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ÇAKMAK BARAJI İLE İLGİLİ 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
12 yıl önce temel� atılan Trakya böl-

ges�n�n GAP’ı olarak n�telend�r�-
len Çakmak Barajı projes� sulama hattı-
nın genel�n�n neredeyse yüzde 3’ü anca 
tamamlanab�ld�. 2017’de �hales� yapılan 
ve 160 b�n dekarlık alanı suya kavuştura-
cak 1. Etap sulama hattının 2020’de ta-
mamlanması beklen�rken şu ana kadar 
�se buradak� �ş�n yalnızca yüzde 10’u ya-
pılab�ld�. 360 b�n dekarlık alanı kapsayan 
2. Etap sulama hattı �ş� �haleye dah� çıka-
rılmış değ�l. Tüm bunlar göz önüne alın-
dığında Çakmak Barajı Sulama hattı ya-
pımına �vme kazandırmak adına Çakıcı 
Otel’de Kaymakam Hakan Yavuz Erdo-
ğan’ın da katıldığı b�r değerlend�rme top-
lantısı yapıldı. Toplantı sonucunda b�r 
ek�p oluşturularak Ankara’ya g�d�l�p pro-
jen�n hızlanması �ç�n �lg�l� makamlara ta-
lepte bulunulması kararlaştırıldı.

01 Eylül Çarşamba günü Çakıcı 
Otel’de gerçekleşen Çakmak Barajı de-
ğerlend�rme toplantısına Uzunköprü Kay-
makamı Hakan Yavuz Erdoğan, Beled�-
ye Başkanı Özlem Becan, İlçe Tarım Mü-
dürü Burak Esen, Uzunköprü T�caret Bor-
sası Yönet�m Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan, Z�raat Odası Başkanı Yıldız Kılıç, 
Çakmak Sulama Kooperat�fi Başkanı 
Ünal Çeleb�, Çelt�k Üret�c�ler� B�rl�ğ� Baş-
kanı Al� Öner, Süt Üret�c�ler� B�rl�ğ� Başka-
nı Tamer Akkuş, Muhtarlar Derneğ� Baş-
kanı Nevzat Öztürk, AK Part� İlçe yönet�-
c�ler� Önder Özcan ve Mutlu Kırman, 
CHP İlçe Başkanı Muammer Çet�ner, İYİ 
Part� İlçe Başkanı İbrah�m Erkal, MHP 
İlçe Başkanı Onur Ser’�n yanı sıra basın 
mensupları katıldı. Toplantıda genel ola-
rak, planlanandan çok ağır �lerleyen ve �l-
çem�z başta olmak üzere bölge �ç�n çok 
öneml� sayılan Çakmak Barajı Sulama 
hatlarının yapımının hızlanmasına yöne-
l�k fik�r alışver�ş�nde bulunuldu.

Toplantıda �lk olarak söz alan Kay-
makam Hakan Yavuz Erdoğan, proje �le �l-
g�l� yapılması gereken konular üzer�nde 
tek tek durularak odak noktanın o yöne 
çevr�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�. Projen�n 
genel�nden z�yade kısım kısım taleplerde 
bulunulmasını vurgulayan Erdoğan şun-
ları kaydett�, “Öncel�kle taahhütler üze-
r�nde durmalıyız. Çakmak barajında b�ze 
taahhüt ed�len 40 m�lyon TL geld� m�? 
Bunu tak�p etmem�z lazım. Tarıma b�r 
bütün olarak bakmalıyız. Böyle b�r dö-
nemde �steyeceğ�m�z meblağı �y� bel�rle-
mem�z lazım. Makul ve gerçekç� b�r öde-
nek talep etmel�y�z. Pandem� b�rçok 

şey�n önüne geçt�. Zorlu b�r süreçten ge-
ç�yoruz. Karşılaştırmamız gereken proje 
Hamzadere Barajı. Yüzde 85 tamamlan-
dı. Demek k� onlar bayağı b�r yol kat et-
m�şler. B�z de bunu öne sürerek hareket 
etmel�y�z. AK Part� İl Başkanı Belg�n İba 
hanımefend�y� de ek�be katarsak d�ğer b�-
leşenlerle güçlü b�r ek�ple çıkmak gerek�-
yor Ankara’ya. OSB den çok mal�yetl� b�r 
proje bu. 15 gün �çer�s�nde çalışma yapa-
rız, görüşme ve randevular ayarlanır. Ha-
zırlıkları yapıp hızlı hareket ederek Bütçe 
hazırlanana kadar bu �ş� halletmel�y�z”.

Toplantıda söz alan b�r d�ğer �s�m 
Çakmak Sulama Kooperat�fi Başkanı 
Ünal Çeleb� de, 1. Etabın çok ağır �lerle-
d�ğ�n�, 2. etabın �se halen �haleye çıkma-
dığına d�kkat çekerek en azından 2. eta-
bın �hales�n�n tamamlanması gerekt�ğ�n� 
bel�rtt�. Çeleb� konuşmasında, “ Çalmak 
barajı Projes�n�n durumu ağır aksak �lerl�-
yor. Mer�ç’ten Ana gövdeye su basacak 
kanalının �hales� oldu. Müteahh�t çalışı-
yor. 1. Etap �le �lg�l� olarak �se bana el�m-
dek� parayla yüzde 20’s�n� yapab�l�r�m, 
b�ze para lazım ded�. Eğer bana para çı-
kartırsanız önümüzdek� sene tesl�m ede-
r�m sözünü verd�. Belg�n hanım (AK Part� 
Ed�rne İl Başkanı) Ankara’da temas ku-
racağını söyled�. 160 b�n dönüm alanı su-
lama projes�nde yüzde 10’lardayız. Sı-
ğırcılı kısmında çalışmalar devam ed�-

yor. D�ğer etap �se 360 b�n dekarlık alanı. 
Bunun �hales�n�n de ac�len yapılması ge-
rek�yor” �fadeler�n� kullandı.

T�caret Borsası Başkanı Egemen 
Aslan da Projen�n hızlanması �ç�n b�r 
ek�ple Ankara’ya g�d�lmes�n�n önem�ne 
d�kkat çekt�. Ülken�n kuraklık s�nyaller� 
verd�ğ�n� �fade eden Aslan, Çakmak Ba-
rajının tamamlanıp b�ran evvel faal�yete 
geçmes� gerekt�ğ�n� vurguladı. Aslan de-
ğerlend�rmes�nde, “

Çakmak barajında ac�l �ht�yacımız 
var. Kuraklık yüzünden İç Anadolu ve 
d�ğer bölgeler mahvoldu. B�z�m bu barajı 
ödeneğ�n� 2022 bütçes�ne koydurmamız 
lazım. Mer�ç hattı devam ed�yor onu hız-
landıralım. B�r ek�p oluşturalım. Anka-
ra’da bu meselen�n tak�pç�s� olalım. 
İğney� kend�m�ze batırmamız lazım. 
B�zde bu sürec� sağlıklı tak�p etmed�k. Bu 
projeden Cumhurbaşkanı ve Mecl�s Baş-
kanının da haber� var. Mecl�s Başkanı 
Mustafa Şentop’un kararlı b�r ek�ple g�tt�-
ğ�m�zde b�ze yardımcı olacağını düşünü-
yorum” ded�.

Toplantıya katılan d�ğer katılımcılar 
da Ankara’ya g�d�lerek projen�n 2022 büt-
çes�ne dah�l ed�lmes� hususunda hemfi-
k�r olduklarını �fade ett�ler. 15 gün �çer�-
s�nde DSİ Bölge Müdür �le gerekl� ön gö-
rüşmeler yapılacak ve Ankara’da k� gö-
rüşmeler �ç�n de ön hazırlık yapılacak.
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İLÇE MÜFTÜSÜ ENGİN ÇİÇEK’TEN 
BORSAMIZA ZİYARET

zunköprü İlçe Müftüsü UEng�n Ç�çek 07.09.2021 ta-
r�h�nde borsamızı z�yaret ederek 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan �le görüştü.

Uzunköprü T�caret Borsası Yö-
net�m Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan naz�k z�yaret �ç�n İlçe Müftü-
sü Eng�n Ç�çek’e teşekkür ederek, 
bu zor ve ulv� h�zmetler�nde kend�-
ler�ne başarılar d�led�.

UZUNKÖPRÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ 
MUSTAFA KALA’DAN BORSAMIZA VEDA ZİYARETİ

�raat Bankası Uzunköprü Şube ZMüdürü Hakkı Kara ve Müşter� 
İ l �şk�ler� Yetk�l �s� Ercüment Ekş� 
15.09.2021 tar�h�nde borsamızı z�yaret 
ederek Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Egemen Aslan �le görüştüler.

Kısa b�r süre önce atanarak �lçe-
m�zde göreve başlayan Z�raat Bankası 

Uzunköprü Şube Müdürü Hakkı Kara 
Uzunköprü T�caret Borsasını tanımak 
ve Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan �le tanışmak üzere borsamı-
za nezaket z�yaret�nde bulunmuştur.

Z�yarette UZTB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Egemen Aslan, Z�raat Banka-
sı Uzunköprü Şube Müdürü Hakkı 

Kara’ya z�yaretten duyduğu memnun�-
yet�n� d�le get�rerek yen� görev�nde ba-
şarılar d�led�. Bankanın yen� dönem ça-
lışmalarından bahsed�lerek Z�raat Ban-
kasının Tarımsal üret�m ve �ş dünyası-
na yönel�k kred� avantajlarından ve 
UZTB üyeler�ne sağlanab�lecek banka-
cılık faal�yetler�nden bahsed�ld�.
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