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1. Introduction

1. G r ş

Turkey is the biggest of all EU candidate countries on a territory of
783,562 square km. The country has a population of 76.7 million,
with a growth rate of 1.37% (bigger than that of the EU by an order
of magnitude) and half of which is under the age of 30. By 2023
total population is forecasted to exceed 84 million. With a Gross
Domestic Product of € 614 billion, it is the 16 th largest economy in
the world. In less than a decade, per capita income in the country
has nearly tripled and now exceeds € 8000.

Türk ye, 783,562 km2 yüzölçümü le AB aday ülkeler n n en
büyüğüdür. Ülke, %1,37 büyüme hızına sah p (büyüklük olarak
AB'den daha fazla) ve yarısı 30 yaşın altında olan 76.7 m lyon
nüfusa sah pt r. 2023 yılına kadar toplam nüfusun 84 m lyonu
aşacağı tahm n ed lmekted r. 614 m lyar Euro gayr saﬁ yurt ç
hâsıla le dünyanın en büyük 16. ekonom s d r. On yıldan daha
kısa b r sürede ülkede k ş başına düşen gel r neredeyse üç katına
çıkmıştır ve şu anda 8000 Euro'nun üzer nded r.

Turkey and the EU have had a customs union relationship since
1996. The EU is by far the biggest economic partner of Turkey with
37.7% of the total trade in 2012 (while Turkey is the sixth most
important trade partner of the EU). Therefore, improvement of
transport connections between the EU and Turkey is another
challenge for the way forward.

Türk ye ve AB arasında 1996 yılından bu yana gümrük b rl ğ vardır.
2012 yılındak toplam t carette %37.7 pay le AB, Türk ye'n n açık
ara farkla en büyük ekonom k ortağı olmuştur (Türk ye de AB'n n
en öneml altıncı t caret ortağıdır). Dolayısıyla, AB ve Türk ye
arasındak ulaşım bağlantılarının y leşt r lmes geleceğe yönel k
b r d ğer zorluktur.

Turkey aims at the further integration of the Turkish economy into
the European Single Market and full integration into the Single
European Transport Area. The strategic needs to further develop
railway infrastructure in an integrated and competitive manner
with other modes and to nalize the liberalization process through
secondary measures harmonized with the EU acquis communaitaire are essential to maintain the global competitiveness of the
Turkish economy and in particular of the Turkish transport sector.

Türk ye, Türk ekonom s n n Avrupa Tek Pazarı'na daha fazla
entegrasyonu ve Avrupa Tek Ulaşım Sahası'na tam entegrasyonu
amaçlamaktadır. Dem ryolu altyapısını d ğer b ç mlerle b rl kte
entegre ve rekabetç b r şek lde gel şt rmek ve AB müktesebatı le
uyumlu k nc l tedb rler le serbestleşme sürec n sonlandırmak ç n
stratej k gereks n mler Türk ye ekonom s n n ve özell kle Türk
ulaştırma sektörünün küresel rekabet gücünü korumak ç n
gerekl d r.

The overall objective of Turkey's national strategy for the transport
sector is to establish a smoothly functioning, safe, green, smart,
accessible, sustainable and inter-operable national transport
system which has seamless connections with Europe and the rest
of the world. To this end, Turkey's Transport and Communication
Strategy: Horizon 2023 aims at a better mobility, less congestion,
lowered emissions, more safety by reducing accident rates,
fatalities and casualties, smart charging, intelligent city planning
and improving public transport, whilst securing aﬀordable
mobility.

Türk ye'n n ulaştırma sektörü ç n genel hedeﬁ, Avrupa ve
dünyanın ger kalanıyla sorunsuz bağlantıları olan sorunsuz
şleyen, güvenl , çevre dostu, akıllı, er ş leb l r, sürdürüleb l r
ve kullanışlı b r ulusal ulaştırma s stem kurmaktır. Bu
maksatla, Türk ye Ulaştırma ve İlet ş m Stratej s : Hedef 2023,
uygun mal yetl hareketl l ğ güvence altına alırken daha y
hareketl l k, daha az traﬁk sıkışıklığı, daha düşük em syon, kaza
oranları, ölüm ve yaralanmaları azaltarak daha fazla güvenl k, akıllı
şarj, akıllı şeh r planlaması ve toplu taşımanın y leşt r lmes n
amaçlamaktadır.

As a leading institution the Ministry of Transport, Maritime Aﬀairs
and Communications (MoTMC), identi es its vision as “to provide
and monitor transport, information and communications services
for all users in a quali ed, balanced, safe, environmentally friendly,
fair and economic manner”. The Ministry de nes its mission in line
with this vision as “to increase global competitiveness of the
country and quality of life for the citizens by providing transport
and communications services over the level of contemporary
civilisation”.

Öncü b r kurum olarak Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme
Bakanlığı, v zyonunu “tüm kullanıcılar ç n ulaştırma, b lg lend rme
ve haberleşme h zmetler n kal tel , dengel , güvenl , çevre dostu,
ad l ve ekonom k b r şek lde tem n etmek ve denetlemek” olarak
tanımlamaktadır. Bakanlık, m syonunu se “muasır meden yet
düzey n n üzer nde ulaştırma ve haberleşme h zmetler sağlayarak
ülken n küresel rekabet gücünü ve vatandaşlar ç n yaşam
kal tes n artırmak” olarak tanımlamaktadır.

Sectoral Operat onal Programme For Transport

2. Objective of IPA II Sector Support

2. IPA II Sektör Desteğ n n Amacı

The IPA Sector Operational Programme for Transport (SOPT) is the
main vehicle for channelling European Union nancial support
under the Instrument for Pre-Accession (IPA) to the transport
sector in Turkey. The overall objective of the SOPT 2014-2020 is to
contribute to economic and social development and EU
integration through a competitive, accessible and sustainable
transport system in Turkey, in line with EU standards.

IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı, Katılım Önces
Yardım Aracı (IPA) bünyes ndek Avrupa B rl ğ mal desteğ n
Türk ye'dek ulaştırma sektörüne yönlend rmek ç n kullanılan ana
araçtır. Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020'n n
genel amacı, ekonom k ve sosyal kalkınma le AB entegrasyonuna
Türk ye'de AB standartlarına uygun, rekabetç , er ş leb l r ve
sürdürüleb l r b r ulaştırma s stem le katkıda bulunmaktır.

For this, the programme will aim to achieve the following speci c
objectives:

Bunun ç n, program aşağıdak özel hede ere ulaşmayı
amaçlayacaktır:
S1 – Ulusal ulaşım s stem n n sürdürüleb l rl ğ n ve güvenl ğ n
artırmak;
S2 – Ulaşım s stem n n ver ml l ğ n artırmak;
S3 – Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde b reysel ulaşımdan
sürdürüleb l r, er ş leb l r ve kapsamlı toplu taşıma b ç mler ne
geç ş teşv k etmek;
S4 – Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına
aşamalı b r şek lde uydurulması yoluyla Türk ye'n n ulaştırma
alanında AB'ye entegrasyonunu güçlend rmek;
S5 – Türk ye'n n ulaştırma sektöründek AB, ulusal ve bağışçı
kalkınma ﬁnansmanının en ver ml şek lde kullanılmasını
sağlamak ç n Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönet m nde Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı'nı desteklemek.

S1 – To enhance the sustainability and safety of the national
transport system;
S2 – To improve the eﬃciency of the transport system;
S3 – To promote a shift from individual to sustainable, accessible
and inclusive modes of public transport at both national and urban
levels;
S4 – To strengthen Turkey's integration to the EU in the eld of
transport, through a progressive alignment of the Turkish
Transport sector with the EU Transport acquis;
S5 – To support MoTMC in managing the SOPT in order to ensure
that EU, national and donor development funding in Turkey's
transport sector are used to best eﬀect

The expected results of the programme are as follows:
• R1: a shift towards a safer, environmentally friendly transport
system re ecting a more balanced modal split;
• R2: the spread of smart, innovative, resource, time- and costeﬃcient solutions across all transport modes;
• R3: improved accessibility for all of transport services, increased
capacity and eﬀectiveness of urban public transport; reduced
congestions and emissions created by transport in urban areas;
• R4: improved legislative, institutional and administrative
capacities needed to assume the obligations of membership
under acquis chapters 14 and 21; policy dialogue with the EU in the
eld of Transport strengthened;
• R5: SOPT is implemented in an eﬀective, eﬃcient, regular,
transparent and timely manner;

Programın beklenen sonuçları aşağıdak g b d r:
• R1: daha dengel b r modal ayrılmayı yansıtan daha güvenl , çevre
dostu b r ulaştırma s stem ne geç ş;
• R2: tüm ulaşım b ç mler nde akıllı, yen l kç , kaynak, zaman ve
mal yet açısından etk n çözümler n yayılması;
• R3: tüm ulaşım h zmetler ç n daha fazla er ş leb l rl k, kentsel
toplu taşımada artan kapas te ve ver ml l k; kentsel alanlarda
ulaşımdan kaynaklanan daha az traﬁk sıkışıklığı ve em syon;
• R4: Müktesebatın 14. ve 21. Fasıllar kapsamındak üyel k
yükümlülükler n kabul etmek ç n gerekl yasal, kurumsal ve dar
kapas teler n y leşt r lmes ; AB le Ulaştırma alanındak pol t ka
d yalogunun güçlend r lmes ;
• R5: Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı etk l , ver ml ,
düzenl , şeﬀaf b r b ç mde ve zamanında uygulanır.

3. Operational Features of The Programme

3. Programın Eylemsel Özell kler

ACTION 1 – SUSTAINABLE AND SAFE TRANSPORT

EYLEM 1 – SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜVENLİ ULAŞIM

The main objective of this Action is to enhance the sustainability and safety of the national transport system.

Bu eylem n esas amacı, ulusal ulaşım s stem n n sürdürüleb l rl ğ n ve güvenl ğ n artırmaktır.

• Achieve a shi towards a safer, environmentally

Eylem Başlığı

Sürdürülebilir ve Güvenli Ulaşım

Özel Amaç

• Daha dengeli bir modal ayrılmayı yansıtan daha

friendly transport system reﬂec ng a more

güvenli, çevre dostu bir ulaş rma sistemine

balanced modal split

geçiş sağlamak.

• R1 - TEN-T rail network connec ons to the EU
strengthened
• R2 - Investments serving environmental
sustainability and climate change-related
mi ga on and adapta on measures are
implemented
• R3 - Improved Safety in Transport
• R4 - Inter-modal transport solu ons, and
suppor ng technologies promoted

Eylem Sonuçları

• R1 – AB ile TEN-T demiryolu bağlan ları
güçlendirildi.
• R2 – Çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim
değişikliği ile ilgili haﬁﬂe ci ve uyum
tedbirlerine hizmet eden ya rımlar uygulandı.
• R3 – Ulaşımda artan güvenlik
• R4 – İntermodal ulaşım çözümleri ve
destekleyici teknolojiler teşvik edildi.

• Ac vity 1.1 – Improving and Modernising

Faaliyetler

• Faaliyet 1.1 – Demiryolu altyapısının

Railway Infrastructure
• Ac vity 1.2 – Environmental and Climate
Change-related Measures

geliş rilmesi ve modernize edilmesi
• Faaliyet 1.2 – Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili
Tedbirler

• Ac vity 1.3 – Improving Transport Safety

• Faaliyet 1.3 – Ulaşım Güvenliğinin Ar rılması

• Ac vity 1.4 – Promo ng Inter-modality and

• Faaliyet 1.4 – İntermodalite ve Mod değişiminin

Modal Shi

teşvik edilmesi

ACTION 2 – EFFICIENT TRANSPORT

EYLEM 2 - VERİMLİ ULAŞIM

The main objective of this action is to improve the eﬃciency of
the Turkish transport system.

Bu eylemin esas amacı, Türk ulaşım sisteminin verimliliğini
ar rmak r.

Eﬃcient Transport

Eylem Başlığı

Verimli Ulaşım

• Promote the spread of smart and innova ve,

Özel Amaç

• Tüm ulaşım biçimlerinde akıllı, yenilikçi, kaynak,

resource, me and cost-eﬃcient solu ons across

zaman ve maliyet açısından etkin çözümlerin

all transport modes

teşvik edilmesi

• R1 - Implementa on of the ITS strategy and
the spread of ITS in the transport sector
• R2 - Research, and development in the
Transport Sector promoted

Eylem Sonuçları

• R1 - ITS stratejisinin uygulanması ve ulaşım
sektöründe ITS'nin yaygınlaş rılması
• R2 – Ulaşım Sektöründe araş rma ve geliş rme
teşvik edilmiş r.

• Ac vity 2.1 - Suppor ng the ITS Strategy and

Faaliyetler

• Faaliyet 2.1 - ITS Stratejisi ve diğer ITS

Other ITS Measures

Tedbirlerinin Desteklenmesi

• Ac vity 2.2 - Suppor ng Research and

• Faaliyet 2.2 – Ulaşımda Araş rma ve Yeniliğin

Innova on in Transport

Desteklenmesi

ACTION 3 – ACCESSIBLE AND INCLUSIVE TRANSPORT

EYLEM 3 – ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAMLI ULAŞIM

The main objective of this action is to promote a shift from
individual to sustainable, accessible and inclusive modes
of public transport at both national and urban levels.

Bu eylem n esas amacı, hem ulusal hem de kentsel düzeylerde
b reysel ulaşımdan sürdürüleb l r, er ş leb l r ve kapsamlı
toplu taşıma b ç mler ne geç ş teşv k etmekt r.

Accessible and Inclusive Transport

Eylem Başlığı

Erişilebilir ve Kapsamlı Ulaşım

• Improve the accessibility of transport services

Özel Amaç

• Ulaşım hizmetlerinin erişilebilirliğini herkes için

for all, increase capacity and eﬀec veness of

iyileş rmek; kentsel toplu taşımanın kapasitesini

urban public transport; reduce conges on and

ve verimini ar rmak; kentsel alanlarda ulaşımın

emissions created by transport in urban areas

yara ğı sıkışıklık ve emisyonları azaltmak

• R1 - Accessibility of public transport further
developed at urban and na onal level
• R2 - Progress towards sustainable urban public
transport

Eylem Sonuçları

• Ac vity 3.1 - Accessible Transport

Faaliyetler

• Ac vity 3.2 - Urban Transport

• R1 – Toplu taşımanın erişilebilirliği kentsel ve
ulusal düzeyde geliş rilmiş r
• R2 – Sürdürülebilir kentsel toplu taşımaya
yönelik ilerleme
• Faaliyet 3.1 – Erişilebilir Ulaşım
• Faaliyet 3.2 – Kentsel Ulaşım

ACTION 4 – ACQUIS ALIGNMENT AND EU INTEGRATION

EYLEM 4 – MÜKTESEBAT UYUMU VE AB ENTEGRASYONU

The main objective of this action is to strengthen Turkey's
integration to the EU in the eld Transport, through a progressive
alignment of the Turkish Transport sector with the EU Transport
acquis.

Bu eylem n esas amacı, Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma
müktesebatına aşamalı b r şek lde uydurulması yoluyla ulaştırma
alanında Türk ye'n n AB'ye entegrasyonunu güçlend rmekt r.

Acquis Alignment and
EU Integra on

Eylem Başlığı

Müktesebat ile Uyum ve
AB Entegrasyonu

• Improve legisla ve and ins tu onal capaci es

Özel Amaç

• Müktesebat ile uyum sürecini kolaylaş rmak ve

to facilitate the Acquis alignment process and

AB ile ulaş rma alanındaki poli ka diyalogunu

to strengthen the policy dialogue with the EU

güçlendirmek için yasal ve kurumsal

in the ﬁeld of transport

kapasitelerin iyileş rilmesi

• R1 - Transport legisla on further harmonised

Eylem Sonuçları

• R1 – Ulaş rma mevzua AB mükteseba ile
uyumlu hale ge rildi ve mükteseba n 14. ve 21.
fasıllar kapsamındaki üyelik
yükümlülüklerinin kabul edilmesi için gereken
kurumsal ve idari kapasite güçlendirildi
• R2 – AB'nin ilgili makamları ile güçlendirilmiş
poli ka diyalogu ve teknik işbirliği

Faaliyetler

• Faaliyet 4.1 – Mükteseba n uygulanması için

with the EU acquis and ins tu onal and
administra ve capacity needed to assume the
obliga ons of membership under acquis
Chapters 14 and 21 further strengthened
• R2 - Strengthened policy dialogue & technical
coopera on with relevant EU bodies
• Ac vity 4.1 - Legisla ve alignment & capacity

mevzua n uyumlu hale ge rilmesi ve kapasite

building to implement the acquis

ar rımı

• Ac vity 4.2 - Suppor ng Policy dialogue and

• Faaliyet 4.2 – Poli ka diyalogu ve

technical coopera on

teknik işbirliğinin desteklenmesi

ACTION 5 – TECHNICAL ASSISTANCE

EYLEM 5 – TEKNİK YARDIM

The overall aim of this action is to support MoTMC in managing
the SOPT in order to ensure that EU, national and donor
development funding in Turkey's transport sector are used to best
eﬀect.

Bu eylem n esas amacı, Türk ye'n n ulaştırma sektöründek AB,
ulusal ve bağışçı kalkınma ﬁnansmanının en ver ml şek lde
kullanılmasını sağlamak ç n Ulaştırma Sektörel Operasyonel
Programı yönet m nde Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme
Bakanlığı'nı desteklemekt r.

Technical Assistance

Eylem Başlığı

Teknik Yardım

• Ensure that SOPT is implemented in an

Özel Amaç

• Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı’nın

eﬀec ve, eﬃcient, regular, transparent and

etkili, verimli, düzenli, şeﬀaf bir biçimde ve

mely manner.

zamanında uygulanmasını sağlamak.

• R1 - The Opera ng Structure has services,
human capacity and ﬁnancial resources at its
disposal needed to implement its tasks;
• R2 - Investment strategies and project studies
for a strategic pipeline of projects prepared,
funding modali es for transport developments
elaborated

Eylem Sonuçları

• Ac vity 5.1 - Suppor ng the Opera ng

Faaliyetler

Structure
• Ac vity 5.2 - Project Pipeline Development

• R1 – Program Otoritesi, görevlerini yerine
ge rirken uygulamak üzeri hizmetlere, insan
kapasitesine ve mali kaynaklara sahip r;
• R2 – Projelerin stratejik boru hatları için ya rım
stratejileri ve proje çalışmaları hazırlandı,
ulaş rmada kalkınma için ﬁnansman modelleri
hazırlandı.
• Faaliyet 5.1 – Program Otoritesinin desteklenmesi
• Faaliyet 5.2 - Proje Havuzunun Geliş rilmesi

4. FINANCIAL ASPECTS OF THE PROGRAMME

4. PROGRAMIN MALİ BOYUTLARI

Compared to the previous IPA period, IPA II will nance fewer
infrastructures, adopting a 'phasing-out' approach: in the early
years of the programme, it will focus on the freight railway
activities that are most relevant to connecting with the TEN-T
network; after that, assistance will focus more on soft
interventions.

B r öncek IPA dönem le kıyaslandığında, IPA II b r 'aşamalı
tamamlama' yaklaşımı ben mseyerek daha az altyapıyı ﬁnanse
edecekt r: programın lk yıllarında TEN-T ağı le bağlantı le en lg l
olan dem ryolu yük taşımacılığı faal yetler ne yoğunlaşacaktır;
bundan sonra yardım daha çok yumuşak müdahalelere
yoğunlaşacaktır.

Financial Table - SOP Transport (2014-2020)

Mal Tablo - Ulaştırma SOP (2014-2020)
Ulusal
Katkı

Toplam
Maliyet
(milyon €)

IPA Eş
Finansman
Oranı

346

61.06

407.06

85/%

Eylem - 2

12.8

2.26

15.06

85/%

85/%

Eylem - 3

50

8.82

58.82

85/%

27.65

85/%

Eylem - 4

23.5

4.15

27.65

85/%

1.85

12.35

85/%

Eylem - 5

10.5

1.85

12.35

85/%

78.14

520.94

85/%

TOPLAM

442.80

78.14

520.94

85/%

Na onal
Total Cost
Public
(million €)
Contribu on

IPA coﬁnancing
rate

TOTAL
2014-2010

EU IPA

TOPLAM
IPA Katkısı
2014 -2020

Ac on - 1

346

61.06

407.06

85/%

Eylem - 1

Ac on - 2

12.8

2.26

15.06

85/%

Ac on - 3

50

8.82

58.82

Ac on - 4

23.5

4.15

Ac on - 5

10.5

TOTAL

442.80

5. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

5. UYGULAMA DÜZENLEMELERİ

LEGAL BASIS
• Indicative Strategy Paper For Turkey (2014-2020)
• Framework Agreement Between Turkey and European
Commission
• Regulation (231/2014)
• Common Rules and Procedures for External Actions (236/2014)
• Implementing Regulation (447/2014)
• Transport Sectoral Operational Program (2014-2020)

HUKUKİ DAYANAK
• Türk ye ç n End kat f Stratej Belges (2014-2020)
• Türk ye ve Avrupa Kom syonu arasında Çerçeve Anlaşma
• IPA II Tüzüğü (231/2014)
• Har c Eylemler ç n Ortak Kural ve Prosedürler (236/2014)
• IPA II Uygulama Tüzüğü (447/2014)
• Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (2014-2020)
KURUMSAL YAPI

INSTITUTIONAL STRUCTURE
The Government of Turkey has adopted legal acts, which
designate speci c bodies for IPA management and
implementation roles as follows:
• National IPA Coordinator - Ministry of EU Aﬀairs
• National Authorising Oﬃcer - Undersecretary of Treasury
• National Fund - Undersecretary of Treasury
• Audit Authority - Undersecretary of Treasury, Internal Audit
Unit of MoEU
Ministry of Transport, Maritime Aﬀairs and Communications is the
Operating Structure which is responsible institution for the
implementation of the Transpor t Sectoral Operational
Programme. Department for EU Investments under the DG for
Fore gn Relat ons and EU Aﬀa rs serve as the Contract ng Author ty
on behalf of the M n stry.

Türk ye Hükümet , IPA yönet m ve uygulaması roller ç n
aşağıdak organları görevlend ren kanunları kabul etm şt r:
• Ulusal IPA Koord natörü – Avrupa B rl ğ Bakanlığı
• Ulusal Yetk lend rme Görevl s – Haz ne Müsteşarı
• Ulusal Fon - Haz ne Müsteşarı
• Denet m Otor tes – Haz ne Müsteşarı, AB Bakanlığı İç Denet m
Brm
Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma Sektörel
Operasyonel Programının uygulanmasından sorumlu Program
Otor tes d r. Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Genel Müdürlüğü
bünyes ndek Avrupa B rl ğ Yatırımları Da res Başkanlığı, Bakanlık
adına hale makamı olarak görev yapmaktadır.

NOTE

