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Ulaştırmada daha büyük hedeflere
yürüyüşümüz sürüyor.
Our march towards to achieve immense
goals in transport is in progress.
Ahmet ARSLAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transport, Maritime Affairs and Communications
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ürkiye Cumhuriyeti, son 15
yıldır dünya standartlarında
bir ulaştırma için dev adımlar
atıyor. Ülkemizin dünya ulaştırma
liginin en üst sıralarında yer
alması için yaptığımız çabalar çok
yönlü, planlı ve geleceğe ilişkin
öngörüleri de içeren bir yaklaşımla
gerçekleştiriliyor.
Çabamız, insanımızın daha hızlı,
daha güvenli ve daha konforlu
bir ulaşımdan yararlanması için.
Bu çabaların bir de ekonomik
boyutu var elbette. Bakanlığımızın
sorumluluk sahasına giren
ulaştırma, denizcilik ve
haberleşmeye yapılan her yatırım,
ülkemizin ekonomisini, ticari
ilişkilerini, sosyal ve kültürel hayatı,
eğitimi, sağlığı, günlük yaşamı ve
bunlara bağlı tüm pratiklerimizi
derinden etkiliyor.
Ekonominin can damarları olan
ulaştırma ve lojistik altyapılarının
gelişimine ve bu sayede ülkemizin
rekabetçiliğinin artırılmasına,

F

2023 hedeflerimize ve ötesine
yürüyüşümüzü güçlü ve kararlı bir
şekilde devam ettireceğiz.
Bakanlığımızın bu başarısını
sürdürmek için bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da yüz
bini aşkın mesai arkadaşımızın
özverili ve gayretli çalışmalarının
aynen devam edeceğinden hiç
şüphem yok.
Bakanlığımızın Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi
Başkanlığı bünyesinde de özverili
biçimde çok önemli projelere
imza atılıyor. Bu çabalar IPA-I
döneminde demiryolu altyapısının
rehabilitasyonuna odaklandı.
AB ile birlikte yürüttüğümüz
Türkiye demiryollarının TransAvrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T)
ile bütünleşmesi sürecinde, milli
ulaştırma hedeflerimiz arasında yer
almaktadır.

or the last 15 years, the
Republic of Turkey has
been taking giant steps for
achieving a world class transport.
We endeavor to rank Turkey at the
top of world transport league with
a versatile and planned approach
including visionary predictions.

which are the vital elements of
economy; thus, increasing the
competitiveness of our country.

We spread on effort to ensure
Turkish people making use of a
faster, safer and more comfortable
transport. These efforts sure have
an economic aspect, as well. Each
investment in transport, maritime
and communications which
fall into our Ministry’s area of
responsibility, deeply influences the
economy, commercial affairs, social
and cultural life, education, health,
daily life and all related practices.

Significant projects are carried out
with dedicated efforts of Ministry’s
Directorate General for Foreign
Relations and European Union
Affairs, Department for European
Union Investments. These efforts
have focused on the rehabilitation
of railway infrastructure during
IPA-I period. The integration of
Turkish railway with the TransEuropean Transport Networks
(TEN-T), which is being conducted
with the EU is one of our national
transport goals.

We will continue our march
towards 2023 targets and beyond
vigorously and decisively by
improving the infrastructure
of transport and logistics

Bu hedefe ulaşmak için hizmet
aşkıyla yürümeyi sürdüreceğiz.
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I have no doubt that our colleagues
of more than a hundred thousand
will keep their devoted and diligent
work in order to continue the
success of our Ministry.

And we will continue to head
towards this goal devotedly.

Daha dengeli, güvenli ve verimli
bir ulaştırma için çalışıyoruz.
We are working for a more balanced,
safer and efficient transport system.
Suat Hayri AKA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
Undersecretary of Transport, Maritime Affairs and Communications
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laştırma Operasyonel
Programı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Avrupa
Birliği ulaştırma politikalarıyla
uyum sürecini kolaylaştırdığı gibi,
Türkiye’nin Trans-Avrupa Ulaştırma
Ağları (TEN-T) ile bütünleşmesini
de destekleyici bir işlev üstleniyor.
Ulaştırma alanında daha dengeli,
daha güvenli, daha konforlu,
daha verimli bir yolcu ve yük
taşımacılığını sağlamak ve
kendimizi bu alanda sürekli aşmak,
çıtayı hep daha yükseğe taşımak
için çalışıyoruz.
Attığımız her adımda insanımızın
önceliğini önceliğimiz, milletimizin
refahını sürdürülebilir ve artırılabilir
kılmayı en temel görevimiz edindik
ve gelecek nesillere bırakacağımız
yarınların sorumluluğunu en kalbi
duygularla sahiplendik.
Şimdiye kadar Ulaştırma alanında
yaptığımız projeler ülkemizin
dünyanın en büyük 20 ekonomisi
arasına girmesinde büyük rol
oynamıştır.
Ülkemizin özellikle son 15 yılda
gerçekleştirmiş olduğu ulaştırma
sektöründeki yatırımlar içerisinde
demiryolu yatırımları da önemli bir
seviyededir.
IPA fonları da bu yatırımlar içinde
yerini almış ve Bakanlığımıza

I

tahsis edilen fonun büyük bir
kısmı Avrupa Birliği’nin ulaştırma
politikalarına uygun olarak
demiryolu altyapısı projelerine
harcanmıştır.

n addition to facilitating the
harmonization process of the
Republic of Turkey with EU
transport policies, the Transport
Operational Programme also plays
a supportive role in the integration
of Turkish railways with TransEuropean Transport Networks
(TEN-T).

Bununla birlikte önemli teknik
destek projeleri de program altında
gerçekleştirilmiştir.
Bu projelere değer katan bütün
mesai arkadaşlarıma gayretli ve
özverili çalışmalarından ötürü
teşekkür ediyorum.

We are working to provide a more
balanced, safer, more comfortable
and more efficient passenger and
freight transport, while also trying
continuously to challenge ourselves
and raise the bar always higher.

Ulaştırma Operasyonel Programı,
2018’ten itibaren yoluna Ulaştırma
Sektörel Operasyonel Programı
adıyla devam edecek. Ulaştırma
alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin
öncelikleriyle, Avrupa Birliği’nin
ulaştırma politikaları arasındaki
uyum çalışmalarını hızlandıracaktır.

In each step we take, we prioritize
our people, commit ourselves to
ensuring the sustainability and
growth of our nation’s prosperity,
and truly embrace the responsibility
of leaving a better future for next
generations.

Ulaştırmada tüm taşıma
alternatiflerinin dengeli biçimde
kullanıldığı bir ulaştırma sektörü
için çalışmayı ve Türkiye’nin
yenilenen ulaştırma altyapısını AB
Ulaştırma Ağıyla bütünleştirme
doğrultusundaki hizmetlerimizi
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Projects we have carried out in the
field of transport so far have played
a pivotal role in taking our country
among the top 20 economies in the
world.
Especially in the past 15 years,
railway investments are at an
important level among the
transport investments made by our
country.

IPA-I döneminde kazandığımız
tecrübe ve yüksek nitelikli personel
gücümüzle, yeni dönemde
yapacağımız projelerin çok
daha başarılı olmasını temenni
ediyorum.

IPA funds have also taken part in
these investments, and a large
part of the fund allocated to
7

our Ministry has been spent on
railway infrastructure projects in
accordance with the transport
policies of the European Union.
In addition, various important
technical assistance projects were
carried out under the programme.
I would like to thank all my
colleagues who had added value
to these projects for their hard and
devoted work.
Starting from 2018, The Transport
Operational Programme will
continue under the name of
Sectoral Operational Programme
for Transport. It will accelerate the
efforts at harmonizing the priorities
of the Republic of Turkey in field
of transport with the EU’s transport
policies.
We are determined to continue
our work for a transport sector in
which all transport alternatives are
used in a balanced manner, as well
as our services for the integration
of Turkey’s renewed transport
infrastructure with the EU’s own
transport network.
With the experience we have
gained during the IPA-I period and
our highly competent personnel,
I believe that the projects we will
carry out in this new and upcoming
period will prove even more
success.

Güçlenen kurumsal kapasitemizle
IPA-II dönemine hazırız...
We are ready for the IPA-II period with our
strengthened institutional capacity...
Erdem Direkler

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü
Program Otoritesi Başkanı
Director General for Foreign Relations and
European Union Affairs
Head of Operating Structure
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laştırma Operasyonel
Programı, 2007-2013
yılları arasında ülkemizin
Avrupa Birliği ile mali işbirliğini
oluşturan yapının en önemli
taşlarından biridir. Bölgesel
Kalkınma başlığı altında yer alan
Ulaştırma Operasyonel Programı,
IPA sürecinde ulaştırma sektörüne
sağlanan fonların hangi öncelikli
alanlarda, ne kadar bütçe ile
ve hangi zaman diliminde
harcanacağını ortaya koyan çokyıllı bir strateji belgesidir.
Hazırlıklarına 2006 yılında
başlanan Ulaştırma Operasyonel
Programı 7 Aralık 2007 tarihinde
Komisyonca onaylanmış, akabinde
Bakanlığımızda katılım öncesi
fonların yönetimi alanlarında pek
çok ilkin yaşandığı ve oldukça zorlu
ama bir o kadar da hepimiz için
öğretici bir süreç olmuştur.
Operasyonel Programın
yönetiminden sorumlu Program
Otoritesi Başkanlığının idari
yapısını; müstakil bir Daire
Başkanlığı içerisinde birkaç
personelden oluşan küçük bir
birimden, Genel Müdürlük altında
AB Komisyonunca yetkilendirilmiş,
programı oluşturan, ihaleleri
yapan, sözleşmeleri yöneten,
ödemeleri gerçekleştiren bir Daire
Başkanlığına dönüştürdük. Bu
dönüşüm ve gelişim ile beraber
Bakanlığımıza tahsis edilen 584,7
milyon Avroluk fonu, %99 gibi
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yüksek bir oran ile sözleşmeye
bağlamayı başardık. Bununla
birlikte, Bakanlığımıza tahsis edilen
toplam fonun %85’i ile 90’ı arasında
bir fon kullanılmış olacaktır.
Bu 10 yıllık sürecin en büyük
kazanımı, kullanılan fon miktarının
yanı sıra insan kaynağıdır.
Tüm bu çalışmalar neticesinde,
Bakanlığımız bünyesinde AB’nin
fon yönetimi uygulamalarına
hakim, AB ihale kurallarını
uygulayan ve Uluslararası FIDIC
Sözleşmelerini yürüten yüksek
nitelikli bir kurumsal kapasite
oluşmuştur.
Bu bağlamda Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
bünyesinde Programın
yönetiminden birinci derece
sorumlu olan Avrupa Birliği
Yatırımları Dairesi Başkanlığı’na
özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür ederim. Ayrıca programın
uygulanmasında yer alan bütün
paydaşlarımıza, proje sahibi
kurumlara ve ilgili tüm kuruluşlara
verdikleri katkılardan dolayı
minnettarız.

he Transport Operational
Programme has been a
cornerstone of our country’s
financial co-operation with the
European Union between 2007
and 2013. Under the Regional
Development Component, the
Transport Operational Programme
is an annual strategy document that
defines in which priority areas, and
also with how much budget and
within which time frame, the funds
provided to the transport sector as
part of the IPA process should be
allocated and spent.

as much as 99% of the 584,7 million
Euro funds allocated to our Ministry.

The Transport Operational
Programme, preparations of
which were initiated in 2006, was
approved by the Commission on
7 December 2007, leading to a
challenging yet instructive process
for all of us, full of numerous first
time experiences at our Ministry
in the field of pre-accession fund
management.

In this context, I would like
to express my thanks to the
Department for European
Union Investments, which is the
primary body responsible for
the Programme’s management
under the Directorate General
for Foreign Relations and
European Union Affairs. We are
also grateful to all stakeholders
involved in the implementation
of the programme, and to the
project owner institutions and all
relevant organizations for their
contributions.

We have changed the administrative
structure of the Operating Structure,
which is responsible for the
management of the Operational
Programme, from a small unit
with few staff under a single
department, into an individual
department under the Directorate
General, which is authorized by
the European Commission and in
charge of programming, tendering,
contract management and payment.
With this transformation and
development, we were able to use

Bu çerçevede, IPA-II döneminde de,
ulaştırmada tüm taşıma modlarının
dengeli biçimde kullanıldığı bir
ulaştırma sektörü için çalışmayı
ve yenilenen ulaştırma altyapımızı
AB Ulaştırma Ağıyla bütünleştirme
doğrultusundaki hizmetlerimizi
kararlılıkla sürdüreceğiz.
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The greatest gain and achievement
in these past 10 years is not only
the amount of funds allocated, but
also the increased human resources
capacity. Owing to these efforts,
our Ministry was able to establish
a highly competent institutional
capacity that has a strong grasp of
EU fund management practices,
that applies EU tender rules, and
that implements International
FIDIC Conventions.

In this context, we will continue to
work during the IPA-II period to
ensure a transport sector in which
all modes of transport are used in
a balanced manner, and to provide
services for the integration our
renewed transport infrastructure
with the EU Transport Network.

Ne / What

Neden / Why

Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP),
Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA- I)
kapsamı ve Bölgesel Kalkınma bileşeni
altında, ulaştırma altyapı yatırımlarına
sağlanan fonun yönetimi amacıyla
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 7 Aralık
2007’de Avrupa Komisyonu tarafından
onaylanmıştır. UOP, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne tam üyeliğe geçiş sürecinde,
ülkedeki ulaşımın çok yönlü hale gelmesi,
ulaştırma alanında daha dengeli, güvenli,
verimli ve rasyonel bir taşımacılığın
hayata geçmesi için önemli bir işlev
üstlenmektedir.

UOP, Trans Avrupa Ulaştırma Ağları
(TEN-T) ile bütünleşmeyi hedeflerken,
gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla
da Türkiye’ye şu faydaları sağlamayı
amaçlıyor:
• Karayolu trafiğinin yarattığı trafik
kazaları, trafik yoğunluğu, çevresel kirlilik
gibi olumsuzlukların azaltılması,
• Yolculuk ve yük taşıma sürelerinin
kısaltılması,
• Yolculuk ve yük taşıma maliyetlerinin
azaltılması,
• Yolculuk ve yük taşımada güvenliğin
artırılması,
• Daha konforlu yolculuk yapılmasının
sağlanması.

The Transport Operational Programme
(TOP) has been prepared by the Ministry
of Transport, Maritime Affairs and
Communications with the objective of
managing the funds provided to the
infrastructure investments in framework of
the Instrument for Pre-Accession Financial
Assistance (IPA-I) Funds, under the Regional
Development component. The European
Commission approved the related Programme
on 7th December 2007. The TOP assumes an
important role during the accession period for
a full membership of Turkey to the European
Union in order to diversify the transport
services in the country and to implement
a more stable, safe, efficient and rational
transport system.

While targeting to integrate with the TransEuropean Transport Networks (TEN-T), the
TOP aims to provide the following benefits to
the Republic of Turkey with the projects and
works carried out:
• Reduction of the negative consequences of
road traffic, such as traffic accidents, traffic
density and environmental pollution,
• Reduction of travel and freight transport
times,
• Reduction of travel and freight transport
costs,
• Enhancement of travel and freight transport
safety,
• Enhancement of travel comfort.
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Ne / What
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik
için gerçekleştirmekte olduğu uyum
çalışmaları bağlamında, 2007 ile 2013
yıllarını kapsayan UOP projeleri iki ana hat
üzerinde yürütülmektedir. Bunlardan biri
altyapı yatırımları, diğeri ise teknik destek
çalışmalarıdır.
IPA-I’de demiryolu altyapısının
güçlendirilmesi ile teknik destek
çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu
öncelikler bağlamında mevcut ve
gelecek TEN-T demiryolu hatlarında yeni
yapım ve rehabilitasyon işlerinin yapımı
öngörülmüştür.
In the framework of the harmonization works
to be realised by Turkey for becoming a full
member of the European Union, the TOP
projects, covering the period 2007-2013, are
being implemented on two major areas. One
of those areas comprises of infrastructure
investments while the other one comprises
technical assistance works.
IPA-I has given priority to the strengthening
of the railway infrastructure, as well as to the
technical assistance works. In the framework
of these priorities, new construction and
rehabilitation works in the existing and future
TEN-T railway lines are envisaged.

Nerede / Where
Program tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. IPA-I
dönemindeki altyapı yatırımları üç projede
yoğunlaşmıştır: Ankara - İstanbul Yüksek
Hızlı Tren Hattı Köseköy - Gebze Kesiminin
Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi (56
km), Irmak- Karabük-Zonguldak Demiryolu
Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu
Projesi (415 km) ve Samsun-Kalın Demiryolu
Hattının Modernizasyonu Projesi (378 km).
The Programme covers Turkey as a whole.
The investment projects realised during the
IPA-I period have been concentrated on three
infrastructure projects. These projects are
Rehabilitation and Reconstruction of KöseköyGebze Section of the Ankara-İstanbul HighSpeed Train Project (56 km) between Ankara
and İstanbul, Rehabilitation and Signalization of
Irmak-Karabük-Zonguldak Railway Line Project
(415 km) and Modernisation of Samsun-Kalın
Railway Line Project (378 km).

Kim / Who

Ne Zaman / When
Ulaştırma Operasyonel Programı 7 Aralık 2007
tarihinde onaylandı ve 2007 ile 2013 yılları
arasını kapsaması kararlaştırıldı. Program
2017 sonunda kapanacak ve 2014 – 2020
yıllarını kapsayan ULAŞTIRMA SEKTÖREL
OPERASYONEL PROGRAMI IPA-II dönemi
fonlarının kullanımı başlayacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
IPA-I kapsamında Program Otoritesi olarak
belirlenmiştir. 1 Kasım 2011 tarihli ve 655 sayılı
KHK ile bakanlık bünyesinde Dış İlişkiler ve AB
Genel Müdürlüğü kuruldu, 5 Aralık 2011 tarihli
Bakanlık Makam Oluru ile de “IPA Koordinasyon
ve Uygulama Birimi”, adı geçen Genel Müdürlük
altında “Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi
Başkanlığı” adını aldı.

The Transport Operational Programme was
approved on the 7th December 2007 and it
has been decided that the Programme shall
cover the years between 2007 and 2013. The
programme would be accomplished by the end
of the year 2017 and the IPA-II funds would be
ready to use for the TRANSPORT SECTORAL
OPERATIONAL PROGRAMME, covering the years
2014-2020.

The Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communications has been designated as the
Operating Structure in the framework of IPA. The
Directorate General of Foreign Relations and EU
Affairs has been established within the Ministry
with the Statutory Decree dated 1 November
2011 and numbered 655. The “IPA Coordination
and Implementation Unit” has taken the name
“Department for European Union Investments”
under the related Directorate General according
to the Ministerial Approval dated 5th December
2011.
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Avrupa Birliği Yatırımları
Dairesi Başkanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), Katılım Öncesi Mali
İşbirliği (IPA) kapsamında, ulaştırma altyapı yatırımlarına Avrupa Birliği
tarafından sağlanan fonun yönetimi amacıyla Ulaştırma Operasyonel
Programı’nı hazırlamış, program 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu
tarafından onaylanmış ve UDHB Program Otoritesi olarak belirlenmiştir.

Department for
European Union Investments
The Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications (MoTMC)
prepared the Transport Operational Programme with the objective of
managing the funds provided to the transport infrastructure investments
in the framework of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). The
European Commission approved the Programme on 7th December 2007 and
the MoTMC was designated as the Operating Structure.
Nedim YEŞİL

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı
Head of Department for European Union Investments
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UOP’nin uygulanmasına yönelik
olarak 15 Mayıs 2007 tarihli Bakan
Oluru ile UDHB bünyesinde üç
alt birimden müteşekkil bir IPA
Uygulama Birimi oluşturulmuştur.
IPA Koordinasyon ve Uygulama
Alt Birimi 23 Temmuz 2009
tarihli Avrupa Komisyonu Kararı
ile ihale, sözleşme yönetimi ve
mali yönetim fonksiyonları hariç
olmak üzere akredite edilmiştir.
Daha sonra, 12 Kasım 2012 tarihli
Avrupa Komisyonu Kararı ile
ihale, sözleşme yönetimi ve mali
yönetim fonksiyonları da akredite
edilen UDHB, Ulaştırma OP
Sözleşme Makamı olarak görev
yapmaktadır.

olan UDHB, 24 Aralık 2008 tarih
ve 27090 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Çerçeve Anlaşma’nın
Ek-A’sında tanımlandığı üzere
aşağıdaki görevleri yerine
getirmektedir:

5 Aralık 2011 tarihli Bakanlık
Makam Oluru ile UDHB, IPA
Koordinasyon ve Uygulama
Birimi Avrupa Birliği Yatırımları
Dairesi adıyla yeniden
yapılandırılmıştır. AB Yatırımları
Dairesi, mevcut durumda
Programlama, İzleme ve
Değerlendirme, İhale, Sözleşme
Yönetimi, Mali Yönetim, Kalite
Güvence ve Kontrol olmak üzere
beş alt birimden oluşmaktadır.

Program bünyesinde finanse
edilecek projelerin ilgili kriterlere
ve mekanizmalara uygun şekilde
seçilmesi ve onaylanmasını
müteakiben yine ilgili AB
mevzuatına uygun şekilde ihale
edilmesi, sözleşmesinin
imzalanması, ödemelerinin
yapılması ve muhasebesinin
tutulmasını sağlamak.

Operasyonel Program’ın
yönetiminden sorumlu Program
Otoritesi (Operating Structure)

Together with the Ministerial
Approval dated 15th May 2007
related to the implementation of
the TOP, an IPA Implementation
Unit comprising of three subunits was established within the
MoTMC. The IPA Coordination
and Implementation Unit was
accredited with the decision of the
European Commission dated 23rd
July 2009 with the exception of
tender, contract management and
financial management functions.
Thereafter, the MoTMC, which
has been accredited with the
tendering, contract management
and financial management
functions with the decision of the
European Commission dated 12th
November 2012, was designated
as the Transport OP Contracting
Authority.

Operasyonel Programı
hazırlamak; programın etkin bir
şekilde yönetilmesi, uygulanması,
izlenmesi, değerlendirilmesi,
tanıtımının yapılmasını sağlamak
ve bu amaçla kurulan Sektörel
İzleme Komitesine Avrupa
Komisyonu ile birlikte eşbaşkanlık etmek ve sekretaryasını
yürütmek.

The MoTMC IPA Coordination
and Implementation Unit was
restructured under the name of
Department for European Union
Investments with the Ministerial
Approval, on 5th December 2011.
Currently, the Department for EU
Investments is composed of five
sub-units, which are Programming,
Monitoring and Evaluation Unit,
Procurement Unit, Contract
Management Unit, Financial
Management Unit & Quality
Assurance and Control Unit.

Operasyonel Program ve
bünyesinde projelerin uygulanışına
ilişkin gerekli denetim ve
raporlamanın yapılmasını
sağlayacak tedbirleri almaktır.
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The MoTMC, which is the
Operating Structure responsible for
the management of the Operational
Programme, fulfills the following
functions, as defined in Annex-A of
the Framework Agreement, which
entered into force after publication
in the Official Journal, dated 24th
December 2008 and numbered
27090 (Duplicate Publication):
Preparing the Operational
Programme; assuring the effective
management, implementation,
monitoring, evaluation and
promotion of the programme and
carrying out the co-presidency
and secretariat of the Sectoral
Monitoring Committee established
to that end, together with the
European Commission.
Selecting and approving the
projects to be financed in the
Programme, in accordance with
the related criteria and mechanisms
and tendering them in compliance
with the EU legislation, following
their selection and approval,
concluding their contract, making
their payments and keeping their
books.
Taking the measures for assuring
the necessary audit and reporting
with regards to the implementation
of the Operational Programme and
the projects it covers.

Görev ve Sorumluluklar

 Avrupa Birliğince ulaştırma altyapısı alanına sağlanan fonların
yönetiminden sorumlu Program Otoritesi’nin ilgili görevlerini yerine
getirilmesi

 Uygun bir denetim izi temini için tüm dokümanların muhafazası
hakkında kurallar konulması,
 İhale ve hibe prosedürlerini, takip eden sözleşmeleri, nihai
faydalanıcılara yapılacak ödemeleri ve gerekli durumlarda yapılan
ödemelerin geri alınmasının düzenlenmesi,

 Çok yıllık Ulaştırma Operasyonel Programlarının hazırlaması
 Operasyonel Programın uygulanmasının kalitesini izleme hususunda
gerekli dokümanların hazırlanmasını; bu suretle Sektörel İzleme
Komitesi çalışmalarına rehberlik edilmesi,

 Sürdürülen Operasyonların uygulanmasına dâhil olan bütün birimlerin
ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı bir muhasebe kodlamasının
bulundurulması,

 Yıllık Sektörel ve Nihai Uygulama Raporlarının hazırlanarak ve ilgili
kurumlara sunulması

 Ulusal Fona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, harcamaya ilişkin
yürütülen usullere ve doğrulamalara ilişkin her türlü gerekli bilginin
sağlanması,

 Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenecek yatırım ve
faaliyetlere ilişkin projelerin seçilmesi,

 Raporlama ve bilgi sistemi kurulması ile sürdürülebilirliğinin ve
güncelliğinin sağlanması,

 Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım
ve faaliyetlerin ihalelerinin Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası
anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması

 Beyan edilen harcamaların ilgili kurallara uygunluğunu, ürünlerin
veya hizmetlerin onay kararına uygun olarak teslim edildiğini ve nihai
faydalanıcılar tarafından yapılan ödeme taleplerinin doğru olduğunu
sağlamak için doğrulamalar yapılması,

 Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım
ve faaliyetlerin sözleşmelerini Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası
anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılması, yürütme,
kontrol ve izlemelerinin gerçekleştirilmesi,

 Usulsüzlük raporlamasının yapılması

 Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerin
ödemelerinin yapılarak, muhasebe kayıtlarının tutulması,

 Tanıtım ve görünürlük gerekliliklerine uyulmasının sağlanması,
 Komisyon tarafından yetki devrini takiben akreditasyon kriterinin
yerine getirilmesinin sağlanması,

 Operasyonların finansman için seçilmesini ve programlara
uygulanabilir kriter ve yöntemlere uygun olarak onaylanmış olmasını
ve bunların topluluk mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunun
sağlanması,

 Birim faaliyet raporlarının hazırlanması.
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Duties and Responsibilities

 Carrying out the functions of the Operating Structure, responsible for
the management of the funds provided by the European Union in the
field of transport infrastructure,

 Making rules concerning the maintenance of all the documents for
providing an appropriate audit trail,
 Organizing the tender and grant procedures, the contracts concluded
subsequently, the payments to be made to final beneficiaries and the
reimbursements of the payments made when necessary,

 Preparing multi-annual Transport Operational Programmes,
 Preparing the necessary documents concerning monitoring the quality
of the Operational Programme implementation; thus guiding the
Sectoral Monitoring Committee works,

 Providing a separate accounting system or a separate accounting
code for all the units that are integrated in the implementation of the
Operations that are carried out,

 Preparing the Annual Sectoral and Final Implementation Reports and
submitting them to the related institutions,

 Providing all kinds of necessary information concerning the National
Fund and National Authorising Officer, expenditure procedures and
verifications,

 Selecting the projects concerning investments and activities to be
supported in the framework of the Transport Operational Programme,

 Establishing a reporting and information system and ensuring its
sustainability and relevance,

 Organizing the tenders concerning investments and activities
supported in the framework of the Transport Operational Programme in
accordance with the European Union acquis, international agreements
and other related legislation,

 Making verifications in order to ensure the conformity of the declared
expenditures to the related rules; in order to assure the delivery of
products and services in accordance with the approval decision and in
order to check on the conformity of the payment requests made by the
final beneficiaries,

 Concluding the contracts concerning investments and activities
supported in the framework of the Transport Operational Programme in
accordance with the European Union acquis, international agreements
and other related legislation; realising the implementations, controls
and monitoring,

 Reporting irregularities,
 Assuring conformity to promotion and visibility requirements

 Assuring the selection of operations to be financed, as well as their
approval in accordance with the criteria and methods applicable to
programmes and providing their conformance to the Community
legislation and national legislation,

 Ensuring that the accreditation criteria are met, following the conferral
of management made by the Commission,
 Preparing the activity reports of the units.

 Making the payments concerning projects supported in the context of
the Transport Operational Programme and keeping their accounts,
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MÜSTEŞAR

İÇ DENETİM

İHALE
BİRİMİ
PROCUREMENT
UNIT
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QUALITY ASSURANCE AND CONTROL UNIT
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 Identifying the project
selection criteria and
selecting the eligible
projects for Programme,

 Sektörel İzleme
Komitesinin hazırlık
çalışmalarının
yürütülmesi,

 Conducting the
preparatory works of
the Sectoral Monitoring
Committee,

 “Yılık İş Planları” ve “Yıllık
Uygulama Raporları”nın
hazırlanması,

 Preparing the “Annual
Work Plans” and “Annual
Implementation Reports”,

 “Yıllık Sektörel Uygulama
Raporu” ve “Nihai Sektörel
Uygulama Raporu”nun
hazırlanması ve
sunulması,

 Preparing and submitting
the “Annual Sectoral
Implementation Report”
and “Final Sectoral
Implementation Report”,

 Tanıtım ve görünürlük
faaliyetlerinin
koordinasyonu.

 Coordinating the
final activities of the
programme,
 Coordinating the publicty
and visibility activities.

PROGRAMMING, MONITORING AND EVALUATION UNIT

 Preparing, monitoring
and evaluating the
Transport (Sectoral)
Operational Programme,

 Proje seçim kriterlerinin
belirlenmesi ve
Programın içeriğine
uygun projelerin
seçilmesi,

 Program kapanış
faaliyetlerinin koordine
edilmesi,

MALİ YÖNETİM BİRİMİ
FINANCIAL MANAGEMENT UNIT

PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

 Ulaştırma (Sektörel)
Operasyonel Programının
hazırlanması, izlenmesi
ve değerlendirilmesi,

PROCUREMENT UNIT

İHALE BİRİMİ
 İhale planın hazırlanması
ve revize edilmesi,

 Preparing and revising
the procurement plan,

 Ön ihale ve ihale
duyurularının
hazırlanması ve AB
Delegasyonu ön onayına
sunulması,

 Preparing the Prior
Information Notices,
Contract Notices and
submitting them for the
ex-ante approval of the
EU Delegation,

 İhale dosyasının
hazırlanması ve AB
Delegasyonu ön onayına
sunulması,

 Preparing the tender
dossier and submitting it
for the ex-ante approval
of the EU Delegation,

 İhale Değerlendirme
Komitesi üyelerinin
belirlenmesi ve
değerlendirme sürecinin
yönetilmesi,

 Designating members
of the Tender Evaluation
Committee and
managing the evaluation
process,

 İhale değerlendirme
raporlarının hazırlanması
ve AB Delegasyonu ön
onayına sunulması,

 Preparing tender
evaluation reports and
submitting them for the
preliminary approval of
the EU Delegation,

 İhale evrakları hazırlık
çalışmalarına katılım
sağlanması,
 Kazanan ve
kaybeden firmaların
bilgilendirilmesi,
 Sözleşmenin
hazırlanması ve
imzalatılması.

 Participating the
preparation of tender
documents,
 Informing the successful
and unsuccessful
tenderers,
 Preparing the contract
and having it signed.
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FINANCIAL MANAGEMENT UNIT

MALİ YÖNETİM BİRİMİ

 Preparing the Absorption
Plans,
 Fon Hazmetme Planlarının
hazırlanması,
 Firmaların ödeme
taleplerinin incelenmesi
ve ödemelerin
gerçekleştirilmesi,
 Ulusal Fon’dan (NF) Fon
taleplerinin yapılması,
 Harcama Beyannamesi
hazırlanması ve Ulusal
Yetkilendirme Görevlisi ’ne
(NAO) sunulması,
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 Examining the payment
requests and realising the
payments,
 Making the Fund requests
from the National Fund
(NF),
 Preparing the
Expenditure Declaration
and submitting it to the
National Authorising
Officer (NAO),

 Aylık Mali Raporların
hazırlanması ve Ulusal
Yetkilendirme Görevlisi ‘ne
(NAO) sunulması,

 Preparing the monthly
Financial Reports and
submitting them to the
National Authorising
Officer (NAO),

 Gerçekleşen ödemelere
ilişkin muhasebe kayıtlarının
yapılması,

 Keeping the accounting
records with regards to
the realised payments,

 Aylık, 3 Aylık ve Yıllık
Muhasebe Raporlarının
hazırlanması ve Ulusal Fon’a
sunulması.

 Preparing the Monthly,
Quarterly and Annual
Accounting Reports and
submitting them to the
National Fund,

 Hak taleplerinin
değerlendirilmesi ve
koordinasyonu.

 Evaluating and
coordinating the claims.

 Projelerle ilgili toplantılara
(üçer aylık yönlendirme
komitesi, aylık ilerleme
toplantısı, vb.) katılım
sağlanması,
 Sözleşme kapsamındaki
onay süreçlerinin (uzman
onayları, çalışma-zaman
cetveli (time sheet), hafta
sonu çalışma onayı, vb.)
yürütülmesi,
 Yıllık saha ziyaret
planının hazırlanması,
uygulanması ve
raporlarının hazırlanması,
 Mali Yönetim Biriminin
ödeme tahminleri
hazırlamasına katkı
sağlanması,
 Hak taleplerinin
değerlendirilmesi ve
koordinasyonu,
 Proje seviyesinde
risk değerlendirme
çalışmalarının
yürütülmesi,
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 Zeyilnamelerin
hazırlanması ve onaya
sunulması.

 Ensuring coordination
between our Ministry,
the End Recipient,
the Contractor, the
Supervisor and the
EU Delegation during
the implementation of
contracts,
 Participating in reunions
related to projects
(Quarterly Steering
Committee, monthly
progress meeting, etc.),
 Conducting approval
processes in the
framework of the contract
(expert approvals,
time sheets, approvals
concerning weekend
work, etc.),
 Preparing the annual site
visit plan, implementing
it and preparing reports,
 Contributing to the
preparation of the
payment estimates by the
Financial Management
Unit,
 Evaluating and
coordinating the claims,
 Conducting the risk
assessment works at the
project level,
 Preparing addenda and
submitting them for
approval.

CONTRACT MANAGEMENT UNIT

SÖZLEŞME YÖNETİMİ BİRİMİ

 Sözleşmelerin
uygulanmasında
Bakanlığımız,
Faydalanıcı Kurum,
Yüklenici, Müşavir ve AB
Delegasyonu arasındaki
koordinasyonun
sağlanması,

 Ret kayıtlarının tutulması
ve raporlanması,
 Usulsüzlük
görevlisince usulsüzlük
raporlamalarının
yapılması,
 Program Uygulama
Rehberinin hazırlık
ve revizyonunun
koordinasyonu,
 OIS ve MPAF belgelerinin
kalite kontrollerinin
yapılması,
 İhale aşamasındaki
dokümanların kalite
kontrolünün yapılması,
 Sözleşme
zeyilnamelerinin kalite
kontrolünün yapılması,
 Yıllık Güvence Beyanının
hazırlanması ve koordine
edilmesi,
 Denetim faaliyetlerinin
birimler arası
koordinasyonu ve
takibinin yapılması,
 Aylık faaliyet raporlarının
hazırlanması.

 Managing the
accreditation process,
 Realising risk
management activities,

QUALITY ASSURANCE AND CONTROL UNIT

 Risk yönetimi
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,

KALİTE GÜVENCE VE KONTROL BİRİMİ

 Akreditasyon sürecinin
yürütülmesi,

 Keeping records of
rejection rates and
reporting them,
 Reporting irregularities
through the officer
responsible,
 Coordinating the
preparation and revision
of the Programme
Implementation Manuals,
 Making the quality
controls for the OIS and
MPAF documents,
 Making quality control for
tender documents,
 Making quality control for
contract addenda,
 Preparing and
coordinating the Annual
Statement of Assurance,
 Coordinating and
following-up audit
activities between units,
 Preparing monthly
activity reports.
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Operasyonel Program Bölgesel Kalkınma
Regional Development Operational Programme

Ulaştırma
Transport

IPA AB Fonları Katkısı
IPA (EU) Funds´ Contribution (€)

584,716,662

Ulusal (Türkiye) Katkı
National Public Funds´ (Turkey) Contribution (€)

103,185,294

Toplam Fon
Total Public Funds (€)

687,901,956

Çevre
Environment

605,154,148

106,791,910

711,946,058

Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Regional Competitiveness

416,808,304

73,554,435

490,362,739

1,606,679,114

283,531,639

1,890,210,753

Türkiye III. Bileşen Toplamı
Total for component III in Turkey

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI / INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION FUNDS (IPA-I)
Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü (NIPAC) AB Bakanlığı

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) Hazine Müsteşarlığı

National IPA Coordinator (NIPAC) Ministry for EU Affairs

National Authorising Officer-Undersecretariat of Treasury

Stratejik Koordinatör (SC) Kalkınma Bakanlığı
Strategic Coordinator Ministry of Development

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Sınırötesi İşbirliği

AB Bakanlığı

AB Bakanlığı

Assistance for Transition and Institution Building

Cross-Border Cooperation

Ministry for EU Affairs

Ministry for EU Affairs

Bölgesel
Kalkınma

İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi

Kırsal
Kalkınma

Regional
Development

Human
Resources

Rural
Development

Siyasi Kriterler
Political Criteria

Müktesebat Uyumu

Ulaştırma Operasyonel Programı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kırsal Kalkınma

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - TKDK

Acquis Alignment

Sivil Toplum Diyaloğu
Civil Society Dialogue

Transport Operational Programme
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications

Çevre Operasyonel Programı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Environment Operational Programme
Ministry of Environment and Urbanization

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Regional Competitiveness Operational Programme
Ministry of Science, Industry and Technology

Human Resources
Ministry of Labor and Social Security

Rural Development
Ministry of Food, Agriculture and Livestock-IPARD

Avrupa Birliği, 2007-2013 yılları
arasında aday ülkelere sağladığı
mali yardımları “Katılım Öncesi
Yardım Aracı” (Instrument for Preaccession Assistance - IPA) adı
altında birleştirdi.
2007-2013 döneminde Avrupa
Komisyonunca tüm aday ve
potansiyel aday ülkelere sağlanan
toplam fon miktarı 9.944 milyar
Avro düzeyindedir.
Aynı dönem için ülkemize
sağlanan toplam IPA fonu miktarı
4.795 milyar Avro; Ulaştırma
Operasyonel Programı (UOP)’a
tahsis edilen fon miktarı ise
584,7 milyon Avro’dur.
Ulaştırma Operasyonel Programı
(UOP) 2007-2013 dönemi için IPA-I
kapsamında Bölgesel Gelişme
bileşeni altında ulaştırma altyapı
yatırımlarına sağlanan fonların
önemli kısmı demiryolu alt
yapısının güçlendirilmesi alanında
kullanılmıştır.
Ulaştırma sektörünün önceliklerini,
müdahale alanlarını ve TINA
(Ulaştırma Altyapı İhtiyaç AnaliziTürkiye Çalışması’nın revizyonu
niteliğindeki TEN-T (Trans-Avrupa

Ulaştırma Ağları) Dokümanı
kapsamındaki altyapı projelerini
içeren Ulaştırma Operasyonel
Programı, IPA fonu ve diğer
uluslararası fonlarla desteklenmiştir.
07 Aralık 2007 tarihinde Avrupa
Komisyonunca onaylanan
Ulaştırma Operasyonel Programı;
Ocak 2010, Kasım 2012 ve Nisan
2015 tarihlerinde revize edilmiştir.
Bu kapsamda, 2007-2013 dönemi
için demiryolu altyapısı ile teknik
destek projelerinde kullanılmak
üzere 584,7 milyon Avroluk hibe
niteliğindeki IPA fonu tahsis
edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı IPA
kapsamında Program Otoritesi
olarak belirlenmiş olup, ulaştırma
alanına tahsis edilen fonların
programlama, ihale-sözleşme
ve mali yönetimi, izleme ve
değerlendirilmesi ile idaresinden
sorumlu kılınmıştır. IPA fonlarının
eş finansmanıyla, Ulaştırma
Operasyonel Programında öncelikli
alanlar olarak belirlenen demiryolu
altyapı projeleri ve teknik destek
projelerinin gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir.

The European Union gathered the
financial assistance it has provided
to candidate countries between the
years 2007-2013 under the name
“Instrument for Pre-accession
Assistance” (IPA).

Document, which is a revision of
the Transport Infrastructure Needs
Assessment for Turkey (TINA). The
TOP is to be financed through the
IPA funds and other international
funds.

During the 2007-2013 period,
the European Commission has
provided total funding amounting
to 9.944 billion Euros to all the
candidate and potential candidate
countries.

The Transport Operational
Programme, which was approved
by the European Commission on 7th
December 2007, was subsequently
revised on January 2010, November
2012 and April 2015.

For the same period, the total
funding provided to our country
was 4.795 billion Euros, while the
funding allocated to the Transport
Operational Programme (TOP) was
584.7 million Euros.

Within this framework, 584.7 million
Euros have been granted in order to
be used in the railway infrastructure
projects for the period 2007 - 2013.
The Ministry of Transport, Maritime
Affairs and Communications was
designated as the Operating Structure
within the framework of the IPA
and it was made responsible for the
programming, tendering, contracting,
financial management, monitoring
and evaluation and management
of the funds allocated in the field
of transport. The aim of the cofinancing of the IPA funds was to
realise the railway infrastructure
projects and the technical assistance
projects that were designated as
priority areas in the Transport
Operational Programme.

An important part of the funding
provided for the period from 2007
to 2013 to the Transport Operational
Programme (TOP) within the
framework of IPA-I, under the
Regional Development component,
has been used for strengthening
the railway infrastructure.
The Transport Operational
Programme covers the priorities of
the transport sector, its intervention
areas as well as the infrastructure
projects under the Trans-European
Transport Networks (TEN-T)
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Ulaştırma Operasyonel Programı’nın üç önceliği bulunmaktadır:
The Transport Operational Programme has three priorities:
Altyapısının Güçlendirilmesi
1 Demiryolu
Improvement of Railway Infrastructure

Altyapısının Güçlendirilmesi
2 Liman
Improvement of Port Infrastructure

Destek
3 Teknik
Technical Assistance

Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen başlıca

Söz konusu öncelikler bağlamında aşağıdaki tedbirler belirlenmiştir:
•
•

projeler şunlardır:

Mevcut ve gelecek TEN-T demiryolu hatlarında yeni yapım ve
rehabilitasyon,

1. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesiminin
Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi (56 km) - Yapım işleri

Gelecek TEN-T üzerinde gerekli multimodal/kombine hinterland
bağlantıları ile birlikte yeni limanların yapımı

tamamlandı. Hat kullanılıyor.
2. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu

The following measures have been determined within the framework of
the related priorities:
•
•

ve Sinyalizasyonu Projesi (415 km) - Yapım işleri tamamlandı. Hat
kullanılıyor.

New construction and rehabilitation works on the existing and future
TEN-T railway lines,

3. Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi (378 km)

Construction of new ports on future TEN-T railway lines, together with
the necessary multimodal/combined hinterland connections.

Yapım işleri devam etmektedir.
The major projects that are financed under the Transport Operational

UOP ve gerçekleştirdiği projeler vatandaşlarımıza şu faydaları
sağlamıştır:

Programme are as follows:
1. The construction works concerning the Rehabilitation and

•

Karayolu trafiğinin yarattığı trafik kazaları, trafik yoğunluğu, çevresel
kirlilik gibi olumsuzlukların azaltılması,

Reconstruction Project of Köseköy-Gebze Section of the Ankara-

•

Yolculuk ve yük taşıma sürelerinin kısalması,

is in use.

•

Yolculuk ve yük taşıma maliyetlerinin azalması,

•

Yolculuk ve yük taşımada artan güvenlik,

•

Yolculukta artan konfor.

Istanbul High Speed Railway Line (56 km) has been completed. The line

2. The construction works related to the Rehabilitation and Signalization
Project of Irmak-Karabük-Zonguldak Railway Line (415 km) has been
achieved. The line is in use.

The TOP and the projects realised under it provided the following
benefits:
•

Reduction of the negative consequences of road traffic, such as traffic
accidents, traffic density and environmental pollution,

•

Reduction of passenger and freight transport times,

•

Reduction of passenger and freight costs,

•

Improvement of passenger and freight transport safety,

•

Enhancement of travel comfort.

3. The construction works relating to the Modernisation Project of
Samsun-Kalın Railway Line (378 km) continues.
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YAPIM PROJELERİ
WORKS PROJECTS

705,100,000

2,572

849 km

Yapım Projeleri Toplam Bütçesi
Total Budget of Works Projects

Çalışan İşçi Sayısı
Number of Workers on Sites

Toplam Demiryolu Hattı
Total Length of Railway Line

107

229

Toplam İstasyon ve Durak Sayısı
Total Number of Stations and Stops

Yenilenen Köprü ve Tünel Sayısı
Total Number of Renovated Bridges and Tunnels

artık daha yakın...
are closer now…

ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN HATTI
KÖSEKÖY-GEBZE KESİMİNİN REHABİLİTASYONU
VE YENİDEN İNŞASI PROJESİ
REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF
KÖSEKÖY-GEBZE SECTION OF THE ANKARAİSTANBUL HIGH SPEED TRAIN PROJECT
İstanbul

Gebze
Köseköy

Ankara

UOP kapsamında uygulanan “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze
Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi”, Ankara ile İstanbul’u ‘birbirine
yaklaştıran’ yüksek hızlı tren hizmetine önemli bir katkı sağladı.
“Rehabilitation and Reconstruction of Köseköy-Gebze Section of the Ankara-İstanbul
High Speed Train Project”, implemented in the framework of the TOP, has made an
important contribution to the high speed train that ‘connects’ Ankara and İstanbul to
each other.
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Türkiye yüksek hızlı trenle 2007’de tanıştı… İstanbul’a kadar uzayacak biçimde tasarlanan hatta tren yolculukları önce Ankara-Eskişehir arasında çalışmaya başladı. Toplam
245 kilometre uzunluğundaki bu hatta yolculuk sadece 90 dakika sürüyordu. Halkın
hatta ilgisi yoğun oldu. Sıra, hattı İstanbul’a kadar uzatmaya gelmişti. Bu amaçla yapım
çalışmaları başladığında, Avrupa Birliği de IPA-I mali fonları aracılığıyla hattın yapımına
katkı yapmak istedi. Ve ortaya “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze
Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi” çıktı. Yapımını Salini-Impregilo,
Kolin ve G.C.F. ortak girişiminin üstlendiği hattaki çalışmalara 2011’de başlandı.

212,000,000
Projenin toplam bütçesi (Avro)
Total budget of the project (Euro)

“Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi” temel olarak “mevcut çift hat demiryolunun sökülmesi, yeni çift hat yapımı ve hattın elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon
sistemlerinin kurulumunu” kapsıyordu.

4,184
Sefer sayısı (2016)
Number of train services (2016)

Hattın, komşu demiryolu hatları, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon
sistemleri ile entegre edilmesi ile hat inşası öncesi jeoteknik çalışmaların yapılması da
bu kapsamda gerçekleştirildi.
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Turkey has become acquainted with the high speed train in 2007... The train travels that have
been designed until İstanbul, have first started between Ankara-Eskişehir. The travel was only
lasting 90 minutes on this line which had a total length of 245 kilometers. The public showed
a great interest to the line. Now it was time to extend the line to İstanbul. When construction
works started in this respect, the European Union has wanted to make a contribution to the
construction of the line through IPA-I funds. Thus, the “Rehabilitation and Reconstruction of the
Köseköy-Gebze Section of the Ankara-İstanbul High Speed Train Project” emerged. The project,
constructed by the Salini-Impregilo, Kolin and G.C.F. Consortium, had been launched in the year
2011.

Maksimum hız (km/s)
Maximum speed (km/h)

18
9 köprü 9 tünel yenilendi
9 bridges 9 tunnels were rehabilitated

The “Rehabilitation and Reconstruction of the Köseköy-Gebze Section of the Ankara-İstanbul High Speed Train Project” was mainly involving “the removal of the existing double
railway line, the construction of the new double railway line as well as the installation of its
electrification, signalization and telecommunication systems”.

56

The integration of the line with adjacent railway lines as well as the adjacent electrification,
signalization and telecommunication systems involving the pre-construction geotechnical works
of the line have been realized within this context.

Hattın uzunluğu (km)
Length of railway line (km)
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Proje İş Kapsamı:
Köseköy-Gebze demiryolu hattı yaklaşık
56 kilometre uzunluğunda ve çift hatlı,
Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren
hattının yoğun kesimlerinden biridir.
Proje kapsamında hattın altyapısı ve
üstyapısının inşasının yanı sıra hattın
elektrifikasyon, sinyalizasyon ve
telekomünikasyonu gerçekleştirildi.
Hat Temmuz 2014’te işletmeye açıldı
ve yolcuların yoğun ilgisiyle Yüksek
Hızlı Tren Ankara – İstanbul arasında
çalışmaya devam ediyor.

Scope of the Project:
The Köseköy-Gebze railway line is
approximately 56 kilometres long. It
is a double-track line and forms one
of the high intensity Ankara-Istanbul
high-speed railway line sections. The
infrastructure and superstructure of
the line has been constructed under
the project and its electrification,
signalization and telecommunication
systems have been completed.
The line became operational in July 2014
and the Ankara-Istanbul High Speed
Train continues working with high
interest of passengers.
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PROJE KÜNYESİ

PROJECT DETAILS

Projenin Adı

Faydalanıcı Kurum

Project Name

Beneficiary Institution

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesiminin
Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası

TCDD

Rehabilitation and Reconstruction of Köseköy-Gebze Section
of the Ankara-Istanbul High Speed Railway Line

TCDD

AB Mali Katkısı

Toplam Proje Tutarı

EU Contribution

Total Project Budget

212 Milyon Avro*

136 Million Euros

136 Milyon Avro

* 201 Milyon Avro İnşaat
11 Milyon Avro Müşavirlik

212 Million Euros*
* 201 Million Euros Works
11 Million Euros Supervision

YAPIM SÖZLEŞMESİ

WORKS CONTRACT

Yüklenici Firma

Contractor

Salini Costruttori S.p.A. - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş. - G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.

Salini Costruttori S.p.A. - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
A.Ş. - G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.

Sözleşme Tarihi

İş Başlama Tarihi

Contract Signature Date

Commencement Date

14.10.2011

25.11.2011

14.10.2011

25.11.2011

MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ

SUPERVISION CONTRACT

Yüklenici Firma

Contractor

ILF Müh. ve Tek. Dan. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., ILF Beratendelngenieure ZT GmbH, Obermeyer Planen Beraten
GmbH, Optim Obermeyer Proje Tek. Bilgi İşlem Merk. A.Ş. ve Neti Dan. İnş. Ltd. Şti. Konsorsiyumu

ILF Müh. ve Tek. Dan. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., ILF Beratendelngenieure ZT GmbH, Obermeyer Planen
Beraten GmbH, Optim Obermeyer Proje Tek. Bilgi İşlem Merk. A.Ş. and Neti Dan. İnş. Ltd. Şti. Consortium

Sözleşme Tarihi

İş Başlama Tarihi

Contract Signature Date

Commencement Date

31.10.2011

14.11.2011

31.10.2011

14.11.2011

HAT KÜNYESİ (Köseköy - Gebze)

LINE INFORMATION (Köseköy-Gebze)

Hattın Operasyonel Amacı

Hat Kapasitesi

Operational Objective of the Line

Line Capacity

Toplu Yolcu Taşımacılığı

Günde 60 tren

Mass Passenger Transport

60 trains per day

Hat Karakteristiği

Line Characteristics

Elektrikli Çift Hat

Double Electrified Line
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IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DEMİRYOLU
HATTININ REHABİLİTASYONU VE
SİNYALİZASYONU PROJESİ
REHABILITATION AND SIGNALIZATION
OF IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK
RAILWAY LINE PROJECT
Zonguldak

Karabük
Çankırı

Irmak (Kırıkkale)

“Öncelik demiryolu”

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki ulaştırma politikasını bu slogan özetliyordu. O
yıllarda hayata geçen ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan
Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
2016’da yenilenmiş olarak işletmeye açıldı.

Türkiye’yi taşıyoruz...

This slogan summed up the transport policy of the Young Turkish Republic shortly after
its foundation. The Irmak Karabük Zonguldak Rail Line, which was initiated in those years
and which contributed immensely to the Turkish economy, was restored in 2016 by the
European Union and the Republic of Turkey.

“Priority is the railway”
We are carrying Turkey...
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Yıl 1925… Takvim yaprakları 13 Aralık’ı gösteriyor. Savaşın her anlamda sarsıcı etkilerini
atlatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve doğal
kaynakları ülkenin farklı alanlarına ulaştırmak için o gün önemli bir adım atıyor. “Kömüre Giden
Demiryolu” adıyla Ankara - Ereğli Demiryolu Hattı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden
geçiyor.

228,300,000

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ayağa kalkmak ve ileriye doğru sıçramak için kurmak istediği
bu önemli demiryolu hattı, kömür şehri Zonguldak’tan, Başkent Ankara yakınlarındaki Irmak
istasyonuna kadar uzanacaktı. Demiryolu inşaatı 7 Şubat 1927’de başladı ve Irmak Çankırı
arasındaki 102 kilometrelik demiryolu 23 Nisan 1931’de işletmeye açıldı. Irmak - Filyos arasında
27 istasyon, 1.368 menfez ve köprü ile toplam 8.800 metre uzunluğa sahip 37 tünelden oluşan
ve toplam 391 kilometre uzunluktaki demiryolu 14 Kasım 1935’te Filyos’ta yapılan törenle
hizmete açıldı.

Projenin toplam bütçesi (Avro)
Total budget of the project (Euro)

1,222
Çalışan işçi sayısı
Number of workers working at the line

“Bir karış fazla şimendifer!” Cumhuriyet’in 1923 ile 1938 arasındaki parolası buydu. Ancak
bu tarihten sonra yeni demiryolu hatları inşa etme ve yenilemeye yönelik ilgi yıllar içinde azaldı.
Aradan yaklaşık 70 yıl geçti. Yıpranan ve yorgun düşen bu hattın yenilenmesi için 2011’de önemli
bir adım atıldı. Hat, Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle,
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yenilenmeye başladı
ve 2016’da işletmeye açıldı.

56
31 istasyon / stations
25 durak / stops

Year 1925… The calendar page shows 13 of December. The Republic of Turkey, while trying to
overcome the destructive effects of the war, takes an important step on that day towards strengthening
its economic independence and transport the natural resources to the different regions of the country.
The Law on the Ankara-Ereğli Railway Line was approved by the Grand National Assembly of Turkey,
under the name “The Railway Leading to Coal”.
th

415
Hattın uzunluğu (km)
Length of railway line (km)

This important railway line, that the Young Republic of Turkey wished to establish for standing up and
making a move forward, was going to lie between the coal city Zonguldak and the Irmak station near
the capital Ankara. The railway construction started on the 7th of February, 1927 and the railway of 102
kilometers between Irmak and Çankırı has been put into operation on the 23rd of April, 1931. The railway
between Irmak-Filyos, which had a total length of 391 kilometers, had been put into operation on the 14th
of November, 1935 with a ceremony held in Filyos. It comprised 27 stations, 1368 culverts and bridges
and 37 tunnels having a total length of 8.800 meters.
“One hand span more railway!” This was the motto of the Republic between the years 1923 and 1938.
However, after this date, the interest in constructing new railway lines and renewing them decreased
over the years. About 70 years have passed since then. An important step has been taken in 2011
toward renewing this line which had become tired and worn out. The moderniation of the line started by
the Republic of Turkey, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, with the financial
assistance provided by the European Union under the Transport Operational Programme and put into
operation in 2016.
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Proje İş Kapsamı:
Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu
hattı; 415 kilometre uzunluğunda,
tek hatlı, sinyalizasyonsuz ve
elektrifikasyonsuzdu. Proje kapsamında
hattın rehabilitasyonu, sinyalizasyonu ve
telekomünikasyonu yapıldı. Proje 2 faza
bölünmüştür. 1. Faz Zonguldak- Karabük
kısmı (124 kilometre ana hat), 2. Faz ise
Karabük – Irmak kısmını (291 kilometre
ana hat) içermektedir.

Scope of the Project:
The Irmak-Karabük-Zonguldak Railway
Line is 415 kilometres long. It was
a single line without signalization
and electrification systems. The
rehabilitation, signalization and
telecommunication systems have been
constructed under the project. The
project is divided into two phases. The
First Phase comprises the ZonguldakKarabük section (124 kilometres main
line), while the Second Phase comprises
the Karabük-Irmak section (291
kilometres main line).
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PROJE KÜNYESİ

PROJECT DETAILS

Projenin Adı

Faydalanıcı Kurum

Project Name

Beneficiary Institution

Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının
Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu

TCDD

Rehabilitation and Signalization of
Irmak-Karabük-Zonguldak Railway Line

TCDD

AB Mali Katkısı

Toplam Proje Tutarı

EU Contribution

Total Project Budget

228.3 Milyon Avro*

188 Million Euros

188 Milyon Avro

* 220 Milyon Avro İnşaat
8.3 Milyon Avro Müşavirlik

228.3 Million Euros*
* 220 Million Euros Works
8,3 Million Euros Supervision

YAPIM SÖZLEŞMESİ

WORKS CONTRACT

Yüklenici Firma

Contractor

Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş., MÖN İnşaat ve Ticaret Ltd.
Şti. Ortak Girişimi

Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş., MÖN İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Consortium

Sözleşme Tarihi

İş Başlama Tarihi

Contract Signature Date

Commencement Date

14.12.2011

25.01.2012

14.12.2011

25.01.2012

MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ

SUPERVISION CONTRACT

Yüklenici Firma

Contractor Company

Tecnica y Proyectos, S.A. (TYPSA), Safege

Tecnica y Proyectos, S.A. (TYPSA), Safege Consortium

Sözleşme Tarihi

İş Başlama Tarihi

Contract Signature Date

Commencement Date

04.01.2012

10.01.2012

04.01.2012

10.01.2012

HAT KÜNYESİ

LINE INFORMATION

Hattın Operasyonel Amacı

Hat Kapasitesi

Operational Objective of the Line

Line Capacity

Operasyonel Tren Hızı

Maksimum 120 km/saat

Operational Train Speed

Maximum 120 km/hour

Hat Karakteristiği

Line Characteristics

Tek Hat

Single Line
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SAMSUN-KALIN DEMİRYOLU HATTININ
MODERNİZASYONU PROJESİ
MODERNISATION OF SAMSUN - KALIN
RAILWAY LINE PROJECT

Samsun

Amasya
Turhal (Tokat)
Kalın (Sivas)

Samsun - Kalın Demiryolu Hattı, Avrupa Birliği mali desteğiyle yenilenirken, 42 tarihi köprü
de proje kapsamında onarılıyor... 264 milyon 800 bin Avro bütçesiyle AB’nin kendi sınırları
dışında finanse ettiği en büyük meblağlı yapım projesi olma özelliğini taşıyan projede
1.350 kişi çalışıyor.
While the Samsun-Kalın Railway Line is being modernised with the financial assistance of
the European Union, 42 historical bridges are being repaired within the framework of the
project... With a budget of 264.8 million Euros, 1,350 people is working for the biggest
works project ever carried financed by the EU outside its borders.
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Kurtuluş Savaşı’nın iki simge şehri Samsun ve Sivas’ı birbirine bağlayan Samsun Kalın
Demiryolu Hattı, 1932 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Yani bu hat da tıpkı IrmakKarabük-Zonguldak hattı gibi Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ulaştırma alanında hayata
geçirdiği en büyük hayallerinden ve projelerinden biriydi.

264,800,000
Projenin toplam bütçesi (Avro)
Total budget of the project (Euro)

Toplam 378 kilometre uzunluğundaki bu hat, Ulaştırma Operasyonel Programı
kapsamında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 2015’te yenilenmeye başlandı. Toplam
264,8 milyon Avro’ya mal olacak Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu
Projesi’ne 225 milyon Avro IPA fonu tahsis edilmiştir. 39,8 milyon avroluk bölümü ise
Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla finanse edilecektir.

1,350
Çalışan işçi sayısı
Number of workers working at the line

Yapımını Çelikler Firması, Gülermak ve AZD Praha Ortak Girişimi’nin gerçekleştirdiği
proje halen yapım aşamasında.

55
47 tünel / 8 çığ galerisi
47 tunnels / 8 avalanche galleries

Samsun Kalın Railway Line, which interconnects the two symbols provinces of the War
of Independence - Samsun and Sivas - had been put into service in the year 1932.
Thus, as the Irmak-Karabük-Zonguldak line, this line was also one of the big dreams
and projects of the Young Turkish Republic, carried out in the area of transport.

30
Yenilenen istasyon
Renovated stations

This line, which has a length of 378 kilometers, has been started to be renewed
in 2015 with the financial assistance of the European Union in the context of the
Transport Operational Programme. The total project budget is 264.8 milion Euros;
being 225 million Euros of it allocated from the IPA Funds and 39.8 million Euros from
the National Contribution.

378
Hattın uzunluğu (km)
Length of railway line (km)

The project, carried out by the Çelikler Company, Gülermak and AZD Praha Joint
Venture is still under construction.
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Proje İş Kapsamı:
Samsun – Kalın demiryolu hattı; 378 kilometre uzunluğunda,
tek hatlı, sinyalizasyonsuz ve elektrifikasyonsuzdur. Proje
kapsamında hattın rehabilitasyonu ve sinyalizasyon
sistemlerinin entegrasyonu yapılacaktır.
Bu hat, Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında
Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 2015’te yenilenmeye
başlandı. Toplam 264,8 milyon Avro’ya mal olacak SamsunKalın Demiryolu Hattının Yenilenmesi Projesi’nin 225
milyon avroluk bölümü Avrupa Birliği hibesi, 39,8 milyon
avroluk bölümü ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla
finanse edilecektir. Proje, AB hibeleriyle, AB sınırları dışında
gerçekleştirilen en büyük meblağlı proje olma özelliğini
taşımaktadır.

Scope of the Project:
The Samsun-Kalın railway line is 378 kilometres long. It is
a single line that has no signalization and electrification
systems. The rehabilitation of the line shall be realised within
the framework of the project and its signalization systems will
be integrated.
The modernisation works in this line began in 2015 with
the financial assistance of the European Union in context of
the Transport Operational Programme. The total cost of the
Modernisation of Samsun-Kalın Railway Line Project is 264,8
million Euros. Of this, 225 million Euros is being financed
with the IPA funds. While 39,8 million Euros is being financed
with the National Contribution of the Republic of Turkey. The
special feature of this project is that it is the highest amount
to be realised with the IPA funds outside the EU’s borders.
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PROJE KÜNYESİ

PROJECT DETAILS

Projenin Adı

Faydalanıcı Kurum

Project Name

Beneficiary Institution

Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi

TCDD

Modernisation of Samsun-Kalın Railway Line Project

TCDD

AB Mali Katkısı

Toplam Proje Tutarı

EU Contribution

Total Project Budget

225 Milyon Avro

264.8 Milyon Euro

225 Million Euros

264,8 Million Euros

* 258.8 Milyon Avro İnşaat
6 Milyon Avro Müşavirlik

* 258,8 Million Euros Works
6 Million Euros Supervision

YAPIM SÖZLEŞMESİ

WORKS CONTRACT

Yüklenici Firma

Contractor

Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. liderliğinde, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
ve AZD Praha s.r.o Ortak Girişimi

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. and AZD Praha s.r.o Joint venture under the
leadership of Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Sözleşme Tarihi

İş Başlama Tarihi

Contract Signature Date

Commencement Date

12.06.2015

26.06.2015

12.06.2015

26.06.2015

MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ

SUPERVISION CONTRACT

Yüklenici Firma

Contractor

UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., Ingenieria y Economia del Transporte S.A.
(INECO), Mott MacDonald Limited

UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., Ingenieria y Economia del Transporte
S.A. (INECO), Mott MacDonald Limited

Sözleşme Tarihi

İş Başlama Tarihi

Contract Signature Date

Commencement Date

04.09.2015

09.09.2015

04.09.2015

09.09.2015

HAT KÜNYESİ

LINE INFORMATION

Hattın Operasyonel Amacı

Hat Kapasitesi

Operational Objective of the Line

Line Capacity

Toplu Yolcu ve Yük Taşımacılığı

54 tren

Mass Passenger and Freight Transport

54 trains

Hat Karakteristiği

Line Characteristics

Tek Hat

Single Line
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YAPIM PROJELERİ
WORKS PROJECTS

Zonguldak
Samsun

Karabük

İstanbul (Haydarpaşa)

Gebze
Köseköy
Çankırı
Amasya
Turhal (Tokat)
Ankara
Eskişehir

Irmak (Kırıkkale)
Kalın (Sivas)

ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN HATTI KÖSEKÖY-GEBZE KESİMİNİN REHABİLİTASYONU VE YENİDEN İNŞASI PROJESİ
REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF KÖSEKÖY-GEBZE SECTION OF THE ANKARA-İSTANBUL HIGH SPEED TRAIN PROJECT

IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DEMİRYOLU HATTININ REHABİLİTASYONU VE SİNYALİZASYONU PROJESİ
REHABILITATION AND SIGNALIZATION OF IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK RAILWAY LINE PROJECT
SAMSUN-KALIN DEMİRYOLU HATTININ MODERNİZASYONU PROJESİ
MODERNISATION OF SAMSUN - KALIN RAILWAY LINE PROJECT

TEKNİK DESTEK PROJELERİ
TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS

24,354,000

1,697

108

Toplam Teknik Destek Bütçesi
Total Technical Assistance Budget

*Eğitim Alan Personel
Number of Trainee

*Eğitim
Number of Training Modules

174,000

243

Toplam 15 Etkinlik, Sergi, Fuar ve Açılış Töreni Katılımcısı
Total Number of Participants to 15 Activities Exhibitions, Fairs and Inauguration Ceremonies

Medya Yansıması
Media Coverage

* Kasım 2017 itibariyle / as of November 2017

PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
UDHB/AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı / MoTMC / Department for European Union Investments
Yüklenici Firma / Contractor Company
DIADIKASIA Business Consultants S.A (GR), Mercury 360 Communications (RO), IMC (GR), Louis
Berger (FR), NetvizyonMediaPark (TR), LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri Ticaret
Limited Sirketi (TR) Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
01.11.2011
İş Süresi / Duration of the Contract
48 ay 15 gün / 48 months 15 days
İş Başlama / Starting Date of the Contract
15.11.2011
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
30.11.2015
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
1.866.100 Avro / 1,866,100 Euros

Bilgilendirme ve Tanıtım
Faaliyetleri için
Teknik Destek Projesi

Bu projenin kapsamı, AB’nin tanıtım ve bilgilendirme rehberine paralel olarak UDHB’ye tanıtım ve
bilgilendirme aktiviteleri konusunda yardımcı olmak ve Ulaştırma Operasyonel Programı’nın “Türkiye
ve Avrupa Birliği’nin, verimli ve dengeli bir ulaştırma sistemini korurken, aynı anda gelecekteki
Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) üzerinde güvenliği ve çok modlu bir ulaştırmayı sağlayacak bir
ulaştırma altyapısı kurmayı ve geliştirmeyi hedefleyen ortak amacı olduğu” mesajını halka göstermek
konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yardımcı olmaktır.

Technical Assistance
for Information and
Publicity Activities Project

The aim of this project is to provide assistance to the MoTMC in parallel to the information and
publicity guidelines of the EU. The project has as its objective to help the Ministry of Transport,
Maritime Affairs and Communications in giving a message to the public and announcing that
the Transport Operational Programme “is the common target of Turkey and the European Union
for maintaining an efficient and balanced transport system, while establishing and developing a
transport infrastructure that would ensure security and multimodal transport on the future TransEuropean Transport Networks (TEN-T).”
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PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı / Department for European Union Investments
Yüklenici Firma / Contractor Company
SWECO A.S, Sweco Mühendislik Müşavirlik ve Tasarım Ltd. Şti., GOPA Consultants, IRD
Engineering Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
20.10.2011
İş Süresi / Duration of the Contract
58 Ay / 58 months
İş Başlama / Starting Date of the Contract
15.11.2011
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
15.09.2016
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
7.520.044 Avro / 7,520,044 Euros

Ulaştırma Bakanlığı IPA Birimi
ve Nihai Faydalanıcıların
Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
için Teknik Destek Projesi

Projenin kapsamı; ulaştırma sektöründe Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak, AB mevzuatıyla
uyumlu Ulaştırma Operasyonel Program öncelik ve tedbirlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve
uygulanması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu nedenle, Ulaştırma Operasyonel
Programı yürütmekten sorumlu Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü bünyesindeki AB Yatırımları
Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu idari teknik ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve
AB fonlarını yönetmekteki tecrübe eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
The aim of this project is to strengthen institutional capacity with a view to monitoring, evaluating
and implementing the priorities and measures of the Transport Operational Programme in harmony
with EU legislation by using the European Union financial assistance provided in the transport
sector. Consequently, the project has as its objective the development of the technical and human
resource capacity required by the Department for EU Investments, organised within the body of the
Directorate General for Foreign Relations and EU Affairs and to compensate its lack of experience in
the management of EU funds.

Technical Assistance for
Strengthening the Capacities of
MoT IPA and End-Recipients Project
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PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
Strateji Geliştirme Başkanlığı / Department of Strategy Development
Yüklenici Firma / Contractor Company
EGIS International, Panteia, Atkins, WYG Türkiye, Armada and Systema Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
14.10.2015
İş Süresi / Duration of the Contract
25 Ay / 25 months
İş Başlama / Starting Date of the Contract
15.11.2015
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
15.11.2017
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
7.490.000 Avro / 7,490,000 Euros

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal
Ulaştırma Ana Planı Projesi

Ekonomik ve sosyal beklentilere uygun, jeo-stratejik konum ve uluslararası ulaşım koridorları ile
entegre, güvenli, süratli, etkili, teknolojik gelişmelere uygun bir ulaştırma sistemi tesis edilmesi için
gerekli hukuki, idari, teknik, fiziki ve insan gücü altyapısına ilişkin güncel ve ileriye dönük veri tabanı
ile projeleri içeren Ulaştırma Ana Planını hazırlamaktır.
The project has for objective to prepare the Transport Master Plan that comprises the current and
future database and projects related to the legal, administrative, technical, physical and human
resource infrastructure necessary to establish a safe, rapid, efficient transport system that is
integrated with international transport corridors, in line with the economic and social expectations,
technological developments as well as the geo-strategic position of the country.

National Transport Master
Plan for the Republic of
Turkey Project
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PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı / Department for European Union Investments
Yüklenici Firma / Contractor Company
IDOM Ingenieria Y Consultoria, S.A.U. Dornier Consulting International GMBH Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
16.06.2016
İş Süresi / Duration of the Contract
18 Ay / 18 Months
İş Başlama / Starting Date of the Contract
16.06.2016
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
06.12.2017
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
2.092.430 Avro / 2,092,430 Euros
Ülkemizin TEN-T ağına dâhil olan ulaştırma hat ve tesislerinde uygulanmak üzere gerçekleştirilecek
olan proje kapsamında coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir sistemin tesis edilmesi, tüm ulaştırma
modlarında AB ile uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırma istatistiklerinin ve verilerinin
toplanması, analizi ve raporlanması, TEN-T ağına dâhil olan ulaştırma hatlarımızı ve bu hatlara
yönelik tüm teknik bilgileri içeren Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir bilgi yönetim sistemi oluşturulması,
sistemin içeriğinde; Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarda yapımı devam eden, tamamlanmış ya da
planlanan tüm projelerimizin yer alması, tüm verilerin değerlendirilmesine, raporlanmasına ve karar
alıcılara öneriler sunulmasına olanak veren bir sistemin tesis edilmesi işleri bulunmaktadır.

Türkiye Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı
(TEN-T) için Ulaştırma Bilgi Yönetim
Sistemi (UBYS) Kurulması Projesi

The project would be realised through the implementation of all the transport lines and facilities
that are included in the TEN-T network of Turkey. In this framework; a system based on the
Geographic Information System would be established, the transport statistics and data would
be acquired, analysed and reported for all the modes of transport in a sustainable manner and
in line with the EU, an information management system based on the Geographic Information
System would be established including our transport lines within the TEN-T network and
all related technical information for those lines, all the projects that are under construction,
completed or planned through our Ministry and related organizations would take place in
the system content, a system enabling the evaluation and reporting of all data as well as the
submission of proposals to decision-makers would be established.

Establishment of a Transport
Information Management System
for the TEN-T in Turkey Project
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PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı / Department for European Union Investments
Yüklenici Firma / Contractor Company
Ecorys Consulting and Engineering Ltd., Ecorys Netherland B.V., Louis Berger SAS, PwC
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ve PwC EU Services EESV Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
06.06.2016
İş Süresi / Duration of the Contract
18 Ay / 18 Months
İş Başlama / Starting Date of the Contract
06.06.2016
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
06.12.2017
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
2.766.500 Avro / 2,766,500 Euros

2014-2020 Dönemi Programlamasının
Hazırlanması ve Güçlendirilmesi için
Program Otoritesine Teknik Destek
Projesi

Proje ile IPA-II dönemi programlama çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılması
amaçlanmaktadır. Proje iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, faydalanıcılara eğitim verilmesi ve
IPA-II dönemi proje havuzunda yer alan projelerin ihale dokümanlarının hazırlanmasıdır.
The aim of the project is to increase technical and administrative capacity with regards to
programme preparation works during the IPA-II period. The project consists of two phases. These
phases comprise the training of the beneficiaries and the preparation of tender documents
related to projects taking place in the project pool of the IPA-II period.

Technical Assistance for the Operating
Structure to Prepare and Strengthen
Programming for the Period 2014-2020
Project
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PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı / Department for European Union Investments
Yüklenici Firma / Contractor Company
Norm Consulting Danışmanlık A.Ş, Particip GmbH ve European Service Network S.A./N.V.
Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
09.12.2016
İş Süresi / Duration of the Contract
12 Ay / 12 Months
İş Başlama / Starting Date of the Contract
09.12.2016
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
09.12.2017
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
914.625 Avro / 914.625 Euros

Bilgilendirme ve Tanıtım
Faaliyetleri için
Teknik Destek - II Projesi

Proje ile Ulaştırma Operasyonel Programının ve Program altında sürdürülen projelerin farkındalığını
artırabilmek için internet sitesi, medya platformlarının yanı sıra seminer ve konferansların
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
The aim of this project is to establish a website and media platforms, as well as seminars and
conferences, in order to increase the awareness concerning the Transport Operational
Programme and the projects carried out under the Programme.

Technical Assistance
for Information and
Publicity Activities - II Project
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PROJE KÜNYESİ / PROJECT DETAILS
Faydalanıcı Kurum / Beneficiary Institution
AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı / Department for European Union Investments
Yüklenici Firma / Contractor Company
ECORYS Consulting and Engineering Ltd., Ecorys Nederland B.V., Louis Berger SAS.
Konsorsiyumu
Sözleşme Tarihi / Contract Signature Date
25.11.2016
İş Süresi / Duration of the Contract
13 Ay / 13 Months
İş Başlama / Starting Date of the Contract
25.11.2016
Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi / Completion Date of the Contract
25.12.2017
Sözleşme Bütçesi / Contract Amount
1.227.000 Avro / 1,227,000 Euros

Ulaştırma Bakanlığı ABYD ve Nihai
Faydalanıcıların Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi için Teknik Destek-II
Projesi

Proje ile IPA-I dönemi Başkanlığımız çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılması, proje
uygulamalarına yönelik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi, gerekli eğitimlerin sağlanması ve IPA-I
dönemi kapanış çalışmalarının yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
The project aims to increase technical and administrative capacity concerning the works
conducted by our Directorate during the IPA-I period, to support monitoring activities related to
project implementations, to provide the necessary training and fulfil the final works of the IPA-I
period.

Technical Assistance for Strengthening
the Capacity of MoTMC & EndRecipients-II Project
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IPA-II

Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını
kapsayan II. Dönemi de I.
Dönemin devamı niteliğinde,
ülkemizin AB müktesebatına
uyum ve uygulamasına yönelik
kapasitesinin geliştirilmesi ile
ekonomik ve sosyal uyuma yönelik
kapasitelerinin oluşturulması
hedefleri çerçevesinde
yürütülecektir.
Yeni dönemde Komisyon tarafından
fonların daha etkin kullanımına
yönelik olarak sektörel bir yaklaşım
benimsenmiş olup, bu yaklaşım
kapsamında IPA’nın I. döneminde
yer alan bileşen bazlı yapı
kaldırılarak yeni dönemde finanse
edilmesi öngörülen belirli sektörler
ile bu sektörler kapsamındaki
çalışmaları yürütecek sektör
sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.
Yeni dönemin AB tarafındaki
hukuki altyapısını teşkil eden
11 Mart 2014 tarih ve 231/2014
sayılı IPA-II Tüzüğü, 15 Mart
2014 tarihinde; 2 Mayıs 2014
tarih ve 447/2014 sayılı IPA-II
Uygulama Tüzüğü ise 3 Mayıs 2014
tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde
yayımlanmıştır.
IPA kapsamındaki yardımların
temel finansman önceliklerini
gösteren belge olan Türkiye

The Second Period of the
Instrument for Pre-accession
Assistance (IPA), covering the years
2014-2020, is a continuation of the
First Period. It will be managed with
the purpose of developing capacity
for the harmonization with the
EU acquis and its implementation
as well as developing capacity
for economic and social
harmonization.

için Endikatif Strateji Belgesi, 26
Ağustos 2014 tarihinde Komisyon
tarafından kabul edilmiştir.
Ulaştırma Sektörel Operasyonel
Programı (USOP) (11.12.2014 tarihli
Avrupa Komisyonu kararı ile
onaylanan) Türkiye’deki ulaşım
sektörüne Avrupa Birliği finansal
desteğinin sağlanması için başlıca
araçtır. USOP, Avrupa Komisyonu,
AB Delegasyonu, ulaşım sektöründe
faal olan sosyal partnerler ve
sivil toplum örgütleri ile yapılan
görüşmelerle geliştirilmiştir.

During the new period, the
Commission adopted a sectoral
approach for ensuring a more
efficient use of the funds. In this
context, the component-based
structure used during the first
period of IPA has been removed.
Instead, the specific sectors that are
likely to be financed and the sector
manager establishments, which
would carry out the works in those
sectors, have been identified.

IPA-II Döneminde Bakanlığımız
sadece altyapı projelerinin değil,
Ulaştırma Sektöründe AB fonları ile
yapılacak her türlü projenin ihale
ve sözleşme makamı olarak görev
yapacak olup, IPA-II Dönemi için
Ulaştırma Sektörüne sağlanan fon
442,8 Milyon €’dur.

The IPA-II Implementing
Regulation dated 11th March 2014
and numbered 231/2014 was
published in the Official Journal
of the EU on the 15th March 2014,
while the IPA-II Implementing
Regulation dated 2nd May 2014 and
numbered 447/2014, was published
in the Official Journal of the EU on
3rd May 2014.

Türkiye ve AB arasında 1996 yılında
bu yana gümrük birliği vardır. 2012
yılındaki toplam ticarette %37.7
pay ile AB, Türkiye’nin açık ara
farkla en büyük ekonomik ortağı
olmuştur (Türkiye de AB’nin en
önemli altıncı ticaret ortağıdır).
Dolayısıyla, AB ve Türkiye
arasındaki ulaşım bağlantılarının
iyileştirilmesi geleceğe yönelik bir
zorunluluktur.

On 26th August 2014, the
Commission accepted the
Indicative Strategy Paper for Turkey
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(2014-2020), which reveals the
main financing priorities for the
assistance provided under the IPA.
The Sectoral Operational
Programme for Transport (SOPT)
(approved with the European
Commission decision dated
11th December 2014) is a major
instrument for providing the
financial assistance of the European
Union to the transport sector in
Turkey. The SOPT was developed
as a result of the negotiations made
with the European Commission
and the Delegation of the EU
to Turkey, as well as the social
partners and non-governmental
organizations that are active in the
transport sector.
During the IPA-II Period,
our Ministry is acting as the
Contracting Authority not only
for the infrastructure projects,
but also for all kind of projects to
be financed with EU funds in the
Transport Sector. The funding
provided to the Transport Sector
during the IPA-II period is 442.8
Million Euros.
A Customs Union has existed
between Turkey and the EU since
1996. Holding a share of 37.7% in
total trade as of 2012, the EU has
become Turkey’s most important
economic partner (and Turkey
is the sixth most important

trade partner of the EU). Thus,
the enhancement of transport
connections between the EU and
Turkey is essential for the future.

Türkiye, Türk ekonomisinin
Avrupa Tek Pazarı’na daha fazla
entegrasyonunu ve Avrupa
Tek Ulaşım Sahası’na tam
entegrasyonu amaçlamaktadır.
Demiryolu altyapısını diğer
biçimlerle birlikte entegre ve
rekabetçi bir şekilde geliştirmek
ve AB müktesebatı ile uyumlu
ikincil tedbirler ile serbestleşme
sürecini sonuçlandırmak için
stratejik gereksinimler Türkiye
ekonomisinin ve özellikle Türk
ulaştırma sektörünün küresel
rekabet edebilirliğini korumak için
gereklidir.

Turkey has as an objective to
provide further integration
of the Turkish economy into
the Single European Market
and its full integration to the
European Single Transport
Area. Strategic requirements are
necessary to maintain the global
competitiveness of the Turkish
economy, especially which of
the Turkish transport sector, with
the objective of integrating the
railway infrastructure with other
modes of transport, develop it in a
competitive manner and liberalize
it with secondary measures that are
in line with the EU acquis.

Türkiye’nin ulaştırma sektörü
ulusal stratejisinin genel hedefi,
Avrupa ve dünyanın geri
kalanıyla sorunsuz bağlantıları
olan, düzgün işleyen, emniyetli,
çevre dostu, akıllı, erişilebilir,
sürdürülebilir ve kullanışlı
bir ulusal ulaştırma sistemi
kurmaktır. Bu maksatla, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Stratejisi:
Hedef 2023, uygun maliyetli
hareketliliği güvence altına
alırken daha iyi hareketlilik, daha
az trafik sıkışıklığı, daha düşük
emisyon, kaza oranları, ölüm
ve yaralanmaları azaltarak daha
fazla emniyet, akıllı fiyatlandırma,
akıllı şehir planlaması ve toplu

The general objective of Turkey’s
transport sector’s national
strategy is to establish a national
transport system that has smooth
connections with Europe and the
rest of the world, functions in a
safe and proper manner and is
environment friendly, intelligent,
accessible, sustainable and useful.
To this end, Turkey’s Transport and
Communication Strategy: aims
to increase security, ensure smart
pricing, smart urban planning
and enhance mass transport
by assuring better mobility at
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taşımanın iyileştirilmesini

an appropriate cost, less traffic
congestion, lower emission levels,
lower accident rates, and lower
mortality and injury, in accordance
with the 2023 objective.

amaçlamaktadır.
Öncü bir kurum olarak Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
vizyonunu “tüm kullanıcılar

As a leading institution, the
Ministry of Transport, Maritime
Affairs and Communications
defines its vision as, “Providing
and auditing quality transport,
information and communication
services to all the users in a safe,
environment friendly, equitable
and economic manner”. On the
other hand, the Ministry defines
its mission as, “Increasing the
global competitiveness of the
country and the life quality of its
citizens by providing transport and
communication services above the
level of contemporary civilization.”

için ulaştırma, bilgilendirme ve
haberleşme hizmetlerini kaliteli,
dengeli, emniyetli, çevre dostu,
adil ve ekonomik bir şekilde
temin etmek ve denetlemek”
olarak tanımlamaktadır. Bakanlık,
misyonunu ise “muasır medeniyet
düzeyinin üzerinde ulaştırma
ve haberleşme hizmetleri
sağlayarak ülkenin küresel rekabet
edebilirliğini ve vatandaşlar için
yaşam kalitesini artırmak” olarak
tanımlamaktadır.
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IPA-II SEKTÖR DESTEĞİNİN AMACI

Bunun için, program aşağıdaki özel hedeflere ulaşmayı
amaçlamaktadır:

IPA Ulaştırma Sektörel
Operasyonel Programı,
Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA) bünyesindeki
Avrupa Birliği mali
desteğini Türkiye’deki
ulaştırma sektörüne
yönlendirmek için
kullanılan ana araçtır.
Ulaştırma Sektörel
Operasyonel Programı
(2014-2020)’nin genel
amacı, ekonomik ve
sosyal kalkınma ile
AB entegrasyonuna
Türkiye’de AB
standartları ile uyumlu,
rekabetçi erişilebilir
ve sürdürülebilir bir
ulaştırma sistemi ile
katkıda bulunmaktır.

•

Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini
artırmak;

•

Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak;

•

Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan
sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma
biçimlerine geçişi teşvik etmek;

•

Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına
aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla
Türkiye’nin ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu
güçlendirmek;

•

Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve
donör finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını
sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
yönetiminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nı desteklemek.

Programın beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:
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•

Daha dengeli bir modal ayrımı yansıtan daha emniyetli,
çevre dostu bir ulaştırma sistemine geçmek;

•

Tüm ulaşım biçimlerinde akıllı, yenilikçi, kaynak, zaman ve
maliyet açısından etkin çözümleri yaymak;

•

Tüm ulaşım hizmetleri için erişilebilirliği arttırmak,
şehiriçi ulaşımda kapasite ve efektifliği arttırmak; şehiriçi
ulaşımdan kaynaklı trafik sıkışıklığını ve emisyonu
azaltmak;

•

Müktesebatın 14. ve 21. Fasıllar kapsamındaki üyelik
yükümlülüklerini kabul etmek için gerekli yasal, kurumsal
ve idari kapasiteleri iyileştirmek; AB ile Ulaştırma
alanındaki politik diyaloğu güçlendirmek.

OBJECTIVE of IPA-II SECTORAL ASSISTANCE

To this end, the Sectoral Operational Programme for
Transport aims:

The Transport Sectoral
Operational Programme,
is a major instrument for
orienting the financial
assistance of the European
Union to the transport
sector in Turkey within
the framework of the
Instrument for Preaccession Assistance
(IPA). The general
objective of the Transport
Sectoral Operational
Programme (2014-2020)
is to contribute to EU
integration in Turkey
with economic and social
development by providing
a competitive, accessible
and sustainable transport
system that is in harmony
with EU standards.

•

Increasing the sustainability and security of the national
transport system;

•

Increasing the efficiency of the national transport system;

•

Encouraging the transition from individual transport to
sustainable, accessible and extensive modes of mass transport
at a national level as well as at an urban level;

•

Strengthening the integration of Turkey to the EU in the field
of transport by providing a progressive harmonization of the
Turkish transport sector with the EU transport acquis;

•

Supporting the Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communications in the management of the Transport
Sectoral Operational Programme with a view to ensuring
an efficient use of the financing provided by the EU, the
donors and the financing provided at the national level in the
transport sector of Turkey.

The expected outcomes of the programme are as follows:
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•

Ensuring the transition to a transport system that is more
secure, environment friendly and that reflects a more
balanced modal split;

•

Assuring in all the modes of transport the prevalence of
intelligent and innovative solutions that are time-efficient as
well as cost-effective;

•

Providing more accessibility in all transport services, increasing capacity and effectiveness in urban mass transport and
ensuring a diminution in the traffic congestion and emission
deriving from transport in urban areas;

•

Developing the legal, institutional and administrative
capacities that are required to accept the membership
obligations of the acquis with regards to Chapter 14 and
21; enhancing policy dialogue with the EU in the field of
transport.

EYLEM 3

PROGRAMIN KARAKTERİSTİĞİ

ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAYICI ULAŞTIRMA
Bu eylemin esas amacı, hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan
sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmektir.

Faaliyetler 3.1
Erişilebilir Ulaşım

Faaliyetler 3.2

EYLEM 1

Kentsel Ulaşım

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EMNİYETLİ ULAŞTIRMA
Bu eylemin esas amacı, Ulusal Ulaştırma Sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmaktır.

EYLEM 4

Faaliyet 1.1

MÜKTESEBAT UYUMU VE AB ENTEGRASYONU
Bu eylemin esas amacı, Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde
uyumlaştırılması yoluyla ulaştırma alanında Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunu güçlendirmektir.

Demiryolu Altyapısının Geliştirilmesi ve Modernizasyonu

Faaliyet 1.2
Çevre ve İklim Değişikliği ile İlgili Tedbirler

Faaliyet 4.1

Faaliyet 1.3

Müktesebatın Uygulanması için Mevzuatın Uyumlu Hale Getirilmesi ve Kapasite Artırımı

Ulaştırma Emniyetinin Geliştirilmesi

Faaliyet 4.2

Faaliyet 1.4

Ulaştırma Politikası Alanında Diyalogun ve Teknik İşbirliğinin Desteklenmesi

Intermodalite ve Modlararası Geçişin Teşviki

EYLEM 5

EYLEM 2

TEKNİK YARDIM

ETKİN ULAŞTIRMA

Bu eylemin esas amacı, Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve bağışçı kalkınma
finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
yönetiminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı desteklemektir.

Bu eylemin esas amacı, ulusal Türk ulaştırma sisteminin etkinliğini artırmaktır.

Faaliyet 2.1
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Stratejisi ve
Diğer AUS Tedbirlerinin Desteklenmesi

Faaliyet 5.1
Program Otoritesinin Desteklenmesi

Faaliyet 2.2

Faaliyet 5.2

Ulaşımda Araştırma ve Yeniliğin Desteklenmesi

Proje Havuzunun Geliştirilmesi
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ACTION 3

CHARACTERISTICS OF THE PROGRAMME

ACCESSIBLE AND INCLUSIVE TRANSPORT
The main objective of this action is to encourage the transition from individual transport to sustainable,
accessible and extensive modes of mass transport at the national level, as well as at the urban level

Activity 3.1
Accessible Transport

ACTION 1

Activity 3.2
Urban Transport

SUSTAINABLE AND SAFE TRANSPORT
The main objective of this action is to increase the sustainability and
security of the National Transport System:

ACTION 4
THE ACQUIS ALIGNMENT AND EU INTEGRATION

Activity 1.1

The main objective of this action is to strengthen the integration of Turkey to the EU in the field of transport by
providing a progressive harmonization of the Turkish transport sector with the EU transport acquis

Improving and Modernising the Railway Infrastructure

Activity 1.2
Environmental and Climate-Change Related Measures

Activity 4.1

Activity 1.3

Legislative Alignment and Capacity Building to Implement the Acquis

Improving Transport Safety

Activity 4.2

Activity 1.4

Supporting Policy Dialogue and Technical Cooperation

Promoting Intermodality and the Modal Shift

ACTION 5

ACTION 2

TECHNICAL ASSISTANCE

EFFICIENT TRANSPORT

The main objective of this action is to support the Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communications in the management of the Sectoral Operational Programme for Transport with a view
to ensuring the most efficient use of the development financing provided by the EU, the donors and
the development financing provided at the national level in the transport sector of Turkey

The main objective of this action is to increase the effectiveness of the Turkish national transport system

Activity 2.1
Supporting the Intelligent Transport Systems (ITS) Strategy
and Other ITS Measures

Activity 5.1
Supporting the Operating Structure

Activity 2.2

Activity 5.2

Supporting Research and Innovation in Transport

Project Pipeline Development
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ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİ

MALİ DURUM

-

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP), toplam 370.82 Milyon € toplam bütçe ile 2014 –
2016 döneminde üç yıllık bir finansal süreyi kapsamakta olup, bütçenin, 315.2 Milyon €’luk kısmı AB
katkısı ile karşılanacaktır. Programın konu çerçevesi, öncelikleri ve amaçları, AB’ nin mevcut finansal
görüşleri ile 2014-2020 sonuna kadar uzanan yedi yıllık bir görüş çerçevesinde tasarlanmıştır.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşaası

İş Kapsamı: Proje kapsamı 230 km uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattına ilave olarak,
Halkalı-Çerkezköy arası mevcut koridorda, Çerkezköy-Kapıkule arasında ise yeni bir koridorda çift hat
200 km/sa hıza sahip yük ve yolcu taşıması amaçlı hızlı tren hattı inşa edilecektir.

FINANCIAL SITUATION

Faydalanıcı Kurum: TCDD
-

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi (Yapım İşi & Müşavirlik İşi)

-

Diğer Projeler

The Sectoral Operational Programme for Transport (SOPT) has a total budget of 370.82 Million
Euros and covers a financial period of three years between 2014-2016. Of the budget, 315.2 Million
Euros would be financed with the EU contribution. The subject matter of the programme, its priorities
and objectives have been designed with the existing financial considerations of the EU within the
framework of consideration comprising a period of seven years from 2014 until the end of 2020.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin yanı sıra USOP’ta yer alan eylemler kapsamında 40 adet
proje teklifinden oluşan bir proje havuzu bulunmaktadır. Söz konusu proje tekliflerinin IPA-II Finansman
Anlaşması ekinde yer alan Operasyon Tanımlama Dokümanı şablonuna uygun olarak revizyonu
çalışmaları devam etmektedir.

Toplam
Maliyet
Total Cost
(mil €)

Toplam / Total
2014-2020
Sürdürülebilir ve Emniyetli Ulaştırma
Sustainable and Safe Transport

MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS OF THE SOPT
-

Construction of Çerkezköy-Kapıkule Section of the Halkalı-Kapıkule Railway Line Project

Scope of the Work: In addition to the Halkalı-Kapıkule Railway Line, which is 230 km long; a highspeed double railway line with a speed of 200 km/hour would be constructed within the framework of
the project between Halkalı-Çerkezköy on the existing corridor and between Çerkezköy-Kapıkule on a
new corridor for the transport of passengers as well as freight.

-

The Halkalı-Kapıkule Railway Line Project (Construction Works & Consulting Services)

-

Other Projects
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Ulusal
Eş-Finansman
Oranı
National Co-Financing Rate

346

61.06

85%

15%

Etkin Ulaştırma
Efficient Transport

15.06

12.8

2.26

85%

15%

Erişilebilir ve Kapsamlı Ulaştırma
Accessible and Inclusive Transport

58.82

50

8.82

85%

15%

Müktesebat Uyumu ve AB Entegrasyonu
The Acquis Alignment and EU Integration

27.65

23.5

4.15

85%

15%

Teknik Yardım
Technical Assistance

12.35

10.5

1.85

85%

15%

520.94

442.80

78.14

85%

15%

Yıl / Year

Besides the Halkalı-Kapıkule Railway Line Project, a project pool consisting of 40 project proposals
exist in the context of actions taking place in the SOPT. The revision works of the related project
proposals are under way in accordance with the Operation Description Document template, taking
place in the annex of the IPA-II Financing Agreement.

Ulusal
Katkı
National
Contribution

407.06

TOPLAM / TOTAL

Beneficiary Institution: Turkish State Railways

IPA
Katkısı
IPA
Contribution

IPA
Eş-Finansman
Oranı
IPA
Co-Financing
Rate

AB Katkısı
EU Contribution
(mil €)

2014

71,9

2015
2016

Toplam Bütçe
Total Budget
(mil €)

Harcamalar için Son Tarih
Deadline for Expenditures

84,59

31.12.2019

128,1

150,7

31.12.2020

115,2

135,53

31.12.2021

FOTOĞRAFLARLA
ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI
TRANSPORT OPERATIONAL PROGRAMME
IN PHOTOS

KGR - Temel Atma Töreni (Groundbreaking Ceremony) - Köseköy (27.03.2012)

KGR - Yarımca mevkisi (Yarımca Location)

KGR - Yüksek Hızlı Tren Hattı (High Speed Train Line)

KGR - Yüksek Hızlı Tren Hattı (High Speed Train Line) - Kocaeli

KGR - Yüksek Hızlı Tren Hattı (High Speed Train Line) - Dilovası / Kocaeli)

IKZ - Hizmete Alım Töreni - Zonguldak Tren Garı / (Line Putting into Operation - Zonguldak Train Station) / (26.04.2016)

IKZ - Balıkısık Mevkisi (Balıkısık Location) - Karabük

IKZ - Irmak İstasyonu (Irmak Station)

IKZ - Filyos Mevkisi (Filyos Location) - Zonguldak

IKZ - Kayadibi İstasyonu (Kayadibi Train Station) - Karabük

IKZ - Kayadibi İstasyonu (Kayadibi Train Station) - Karabük

IKZ - Çankırı Tren Garı (Çankırı Train Station)

IKZ - Karabük

IKZ - Çatalağzı İstasyonu (Çatalağzı Train Station) - Zonguldak

IKZ - Zonguldak

IKZ - Irmak Tren İstasyonu (Irmak Train Station)

IKZ - Çankırı Tren Garı (Çankırı Train Station)

IKZ - Çankırı Tren Garı (Çankırı Train Station)

IKZ - Filyos Mevkisi (Filyos Location) - Zonguldak

IKZ - Karabük Tren Garı (Karabük Train Station)

IKZ - Filyos Mevkisi (Filyos Location) - Zonguldak

IKZ - Trafik Kumanda Merkezi (Traffic Command Center) - Karabük

SAKA - Saha Ziyareti (Site Visit) - Suluova / Amasya (25.01.2017)

UOP 6. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı (6th Eurasia Rail Fair) - İstanbul (05.03.2016)

SAKA Meşeli Düz Mevkisi/Samsun (Meşeli Düz Location) -Samsun

SAKA - Panel Üretim Merkezi / (Panel Production Center) - Suluova / Amasya

SAKA - Suluova Mevkisi (Suluova Location) - Amasya

SAKA - Saha Kontrollük Çalışması (Field Inspection Work) - Suluova / Amasya

SAKA - Suluova Mevkisi (Suluova Location) - Amasya

SAKA - Suluova / Amasya

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek-II Projesi 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı (T.A. for Information and Publicity Activities-II Project) - (09.06.2017)

ABYD ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek-II Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı (T.A. Project for Developing the Capacity of The Department for EU Investments and Final Beneficiaries-II Project Steering Committee Meeting) - (13.06.2017)

Fotoğraf Çekim Teknikleri Eğitimi (Photography Shooting Techniques Training) - Ankara (15-16.06.2017)

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek-II Projesi / Polonya Çalışma Ziyareti (T.A. for Information and Publicity Activities-II Project / Poland Study Visit) - (01-07.10.2017)

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek-II Projesi / Fransa Çalışma Ziyareti - UIC Ziyareti (T.A. for Information and Publicity Activities-II Project / France Study Visit –UIC Visit) - (07.11.2017)

Eurasia Demiryolu Fuarı (Eurasia Rail Fair) - İstanbul (5-7.03.2015)

GAIT Semineri (GAIT Seminar) - İstanbul (8-9 Ekim / October 2015)

Eurasia Demiryolu Fuarı (Eurasia Rail Fair) - İstanbul (3-5.03.2016)

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Hakkı Turayliç Caddesi, No:5
B Blok Kat: 10 Emek 06500 Ankara
Tel: +90 312 203 22 69

