Mayıs May 2021 • Sayı Issue: 8

Yeni bir Ayda, Yeni Çalışmalarımızla Merhaba!
As we are stepping into a new month, we are glad to be presenting our new activities!
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Avrupa Günü
Europe Day

USOP kapsamındaki gelişmeleri ve USOP projelerinden
yansımaları her ay sizlerle paylaşmak üzere
hazırladığımız elektronik bültenimizin sekizinci sayısında
9 Mayıs Avrupa Günü’ne dair notları, mayıs ayı boyunca
yaptığımız
çalışmaları,
program
kapsamındaki
etkinliklerimizi
bulabilirsiniz.
“Haydi
İzleyelim”
bölümümüzde ise 9 Mayıs Avrupa Günü için
hazırladığımız videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Dergimizin
ve bültenimizin yeni sayısında buluşmak dileğiyle, keyifli
okumalar diliyoruz.

The 8th issue of this electronic newsletter we have been
preparing every month to share the developments taking
place within the scope of USOP as well as highlights from
USOP projects, includes a section with notes on 9 May
Europe Day, information about the activities we have
carried out throughout the month of May as well activities
we have carried out within the scope of the programme.
In the section titled ''Let's Watch'', we will be sharing a
video we have prepared for 9 May Europe Day. Hoping to
meet for the next issue of our journal and newsletter.
Enjoy the newsletter!

9 Mayıs Avrupa Günü Kutlu Olsun!

Happy 9 May Europe Day!

Her şey bir mayıs günü başladı...

It all started in May...

9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert
Schuman, Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde
kurulması gerektiğinin olmazsa olmaz olduğunu
belirterek daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak
gayesiyle bir kanun teklifi açıkladı. “Schuman Bildirisi”
olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak
kabul ettiğimiz kurumun yapı taşı olarak görülüyor.

On 9 May 1950, Robert Schuman, the then French Foreign
Minister, announced a legislative proposal for the
establishment of a more systematic and organised
Europe stating that a permanent establishment of
peaceful relations is Europe was indispensable. This
proposal, also known as the ''Schuman Declaration'', is
regarded as the cornerstone of the Institution that we
recognise today as the European Union.

1985 yılında Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın,
“Avrupa Günü” olarak kutlanılması kararı alındı. Bu
tarihten itibaren her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü gerek üye
ülkelerde gerekse aday ve potansiyel aday ülkelerde
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
9 Mayıs Avrupa Günü, 1999 Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’ye aday ülke statüsünün resmen verilmesiyle
2000 yılından bu yana ülkemizde de kutlanmaya başladı.
9 Mayıs Avrupa Günü vesilesi ile başta Ankara’da ve
İstanbul’da olmak üzere tüm ülkede her yıl bir dizi etkinlik
gerçekleştiriliyor ya da destekleniyor.

ZAMAN ÇİZELGESİ

The decision to celebrate 9 May as ‘‘Europe Day’’ was
taken following a Summit held in Milan in 1985. Since then,
9 May Europe Day is celebrated across Member States as
well as candidate and potential candidate countries with
various activities.
9 May Europe Day began to be celebrated in Turkey in
2000 after Turkey was given the status of candidate
country at the Helsinki Summit of 1999. 9 May Europe Day
is celebrated every year with a number of activities either
held or supported across the country, particularly in
Ankara and İstanbul.

TIMELINE

• 71 years ago, on 9 May, Europe took the first step
towards becoming a Union, changing the lives of millions
of people.
• This decision, which came after the War and had the
purpose of securing peace and solidarity among
European nations, transformed into one of the most
important actors in the world, the European Union (EU).
• Since then, the EU has been promoting human rights,
free trade and cooperation around the world.
• Since 1985 9 May has been celebrated as Europe Day
by EU Institutions and in all member states of the EU and
in candidate countries.
• 9 May Europe Day, has been celebrated in Turkey
since 2000, the year after Turkey was officially given the
status of candidate country at the Helsinki Summit of
1999.
• In previous years, Europe Day was marked with
physical meetings, activities, concerts and information
activities. This year, the activities were moved to online
platforms against the backdrop of the pandemic.
• ''Hope'' was selected as the theme of 9 May Europe
Day in 2021.
• The Delegation of the European Union to Turkey,
marked Europe Day with an informative and entertaining
TV show that was broadcast on NTV and the social media
platforms used by the Delegation. Leading authors,
artists, musicians from Turkey joined the celebrations
which centred on hope. The broadcast is accessible at:
Bizler de 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında https://www.youtube.com/watch?v=EQzCSKBtHD0
hazırladığımız
videoyu,
YouTube
hesabımızda
izleyicilerle paylaştık. Bültenimizin sonunda ilgili videoyu We also have shared the video we prepared on the
occasion of 9 May Europe Day with our viewers on our
bulabilirsiniz.
Youtube channel. You can find the link for the video at the
Instagram ve twitter hesaplarımızdan da Avrupa end of this newsletter.
Günü’nü kutladık ve video çalışmamızı takipçilerimizle
We celebrated Europe Day through our Instagram and
paylaştık, sloganımız #UmutBizimleOlsun!
Twitter accounts and shared the video with our followers,
our motto is #UmutBizimleOlsun! which means
https://www.instagram.com/p/COprxgdgQkR/
https://twitter.com/UlastirmaUSOP/status/13913614239 #LetHopeBeWithUs!
51998976?s=20
https://www.instagram.com/p/COprxgdgQkR/
• 71 yıl önce 9 Mayıs'ta Avrupa, birlik olma yolundaki ilk
adımları atarak milyonlarca insanın hayatını değiştirdi.
• Savaş sonrasında verilen, Avrupa ülkeleri arasındaki
dayanışma ve barışı sağlamaya yönelik bu karar,
dünyanın en önemli aktörlerinden biri olan Avrupa
Birliği'ne (AB) dönüştü.
• O zamandan beri AB, dünyada insan haklarını,
serbest ticareti ve iş birliğini teşvik etmeye devam ediyor.
• 1985 yılından bu yana 9 Mayıs AB Kurumları
tarafından ve AB’ye üye tüm devletlerde ve aday
ülkelerde Avrupa Günü olarak kutlanıyor.
• 9 Mayıs Avrupa Günü, 1999 Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’ye aday ülke statüsünün resmen verilmesiyle
2000 yılından bu yana ülkemizde de kutlanmaya başladı.
• Önceki yıllarda fiziki buluşmalar, etkinlikler, konserler
ve bilgilendirme buluşmalarıyla kutlanan gün, pandemi
gölgesinde geçen bu yıl çevrimiçi etkinliklerle kutlandı.
• 9 Mayıs Avrupa Günü’nün 2021 yılı teması “umut”
olarak belirlendi.
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, NTV'de ve
Delegasyonun sosyal medya platformlarında yayınlanan
bilgilendirici ve eğlenceli bir TV programında Avrupa
Günü’nü kutladı. Türkiye’nin önde gelen yazarları,
sanatçıları, müzisyenleri umudu odağına alan kutlamalara
katıldılar.
Yayına
https://www.youtube.com/watch?v=EQzCSKBtHD0
linkinden ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/UlastirmaUSOP/status/1391361423951998976?s=2
0

BİZDEN HABERLER
OUR LATEST NEWS

Yoğun bir mayıs ayını geride bıraktık.
The month of May, which has been a busy month, is now over.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ilk Sosyal
Beceri Eğitimlerini başarılı bir şekilde
tamamladı

Directorate of Transport, Maritime Affairs
and Communications Research Centre
successfully held its 1st Soft-Skills Trainings

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları
Merkezi Başkanlığı’nın (UDHAM) yararlanıcısı olduğu,
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları
Merkezi Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin
Geliştirilmesi” projesi kapsamında, ilk Sosyal Beceri
Eğitimleri; İletişim Becerileri Eğitimi ve Stres ve Zaman
Yönetimi Eğitimi 25 ve 27 Mayıs 2021 tarihlerinde yüz
yüze gerçekleştirildi.
UDHAM’ın
kurumsal
ve
idari
kapasitesinin
geliştirilmesine, kurum ve kurum çalışanlarının ihtiyaç ve
taleplerine özel olarak tasarlanmış birçok farklı faaliyetle
destek veren proje, özellikle işyeri verimliliğini, iç
iletişimini sürekli kılmak ve UDHAM çalışanlarının
motivasyonlarını artırmak için sosyal beceri eğitimlerinin
ilk aşamasını tamamladı. Kurum çalışanlarının yoğun ilgisi
ve etkin katılımı ile gerçekleşen Prof. Dr. Ünsal Sığrı’nın
sağladığı “İletişim Becerileri” eğitimi, katılımcılara sadece
çalışma hayatı ve işyeri ortamında değil, aynı zamanda
aile ve sosyal çevreleriyle de iletişimde faydalı olacak
bilgi ve becerileri sundu.
Özgür Aksuna tarafından sağlanan “Stres ve Zaman
Yönetimi” eğitimi ise sunulan örnekler, durumlar ile
gerçek senaryoları birbirine bağlayan egzersizlerle,
UDHAM çalışanlarının hem üretkenliğini artıracak hem de
ekip çalışmasını daha da geliştirecek yöntemlerden
oluşan bir eğitimdi.
Proje, UDHAM çalışanlarının profesyonel ve teknik
becerilerine yönelik eğitimlerle birlikte yapılan eğitim
ihtiyaç analizi sonuçlarına göre farklı konularda sosyal
beceri eğitimlerine önümüzdeki dönemde de devam
edecek.

Within the scope of the Project on ''Enhancement of
Institutional and Administrative Capacity of Directorate of
Transport, Maritime Affairs, and Communications
Research Centre'', co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey of which the Directorate of
Transport, Maritime Affairs and Communications
Research Centre (UDHAM) is the beneficiary, the first set
of Social Skills Training, Communication Skills Training
and Stress Management and Time Management Training
was held as in-person training events on 25 and 27 May
2021.
The project supports various activities tailored to build
institutional and administrative capacity within UDHAM
as well as address institutional and staff needs and
expectations. The first phase of social skills training, which
aims to maintain workplace productivity and internal
communication and to increase employee motivation at
UDHAM, has been completed. The ''Communication
Skills'' training by Prof. Dr. Ünsal Sığrı, which participants
from among UDHAM staff showed great interest and
actively participated in, provided the participants
information and skills that they can use not only in their
professional life and workplaces but also in
communicating with their family members and people
around them.
The training on ''Stress Management and Time
Management'' by Özgür Aksuna featured exercises linking
the examples and cases discussed with real life scenarios,
including methods that would increase productivity and
further enhance team work among UDHAM staff.
Social skills training on different topics will continue in the
upcoming period following a training needs analysis
which will go hand in hand with professional and technical
skills training for UDHAM staff.

Bakan Yardımcımız Sn. Enver İskurt
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
Çerkezköy – Kapıkule Kesimi İnşası
Projesini Ziyaret Etti

Deputy Minister Mr. Enver İskurt has visited
the Construction of Çerkezköy-Kapıkule
Section of Halkalı-Kapıkule Railway Line
Project

22 Mayıs tarihinde Bakan Yardımcımız Sn. Enver İskurt
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy – Kapıkule
Kesimi İnşası projesini ziyaret etti. Sn. Bakanımızın
ziyaretinde kendisine Bakanlığımız AB Yatırımları Dairesi
Başkanı Sn. Nedim Yeşil, TCDD Genel Müdürü Sn. Ali
İhsan Uygun, Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Çağlar, 1.
Bölge Müdürü Sn. Necmettin Acar ve Modernizasyon
Daire Başkanı Sn. Yılmaz Acar eşlik etti. Şantiyede alınan
brifingi takiben Sn. Bakanımız ve beraberindeki heyet
sahada incelemelerde bulundu. Hat üzerinde inşaat
çalışmaları devam eden alt temel, balast altı, balast ve
hendek imalatları ile köprü, aç-kapa tünel, dolgu ve kazı
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sn. Bakanımız ve
beraberindeki heyet proje için kurulmuş olan Travers
fabrikasının yanındaki montaj sahasında travers ray plaka
montaj çalışmalarını yerinde inceledi ve montaj süreci
hakkında bilgilendirildi.

On 22 May, Deputy Minister Enver İskurt visited
Halkalı-Kapıkule Railway Line Çerkezköy - Kapıkule
Section Construction Project. Head of Department for EU
Investments Nedim Yeşil, Director of Directorate General
for Turkish State Railways (TCDD) Ali İhsan Uygun,
Deputy General Director of Directorate General for
Turkish State Railways İsmail Çağlar, Director of Region I
Necmettin Acar, and Head of Railway Modernization
Department Yılmaz Acar, accompanied the Deputy
Minister on his visit. The Deputy Minister and the
delegation accompanying him made observations on the
site following a briefing on the construction site. They
received information about the ongoing sub-base,
sub-ballast, ballast and ditch construction, bridge,
cut-and-cover tunnel, filling and excavation works on the
line. The Deputy Minister and the delegation
accompanying him examined the work on the assembly
of rail plates for travers on the assembly site next to the
Travers Factory established for the construction project
and were briefed about the assembly process.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi,
Proje İlerleme Toplantısı Gerçekleştirildi

Project Progress Meeting on Construction of
Cerkezkoy-Kapikule Section of
Halkali-Kapikule Railway Line Project
Realised

21 Mayıs tarihinde Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi, Proje İlerleme
Toplantısı gerçekleştirildi. Proje İlerleme Toplantısına
Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanımız Sn. Nedim
Yeşil ile birlikte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden
Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Çağlar, Modernizasyon
Daire Başkanı Sn. Yılmaz Acar, TCDD saha kontrol
teşkilatı, Yapım Yüklenicisi SALINI-KOLİN yetkilileri ile
Yapım Kontrolörü TPF-EPTISA konsorsiyumu yetkilileri
katıldı.
Yüklenici tarafından inşaat işlerinin ilerlemesi, devam
eden ve planlanan işlere ilişkin bilgilerle İş Sağlığı ve İş
Güvenliği, Çevre konuları ve Proje Tanıtım faaliyetlerini
kapsayan bir sunum yapıldı. Toplantıda tasarım
çalışmaları, kazı ve dolgu işleri, alt temel, balastaltı, balast
ve hendek imalatları ile devam eden sanat yapılarının son
durumuna ilişkin bilgiler, şehir geçişleri, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde yürütülen
hususlar ele alındı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile
Dışişleri Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı
Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakçı Halkalı
Kapıkule Demiryolu Projesi Şantiye’sini
Ziyaret Etti

20 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile
Dışişleri Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Sayın
Büyükelçi Faruk Kaymakcı Halkalı Kapıkule Demiryolu
Projesi Şantiyesini ziyaret etti. Avrupa Birliği Yatırımları
Daire Başkanımız Sn. Nedim Yeşil, TCDD İşletmesi Genel
Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Çağlar ve Demiryolları
Modernizasyon Daire Başkanı Sn. Yılmaz Acar; Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi
Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcımız
ve AB Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve
beraberindeki heyeti tarihi Çerkezköy Tren İstasyonunda
karşıladı. Projenin başlangıç noktası olan Çerkezköy Tren
İstasyonu hakkında bilgiler alındıktan sonra istasyonda
Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer ile Dışişleri Bakan
Yardımcımız Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakcı proje
hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Sn. Meyer-Landrut,

A Project Progress Meeting was held On 21 May within the
scope of the Halkalı-Kapıkule Railway Line Çerkezköy Kapıkule Section Construction Project. Head of
Department for EU Investments Nedim Yeşil, Deputy
General Director of Directorate General for Turkish State
Railways İsmail Çağlar, Head of Department of Railway
Modernisation Yılmaz Acar, as well as the site supervision
staff of the TCDD, representatives of the Works
Contractor SALINI-KOLIN and representatives of the
Engineer TPF-EPTISA consortium attended the Progress
Meeting.
The Contractor presented the progress regarding
construction works, information about ongoing and
planned works, matters relevant to Occupational Safety
and Health and Environment and promotional activities
regarding the Project. Updates on the design, excavation
and filling, sub-base, sub-ballast and ballast and ditch
construction and ongoing construction for engineering
structures, information about city crossings and
procedures implemented in coordination with other
public agencies were discussed during the meeting.

Head of the European Union Delegation to
Turkey Ambassador Nikolaus Meyer-Landrut
and Deputy Minister of Foreign Affairs &
Director for EU Affairs Ambassador Faruk
Kaymakçı visited the Site Office of Halkalı –
Kapıkule Railway Line Project

Head of the Delegation of the European Union to Turkey,
Ambassador Nikolaus Meyer-Landrut and Deputy Minister
of Foreign Affairs and Director for EU Affairs, Ambassador
Faruk Kaymakcı visited Halkalı Kapıkule Railway Project
Construction Site. Head of Department for EU
Investments Nedim Yeşil, Deputy General Director of
Directorate General for Turkish State Railways İsmail
Çağlar, Head of Department of Railway Modernisation
Yılmaz Acar, greeted Head of the Delegation of the
European Union to Turkey, Ambassador Nikolaus
Meyer-Landrut and Deputy Minister of Foreign Affairs and
Director for EU Affairs, Ambassador Faruk Kaymakcı and
the delegation accompanying them at the historical
Çerkezköy Train Station. Following a briefing about
Çerkezköy Train Station, the starting point of the Project,
Ambassador Nikolaus Meyer-Landrut and Deputy Minister
of Foreign Affairs Faruk Kaymakcı shared their views on

projenin nerede ve nasıl yapılıyor olduğunu görmekten
mutluluk duyduğunu belirtti, demir yollarının özellikle
Avrupa
ile
Türkiye'yi
bağlaması
açısından
güçlendirilmesinin çok önemli olacağını düşündüğünü
anlattı. Sn. Faruk Kaymakcı ise Türkiye-AB ilişkilerinin
birçok boyutu olduğunu ifade etti. Bu boyutlardan birinin
Türkiye ile AB arasında mali iş birliği olduğunu aktaran
Sn. Kaymakcı, "Türkiye 1999'dan beri resmi bir aday
olarak, AB'nin katılım öncesi mali yardım fonlarından
yararlanıyor. Bugün ziyaret edeceğimiz proje de
Türkiye-AB mali iş birliğinde en önemli, en büyük proje.
AB'nin yaklaşık 275 milyon avroluk bir katkısı söz
konusu." diye konuştu. "Türkiye üyelik konusunda
kararlıdır" vurgusu yapan Kaymakcı, proje sayesinde
Halkalı Kapıkule arasında tren hatlarının çok ciddi şekilde
güçlendirileceğine işaret etti. İstasyon ziyaretinin
ardından heyet Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne
geçerek sanayicilerimiz ile bir araya geldi. Toplantıda
sanayicilerimizin ulaştırma sektörüne yönelik ihtiyaçları
gözden geçirildi ve AB ile Yeşil Mutabakat kapsamında
gelecekte yürütülebilecek iş birliği istişare edildi.
Program kapsamında Lüleburgaz ilçesine geçilerek
Halkalı – Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinde yürütülen
inşaat çalışmaları, sahadan çekilen fotoğraflarla birlikte
konuk heyete anlatıldı. Toplantıda projede yürütülen
inşaat çalışmalarının yanısıra Covid – 19 salgını sürecinde
şantiyede alınan önlemler, zayıf vasıflı mera alanlarının
yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için yürütülen mera
ıslah çalışmaları ve projenin bölgeye sağladığı yararlar
hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. Heyet daha sonra
Demiryolu Hattında incelemelerde bulundu.

“Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik
Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin
Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi” 1.
Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı
Başarı ile Gerçekleştirildi

7 Mayıs tarihinde “Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik
Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine
Teknik Destek Projesi” 1. Proje Yönlendirme Komitesi
toplantısı başarı ile gerçekleştirildi. T.C. Ulaştırma ve
Altyapı
Bakanlığı’na
bağlı
Karayolları
Genel
Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB)
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen
“Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için

the project. Ambassador Meyer-Landrut expressed his
pleasure in seeing where and how the project is being
implemented and underlined the importance of
strengthening the railroad network in that it connects
Europe and Turkey. Deputy Minister Faruk Kaymakcı
highlighted the multi-dimensional nature of Turkey-EU
relations. Referring to financial cooperation as one of the
dimensions of the relations, ''Turkey has been using EU
pre-accession funds since 1999 as an official candidate
country,'' said Mr. Kaymakçı, ''The project we will visit
today is the most significant and largest project in
Turkey-EU financial cooperation. The EU makes a
contribution of around 275 million euros.'' ''Turkey is fully
committed to membership,'' Kaymakçı stressed,
expressing that the train lines between Halkalı and
Kapıkule will be significantly enhanced thanks to the
project. Following the visit to the Station, the delegation
went to Çerkezköy Organised Industrial Zone to meet
industrialists. Needs in the industry regarding the
transport sector were reviewed and consultations on
avenues of future cooperation with the EU within the
scope of the Green Deal took place at the meeting. The
next item on the agenda included a visit to the Lüleburgaz
district and a briefing on the construction in Halkalı –
Kapıkule Railway Project along with presentation of
images from the site. Among the topics discussed were
the ongoing construction works under the project and
measures implemented on the construction site during
the COVID-19 pandemic, pasture rehabilitation which aims
to restore areas with lower quality pasture to make them
available for use, and the broader benefits that the project
entails for its surrounding area. Following the briefing, the
Delegation went on to visit the Railway Line.

“Technical Assistance for the Capacity
Building of KGM for the Road Infrastructure
Safety Management in Turkey” successfully
held its 1st Project Steering Committee
Meeting

On 7 May, the ''Technical Assistance for Capacity Building
at KGM for Road Infrastructure Safety Management in
Turkey Project'' successfully held its first Steering
Committee Meeting. The first Project Steering Committee
of the ''Technical Assistance for Capacity Building at KGM
for Road Infrastructure Safety Management in Turkey
Project'', which is co-financed by the European Union
(EU) and the Republic of Turkey and of which the General

KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine Teknik Destek”
Projesinin ilk Yönlendirme Komitesi Toplantısı 7 Mayıs
2021 Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Şubat
2021’de uygulanmaya başlanan KGM projesinin kat ettiği
aşamalar ve çalışma planlarının konuşulduğu toplantıya;
KGM temsilcileri, Sözleşme Makamı olan Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları (IPA) Dairesi,
AB Başkanlığı, AB Delegasyonu ve Projenin Yüklenicisi
WEglobal Danışmanlık A.Ş. temsilcileri katılım sağladı.
KGM’nin kurumsal ve idari kapasitesinin artırılmasına
destek sağlayan ve ulaştırma alanına yönelik dengeli bir
mod ayrımını yansıtan daha güvenli, çevre dostu bir
ulaşım sistemine geçiş sağlanmasını amaçlayan bu proje,
Türkiye’de yol güvenliğinin iyileştirilmesini hedefliyor.
Uygulama süresi 24 ay olan proje kapsamında; Türk
Mevzuatının 2008/96/EC sayılı AB Direktifi ile uyumlu
hale getirilmesi, KGM’nin karayolu altyapısı güvenlik
yönetimini uygulama kapasitesinin artırılması ve bunun
sonucunda ise gelişmiş bir karayolu altyapısı güvenliği
yönetimi elde edilmesi amaçlanıyor.

Directorate of Highways of the Ministry of Transport and
Infrastructure is the beneficiary, was held virtually on
Friday 7 May 2021. The progress made in and the work
plans of the KGM project, whose implementation began in
February 2021, were discussed at the meeting with
representatives from the KGM, EU Investments (IPA)
Department of the General Directorate of the European
Union and Foreign Relations -the Contracting Entity-,
Directorate for EU Affairs, EU Delegation and the
Contractor of the Project, WEglobal Danışmanlık A.Ş. The
project which supports efforts to increase the institutional
and administrative capacity of KGM in the field of
transportation, aims to achieve a shift towards a safer,
environmentally friendly transport system reflecting a
more balanced modal split, and to enhance road safety in
Turkey. The project, whose implementation period spans
across 24 months, aims to harmonise Turkish Legislation
with Directive 2008/96/EC and enhance capacity at KGM
to implement road infrastructure safety management,
resulting in enhanced road infrastructure safety
management.

HAYDİ İZLEYELİM!
LET’S WATCH!
Avrupa Günü için hazırlamış olduğumuz videoyu linkte Watch the video we prepared on the occasion of Europe
bulabilirsiniz. 9 Mayıs Avrupa Günü kutlu olsun!
Day at the link below Happy 9 May Europe Day!
9 Mayıs Avrupa Günü USOP Tanıtım Videosu
https://www.youtube.com/watch?v=wscY-ayYHQ0

USOP Video on 9 May Europe Day
https://www.youtube.com/watch?v=wscY-ayYHQ0

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 Republic of Turkey. Its contents are the sole responsibility of
International Consulting Expertise (ICE) and do not necessarily reflect the views of the European Union and Ministry of Transport and Infrastructure.

