
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Tarım & Balıkçılık Bileşeni 
 
Proje Adı: Uzunköprü Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi 

Proje Numarası: TR0703.01-02/19 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: Uzunköprü Sanayi ve Ticaret Odası – Edirne 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: 
 

1. Khaskovo Sanayi ve Ticaret Odası - 
Bulgaristan 

2. Uzunköprü Ticaret Borsası - Edirne 

Proje Süresi: 18 Ay 

Proje Bütçesi / Hibe Tutarı: 114.943,52 Euro / 103.449,17 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Hedef gruplara tarım, ticaret ve sanayi alanlarında 
eğitim sağlanması; işadamları ve sanayicilerin yatırım 
teşviklerinden faydalanması için kapanmış fabrikaların 
yeniden açılması amacıyla teklifler geliştirilmesi;  
üreticiler ve çalışanların müşteri ilişkileri, ihracat, 
ithalat ve pazarlama alanlarında eğitilmesi; 
Bulgaristan ve Türkiye’de gerçekleşecek etkinlikler 
vasıtasıyla tarım ve ticaret sanayilerinde küçük ölçekli 
yatırımların yapılması; Uzunköprü’de tarım 
sektöründeki üretim artışı sonucu ekonominin 
canlanması; doğal habitatın korunması ve kırsal 
alanların geliştirilmesi; tarımsal sanayi sektöründeki 
işletmelerin yerel ve uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünün artırılması; Uzunköprü ve civar bölgede 
yaşayan insanların yaşam kalitelerinin artırılması ve 
köylerin kalkınması hedeflenmektedir. 

Proje Hedef Kitlesi: 
 

Uzunköprü, Keşan ve Edirne’deki yatırımcılar, 
üreticiler ve işadamları, Bulgaristan Khaskovo 
bölgesindeki tarımsal sanayi temsilcileri ve üreticiler 

Proje Faaliyetleri: 

 Khaskovo Sanayi ve Ticaret Odası ve Uzunköprü 
Ticaret Odası Proje ekipleri hazırlık çalışmaları 
kapsamında bir açılış toplantısı yapılmıştır. 

 21 Haziran 2011 tarihinde proje tanıtımı için bir 
basın toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya proje 
ortaklarının yanı sıra yerel yönetim yetkilileri ve 
Uzunköprü’de faaliyet gösteren işletmelerin 
sorumlu müdürleri de katılım sağlamışlardır. 

 Proje hakkında detaylı bilginin yer aldığı ve 
sürekli güncel tutulan www.uhabtsgp.com 
internet sitesi yayınlanmaya başlamıştır. 

 Bölge sanayi kuruluşlarının proje tekliflerinden 
faydalanmaları ve bir bilgi bankası oluşturmak 
için projenin İnternet sitesinde başvuru 
formlarına yer verilmiştir. 
 

 Tarımsal sanayi ve ticaret ile ilgili rehber 
dokümanlar hazırlanacaktır. Projenin 4. Ayında 
500 adet basılacak dokümanların hazırlanmasına 
başlanacaktır. Rehber içerisinde Türk ve Bulgar 
dış ticaret mevzuatı ve rejimi başta olmak üzere 
dış ticaret ve yatırımlarla ilgili temel bilgiler 
bulunacaktır.  

 Projenin 7. ayının son haftasında ve 8. ayının ilk 
haftasında Khaskovo’da 1 günlük, Uzunköprü’de 
2 günlük iki seminer düzenlenecektir.  

 Uzunköprü’de bir sanayi Ar-Ge merkezi 
kurulmuştur. 18.500 işletmeye hizmet etmesi 
beklenen Ar-Ge merkezi Trakya’daki diğer 
şehirler için de çarpan etkisi yaratacaktır.  

 Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılması çalışmalarına 
başlanacaktır. 

 Projenin nihai basın toplantısı düzenlenecektir. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Prof. Dr. Sefer Gümüş (Proje Koordinatörü) 
E-posta: gumus.sefer@gmail.com    
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