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Yirmi beşinci e-bültenimizden tüm okurlarımıza merhaba! Her ay 
bültenimizde USOP kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerimizi, bizden haberleri ve gelişmeleri paylaşmayı 
sürdürüyoruz. Yoğun geçen aya pek çok etkinlik, toplantı ve 
buluşma sığdırdık! #USOPYollarda Mobil Tanıtım Merkezimiz 
Ekim ayı boyunca ziyaretçileriyle buluşmaya devam etti. Haydi 
İzleyelim bölümümüzde bu ay USOP çatısı altında tamamlanan 
projelerimizin özeti var! 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-fifth issue! In our e-newsletter of October, we are 
summarising for you the di�erent aspects of the USOP, the 
developments in our projects and our activities. We held many 
events, meetings and get togethers during this past month! Our 
#USOPontheway Mobile Publicity Centre had a very busy month 
and met many visitors. In the Let's Watch section, you will find a 
summary of the projects successfully completed under the umbrella 
of USOP! 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 current updates!

Ekim Ayı Bültenimizle Okurlarımızla Buluşuyoruz!

Greetings to Our Readers with the October Newsletter!

https://ipa.uab.gov.tr
https://ipa.uab.gov.tr


Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

ULAŞTIRMA SEKTÖREL  OPERASYONEL PROGRAMI
SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR TRANSPORT

TCDD

ANKARA

#USOPYollarda Eylül Günlüğü 
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, okul bilgilendirme kampanyamız... 

Ekim ayı boyunca farklı şehirlerde her yaştan 2500’ün üzerinde ziyaretçimize projelerimizi anlattık.
Detaylar Bizden Haberler bölümümüzde!

#USOPontheway’s September Diary

Government Incentives Promotion Days and school publicity campaign…
During October, we exlained our projects to more than 2500 visitors of all ages in di�erent cities.

Details are in our News section!

#USOPYollarda Ekim Günlüğü 
#USOPontheway Diary for October



BİZDEN HABERLER

https://op.uab.gov.tr Enjoy the newsletter!
OUR LATEST NEWS

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) Kapsamında İspanya’ya Çalışma 
Ziyareti Düzenlendi!

The Study Visit to Spain Was Organized Under Sectoral Operational Program for Transport (USOP)!

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında 
uygulanan “IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program 
Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik 
Destek Projesi” kapsamında 27.09.2002- 01.10.2022 tarihleri 
arasında İspanya’ya çalışma ziyareti düzenlendi.

Çalışma Ziyareti, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları 
Dairesinden 7 ve Proje Teknik Destek Ekibinden 3 katılımcı olmak 
üzere toplam 10 kişilik bir heyet ile gerçekleştirildi.

Türk Heyeti, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı ve IPA 
Direktörü Dr. Tijen İğci tarafından yürütülen ziyaret kapsamında, 
sırasıyla “İspanya Devlet Limanları Otoritesi”, “Valensiya Liman 
Otoritesi”, “Valensiya Liman Vakfı”, “Ulaştırma, Hareketlilik ve 
Kentsel Gündem Bakanlığı (MITMA)” ve “İspanya Demiryolu 
Altyapı Otoritesi (Adif)” kurumlarını ziyaret ederek Trans-Avrupa 
Ulaştırma Ağı ve CEF fonlarına ilişkin bilgi aldı.

Kurum ziyaretlerinin yanı sıra Valensiya Limanı ve Madrid Atocha 
Tren Garı’na saha ziyaretleri de düzenlenerek faaliyetlere ilişkin 
işleyiş yerinde incelendi. 

The study visit to Spain within the scope of the “Strengthening the 
Transport Operating Structure and ERAs in IPA II (2014 – 2020) 
Period” project under Sectoral Operational Program for Transport 
(USOP) was organized between the dates of 27 September-1 
October2022.

The Study Visit was carried out with a delegation of 10 participants, 7 
participants from the Ministry of Transport and Infrastructure of 
Türkiye, Directorate General for EU A�airs and Foreign Relations, 
Department for EU Investments and 3 participants from the Project 
Technical Assistance Team.

The Turkish Delegation led by the Head of Department for EU 
Investments, IPA Director Dr. Tijen İğci, visited “Port of the State 
Spain”, “Port Authority of Valencia”, “Valencia Port Foundation”, 
“Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda (MITMA)” and 
“Rail Infrastructure Manager (Adif)” respectively, and received 
information about the Trans-European Transport Network and the 
CEF (Connecting Europe Facility) funds.

In addition to the institutional visits, site visits to Valencia Port and 
Madrid Atocha Train Station were also organized and the operation 
of the activities was examined on sites.



“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi” Projesi, 
6. Yönlendirme Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

6th Steering Committee Meeting of the “Strengthening the Transport Operating Structure and ERAs in IPA II 
(2014-2020) Period” Project Held

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve 
Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi” Projesi Yönlendirme 
Komitesinin altıncı toplantısı 5 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi.

Toplantıya AB Yatırımları Daire Başkanımız Dr. Tijen İğci, AB Türkiye 
Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip 
Koordinatörü Göktuğ Kara, birim sorumluları, sözleşme yöneticisi ve 
teknik destek projemizin anahtar uzmanları ile proje asistanları 
katıldı.

Başkanımız Dr. Tijen İğci’nin açılış konuşmasını takiben Teknik 
Destek Projesinin Takım Lideri Tatjana Arsova Ocak 2022-Haziran 
2022 dönemde projede kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgi verdi. 
İhale ve Proje Yönetim Kilit Uzmanı Igor Burazin’in sunumunun 
ardından İletişim ve Görünürlük Kilit Uzmanı Işın Gürel görünürlük 
ve tanıtım faaliyetleri başlığı altında gerçekleştirilen çalışmaları 
sundu. IPA III. dönemiyle ilgili görüşlerin aktarıldığı toplantıda 
gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Başarılı geçen toplantı, projenin daha etkin olabilmesi için neler 
yapılması gerektiğine ilişkin önerilerle tamamlandı. 

The 6th Steering Committee meeting of “Strengthening the 
Transport Operating Structure and ERAs in IPA II (2014-2020) 
Period” Project was held in Ankara on October 5, 2022.

The meeting was organized with the participation of Tijen İğci 
(PhD), Head of Department for EU Investments, Göktuğ Kara, 
Transport Policy and Climate Change Team Coordinator at the 
Delegation of the EU to Türkiye, as well as chiefs of units, contract 
manager, key experts of our technical assistance project and 
project assistants.

Following the opening speech of Tijen İğci (PhD), Tatjana Arsova, 
Team Leader of the Technical Assistance Project, informed the 
participants on the progress of the project between January 
2022-June 2022. Following the presentation by Igor Burazin, 
Tender and Project Management Key Expert; Işın Gürel, 
Communication and Visibility Key Expert, provided information on 
the e�orts undertaken within the scope of visibility and 
promotional activities. The roadmap for the following period was 
discussed during the meeting.

The meeting was completed successfully with recommendations 
on how to undertake the project more e�ectively and wishes 
expressed for continued coherence in the process.



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

Progress Meeting for the Construction of Cerkezköy-Kapıkule Section of Halkalı-Kapıkule 
Railway Line Project Realised

İlerleme Toplantısı öncesinde Avrupa Birliği Yatırımları Daire 
Başkanımız Dr. Tijen İğci, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 
Modernizasyon Dairesi Başkanı Sn. Selim Bolat, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu temsilcisi ve TCDD saha kontrol teşkilatı 
yapım kontrolörü yetkililerinden brifing aldı. Daha sonra yapım 
yüklenicisi yetkililerinin katılımı ile İlerleme Toplantısı 
gerçekleştirildi.

Yüklenici tarafından projeye ilişkin genel bilgi, deplase işleri, 
karayolu geçişleri, mera ıslah çalışmaları, altyapı işleri, üstyapı 
imalatları, sinyalizasyon ve telekomünikasyon, katener işleri, trafo 
merkezleri ile projenin genel olarak fiziki ve finansal ilerlemesinin 
yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması proje tanıtım 
faaliyetlerini kapsayan bir sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca kalan tasarım çalışmaları, alt temel, balast altı, 
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.

İlerleme toplantısından bir gün önce de sahada süren imalatlarla 
ilgili bir inceleme gezisi yapıldı.

Prior to the Progress Meeting, Head of Department for EU 
Investments Tijen İğci (PhD), Head of Railway Modernization 
Department Selim Bolat, representative of Delegation of EU to 
Türkiye, TCDD Site Control Organization received a briefing from 
the Engineer. Afterwards with the participation of the contractor 
representatives, progress meeting was realised.

A presentation covering the project general information, 
re-location works, road crossings, pastureland rehabilitation 
works, infrastructure and superstructure, signalisation and 
telecommunication, catenary, substation works along with the 
general physical and financial progress of the project, as well as 
occupational health and safety, environmental issues and project’s 
publicity and visibility activities, was delivered by the contractor.

In the meeting, the points regarding the remaining design works, 
subgrade, sub-ballast, ballast and ditch construction, information 
on current status of engineer structures whose construction were 
on-going, city crossings, and issues that were carried out in 
coordination with other public institutions and organizations were 
discussed.

One day prior to the progress meeting, a site inspection for the 
ongoing construction activities was conducted. 



Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi İzleme Kurulu 2. Ara Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

2nd Interim Meeting of Halkalı-Kapıkule Railway Line Monitoring Board Was Held

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi İzleme Kurulu 2. ara 
dönem toplantısı 11 Ekim 2022’de Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci 
başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda proje sahibi kurumlar olan TCDD ve Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kapıkule-Çerkezköy, 
Çerkezköy-Ispartakule, Ispartakule-Halkalı kesimleri ile Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü Bağlantısı projelerinin son durumuna ilişkin 
sunumlar yapıldı.

Bir önceki İzleme Kurulu Toplantısından bu yana, Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı Projesinin uygulama süreci hakkında kurul 
üyelerine bilgi verildi.

The 2nd interim meeting of Halkalı-Kapıkule Railway Line Project 
Monitoring Board was held on 11th of October 2022 under the 
chairmanship of Tijen İĞCİ, PhD, Head of Department for EU 
Investments, General Directorate for EU A�airs and Foreign 
Relations, MoTI.

During the meeting, the project owner institutions -TCDD and 
Directorate General of Infrastructıre Investments (DGII) delivered 
presentations on the current status of Kapıkule-Çerkezköy, 
Çerkezköy-Ispartakule, Ispartakule-Halkalı sections of the project 
as well as its railway connections to Yavuz Sultan Selim Bridge.

The participants were informed about the implementation process 
of the Halkalı-Kapıkule Railway Line Project since the previous 
Monitoring Board Meeting.



The study visit to Spain within the scope of the “Strengthening the 
Transport Operating Structure and ERAs in IPA II (2014 – 2020) 
Period” project under Sectoral Operational Program for Transport 
(USOP) was organized between the dates of 27 September-1 
October2022.

The Study Visit was carried out with a delegation of 10 participants, 7 
participants from the Ministry of Transport and Infrastructure of 
Türkiye, Directorate General for EU A�airs and Foreign Relations, 
Department for EU Investments and 3 participants from the Project 
Technical Assistance Team.

The Turkish Delegation led by the Head of Department for EU 
Investments, IPA Director Dr. Tijen İğci, visited “Port of the State 
Spain”, “Port Authority of Valencia”, “Valencia Port Foundation”, 
“Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda (MITMA)” and 
“Rail Infrastructure Manager (Adif)” respectively, and received 
information about the Trans-European Transport Network and the 
CEF (Connecting Europe Facility) funds.

In addition to the institutional visits, site visits to Valencia Port and 
Madrid Atocha Train Station were also organized and the operation 
of the activities was examined on sites.

2. Yıllık Performans Değerlendirme Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

We Held Our 2nd Annual Performance Review Workshop!

IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve 
Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi 
kapsamında 13 - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da 
AB Yatırımları Dairesi olarak ikinci yıllık performans değerlendirme 
çalıştayımızı gerçekleştirdik.

Dairemiz uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay, AB 
Yatırımları Dairesi Başkanımız ve IPA Direktörü Dr. Tijen İğci’nin 
açılış konuşmasıyla başladı. İlk oturumda IPA II dönemi fon 
kullanım durumu, gelecek dönemde karşılaşılması muhtemel riskler 
ve bu risklerin karşısında alınacak önlemler Mali Yönetim 
Birimimizin moderasyonunda ele alındı.

Çalıştayın ikinci gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi 
Sektörler Programında Bilgi Yönetim Sisteminden (MIS) sorumlu  
uzmanlar MIS kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi içeren bir sunum 
yaptı.  

Çalıştayın üçüncü gününün ilk oturumunda Programlama, İzleme 
ve Değerlendirme Birimimiz ve Kalite Güvence ve Kontrol 
Birimimiz uzmanları IPA III çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oturum, 
Teknik Destek projemizin Takım Liderinin sunumuyla devam etti. 
Sabahki oturum, birimlerimizin gelecek dönemdeki ihtiyaçları ve 
bu ihtiyaçların karşılanması, Teknik Destek projesi kapsamında 
yapılabilecekler ve birimler için alternatif modelleri kapsadı. 
Öğleden sonraki oturum, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz ve 
Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan’ın ziyaretiyle başladı. 
Aykan konuşmasında birimimizden önümüzdeki dönemdeki 
beklentilerini aktardı ve geride bıraktığımız dönem için 
teşekkürlerini iletti. Oturumun devamında ise katılımcılar birim 
bazında gruplara ayrılarak moderatör eşliğinde kendi birimlerinin 
ihtiyaçlarını değerlendirdi ve bu ihtiyaçların çözümleri üzerine 
sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştayın son gününde katılımcılar üç gün boyunca 
gerçekleştirilen çalışmaların çıktılarını değerlendirdi. Oturumun 
sonunda Dr. Tijen İğci kapanış konuşmasını yaparak ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederek çalıştayı sonlandırdı. 

As part of the Technical Assistance Project for Strengthening 
Operational Programme for Transport and End Recipients of 
Assistances in the IPA II (2014-2020) Period, the Department for 
EU Investments (EUID) held its second annual performance review 
workshop in Afyonkarahisar between October 13-16 2022.

Attended by the experts of the EUID, the workshop began with the 
speech of Tijen İğci (PhD), Head of Department for EU Investments 
and IPA Director. During the first session, situation regarding the 
fund absorption, possible risks that might be encountered in the 
upcoming period and the measures to be taken were discussed 
under the moderation of our Financial Management Unit.

On the second day of the workshop, experts responsible for 
Management Information System (MIS) from the Ministry of 
Industry and Technology Competitive Sectors Program delivered a 
presentation on the use of MIS by IPA units.

In the first session of the third day of the workshop, experts from 
the Programming, Monitoring and Evaluation Unit, as well as 
Quality Assurance and Control Unit delivered a presentation on IPA 
III studies. The session continued with a presentation by Team 
Leader of our Technical Assistance project. The morning session 
covered the future needs of our units and means of meeting the 
said needs, actions that may be taken as part of our project, and 
alternative models for units. The afternoon session began with a 
visit by Director General for European Union A�airs and Foreign 
Relations, Head of Operating Structure Burak AYKAN. In his 
speech, Aykan talked about expectations from the EUID for the 
upcoming period and thanked everyone for their contributions in 
the previous period. The session continued working to discuss the 
needs of their units and deliver presentations on the solutions to 
those needs, accompanied with a moderator.

On the final day of the workshop, participants evaluated the 
outcomes of the work undertaken for three days. At the end of the 
session, Tijen İğci (PhD), Head of EUID delivered a closing speech 
and thanked all the participants.



“Türkiye Demiryolu Sektöründe Intermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” Projesi Başlangıç 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Kick-o� Meeting for “Strengthening Intermodal Transport Services in Turkish Railway Sector” Project was 
Held!

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında 
yürütülecek olan “Türkiye Demiryolu Sektöründe Intermodal 
Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” başlangıç 
toplantısı 18 Ekim 2022 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
AB Türkiye Delegasyonu ve Yüklenici Konsorsiyumun üst düzey 
yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 
toplantının açılış konuşmaları AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve 
Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan, Strateji Geliştirme 
Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen ve AB Türkiye Delegasyonu 
Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Göktuğ 
Kara tarafından yapıldı.

Projenin uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilginin paylaşıldığı 
toplantıda Konsorsiyum Lider Firması WEglobal adına Genel 
Müdür Levent Ergen, Proje Takım Lideri Salvatore D’Alfonso ve 
Ulaştırma Ekonomisti Tom Kennedy sunumlarını gerçekleştirdi. 
Projenin başlangıç tarihi 24 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Toplantıya Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanımız Dr. Tijen İğci 
ve Planlama Daire Başkanı Dr. Demet Cavcav da iştirak etti.

The kick-o� meeting of the “Strengthening Intermodal Transport 
Services in the Turkish Railway Sector Project”, which will be 
carried out under the Sectoral Operational Program for Transport 
(USOP), was held on 18 October 2022 with the participation of 
senior o�icials from the Ministry of Transport and Infrastructure, 
the Delegation of the EU to Türkiye and the Contractor 
Consortium. The opening speeches of the meeting, hosted by the 
Strategy Development of the Ministry of Transport and 
Infrastructure, were made by Director General for European Union 
A�airs and Foreign Relations, Head of Operating Structure Burak 
AYKAN, Yunus Emre Ayözen (PhD), Director of the Strategy 
Development Directorate and Göktuğ Kara, Delegation of the EU 
to Türkiye Transport Sector Manager.

At the meeting where the details about the implementation of the 
project were shared, Levent Ergen, General Manager of the 
consortium leader, Team Leader Salvatore D'Alfonso and 
transportation economist Tom Kennedy made their presentations 
on behalf of the Consortium. The commencement date of the 
project was set as October 24th 2022.

Tijen İğci (PhD), the Head of Department for EU Investments and 
Demet Cavcav (PhD), the Head of Transport Planning Department 
also participated the meeting.



#USOPYollarda Okul Bilgilendirme Kampanyası Türkiye’nin Dört Bir Yanında!

#USOPontheway School Information Campaign Travels All Around Türkiye!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaştırma Sektörel Operasyonel 
Programı (USOP) kapsamında tanıtım ve görünürlük faaliyetlerini 
yürüten Mobil Tanıtım Merkezi, 2022 yılının Mayıs ayından beri 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde öğrencilerle buluşuyor. 
#USOPYollarda sloganıyla yolculuğunu gerçekleştiren mobil 
tanıtım merkezi, ilkokul, ortaokul ve liseli gençlerin, öğretmenlerin 
ve dolayısıyla da öğrenci velilerinin Avrupa Birliği ile ülkemizin 
ulaştırma sektöründe imza attığı önemli projelerden, bu konudaki 
güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyor.

#USOPYollarda, başta Avrupa Birliği standartları düzeyinde 
rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin 
ülkemize entegrasyonunu kolaylaştırmak için hayata geçirilen 
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) projelerini gençlere 
aktarıyor. Aynı zamanda Demir İpekyolu’nu Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya bağlayacak olan Çerkezköy-Kapıkule (ÇE-KA) projemiz 
ile birlikte akıllı ulaşım sistemlerine ait başlıklar olan 
sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, yeşil ve toplu ulaşım, karbon 
salınımının azaltılması gibi kavramların da ne olduğunu gençlere 
anlatıyor.

#USOPYollarda okul bilgilendirme kampanyası Mayıs 2022’de 
Ankara’da başladı. Haziran ayını da kapsayarak Tekirdağ’daki 
okullarla devam etti. Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının 
başlamasıyla sıradaki durağımız İzmir oldu. Eylül ayının Avrupa 
Hareketlilik Haftasına da denk gelmesiyle, İzmir’de başlayan 
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi (SKUp) çerçevesinde, 
“Okula Pedallıyorum” etkinliğine de katıldı. Eylül sonu ve ekim ayı 
boyunca ise okul bilgilendirme kampanyasının merkezi önce 
Kayseri sonra da Ankara oldu. 

Okul bilgilendirme kampanyası başladığından bu yana, toplamda 
12 hafta boyunca 10.000’e yakın öğrenciye doğrudan ulaşılarak 
bilgilendirme yapıldı ve sorular yanıtlandı. Kampanya kapsamında 
öğrencilere hazırlanan yapboz ve #USOPYollarda mobil tanıtım 
merkezimizin maketleri ile bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

The Mobile Publicity Center, which carries out publicty and 
visibility activities within the scope of the Sectoral Operational 
Programme for Transport (USOP) of the Ministry of Transport and 
Infrastructure, has been meeting with students in various cities of 
Türkiye since May 2022. The Mobile Publicity Center, which travels 
around with its slogan “#USOPOnTheWay”, ensures that primary, 
secondary and high school students, teachers and thus the parents 
of those students are aware of the important projects carried out in 
the transportation sector by our country with the European Union 
and the current developments in the transportation sector.

#USOPontheway informs the young people about the Sustainable 
Urban Mobility Plan (SUMP) projects, which are implemented to 
facilitate a competitive, accessible and sustainable transport 
system in our country at the level of European Union standards. 
#USOPOntheway also gives information on Çerkezköy-Kapıkule 
(ÇE-KA) project that will connect the Iron Silk Road to Europe via 
Türkiye and teach them why intelligent transportation systems 
have the concepts such as sustainability, accessibility, green public 
transportation and reducing carbon emissions.

The #USOPontheway school information campaign has started in 
Ankara in May 2022 and continued with the schools in Tekirdağ in 
June. In September, with the start of the new academic year, our 
next stop was Izmir. As September was the European Mobility 
Week, The Mobility Center also participated in the "Pedal to 
School" event that was implemented within the framework of the 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). At the end of September 
and all through October, the base for the student informing 
campaign was first Kayseri and then Ankara.

Since the school information campaign started, almost 10,000 
students have been directly contacted and their questions 
answered for 12 weeks in total. Within the scope of the campaign, 
jigsaw puzzle, models of our #USOPOntheway Mobile Publicity 
Center and informative brochures were distributed to students.



Mobil Tanıtım Aracımız Gençlere Yönelik Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ndeydi!

Our Mobile Publicity Vehicle was at the "Government Incentives Promotion Days" for youth!

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ilki 9-12 
Aralık 2021’de Ankara'da gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım 
Günleri", yoğun ilgi üzerine 2022 yılı boyunca "Geleceğin Burada, 
Devletin Senin Yanında" sloganıyla Gaziantep, Konya, Antalya, 
Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul 
ve Eskişehir'de düzenlendi. Yıl bitmeden son duraklardan biri de 
İstanbul oldu. 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine mobil tanıtım 
aracımız ile #USOPYollarda ekibi olarak bizler de katılım sağladık 
ve gençlerimizle bir araya geldik.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet 
Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak 
veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe 
ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir 
araya getiriliyor. Bu sayede gençler tanıtım günleri boyunca 
projeler ve yeniliklerle ilgili bilgilendiriliyor. Program kapsamında 
gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç 
duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri 
hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Bu bağlamda mobil tanıtım aracımız ziyarete gelen 200’ü aşkın 
gençle USOP çatısı altında gerçekleştirilen ve Türkiye ile Avrupa 
Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen projeleri, Sürdürülebilir 
Kentsel Ulaşım Planı (SKUp)’a dair temel bilgileri iki gün boyunca 
paylaştık, soruları yanıtladık. 

The "Government Incentives Promotion Days", the first of which 
was held in Ankara on 9-12 December 2021 in order to bring young 
people together with public institutions, was previously organized 
in 12 provinces (Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, 
Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul and Eskişehir) 
with the slogan "Your Future is Here, The State is with You." The 
event's last stop before the end of the year was İstanbul. As 
#USOPontheway Mobile Publicity Vehicle, we participated in the 
"Government Incentives Promotion Days" that was held on 
October 27-28 in İstanbul Congress Center. During the event, we 
had a chance to meet and interact with lots of young people.
 
Under the coordination of the Presidency of the Republic of 
Türkiye Directorate of Communications, the Government 
Incentives Promotion Days bring university students who want to 
choose their goals, plan their careers or become entrepreneurs 
together with the representatives of public institutions and 
organizations that provide grants and supports. Thanks to the 
event, young people that are participating in the event are 
informed about the projects and innovations during the 
promotional days. Within the program, it is also aimed for young 
people to have information about financial supports such as 
scholarships, grants, funds, loans, internship programs and 
international project supports.
 
During the two-day event, #USOPontheway Mobile Publicity Truck 
shared information about the projects carried out under the USOP 
that are co-financed by Türkiye and the European Union and 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), with more than 200 
young people who came to visit our mobile publicity vehicle.



HAYDİ İZLEYELİM!
LET’S WATCH!

 

https://www.youtube.com/watch?v=bX13yhvmvgU

https://www.youtube.com/watch?v=bX13yhvmvgU

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 
International Consulting Expertise (ICE) and do not necessarily reflect the views of the European Union and the Ministry of Transport and Infrastructure.

ipa.uab.gov.trulastirmausop @UlastirmaUSOP /Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı

USOP çatısı altında başarıyla tamamlanan projelerin dökümünü okurlarımızla paylaşıyoruz!

We share with our readers the projects that have been successfully completed under the umbrella of USOP!
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