
Sosyo-Kültürel ve İktisadi Kalkınma Adına 

SÜRDÜRÜLEBİLİR UZUNKÖPRÜ PLATFORMU 
Deklerasyonu 

 
A) PLATFORMUN MİSYONU: Her hanesinden en az bir yüksek okul mezunu çıkartmış, uzun 

yıllar boyunca Türkiye’nin aydınlık yüzü olan Trakya’nın sosyal ve iktisadi maestroluğunu 
yapma başarısı göstermiş ve salt Türkiye değil dünya çapında yetişkin beyinlere sahip 
olmasına rağmen sosyo-iktisadi gelişmişlik ve çağdaş şehircilik bağlamlarında büyük ivme 
kaybetmiş Uzunköprü’yü küresel sürdürülebilirlik metodolojileri nezdinde örnek ve gurur 
duyulan bir şehir haline getirmek için toplumsal beyin gücünü apolitik çerçevede 
harekete geçirmek. 
 

B) PLATFORMUN VİZYONU: Sosyo-kültürel, iktisadi ve çevresel etki yatırımlarını 
tamamlamış örnek bir şehre sahip olmak 
 

C) PLATFORMUN STRATEJİSİ: Demokratik katılım, güncel bilgi paylaşımı, küresel nitelikli 
işbirliği ve gayri siyasi prensiplerde toplumsal baskı grubu yöntemi 

 

D) PLATFORMUN İCRA TEMELİ: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Düşük Karbonlu Ekonomi metodolojileri 

 

 



 

 
E) PLATFORMUN KURALLARI: 

1. Yüksek eğitimli, mesleki zirveli, yüksek kariyerli ve küresel bakış açılı Uzunköprülülerin 
üyelikleri önceliklidir 

2. Paylaşım sahiplerinin sürdürülebilirlik kavram, yöntem, kural ve uygulamalarına 
hakim olması gerekir 

3. Siyasi parti adı, politikaları ve/yada politik ideoloji isimleri yeralamaz, tartışılamaz 
4. Hakaret, aşağılama ve/yada manuplatif kışkırtlamalar yapılamaz 

 
F) PLATFORMA ÜYELİK YÖNTEMİ: Davet ve onay 

 

G) UZUNKÖPRÜ İÇİN ACİL SDGs HEDEFLERİ 

 

1.a. VİZYON 

Bölgenin suyuna, havasına, toprağına, ziraatına, habitatına, sosyokültürel ve demografik yapısına 

zarar vermeyecek kat-i kural, kanun ve yaptırımlara sahip; sosyoiktisadi ve çevresel gelişim etkisi 



yaratacak, nitelikli istihdam çekecek, şehrin ticaretine ivme kazandıracak ve küresel ilkeler sözleşmesi 

çerçevesinde çalışacak Özellikli Ekonomi Bölgesi (SEZ) kıvamında bir OSB’yi şehre kazandırmak. 

1.b. MİSYON 

Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Muratlı bandında yeralan OSB’ler ve Ergene Nehri kirliliğinin toplum 

nezdinde yarattığı çevreci hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yapısal bir konsensüs sağlamak. 

1.c. ODAKLAR 

Spekulatif istemezükçü bakış açısını çevreci hassasiyetten; ben yaptım oldumcu tavrı toplumsal 

konsensüsten; bürokratik ve politik konsantrasyonu küresel işbirliği ve ilmi yaklaşımlardan; bilgi sahibi 

olmadan ezber yorum yapanları bilgi merkezli yapıcı eleştiri getirenlerden ayırmak suretiyle kamusal 

yönlendiricilik. 

1.d. GENEL GÖSTERGELER 

9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların 
esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve 
dayanıklı altyapıların oluşturulması 
 
9.1.1. Her mevsim geçit veren yolların 2 km yakınında yaşayan kırsal nüfusun oranı 

9.1.2. Ulaşım modlarına göre yolcu ve yük hacmi ( UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF ) 

9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar sanayinin istihdam ve 
gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu olarak önemli ölçüde artırılması ve en az 
gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına çıkarılması     (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 
 
9.2.1. Kişi başına ve GSYH'nin bir oranı olarak imalat sanayi katma değeri (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN 
HEDEF) 
9.2.2. Toplam istihdamın bir oranı olarak imalat sanayi istihdamı (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 

9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun 
koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara 
entegrasyonlarının artırılması (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 
 
9.3.1. Toplam sanayi katma değeri içinde küçük ölçekli sanayilerin oranı 
9.3.2. Bir kredi borcu olan ya da kredi limiti bulunan küçük ölçekli sanayilerin oranı 

9.4. 2030’a kadar her ülkenin kendi kapasitesine uygun olarak harekete geçmesiyle, kaynakların daha verimli 
kullanımının artırılması ve temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojiler ve sanayi süreçlerinin daha çok 
benimsenmesi yoluyla altyapının ve güçlendirme sanayilerinin sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi 
 

9.4.1. Katma değer birim başına CO2 emisyonu (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 

9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar yenilikçiliğin teşvik 
edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu 
araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla 
bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi 
(UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 
 
9.5.1. GSYH'nın bir oranı olarak araştırma ve geliştirme harcamalarının oranı (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 
9.5.2. Bir milyon yerleşimci başına düşen araştırmacı sayısı (tam zamanlı eşdeğer) 



9.a. Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, karayla çevrili gelişmekte olan ülkelere ve gelişmekte olan küçük 
ada devletlerine genişletilmiş finansal, teknolojik ve teknik destek verilmesi yoluyla gelişmekte olan ülkelerde 
sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmenin kolaylaştırılması 

9.a.1. Altyapıya toplam uluslararası resmi destek (resmi kalkınma yardımlarına ilave olarak diğer 
resmi yardım akışları) (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 
 
9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının yaratılması 
aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin 
desteklenmesi (UZUNKÖPRÜ OSB İÇİN HEDEF) 
9.b.1. Toplam katma değer içindeki orta ve yüksek teknolojili katma değer üreten sanayi sektörlerinin oranı 
 
9.c. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar en az gelişmiş 
ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması için çaba gösterilmesi 
9.c.1. Teknoloji türüne göre bir mobil şebeke tarafından kapsanan nüfus oranı 
 

****************** 

8.1. Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az 
gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının 
sağlanması (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.1.1. Kişi başına düşen reel GSYH yıllık büyüme hızı (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 

8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji 
geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi 
(UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.2.1. Çalışan kişi başına reel GSYH yıllık büyüme hızı (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 

8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin 
desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi 
(UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.3.1. Cinsiyete göre tarım dışı sektörde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanların istihdamının 
oranı 

8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması 
ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve 
Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba 
gösterilmesi (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.4.1. Madde ayak izi, kişi başına düşen madde ayak izi ve GSYH başına madde ayak izi (UZUNKÖPRÜ 
EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
8.4.2. Yurtiçi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve GSYH başına yurt içi madde tüketimi 

8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama 
ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak 
benimsenmesi (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.5.1. Meslek, yaş ve engelli kişilere göre, kadın ve erkek çalışanların, saatlik ortalama kazançları 
8.5.2. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre işsizlik oranı 

8.6. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması 
(UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 



 
8.6.1. İstihdamda, eğitim ve öğretim sisteminde yer almayan gençlerin oranı (15-24 yaş) 
8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere 
alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan 
kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her 
türünün sona erdirilmesi 
 
8.7.1. Cinsiyet ve yaşa göre 5-17 yaş arası çalışan çocukların sayısı ve oranı 

8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz 
işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi 
 
8.8.1. Cinsiyet ve göçmen durumuna göre, ölümcül ve ölümcül olmayan iş kazalarının sıklık oranları 
8.8.2. Cinsiyet ve göçmenlik statüsüne göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal 
mevzuata dayalı olarak çalışma hakları mevzuatının uyumlulaştırılmasındaki artış (dernek ve toplu pazarlık 
özgürlüğü)  

8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin 
desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.9.1. Turizmin toplam GSYH ve büyüme hızının bir oranı olarak GSYH'ya etkisi (UZUNKÖPRÜ 
EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
8.9.2. Cinsiyete göre, toplam istihdamın ve istihdam büyüme hızının bir oranı olarak turizm 
sektörlerindeki iş sayısı (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 

8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurt içi 
finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi 
 
8.10.1. 100.000 yetişkin başına ticari banka şube ve bankamatik (ATM) sayısı 
8.10.2. Bir bankada, başka finans kurumunda ya da bir mobil-para-servis sağlayıcısı olan (15 yaş ve üzeri) 
yetişkinlerin oranı  

8.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, En Az Gelişmiş Ülkelere 
Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret 
yardımı sağlanmasının artırılması (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
8.a.1. Ticari taahhütler ve ödemeler için yardım (UZUNKÖPRÜ EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
 
8.b. 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve uygulamaya konması ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Küresel İstihdam Paktı’nın uygulanması (UZUNKÖPRÜ 
EKONOMİSİ İÇİN HEDEF) 
8.b.1. Ulusal bütçelerin ve GSYH'nın bir oranı olarak sosyal koruma ve istihdam programlarına yapılan toplam 
kamu harcamaları 

 

1.e. BAŞVURU VE İŞBİRLİĞİ KAYNAKLARI 

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO) 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Departmanı (UNGC) 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) 
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği (TUSIAD) 
Alman Uluslar arası İşbirliği Vakfı (GIZ) 
Dünya Bankası İklim Yatırımları Departmanı (WBICD) 
Küresel Çevre Örgütü (GEF) 



UNIDO Ülkesel İşbirliği Programı 
UNIDO/Dünya Bankası/GIZ Eko Endüstriyel Bölgeler Uluslar arası Çerçeve Yaklaşımı 
WBICD Kurumsal Mikro İklimlendirme Bağlamında Özellikli Ekonomik Bölgeler Yaklaşımı 
AB Ekoyenilik Programı 
Yeşil Endüstriyel Bölgeler 
Simbiyoz Sanayi Metodolojisi 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Küresel İstihdam Paktı 

 

2.a. VİZYON 

Doğdugu Istranca dağlarından, Meriç üzerinden döküldüğü Saros körfezine değin olan 283 km lik hattı 

boyunca 1.sınıf su kalitesine sahip Ergene Nehri 

2.b. MİSYON 

Ergene Nehrinin temizlenmesi adına devletçe yürürlüğe konulan Ergene Havzası Eylem Planı 

dahilindeki Ergene Derin Deşarj programı yada kirletilmenin durdurulmasına yönelik uygulanan 

programların hata ve eksikliklerini küresel boyutlu iyi örneklerle açıklamak ve daha nitelikli bir 

temizleme projesinin uygulanmasını sağlamak 

2.c. ODAKLAR 

Devlet en iyisini yapar anlayış ve beklentisini ilim temelli toplum devlet uygulama geliştirme 

anlayışına dönüştürmek 

2.d. GENEL GÖSTERGELER 

6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına 
alınması 
 
6.1.1. Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı 

6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız 
çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek kamuya açık alanlarda 
dışkılamanın sona erdirilmesi 
 
6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atıksu ve kanalizasyon 
hizmetlerini kullanan nüfusun oranı 

6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve 
maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri 
dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi 



(ERGENE İÇİN HEDEF) 
 
6.3.1. Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranı (ERGENE İÇİN HEDEF) 
 
6.3.2. İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının oranı (ERGENE İÇİN HEDEF) 

6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek 
için sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli ölçüde 
azaltılması 
 

6.4.1. Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim (ERGENE İÇİN HEDEF) 
 
6.4.2. Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlısu kaynaklarına oranı 

6.5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su 
kaynakları yönetimi uygulanması (ERGENE İÇİN HEDEF) 
 
6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi (0-100) 
 

6.5.2. Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme ile sınır ötesi havza alanının oranı (ERGENE İÇİN 
HEDEF) 

6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan su 
ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi (ERGENE İÇİN HEDEF) 
 
6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman içindeki değişimi (ERGENE İÇİN HEDEF) 

6.a. 2030’a kadar uluslararası işbirliğinin ve gelişmekte olan ülkelere su hasadı, tuzdan arındırma, su 
verimliliği, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri gibi suyla ve sıhhi koşullarla 
ilgili faaliyetlerinde ve programlarında verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması (ERGENE İÇİN 
HEDEF) 
 
6.a.1. Devlet koordinasyonundaki harcama planının bir parçası olan su ve atıksu hizmetleri ile ilgili 
resmi kalkınma yardımının miktarı (ERGENE İÇİN HEDEF) 

6.b. Yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetiminin geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi ve 
güçlendirilmesi (ERGENE İÇİN HEDEF) 
 
6.b.1. Su ve atıksu hizmetlerinin yönetilmesinde yerel toplulukların katılımı için kurulu ve operasyonel 
politika ve prosedürleri olan yerel yönetim birimlerinin oranı (ERGENE İÇİN HEDEF) 
 

2.e. BAŞVURU VE İŞBİRLİĞİ KAYNAKLARI 

Dünya Su Konseyi (WWC) 
Birleşmiş Milletler SDGs İşbirliği Departmanı (UN River States) 
Birleşmiş Milletler Çevre Assemblesi (UN Environment) 
Entegre Su Kaynakları Yönetim Stratejisi 
Küresel Çevre Örgütü (GEF) 
Elbe Nehri Uluslararası Komisyonu (ICPER) 
Water Keeper Örgütü 
International Rivers Örgütü 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 



TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Pacific Institute 
 
 

 

3.a. VİZYON 

Altyapı sorunlarını tamamen çözmüş; sosyal, kültürel gelişimini tamamlamış; gurur duyulan;  nefes 

alan ve keyifli yaşam sunan çağdaş bir Uzunköprü. 

3.b. MİSYON 

Uzunköprü Belediyesinin standart belediyecilik hizmetlerini doğru ve zamanında yapmasının yanında; 

uluslar arası kentsel işbirlikleri ve yerel konsensüs sağlayarak küresel niteliklere uygun çağdaş bir kent 

oluşturmasını sağlamak. 

3.c. ODAKLAR 

Toplumu belediyeyi başkanın partisi yönlendirir, devlet tandanslı Kent Konseyi eleştirel yön verir  

algısından uzaklaştırarak; belediye halkın talep ve isteklerine göre hizmet verir anlayışına sahip 

kıldırmak ve topluma Avrupai kent yönetim uygulamalarını göstermek. 

3.d. GENEL GÖSTERGELER 

11.1. 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin 
sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.1.1. Gecekondu, gayri resmi yerleşim yerleri veya yetersiz konutlarda yaşayan kent nüfusunun 
oranı (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
 
11.2. 2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve 
yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma 
sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım 
sistemlerine erişiminin sağlanması (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.2.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre, toplu taşıma araçlarına kolay erişimi olan nüfusun oranı 
(KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
 
11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, 
entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin 
güçlendirilmesi (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.3.1. (Yerleşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.3.2. Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun doğrudan 
katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 



 
11.4. Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması (KENTSEL 
GELİŞİM HEDEFİ) 
11.4.1. Mirasın türüne göre(kültürel,doğal,karışık ve Dünya Miras Merkezi seçilmesi), hükümetin 
seviyesine(ulusal,bölgesel ve yerel/belediye),harcama tipine göre(işletme harcamaları/yatırım) ve 
özel fon tipine göre(bağışlar, özel ve kar amacı gütmeyen sektör ve sponsorluk) tüm kültürel ve doğal 
mirasın korunması ve muhafazası, korumada kişi başına yapılan toplam harcama(kamu ve özel) 
(KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
 
11.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki insanların korunması temel alınarak suyla ilgili afetleri de 
kapsayan afetler nedeniyle küresel gayri safi yurt içi hasılayla ilgili doğrudan ekonomik kayıpların önemli oranda 
düşürülmesi ve ölümlerin ve etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması  
11.5.1. 100 000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı 
11.5.2. Afetin kritik altyapının hasar görmesi ve temel hizmetlerin bozulmasına verdiği zararı kapsayan 
doğrudan ekonomik kayıpların küresel GSYH'ye oranı 

 
11.6. 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem 
göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması (KENTSEL GELİŞİM 
HEDEFİ) 
11.6.1. Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai bertaraf edilebilen kentsel katı atıkların toplam kentsel 
katı atıklara (şehir bazında) oranı (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.6.2. Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince partikül maddelerin (örneğin PM2.5 ve PM10) yıllık 
ortalama seviyeleri  (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
 
11.7. 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir 
yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence altına alınması (KENTSEL GELİŞİM 
HEDEFİ) 
11.7.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre kamu kullanımına tamamen açık, yapılaşmış alanların 
şehirlerdeki ortalama payı (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.7.2. Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve olay yerine göre, son 12 ay içinde fiziksel ya da cinsel taciz mağduru 
kişilerin oranı  
 
11.a. Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal 
alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi (KENTSEL GELİŞİM 
HEDEFİ) 
11.a.1. Şehirlerin büyüklüğü kırılımına göre nüfus projeksiyonları ve kaynak ihtiyaçlarını entegre eden 
kentsel ve bölgesel kalkınma planlarınının uygulandığı şehirlerde yaşayan nüfusun oranı (KENTSEL 
GELİŞİM HEDEFİ) 
 
11.b. 2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinliğine, iklim değişikliğine uyuma ve afetlere karşı 
dayanıklılığa yönelik entegre politikaları ve planları benimseyen ve uygulayan şehirlerin ve insan 
yerleşimlerinin sayısının önemli ölçüde artırılması ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçeve Eylem Planı 
2015-2030 doğrultusunda bütüncül bir afet risk yönetiminin her düzeyde geliştirilmesi ve 
uygulanması (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.b.1. Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-2030 doğrultusunda yerel afet risk azaltma 
stratejilerini benimseyen ve uygulayan yerel yönetimlerin oranı (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.b.2. Ulusal ve yerel düzeyde afet risk azaltma stratejilerine sahip ülke sayısı 
 

11.c. En az gelişmiş ülkelerin finansal ve teknik yardım aracılığıyla yerel malzemeler kullanarak 
sürdürülebilir ve dayanıklı binalar inşa etmelerinin desteklenmesi (KENTSEL GELİŞİM HEDEFİ) 
11.c.1. En az gelişmiş ülkelerde, yerel malzemeler kullanılarak inşa edilen ve tadilat yapılan dayanıklı, 
sürdürülebilir ve kaynak etkin binalara tahsis edilen finansal yardım oranı  
 



3.e. BAŞVURU VE İŞBİRLİĞİ KAYNAKLARI 

Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı (UN-HABITAT) 
Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (ICLEI) 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 
Kent Araştırmaları Enstitüsü (IUS) 
ISOCARP 
IFHP 
C40 
Eurocities 
Cities Today 
Uluslar arası Kardeş Kentler Birliği (SCI) 
 

 
 

4.a. VİZYON 

Hane sayısına oranla son derece başarılı bir yüksek eğitim oranına sahip Uzunköprü’ye yakışır 

nitelikte bir üniversiteyi kente kazandırmak. 

4.b. MİSYON 

Boş duran eski Meslek Yüksek Okul binasına çağdaş nitelikte eğitim verecek şehrin entelektüel 

karakterine uygun bölümleri kazandırarak değerlendirmek. 

4.c. ODAKLAR 

Kent insanına ülkenin yüksek okul eğitim stratejisinin nitelikten keza niceliğe döndüğünü anlatmak 

suretiyle önemli olanın Uzunköprü’ye hem yerel hem uluslar arası ölçekte tercih edilebilir özelliklerde 

bir üniversite kazandırmak olduğunu algılatmak. En doğru bölümleri sebep-sonuç bağlamında 

kamusal tartışmaya açmak. 

4.d. GENEL GÖSTERGELER 

4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi 
tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması 
4.1.1. (a)2/3 sınıflarında; (b)ilkokul sonunda; ve (c) alt düzey ortaokulun sonunda en azından (i) okuma ve (ii) 
matematikte yeterlilik düzeyine sahip çocukların ve gençlerin oranı, cinsiyet ayrımında  

 
4.2. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi 
eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması 
4.2.1. Cinsiyete göre gelişimsel olarak sağlık, öğrenme ve psikososyal iyi olma hali yolunda olan 5 yaş altı 



çocukların oranı  
4.2.2. Cinsiyete göre planlanan öğrenmeye katılım oranı (ilkokula resmi giriş yaşından bir yıl önce)  

 
4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve 
üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması (MYO HEDEFİ) 
4.3.1. Cinsiyete göre son 12 ay içinde gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretime katılma oranı 
 

4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki 
becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde 
artırılması (MYO HEDEFİ) 
4.4.1. Yetenek tipine göre bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeteneğine sahip genç ve yetişkinlerin 
oranı (MYO HEDEFİ) 
 
4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler 
ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde 
erişimlerinin sağlanması 
4.5.1. Bu listede ayrıştırılabilecek tüm eğitim göstergeleri için parite endeksleri (veri elverişliliğine bağlı olarak 
kadın/erkek, kır/kent, en alt/en üst servet %20'likleri ve engellilik durumu, yerli insanlar ve çatışmalardan 
etkilenenler gibi diğerleri) 
 
4.6. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün 
okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması 
4.6.1. Cinsiyete ayrımında, (a) okuryazarlık ve (b) aritmetik becerilerde işlevsel açıdan en az belirli bir düzeyde 
yeterliliğe sahip belirli bir yaş grubundaki nüfusun yüzdesi 
 

4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı 
ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler 
tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının 
sağlanması (MYO HEDEFİ) 
4.7.1. (i) Küresel vatandaşlık eğitiminin ve (ii) cinsiyet eşitliği ve insan hakları da dahil olmak üzere 
sürdürülebilir kalkınma için eğitiminin; (a) milli eğitim politikalarının, (b) müfredatın, (c) öğretmen 
eğitiminin ve (d) öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesi (MYO HEDEFİ) 
 
4.a. Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi 
ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması 
4.a.1. (a) Elektrik; (b) pedagojik amaçlarla internet; (c) pedagojik amaçlarla bilgisayar; (d) engelli öğrencilere 
uyarlanmış altyapı ve malzemeler; (e) temel içme suyu; (f) tekil ve cinsiyete göre ayrılmış temel sağlık koruma 
imkanları; ve (g) temel el yıkama imkanları (her bir WASH göstergesi tanımları gereği) erişimi olan okulların 
oranı 
 
4.b. 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki eğitim programlarını ve 
bilgi ve iletişim teknolojileri programlarını, teknik programları, mühendislik programlarını ve bilimsel 
programları kapsayan yüksek öğrenim programlarına kayıt olanağı sunan bursların sayısının küresel olarak 
önemli ölçüde artırılması 

4.b.1. Sektör ve çalışma çeşidine göre burslar için resmi kalkınma yardımı transferleri hacmi (MYO HEDEFİ) 
 

4.c. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak 
üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla 
nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması (MYO HEDEFİ) 
4.c.1. Belirli bir ülkede, (a) okul öncesi; (b) ilkokul; (c) ortaokul; ve (d) lise düzeylerinde geçerli seviyede öğretim 
için gerekli olan hizmet öncesi veya hizmet içi en az asgari düzeyde düzenlenen öğretmen eğitimi (örneğin 
pedagojik eğitim) almış öğretmenlerin oranı  
 



4.e. BAŞVURU VE İŞBİRLİĞİ KAYNAKLARI 

Birleşmiş Milletler Üniversitesi 

 
 

5.a. VİZYON 

Çağdaş kentleşme ve endüstriyel gelişime paralel zirai kalkınmışlık seviyesine ulaşmış Uzunköprü 

tarımı 

5.b. MİSYON 

Uzunköprü çiftiçisinin ve ziratının bilimsel ölçeklerde gelişimini ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

5.c. ODAKLAR 

Uzunköprü ziraat ve çiftçi örgütlerinin siyasi yada kişisel örgütlenme çıkmazından kurtulmak suretiyle; 

küresel nitelikli kırsal kalkınma model ve metodlarını benimsemesi 

5.d. GENEL GÖSTERGELER 

15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç 
tatlısu ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda 
korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması (ZİRAİ KALKINMA 
HEDEFİ) 
15.1.1. Toplam arazi alanının oranı olarak ormanlık alan (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.1.2. Ekosistem türüne göre karasal ve tatlısu biyoçeşitlilik açısından korunan alanlarla kaplı önemli 
alanların oranı (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 

15.2. 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, 
ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve 
ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması (ZİRAİ KALKINMA 
HEDEFİ) 
15.2.1. Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 

15.3. 2030’a kadar çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen alanlar 
dâhil tahrip edilmiş toprakların eski haline getirilmesi ve arazi bozulumunun olduğu, nötr bir dünya 
yaratmak için çaba gösterilmesi (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.3.1. Toplam arazi alanı üzerindeki bozulmuş arazi oranı (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 

15.4. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli bir rol oynayan yararların sağlanması 
adına kapasite geliştirmek için dağ ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına 



alınması (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.4.1. Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan alanların kapsanması 
15.4.2. Dağ Yeşil Örtü Endeksiı 

15.5. Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete geçilmesi, 
biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin 
korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.5.1. Kırmızı Liste Endeksi (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 

15.6. Üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varıldığı gibi, genetik kaynakların kullanımından 
kazanılan yararların adil ve eşitlikçi biçimde paylaşımının desteklenmesi ve bu tür kaynaklara erişimin 
teşvik edilmesi (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.6.1. Faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlamak için yasal, idari ve politika çerçevelerini 
benimseyen ülkelerin sayısı  
 
15.7. Korunan flora ve fauna türlerinin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasını sona erdirmek için acil 
olarak harekete geçilmesi ve yasa dışı vahşi yaşam ürünlerinin arz ve talebi sorununun ele alınması  
15.7.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı 
 

15.8. 2020’ye kadar istilacı yabancı türlerin kara ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerinin 
azaltılması, yayılmalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve tehlike teşkil eden daha 
öncelikli türlerin kontrolünün sağlanması ya da yok edilmesi (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.8.1. İstilacı yabancı türlerin önlenmesi ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve ilgili ulusal mevzuatı 
benimseyen ülkelerin oranı 
 

15.9. 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma 
süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin stratejilere ve raporlara entegre edilmesi (ZİRAİ 
KALKINMA HEDEFİ) 
15.9.1. 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı'nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu ulusal 
hedeflere yönelik ilerleme (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 

15.a Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün 
kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların seferber edilmesi ve önemli ölçüde artırılması (ZİRAİ 
KALKINMA HEDEFİ) 
15.a.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi 
kalkınma yardımı ve kamu harcamaları (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 
15.b Sürdürülebilir orman yönetimini her düzeyde finanse etmek için bütün kaynaklardan elde edilen 
kaynakların seferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere koruma ve yeniden ormanlaştırmayı da kapsayan bu 
tür bir yönetim geliştirilmeleri için yeterli teşvik sunulması 

15.b.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi 
kalkınma yardımı ve kamu harcamaları (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
 

15.c Yerel halkların sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olma kapasitelerinin artırılmasını da 
kapsayan korunan türlerin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasıyla mücadele etme 
çabalarına küresel destek verilmesi (ZİRAİ KALKINMA HEDEFİ) 
15.c.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı  

 

5.e. BAŞVURU VE İŞBİRLİĞİ KAYNAKLARI 

Dünya Gıda Örgütü (FAO) 
Önce Tarım Örgütü (FARMING FIRST) 
Uluslar arası Tarım ve Gıda Ağı (IAFN) 
Uluslar arası Tohum Federasyonu (ISF) 



Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü (IATP) 
Uluslar arası Tarımsal Araştırmalar Danışma Örgütü (CGIAR) 
 

H) NE İSTİYORUZ? 
 

1. KONSENSÜSLÜ AKILCIL VE ŞEFFAF YÖNETİM  
 

a- Uzunköprünün üzerindeki ölü toprağını atmasını 
b- Kırılganlıkların ve küskünlüklerin sebebi olan tüm geçmiş mevzuların artık kapanmasını 
c- Kariyerinin zirvesindeki Uzunköprü’lülerin analiz ve çözüme iştirakini 
d- Uzunköprü entelektüel beşeri sermayesinin artık kırsal ve siyasal söylemcilerden daha fazla 

konuşmasını 
e- Uzunköprünün yüzünü Ankara dolayısıyla doğuya değil batıya yani Avrupa’ya çevirmesini 
f- İl bağlamında seçtiklerimizin Uzunköprüyü yok sayarak Keşan ve Edirne merkezin gelişimine 

odaklanmalarının durmasını 
g- Uzunköprü çıkarlarına da çalışacak, eğitimli ve donanımlı sadece hizmete odaklanmış 

Uzunköprülü milletvekili çıkmasını 
 

2. KARMA OSB ve YEREL SERMAYENİN GÜÇLENMESİ 
 

a- UTSO’nun OSB projesindeki çevreye duyarlı kavramının içini küresel nitelikteki sürdürülebilir 
sanayi metod ve kuralları çerçevesinde doldurmasını 

b- UTSO’nun OSB’ye nitelikli istihdam ve ihracat sağlayacak markalı sanayi tesislerini getirmesini 
c- UTSO’nun OSB yönetim stratejisini offset ve etki yatırımcılığı metodlarıyla oluşturmasını 
d- OSB’ye gelecek fabrikaların sıfır yada sıfıra yakın su/hava emisyon değerlerinde üretim 

yapmasını 
e- Harici bir projeyle OSB’nin Demirtaş tren istasyonu vesilesiyle ulusal Büyük Anadolu Lojistik 

Organizasyonları (BALO) programına entegrasyonunu ve hatta havaalanı planlamasını 
f- Uzunköprü Küçük Sanayi Sitesinin OSB ile paralel gelişimini ve kazanmasını 
g- OSB’ye gelecek fabrikaların Uzunköprü esnafından alışveriş yapmayı tercih etmelerini 
h- Önce Uzunköprülü nitelikli tersine beyin göçünün sağlanmasını 
i- Uzunköprüden çıkan yerel sermayenin güçlü yatırımlarla geri dönmesini 
j- Uzunköprü esnafının artık kazanmasını ve mutlu olmasını 
k- Uzunköprülü girişimci ve ticaret erbabının KOSGEB, KGF gibi devlet destekli teşviklerden daha 

fazla, kolay ve nitelikli faydalanmasını 
 

3. TEMİZLENMİŞ BİR ERGENE NEHRİ VE ZİRAİ GELİŞİM 
 

a- Ergene Nehrinin artık temizlenmesini 
b- Çakmak Barajının tamamlanıp asli amacına uygun şekilde işlevsel hale gelmesini 
c- Tarımsal sanayi ve zirai entegrasyonun sağlanmasını ve köylerden göçen genç nüfusun geri 

gelmelerini 
d- Uzunköprü çiftçisinin artık kazanmasını ve mutlu olmasını 

 
4. TARİHİ KÖPRÜMÜZÜN REEL TURİZME KAZANDIRILMASINI 

 
a- mTarihi köprümüzün UNESCO asli miras listesine girmesini 
b- Tarihi köprümüzün civarındaki büyük alanın geçici terminal, Ergene otel , hal vs temizlenmek 

suretiyle Avrupada gördüğümüz örnekler gibi trafiğe kapalı tarihi motifli bir kent parkı haline 
getirilmesini 



e- Tarihi köprümüzün dibindeki pazar yerinin Avrupada gördüğümüz örnekler gibi kent parkıyla 
(madde 17) entegre tarihi motifli yerel ürünler halk pazarı ve çağdaş ölçekte bir halk AVM’si 
olarak yeniden inşa edilmesini 
 

5. UMYO BİNASININ TEKRAR YÜKSEK EĞİTİME KAZANDIRILMASINI 
 

a- Yerine ne yapılacağı yılan hikayesine dönen Uzunköprü Meslek Yüksek Okulunun; özel bir 
üniversite yada tekrar Trakya Üniversitesine bağlı yapay zeka vs teknolojileri fakultesi olarak 
hizmete açılmasını 

 
6. DAHA KEYİFLİ BİR KENT 

 
a- Gençler için daha fazla spor alanı 
b- Trafikten ari yürüyüş ve bisiklet parkurları 
c- Daha fazla ağaç ve yeşil alan 
d- Modern bir otobüs terminali 
e- Şehir içi su isale şebekesinin rehabilite edilmesi ve sıfır su kesintisi 
f- Şehir içindeki tüm yolların modern asfalt yada kilit taşıyla döşenmesi 
g- Şehir içi minibüs hatlarının daha işlevsel şekilde planlanması 
h- 150.000 nüfusa göre yeni bir kent gelişim aksı ve şehir planlaması 
i- Modern bir çöp arıtım ve geri dönüşüm tesisi 
j- Sıfır hava ve su emisyonu 
k- Doğalgaz erişimi 
l- Daha nitelikli bir Uzunköprü festivali 
m- Şeffaf ve liyakatli bir belediyecilik 
n- Şehiriçi trafik akslarının yeniden düzenlenmesi ve trafiğe kapalı gezinti caddeleri 

 


