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UZUNKÖPRÜ İÇİN YAPILACAK HER PROJEDE 
BİR ARADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

zunköprü T�caret ve Sa-

Unay� Odası Başkanı 
Ercan İht�yar, Uzunköp-

rü T�caret Borsası Yönet�m Kurulu 
Başkanı Egemen Aslan, Uzun-
köprü Z�raat Odası Başkanı Yıldız 
Kılıç geçt�ğ�m�z günlerde L�sanslı 
Depoculuk hakkında yaptıkları top-
lantının ardın 8 Ek�m 2019 tar�h�n-
de b�r araya gelerek �k�nc� toplantı-
larını gerçekleşt�rd�.

UTSO Başkanı Ercan İht�yar, 
hem Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu 
�le hem de T�caret Bakanlığı ve 
TMO �le �let�ş�me geçerek oradak� 
genel tekn�k b�lg�ler� alarak �lete-
ceğ�n� b�ld�rm�şt�. Başkan �ht�yar 
görüşmeler� yaparak aldığı resm� 
b�lg�ler� toplantıda Borsa Başkanı 
ve Z�raat Odası Başkanıyla da pay-
laştı.

Yaptığı görüşmelere dayana-
rak; Uzunköprü �ç�n TMO’nun 
190.000 tonluk kapas�te bel�rled�-
ğ�n�, b�r firmanın 50 b�n ton l�sanslı 
depo yapımı �ç�n 2020 yılında baş-
layacağını bel�rterek gerekl� �zn� al-
dığını, Havsa’dak� L�sanslı Depo 

sah�b� b�r firmanın da şube olarak 
Uzunköpü’ye 50 b�n tonluk L�-
sanslı Depo kurmak �ç�n �z�n aldı-
ğını, TMO’nun hala Uzunköprü de 
20 b�n tonluk depolarının mevcut 
olduğunu, bu depolar faal�yete 

geç�p, dolmadan yen� b�r depo yap-
manın doğru olmayacağını baş-
kanlara �lett�.

Yapılan görüşmelere �st�naden 
değerlend�rme yapan başkanlar, 
eğer bu �z�n alan firmalar taahhüt 
ett�kler� sürede �lçem�zde l�sanslı 
depoculuk �ş�ne başlamaz ve yap-
mazlarsa o zaman tekrar başvuru 
�le �z�n alınab�leceğ�ne karar verd�-
ler.

Başkanlar aldıkları yen� b�lg�ler 
üzer�ne değerlend�rmeler�n� yapa-
rak, eğer bu kuruluşlar l�sanslı de-
poculuğu �lçem�ze get�rmezse, 
Uzunköprü’ye get�rmek �ç�n g�r�-
ş�mler�n�n devam edeceğ�n�, 
öneml� olanın k�m�n yaptığının ol-
madığını, her k�m yaparsa yapsın 
bu h�zmet�n Uzunköprü de olması 
ve �nsanların kullanımına sunul-
masıdır şekl�nde konuştular. Sa-
dece l�sanslı depoculuk değ�l bun-
dan sonra da Uzunköprü adına 
bütün projelerde �şb�rl�ğ� �çer�s�nde 
mecl�sler�m�z �le b�rl�kte hareket 
edeceğ�z ve �lçem�z �ç�n her yerde 
b�r arada olmaya devam edeceğ�z 
den�ld�.
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ATA ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNİN 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

lçem�z Gaz� Caddes�nde Et İve Sakatat üzer�ne 10 Ek�m 
2019 Perşembe günü faal�yete 
g�ren borsamız üyes� Cemalett�n 
Atalay ve oğullarının “ATA” �s�ml� �ş-
letmes�n�n açılış tören�ne Uzun-
köprü T�caret Borsası Yönet�m Ku-
rulu Başkanı Egemen Aslan katı-
larak Uzunköprü T�caret Borsası 
Mecl�s� adına �şletme sah�pler�ne 
hayırlı olsun d�lekler�nde buluna-
rak bereketl� ve kazançlı günler d�-
led�.

UZUNKÖPRÜ HEYETİNDEN TEKİRDAĞ ERGENE 
DERİN DENİZ DEŞARJ A.Ş.‘YE ZİYARET

zunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdo-Uğan, Uzunköprü Beled�ye Başkanı Özlem 
Becan, AK Part� İlçe Başkanı Kad�r B�lg�n, Uzunköp-
rü T�caret Borsası Yönet�m Kurulu Üyeler� Hal�l 
Gümüş ve Gürkan Gür, Uzunköprü T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Ercan İht�yar, Z�raat 
Odası Başkanı Yıldız Kılıç, Uzunköprü Çelt�k Üret�c�-
ler� B�rl�ğ� Başkanı Al� Öner ve Başkan Yardımcısı 
Ünal Çeleb� ’den oluşan Uzunköprü heyet� 
11.10.2019 tar�h�nde Tek�rdağ Ergene Der�n Den�z 
Deşarj A.Ş. tarafından düzenlenen toplantıya katıla-
rak, Genel Müdür Mehmet Ceyhan’dan EHKEP (Er-
gene Havzası Koruma Eylem Planı) kapsamında 
devam eden projeler �le �lg�l� b�lg� aldılar.

Tek�rdağ Ergene Der�n Den�z Deşarj A.Ş. Tek�r-
dağ sınırlarındak� OSB’lerden kaynaklanan ve Erge-
ne nehr�ne bırakılan endüstr�yel ve evsel atık suların 

Marmara Den�z�’ne Der�n Den�z Deşarj S�stem�’n�n 
proje, �nşaat ve �şlet�lmes� �şler�n� gerçekleşt�rmekte-
d�r.
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4 Ek�m 2019 tar�h�nde Ak Part� 1Ed�rne M�lletvek�l� Fatma Aksal, 
Uzunköprü T�caret ve Sanay� Odası 
(UTSO) ev sah�pl�ğ�nde, Uzunköprü 
TSO Başkanı Ercan İht�yar, Uzunköp-

AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ FATMA AKSAL, 
UZUNKÖPRÜ STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

rü Beled�ye Başkanı Özlem Becan, 
Uzunköprü T�caret Borsası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Egemen Aslan, 
Uzunköprü T�caret Borsası Mecl�s 
başkanı Abdullah Saka, Z�raat Odası 

Başkanı Yıldız Kılıç, Ak Part� İlçe Baş-
kanı Kad�r B�lg�n, Ak Part� İl Genel 
Mecl�s Üyes� Nedret Akbulut, Uzun-
köprü TSO Yönet�m�, Uzunköprü TB 
Yönet�m�, Z�raat Odası Yönet�m�, s�v�l 
toplum kuruluşu (STK) başkanları ve 
tems�lc�ler� �le b�r araya gelerek �st�-
şarede bulundu.

Toplantıda STK tems�lc�ler� �lçe-
n�n kültürel, sosyal ve ekonom�k gel�-
ş�m�ne yönel�k tavs�yelerde bulundu. 
STK Tems�lc�ler�n� d�nleyen Ak Part� 
Ed�rne M�lletvek�l� Fatma Aksal, onla-
rın görüş ve öner�ler�n� d�nleyerek not 
aldı. Aksal, Uzunköprü’nün daha �y� 
b�r yere geleb�lmes� �ç�n yapılan ve 
yapımı devam eden çalışmalardan 
bahsederek �lçen�n daha �y� gel�şme-
s� adına b�rl�k ve beraberl�k �çer�s�nde 
hareket ed�lmes� gerekt�ğ�n� söyled�. 
Tar�h� Taş Köprümüzün restorasyo-
nu, Çakmak Barajı, L�sanslı Depocu-
luk, Uzunköprü OSB, Esk�köy Sınır 
Kapısı ve İlçem�z�n tur�zm açısından 
canlandırılması konusunda �st�şare-
ler yapıldı.
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ürk�ye genel�nde eş zaman-Tlı olarak düzenlenen Barış 
Pınarı Harekâtı basın açıklaması 
Uzunköprü T�caret ve Sanay� 
Odası Konferans Salonu’nda yapıl-
dı. Ortak basın açıklamasına bor-
samızı Tems�len Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Egemen Aslan katıldı.

“Değerl� Basın Mensupları;
Uzunköprü T�caret ve Sanay� 

Odası olarak Uzunköprü Kayma-
kamlığı, Uzunköprü Beled�yes�, 
Uzunköprü T�caret ve Sanay� 
Odası, Uzunköprü Z�raat Odası, 
tüm STK Başkan ve Tems�lc�ler� ola-
rak bugün buradayız.

81 İl’de aynı anda tüm Odalar 
ve Borsalarla b�rl�kte bu açıklamayı 
yaparak, s�zler aracılığıyla hem ül-
kem�z, hem de dünya kamuoyuna 
seslen�yoruz.

Türk�ye, 9 Ek�m 2019’da Sur�ye 
sınırı üzer�nde “Barış Pınarı” adı ve-
r�len sınır ötes� harekât başlatmış-
tır.

Amaç, hem ülkem�z sınırlarının 
güvenl�ğ�n� sağlamak, hem de ülke-
m�z ve bölge ülkeler� �ç�n tehd�t 
oluşturan terör kor�dorunu ortadan 
kaldırmaktır.

UZUNKÖPRÜ'NÜN SİVİL TOPLUMU İLE 
MESLEK VE İŞ DÜNYASI TEK YÜREK OLARAK 
BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK VERDİ

Bu bölgey� PKK/PYD/YPG ve 
DEAŞ g�b� terör örgütler�nden te-
m�zleyerek, Sur�ye halkını terö-
r�stler�n baskı ve zulmünden kur-
tarmak, bölgede huzur, güven ve 
barış ortamını yen�den tes�s et-
mekt�r.

B�zler devlet�m�z�n aldığı bu ka-
rarın arkasındayız ve destekl�yo-
ruz.

Z�ra Türk�ye, uluslararası ku-
rallardan doğan hakkını kullan-
mıştır.

Barış Pınarı Harekâtı, evren-
sel hukuk ve B�rleşm�ş M�lletler 
Güvel�k Konsey� terörle mücade-
le kararları �le BM Sözleşme-
s�’nde yer alan meşru müdafaa 
hakkı çerçeves�nde başlatılmıştır.

Sur�ye’n�n toprak bütünlüğü-
ne, egemenl�ğ�ne ve s�yas� b�rl�ğ�-
ne saygı göster�lmekted�r.

Dolayısıyla bu harekât, meş-
rudur ve uluslararası hukuka uy-
gundur.

Ülkem�z özell�kle Fırat’ın do-
ğusunda sınırın ötes�nde konuşlu 
terör örgütü unsurlarınca, son �k� 
yılda yüzün üzer�nde tac�z ve has-
mane eyleme maruz kalmıştır.

Bu terör örgütler�, Sur�ye �ç�n-
de ve Sur�yel�lere yönel�k de sal-
dırılar düzenlemekted�r.

Sur�ye’dek� yerel halkın da 
terör örgütler�n�n g�derek artan 
�nsan hakkı �hlaller�, göçe zorlan-
ma, tac�z ve zulmüne karşı ş�kâ-
yetler� ve tepk�ler� sürekl� artmak-
tadır.

Herkes artık şunu çok �y� gör-
mel�d�r k�; masum �nsanları katle-
den ve ülkem�z�n güvenl�ğ�ne de 
açık tehd�t oluşturan terör grupla-
rına sess�z kalmamız beklene-
mez.

Fırat Kalkanı ve Zeyt�n Dalı Ha-
rekâtıyla başlayıp devam eden 
tüm bu operasyonlarıyla Türk�ye, 
terör örgütler�ne ve destekç�ler�ne 
gereken cevabı en güçlü şek�lde 
vermekted�r.

Aynı zamanda da s�v�ller�n ve 
masumların korunmasına azam� 
d�kkat göster�lmekted�r.

Zaten bunu hem Fırat Kalkanı 
hem de Zeyt�n Dalı harekâtların-
da da gösterd�k.

Önceden terörün hâk�m oldu-
ğu bölgede hayat normale döndü, 
barış ve huzur geld�.

Yurtlarını terk etmek zorunda 
kalmış Sur�yel�ler�n ger� dönüşü-
ne de zem�n hazırlamış olduk.

Türk�ye’n�n el�nden gelen tüm 
�mkânlarını bu bölgeler �ç�n nasıl 
seferber ett�ğ�n� de tüm dünya ka-
muoyu gördü.

Çünkü b�z �nanıyoruz k�, gönül 
dünyasını ve �nsanları �mar ede-
meyenler, yeryüzünü �mar ede-
mezler.

B�zler Türk�ye olarak yıkmak-
tan, yakmaktan yana h�ç olmadık, 
olmayacağız.

B�z�m tarafımız huzurdur, ba-
rıştır, kardeşl�kt�r.

Türk�ye’n�n terörle mücadele-
ye dönük çabaları, etn�k ve d�n� te-
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m�zl�k de dâh�l olmak üzere, �n-
sanlığa karşı �şlenen suç n�tel�ğ�n-
dek� PKK/PYD/YPG ve DEAŞ ey-
lemler� neden�yle yerler�nden 
ed�lm�ş Sur�yel�ler�n ger� dönüşle-
r�n�n önünü açacak, Sur�ye’n�n 
toprak bütünlüğü ve b�rl�ğ�n�n ko-
runmasına da katkıda bulunacak-
tır.

Bu nedenle Türk�ye’n�n başlat-
tığı her harekât, Sur�yel� göçmen-
ler, mazlum ve mağdur durumda-
k� yerel halk tarafından desteklen-
mekted�r.

Tüm bu gerçekler ışığında, 
uluslararası cam�ayı, teröre karşı 
ortak duruş serg�leme ve evren-
sel �nsan haklarını bu bölgede 
hâk�m kılma yönünde n�yetler�n� 
açık b�r şek�lde göstererek, ülke-
m�ze destek vermeye davet ed�-
yoruz.

Son olarak, şunu da herkes�n 
b�lmes�n� �st�yoruz.

Türk�ye ve Türk�ye ekonom�s�-

ne yönelt�len tehd�tlere Türk m�lle-
t�, �ş dünyası ve s�v�l toplumu, b�r 
ve beraber olarak en güzel cevabı 
verecekt�r.

Bu tehd�tler karşısında bu va-
tanın her b�r ferd�, Türk�ye’n�n ge-
leceğ� �ç�n daha çok çalışacak, 
daha çok üretecekt�r.

Üst kuruluşlarımız, yurtdışın-
dak� muad�ller� olan kurumlar ve 
üyes� oldukları uluslararası kuru-
luşlar nezd�nde çalışmaya ve ül-
kem�z�n bu haklı duruşunu aktar-
maya başladılar.

Gün sess�z kalma değ�l, m�ll� 
b�rl�k ruhuyla, b�r ve beraber ola-
rak ses verme günüdür.

Öte yandan bütün vatandaşla-
rımızı, özell�kle sosyal medyadak� 
b�lg� k�rl�l�ğ� ve provokasyonlara 
karşı d�kkatl� olmaya çağırıyoruz.

Bu bölgede yaşayanlar b�z�m 
komşumuzdur, kardeş�m�zd�r.

Aynı meden�yet�n, aynı kültü-
rün, aynı �nancın mensupları olan 

b�zler arasındak� kardeşl�k ve kom-
şuluk hukukunu k�mse yok ede-
mez.

Aramıza k�mse fitne ve fesat 
sokamaz, b�z� b�rb�r�m�ze düşman 
edemez.

Türk�ye’n�n �ş dünyası olarak 
dualarımızla ve bütün gönlümüzle 
devlet�m�z�n ve kahraman asker-
ler�m�z�n yanındayız.

Türk S�lahlı Kuvvetler�m�z�n böl-
gedek� terör unsurlarını yok ede-
ceğ�ne ve terör örgütler�n� hez�me-
te uğratacağına olan �nancımız 
tamdır.

Tüm şeh�tler�m�ze Allah’tan rah-
met d�l�yoruz, mekânları cennet 
olsun.

Yaralılarımıza ac�l ş�falar te-
menn� ed�yoruz.

Cenab-ı Hak Mehmetç�ğ�m�z� 
korusun, Ordumuzu muzaffer kıl-
sın. Allah, yar ve yardımcımız 
olsun.
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