını değil, 
icra mekanizmasını da hızlı bir şekil-
de işleterek, hızlı, verimli, güncel ve 
kalıcı çözümler ürettik. Bu genel ba-
kış açısıyla ve ilimizin sosyolojik ve 
ekonomik yapısını da göz önünde 
bulundurarak Edirne’miz için vizyo-
numuzu belirledik. 

İlimiz genelinde eğitimden sağlığa, 
kırsal altyapıdan tarım sektör des-
teğine, ticaretten turizme kadar 
tüm çalışmaların koordinasyonunu 
yapmak ve izlenen süreci takip ede-
rek yol haritasını hazırlamak adına 
kentimizdeki il müdürlüklerimiz, 
kaymakamlıklarımız ilçe müdürlük-
lerimiz ve müstakil olarak görev ifa 
eden her kamu kuruluşu 2023 viz-
yon planlarını, stratejik planlarını ya 
da faaliyet planlarını hazırladılar. Bu 

çerçevede düzenli olarak yaptığı-
mız 2023 Vizyon toplantılarımız ile 
tüm bu çalışmaların süreç izlemesi 
ve koordinasyonu yaparak Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun yüzüncü 
yılında belirlenen hedeflere emin 
adımlarla yürümekteyiz. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
yüzüncü yılında Türkiye’nin batıya 
açılan yüzü Edirne’mizi sorunlarını 
çözmüş, refah seviyesi yükselmiş, 
vizyonunu ve projelerini hayata ge-
çirmiş Balkanların tarih, kültür ve 
ticaret merkezi olarak görmek en 
büyük arzumuzdur. 

Edirne’de başlamış olan 
ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir misiniz?

Bu güzel şehirde göreve başladık-
tan hemen sonra 253 köyümüzün 
tamamını ilimizdeki kurum müdür-
leri, İl Özel İdaresi yetkilileri, İl Genel 
Meclis Üyeleri ve Kaymakamlarımız 
ile birlikte ziyaret ederek, vatandaş-
larımızla görüşüp fikir alışverişinde 
bulunduk. Bu şekilde yerinde tes-
pitler yaparak yürüteceğimiz ça-
lışma ve projelerimizi ortak akıl ile 
belirledik.

Tarımsal alanda yürüttüğümüz ça-
lışmalarda; verimliliğin arttırılma-
sına yönelik bölgemize uygun ürün 
türlerinin geliştirilmesi, çeşitlendi-
rilmesi, tarım sanayisinin gelişimi 
konusunda kamu ve özel yatırımla-
rın desteklenmesi, doğal hayatın ve 
ekolojik dengenin korunması anla-
mında doğal gübrelemenin sağlan-
ması ve arttırılması çalışmaları -ki 
bu konuda köylerimizde kullanılmak 
üzere 7 tane doğal gübre saçma 
makinesinin alımını gerçekleştirdik- 
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gibi birçok çalışmayı tamamladık. Bunlarla birlikte; köy-
lerimizde yaşayan vatandaşlarımızın üretmiş oldukları 
doğal ve organik ürünlerin satışını yapabileceği organik 
satış yerlerini hizmete açtık. Hayata geçirdiğimiz birçok 
çalışma ile doğrudan ve dolaylı olarak tarım sektörümü-
zün ve bu sektörde üretim yapan vatandaşlarımızın des-
teklenmesini sağlamış olduk.

Kırsal alan çalışmalarımız kapsamında köylerimizde 860 
Bin M2 kilitli parke taşı döşemesi yapıldı ve bu sayıyı art-
tırmak için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaremiz va-
sıtasıyla her köyümüzde vatandaşlarımızın araç bekler-
ken dijital yayın olarak kitap okuyabilecekleri durakların 
montajını bitirdik.10 aylık süre içerisinde 52 köyümüzün 
köy konağı bakım onarımı ile 60 köyümüzün camilerinin 
bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini tamamladık. 
63 köyümüzde “Çok Amaçlı Salon Yapım Projesi” gelişti-
rerek 49 adet yeni çok amaçlı salonun hizmete alınması 
ve 14 adet salonda ise onarım ve tesis genişletme çalış-
malarını tamamladık. Bu altyapı çalışmaları ile birlikte 
köylerimize bu hizmetleri taşırken çocuklarımız için 66 
köyümüzde çocuk oyun grupları kurulumunu gerçek-
leştirdik. Yine 11 köyümüzde 30 m2'lik prefabrik sağlık 
kabininin kurulumunu tamamlayarak vatandaşlarımızın 
hizmetine aldık. Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe vakit 
geçirebilecekleri Mesire Alanları Projesi kapsamında ili-
miz merkezinde ve ilçelerimizde toplam 8 adet mesire 

alanının düzenlenmesinde son noktaya gelindi. En kısa 
zamanda bu mesire alanlarının açılışını yaparak hizmete 
almış olacağız. Tüm köylerimizde giriş ve çıkışlarda yer 
alacak şekilde köy tabelalarının yenilenmesi çalışmasını 
da tamamlamış bulunmaktayız. Bu güzel şehirde göre-
ve başladığımız ilk günden itibaren olduğu gibi bundan 
sonra da sürekli olarak vatandaşlarımız ile koordineli 
olarak gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz.

Malumunuz Edirne; ulusal ve uluslararası yolların ke-
sişme noktasıdır. Özellikle Ulaştırma Bakanlığımızca 
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temeli atılıp 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan 
Kapıkule-Halkalı hızlı tren hattının şehrimize büyük fay-
da sağlayacağını düşünüyorum. Karayolu taşımacılığının 
çıkış noktası olan gümrük kapılarımız ulaşım sektöründe 
son derece önemli bir yere sahiptir. Son olarak Kapıku-
le Sınır kapısında günlük 1200 tırın işlem görerek rekor 
sayılara çıkılmış olması bu konunun önemini daha net 
anlatmaktadır. Ayrıca özellikle yaz döneminde yurtdışın-
da yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize karayolu ile giriş 
çıkışı ilimiz üzerinden olmaktadır. Bu dönemde giriş çı-
kışlarda sıkıntı yaşanmaması adına birçok çalışmayı da 
hayata geçirdik. Tır parkı ve küçük araç parkını hizme-
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te alarak gümrük çıkışı esnasında 
bekleme yapmak durumunda kalan 
vatandaşlarımız için dinlenebilecek-
leri ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri 
yerleri hizmete aldık. Bu alanlarda 
park, tuvalet, oyun alanları, sosyal 
alanlar gibi birçok imkânı ücretsiz 
olarak sağladık. Ve tüm bu çalış-
maları gün geçtikçe iyileştirmek ve 
kalitesini arttırmak için çabalarımız 
sürmektedir.

Bir ülkenin gelişmesinde ve ilerle-
mesinde eğitimin yeri tartışılmaz bir 
gerçektir. Bu bakışla ilimizde verilen 
eğitimin kalitesini arttırmak için 
birçok proje gerçekleştirdik. Edir-
ne’mizde gençlerimizin ve çocukla-
rımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini 
geliştirmek için 155 tane “Tasarım 
ve Beceri Atölyesi” kurduk. Modern 
eğitim sistemlerinde alternatif eği-
tim enstrümanlarının başında gelen 
7 farklı kategoride oluşturulan bu 

atölyelerin içerisinde; 33 adet FE-
TEMM(Fen, Teknoloji, Matematik, 
Mühendislik) Atölyesi, 31 adet Yazı-
lım ve Tasarım Atölyesi,65 adet Akıl 
ve Zekâ Oyunları Atölyesi, 5 adet 
Ahşap ve Metal Atölyesi, 5 adet Mü-
zik Atölyesi, 4 adet Görsel Sanatlar 
Atölyesi, 3 adet Drama & Eleştirel 
Düşünme Atölyesi, 2 adet Salon 
Sporları Atölyesi yer almaktadır.

Yine yapımını kısa sürede tamamla-
dığımız ve 29 Ekim’de faaliyete ge-
çen bir başka çalışmamız da “Edir-
ne Trafik Çocuk Eğitim Parkı” dır. 7 
dönümlük bir arazi üzerine İl Özel 
İdaresi, Edirne Belediyesi, AFAD 
Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü 
ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
işbirliğinde hazırlanan bu proje ile 
çocuklarımız ufak yaşlardan itibaren 
trafik ile ilgili eğitimlerini alacaklar 
ve ileride bilinçli birer sürücü konu-
muna gelmiş olacaklardır. 

Değinmem gereken bir başka çalış-
ma da kültür sanat faaliyetleri ile ilgili 
Devlet Tiyatroları Sahnesinin şehrimi-
ze kazandırılmasıdır. Tarihi Ekmekçiza-
de Kervansarayında yer alan Devlet 
Tiyatroları Edirne sahnesinin yapımını 
yoğun bir çalışma temposu ile yakla-
şık 4 aylık bir süre zarfında bitirdik ve 
1 Kasım da Devlet Tiyatroları Edirne 
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sahnesinde ilk oyun “Bir Nefes Dede 
Korkut” izleyicisiyle buluşmuş oldu. 
Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve oyu-
nun kapalı gişe oynaması da bizleri 
ayrıca mutlu etmiştir.

Her zaman ifade ettiğim gibi ilimizde 
bu benzeri birçok çalışmayı beraber 
görev yaptığım arkadaşlarımla fikir 
alışverişinde ve değerlendirmelerde 
bulunarak, halkımızın talep ve ihti-
yaçları doğrultunda yaptık ve yapma-
ya devam edeceğiz. Bu vesile ile şeh-
rimiz için çok kıymetli birçok projeyi 
hayat geçirirken görev yapan, birlikte 
çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma 
ve yol göstericiliği için Edirneli hem-
şerilerime teşekkür ediyorum.

Son olarak Dergimizin 
bu sayısında kapak 
konusu olarak yer 
verilecek olan, “il ve 
ilçelerde koordinasyon” 
ile ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Bilindiği üzere koordinasyon, ça-
lışanların gücünü birleştirmek ve 
zaman bakımından ayarlamak de-
mektir. Koordinasyon sayesinde 
ortak amaca varmak için etkinlikler 
birbirini izleyecek biçimde sıralanır 
ve bütünleşir. Bu anlamda çalış-
maların ve projelerin en etkili ve 
verimli şekilde hayata geçirilmesi 
için koordinasyonu oldukça önem-
semekteyim. Bu bakımdan ilimizde 
yürütülen çalışmaların birimleri-
mize takip edilebilir bir platformda 
ulaşmasının sağlanması ve bu plat-
form ile birlikte ilimiz genelinde 
koordinasyonu sağlamak amacıyla 
bir proje hayata geçirdik. “edirneko-
ordinasyon.com” isimli bu platform 
ile tüm paydaşlarımıza talimat ve 
görevleri dijital ortamda anlık ola-
rak tanımlanmakta ve aktarılmak-
tadır. İlimiz ve ilçelerimizde kurum 
yetkililerimize herhangi bir çalış-
ma tanımlandığında kendilerine 
görev tanımı bu sistem üzerinden 
yapılmakta ve aynı zamanda kısa 
mesaj ile cep telefonlarına bilgiler 
gönderilmektedir. Çalışma ve pro-

jelerle ilgili görevlendirilen kurum 
yetkililerimiz şifreleri ile giriş yapa-
bilecekleri platforma işlemlerinin 
gerçekleşme evrelerini anlık olarak 
aktarmaktadır. Bu sayede işlemlerin 
gerçekleşme oranlarının anlık ve 
gerçekçi olarak takibini yapma şan-
sına sahip olmaktayız. Bugün itiba-
riyle koordinasyon platformundaki 
verilere baktığımız da Edirne’de gö-
reve başladığımızdan bu yana 3924 
çalışmanın sisteme tanımlandığını, 
bunlardan 2927 adedinin tamam-
landığını, geriye kalan çalışmaların 
gerçekleşme oranlarını görüp taki-
bini yapabilmekteyiz. Koordinasyon 
sayesinde inanıyorum ki ilimiz ge-
nelinde en üst makamdan en son 
noktaya kadar hayata geçirmek için 
gayret sarf ettiğimiz çalışmaların ka-
litesini üst seviyelere çıkartmak ve 
yapım sürelerini azaltmak mümkün 
olacaktır. 

Bu kıymetli sohbet vesilesi ile sizleri 
güzel şehrimizde ağırlamaktan çok 
memnun olduğumu ifade ederken, 
bu değerli çalışma için emeği geçen 
sizlere de çok teşekkür ediyorum. 


