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Yirmi üçüncü e-bültenimizden tüm okurlarımıza 
merhaba! Her ay bültenimizde USOP kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi, bizden haberleri ve 
gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. #USOPYollarda 
Mobil Tanıtım Merkezimiz ağustos ayı boyunca 
ziyaretçileriyle buluşmaya devam etti. Günden güne 
daha da önemli hale gelen Sürdürülebilir Kentsel 
Ulaşım Planlamasına (SKUp) dair temel bilgilendirme 
serimizin onuncu bölümü bu ay okurlarımızla 
buluşuyor. Haydi İzleyelim bölümünde Sürdürülebilir 
Kentsel Ulaşım Planlarının temel ilkelerine toplu halde 
yer veriyoruz. USOP Haber ve USOP Bülten’in tüm 
sayılarına https://ipa.uab.gov.tr adresindeki 
sitemizden ulaşabilirsiniz, keyifli okumalar diliyoruz. 
Güncel gelişmeler için takipte kalın!

We are happy to come together with all our readers with 
our twenty-third issue! In our e-newsletter of August, we 
are summarising the di�erent aspects of the USOP, the 
developments in our projects and our activities for you. 
Our #USOPontheway Mobile Publicity Centre had a very 
busy month and met with many visitors. The tenth part of 
our basic information series on Sustainable Urban 
Mobility Planning (SUMP), which is becoming more 
important day by day, is meeting with our readers this 
month. In the Let's Watch section, you will find the 
fundamental principles of SUMP – Sustainable Urban 
Mobility Plans! We kindly remind you that you can access 
all issues of USOP News and USOP Newsletter at 
https://ipa.uab.gov.tr and wish you a pleasant reading! 
Stay tuned for the latest developments!
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Ağustos Ayı Bültenimizle Okurlarımızla Buluşuyoruz!

We are meeting with our readers with our August Newsletter!



#USOPyollarda Ağustos Günlüğü 
#USOPontheway Diary for August

Mobil Tanıtım Merkezimiz ile ağustos ayı süresince vatandaşlarımızla buluştuk. 

1 Ağustos-12 Ağustos tarihleri arasında Kırklareli Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda ziyaretçilerimizi ağırladık. 
15 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında Tekirdağ Süleymanpaşa Sahil Büyük araç otoparkı lokasyonunda vatandaşlarımıza bilgi vermeyi sürdürdük. 

We kept meeting with our visitors on August. 

Between 1 to 12 August, mobile publicity center stationed next to Kırklareli Lüleburgaz Congress Square and hosted its visitors. 
Between 15 to 31 August we continued to provide information to our citizens in Tekirdağ Süleymanpaşa Shore. 
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SKUp BİLGİLENDİRME SERİSİ 10 
SUMP INFORMATION SERIES 10

Her ay bültenimizde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım 
Planlamasına (SKUp) dair temel bilgileri okurlarımızla 
paylaşıyoruz. Kentsel Ulaşım Paketi’nde tanımlandığı 
şekliyle Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlaması 
kavramı, yaygın olarak kabul gören sekiz ilkeye 
dayanmaktadır. Bu sayımızda sekizinci temel ilke olan 
“Kalite Güvencesinin Sağlanması” ilkesinin ayrıntılarını 
okurlarımızla paylaşıyoruz. 

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, bir kentsel alanın 
gelişimi için temel öneme sahip bir belgedir. Bir SKUp’un 
genel profesyonel kalitesini sağlamak ve Sürdürülebilir 
Kentsel Ulaşım Planı konseptinin gerekliliklerine 
uygunluğunu doğrulamak için ilgili mekanizmaların 
sağlanması, önemli bir çabadır. Uygulama sırasında veri 
kalitesi ve risk yönetiminin sağlanması özel bir dikkat 
gerektirir. Bu görevler, dışarıdan kalite denetçilerine 
veya başka bir devlet kurumuna verilebilir ve SKUp Öz 
Değerlendirme Aracı gibi araçların kullanımıyla 
kolaylaştırılabilir. 

Every month, we share basic information about Sustai-
nable Urban Mobility Planning (SUMP) in our newsletter. 
As defined in the Urban Mobility Package, the concept of 
Sustainable Urban Mobility Planning is based on eight 
widely accepted principles. In this issue, we are providing 
detailed information to our readers about the eighth prin-
ciple, “Assurance of Quality”. 

A Sustainable Urban Mobility Plan is a key document for 
the development of an urban area. Having mechanisms in 
place to ensure a SUMP’s general professional quality and 
to validate its compliance with the requirements of the 
Sustainable Urban Mobility Plan concept is an e�ort 
worth taking. Assurance of data quality and risk manage-
ment during implementation require specific attention. 
These tasks can be delegated to external quality re-
viewers or another government institution, while it can be 
facilitated by the use of tools like the SUMP Self- Assess-
ment Tool. 



HAYDİ İZLEYELİM!
LET’S WATCH!

 

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları başlıyor! #USOP çatısı altında Türkiye’de 15 ilde uygulanacak olan projelerin ilki İzmir ile başladı! Gelin 
SKUp – Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlarının temel ilkelerine toplu halde birlikte bakalım!

https://www.instagram.com/reel/Cho45g2oDRt/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Sustainable Urban Mobility Plans are starting! Projects which will be implemented under #USOP’s roof in 15 Turkish cities are kicked-o� with 
İzmir! Let’s have a quick look at the fundamental principles of SUMP – Sustainable Urban Mobility Plans!

https://www.instagram.com/reel/Cho45g2oDRt/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden sadece International Consulting Expertise 
(ICE) sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

This publication was produced with the financial support of the European Union and the Republic of Türkiye. Its contents are the sole responsibility of 
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