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Türkiye’yi Baştan Başa Gezdiğimiz Mart Ayının Ardından...
After Travelling throughout Turkey in March...

On sekizinci sayımızla okurlarımıza merhaba!

Hello to all our readers with our eighteenth issue!

Bu bültenimizde de her ay olduğu gibi USOP’un farklı In this month’s newsletter, we have summarized the
yönlerini, projelerimizdeki gelişmeleri ve faaliyetlerimizi different aspects of USOP, the developments in our
projects and our activities for you, as always.
sizler için özetledik.
Baharın gelişini müjdeleyen mart ayında her ay olduğu
gibi önemli çalışmalara imza attık. #USOPYollarda mobil
tanıtım merkezimizin "Kariyer Fuarı" yolculuğundan
satırbaşlarını bültenimizde bulacaksınız. Uzmanlar
Anlatıyor köşemizde ÇE-KA’da EPTISA Uluslararası
Müşavirlik Firması Kıdemli Çevre Uzmanı olarak görev
yapan Ahmet Adanur okurlarımıza erozyonla mücadele
ve toprak kalitesini korumaya yönelik çalışmaları anlattı.

In March, which heralds the arrival of spring, we carried
out important works, like we do every month. You will find
the highlights of the Career Fair by our #USOPontheway
Mobile Publicity Center in our newsletter. In the “From
the Experts” column, Ahmet Adanur, Senior Environmental Expert at EPTISA International Consultancy
under ÇE-KA, elaborates on efforts for combating erosion and conserving soil quality.

Günden güne daha da önemli hale gelen Sürdürülebilir
Kentsel Hareketlilik Planlamasına (SUMP) dair temel
bilgilendirme serimizin beşincisi yine okurlarımızla
buluşuyor.

This issue features part five of our basic informatory
series on Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP),
which is becoming more and more important by the
day.

“Haydi İzleyelim” bölümümüzde ise Sürdürülebilir
Kentsel Hareketlilik Planı serimizin dördüncü
videosunu bulacaksınız. Bültenimizin sonunda ilgili
linke ulaşabilirsiniz. USOP Haber ve USOP E-Bülteninin
tüm sayılarını https://op.uab.gov.tr adresindeki
sitemizde bulabileceğinizi hatırlatıyor ve keyifli
okumalar diliyoruz. Güncel gelişmeler için takipte kalın!

As for “Let’s Watch”, you will find the fourth video of our
series which inform our readers about Sustainable Urban
Mobility Plan. The relevant links are available at the end of
our newsletter. We kindly remind you that you can access
all issues of USOP News and USOP E-Newsletter at
https://op.uab.gov.tr and wish you a pleasant reading!
Stay tuned for the latest developments!
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Mart ayında Kariyer Günleri başlığı altında pek çok il gezdik!
Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Adana, İzmir ve Bolu duraklarımızda
öğrencilerle buluştuk, projelerimizi detaylı bir şekilde anlattık,
hediyelerimizi paylaştık, gençlerin sorularını yanıtladık. Mart ayı
boyunca pek çok ildeki vatandaşımızla yoğun ve verimli iletişim
trafiği gerçekleştirdik. 4479 kişiyle birebir görüştük. Sosyal medyada
125 bin kişiye ulaştık. USOP’un tanıtımı toplamda 235 bin kişi
tarafından görüntülendi!
In March, we visited many cities as part of our Career Days! We met with
students in Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Adana, İzmir and Bolu
explained our projects in detail, offered gifts, and answered the questions
of the youth. During March, we established rich and efficient
communication with many citizens in various cities. We got together with
4479 people. We reached 125,000 people on social media. USOP's
introduction was viewed by 235,000 people in total!
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BİZDEN HABERLER
https://op.uab.gov.tr Enjoy the newsletter!
OUR LATEST NEWS

#USOPYollarda Mobil Tanıtım Merkezi Kariyer Fuarları Türkiye Turu Başarıyla Tamamlandı!
#USOPontheway Mobile Publicity Center’s Türkiye Career Fairs Tour Completed Successfully!

#USOPYollarda Mobil Tanıtım Merkezimiz mart ayı
boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde binlerce
ziyaretçiyle buluştu. Merkezimiz yüzbinlerce kişiye
ulaşarak hem USOP çatısında altında yer alan projeleri
hem de gençlere Avrupa Birliğinin sağladığı eğitim
fırsatlarını anlattı.

Our #USOPontheway Mobile Publicity Center met with
thousands of visitors from different parts of Türkiye
throughout March. Our publicity center reached
hundreds of thousands of people and explained both
the projects under the umbrella of USOP and the
educational opportunities provided by the European
Union to young people.

Yüz yüze yapılan tanıtımlarla toplamda yaklaşık 4500 While information was conveyed to approximately
kişiye bilgi aktarılırken, sosyal medya ile ayrıca 125 bin 4500 people in total through face-to-face promotions,
kişiye başarıyla ulaşıldı.
125 thousand people were successfully reached
through social media. Our Mobile Publicity Center
#USOPYollarda Mobil Tanıtım Merkezimiz 4 ve 5 Mart which has completed its Türkiye tour, continues its
2022 tarihlerinde Trabzon’da her yıl farklı journey to meet with citizens in other cities.
üniversitelerden 20.000’e yakın öğrenciye ev sahipliği
yapan, başta bilişim, eczacılık, savunma sanayi, ulaşım, Our #USOPontheway #USOPontheway Mobile Publicity
eğitim, bankacılık olmak üzere birçok farklı sektörü Center started its tour on March 4 and 5, 2022 with the
kapsayan Doğu Karadeniz Kariyer Fuarıyla turuna Eastern Black Sea Career Fair, which hosts nearly
başladı. Genel Müdürümüz Sn. Burak Aykan, Doğu 20,000 students from different universities in Trabzon
every year and covers many different sectors,
Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Mobil Tanıtım Merkezimizi especially informatics, pharmacy, defence industry,
ziyaret etti ve çeşitli görüşmelerde bulundu.
transportation, education, and banking. Mr. Burak
Aykan, Director General for EU and Foreign Relations of
Fuar boyunca pek çok resmi temas da gerçekleştirildi. the Ministry of Transport and Infrastructure, visited our
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel #USOPontheway Mobile Publicity Center at the Eastern
Müdürü Sn. Samet Ali Yıldız Mobil Tanıtım Merkezimizi Black Sea Career Fair and held various meetings.
ziyaret etti. Kıyı Emniyeti Trabzon Müdürü Sn. Mustafa
Bahar Mobil Tanıtım Merkezimizi ziyaret eden Many official contacts were also made during the fair.
isimlerdendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler Trabzon Metropolitan Transportation Inc. General
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn. Salih Tan ve Manager Mr. Samet Ali Yıldız visited our Mobile
Denizcilik Genel Müdürü Sn. Ünal Baylan USOP Mobil Publicity Center. Mr. Mustafa Bahar, Director of Trabzon
Coastal Safety, was one of the many who visited our
Tanıtım Merkezimizi ziyaret etti. Ziyarette USOP’un
#USOPontheway Mobile Publicity Center. Mr. Salih Tan,
faaliyetleri,
proje
detayları
ile
ilgili
genel Director General of Shipyards and Coastal Structures,
bilgilendirmeler yapıldı.
and Mr. Ünal Baylan, Director General of Maritime
Affairs, visited our Mobility Publicity Center. During the
7 ve 8 Mart 2022 tarihlerinde Erzurum’da Recep Tayyip visits, general information about USOP's activities and
Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Anadolu project details was given.
Kariyer Fuarı (DAKAF’22) ise ikinci durağımızdı. Sektör
paydaşlarının ve gençlerin fuara yoğun katılımı dikkat Our second stop was the Eastern Anatolia Career Fair
(DAKAF'22), which was held at the Recep Tayyip
çekti.
Erdoğan Fair Centre in Erzurum on March 7 and 8, 2022.
Devamında 11 ve 12 Mart tarihlerinde Gaziantep The intense participation of industry stakeholders and
Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat young people in the fair was noteworthy. Afterwards,
we attended the Silkroad Career Fair, which was held at
Merkezi’nde
gerçekleştirilen
ve
Gaziantep GAÜN Mavera Congress and Art Centre on March 11 and
Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen 12 and hosted by Gaziantep University (GAÜN). In the
İpekyolu Kariyer Fuarı’na katıldık. Üniversite öğrencisi fair held at the GAÜN Congress and Art Centre in order
ve mezunları, kamu ile işverenlerle buluşturmak to bring university students and graduates together
amacıyla GAÜN Kongre ve Sanat Merkezi’nde with the public and employers, #USOPontheway
düzenlenen fuarda, Mobil Tanıtım Merkezimiz iki gün Mobile Publicity Center met with the people of the
boyunca bölge halkı ve gençlerle buluştu ve region and the youth for two days and carried out
information activities.
bilgilendirme çalışmaları yaptı.
Doğu Akdeniz bölgesindeki yedi devlet üniversitesi, iki
vakıf
üniversitesi
ve
Kıbrıs
üniversitelerinin
ortaklığında; Çukurova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
14 ve 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Doğu
Akdeniz Kariyer Fuarı’na katıldık.
21 ve 22 Mart tarihlerinde ise Mobil Tanıtım Aracımız
İzmir’de, Fuar İzmir A Holde İzmirlilerle buluştu. Çevre
şehirlerdeki üniversitelerden öğrencilerin alana
taşınmasıyla iki günlük fuar, festivale dönüştü.
25 ve 26 Mart tarihlerinde ise Bolu AİBÜ Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Kariyer
Fuarı, Mobil Tanıtım Merkezimiz için yoğun iletişim
trafiğinin gerçekleştirildiği duraklardan bir diğeri oldu.
Kariyer fuarlarının temel amaçlarından ilki Mobil
Tanıtım Merkezi ekibimiz aracılığıyla birebir
öğrencilere USOP, ÇE-KA, AB Projeleri, Erasmus+,
Avrupa Dayanışma Programları ve Sürdürülebilir
Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) ile ilgili bilgilendirme
yapılmasıydı. Bu bilgilendirmeler açık havada yer alan
#USOPYollarda mobil tanıtım merkezimize ek olarak,
fuarların gerçekleştiği binaların içinde de devam etti.
Kariyer fuarlarının ikinci amacı ise paydaş kurumlarımız
arasında yer alan Ulusal Ajans tarafından öğrencilere
Erasmus+, değişim ve katılım programları hakkında
bilgilendirme ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirilmesiydi.
Tüm bölgelerde bu amaca yönelik çalışmalar ve sunumlar
yapıldı, binlerce öğrenciye yönlendirme ve danışmanlık
hizmeti verildi. Mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan
uzmanlarımız, projelerin ülkemize ne gibi katkıları olacağına,
hangi istihdam alanlarının ortaya çıkacağına dair önemli
ipuçları verdiler.
Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan
fuarlarda iş, staj ve eğitim fırsatları hakkında
yönlendirme ve bilgi edinen öğrencilerin dışında
mezun öğrenciler, ortaokul öğrenci grupları ve aileler
çevre şehirlerden katılım sağladı. Fuarlar esnasında
birçok yarışma, aktivite, hediye dağıtımı, eğitim, sunum
ve simülasyon gösterileri yapıldı. Dolu dolu geçen
fuarlarda sosyal medya kampanyası ile USOP
görünürlük ve farkındalığı başarılı bir şekilde sağlandı.
Mart ayı boyunca son derece enerjik geçen etkinliklerin
ardından Mobil Tanıtım Merkezimiz yeni şehirlerde
vatandaşlarla buluşmak üzere yeni rotaları ve
kampanyaları için hazırlanıyor.

We participated in the Eastern Mediterranean Career
Fair on 14 and 15 March, hosted by Çukurova University,
in partnership with seven state universities and two
private universities in the Eastern Mediterranean region
and Northern Cyprus universities.
On the 21st and 22nd of March, our #USOPontheway
Mobile Publicity Center met with the people of Izmir in
Fair Izmir A Hall. The two-day fair turned into a festival
as students from universities in the surrounding cities
moved to the venue Western Black Sea Career Fair,
which was held at Bolu AIBU Congress Center on 25
and 26 March, was another stop for our Mobile Publicity
Center, where heavy communication traffic was carried
out.
One of the main purposes of the career fairs was to
provide one-on-one information to students about
USOP, ÇE-KA, EU Projects, Erasmus+, European
Solidarity Programmes and Sustainable Urban Mobility
Plan (SUMP) through our Mobility Publicity Center
team. These briefings continued inside the buildings
where the fairs take place, apart from our
#USOPontheway Mobile Publicity Center, which is
located outdoors.
The second purpose of the career fairs was to inform
students about Erasmus+, exchange and participation
programmes and to organize a Q&A session by the
National Agency, which is among our stakeholder
institutions. Studies and presentations were made for
this purpose in all regions, and thousands of students
were provided guidance and counselling services. Our
experts, who shared their professional experiences
with the students, gave important tips about how the
projects will contribute to our country and which
employment areas will emerge.
In addition to the students who received guidance and
information about job, internship and education
opportunities at the fairs, which were flooded by
visitors from all over Turkey, graduate students,
secondary school student groups and families
participated from the surrounding cities. During the
fairs, many competitions, activities, gift distribution,
training, presentations and simulation shows were held.
With the social media campaign, the visibility and
awareness of the USOP was successfully achieved at
the fairs. After the very energetic activities throughout
March, our Mobile Publicity Center is preparing for new
routes and campaigns to meet citizens in other cities.

USOP Projesi, 5. Yönlendirme Komite Toplantısı Gerçekleştirildi!
5th Steering Committee Meeting of the USOP Project Held!

31 Mart 2022 tarihinde Ankara’da USOP Yönlendirme The 5th USOP Steering Committee meeting was held in
Ankara on March 31, 2022.
Komite toplantısının beşincisi gerçekleştirildi.
Toplantıya Daire Başkanımız Nedim Yeşil, Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Laurent Guirkinger,
AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim
Değişikliği Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara ve Oya
Sözeren, AB Yatırımları Dairemizin birim sorumluları ve
sözleşme yönetici, teknik destek projemizin anahtar
uzmanları ve proje asistanları ile ICE WE Temsilcisi
Serdar Dinler katıldı. Kilit Uzman 2 – İhale ve Proje
Yönetim Uzmanı İgor Burazin toplantıya çevrimiçi
olarak katıldı.

The meeting was attended by Nedim Yeşil, Head of
Department; Laurent Guirkinger, Deputy Head of
Economic and Social Development at European Union
Delegation to Turkey; Göktuğ Kara, Transport Policy
and Climate Change Team Coordinator at EU
Delegation to Turkey; Oya Sözeren; Unit head of EU
Investment Department and Contact Manager; project
assistants and experts of our Technical Asisstance
Project ; Serdar Dinler, ICE WE Representative,. Key
Expert 2 – Igor Burazin, Tender and Project
Management Expert attended the meeting online.

Sayın Başkanımız Nedim Yeşil’in toplantıyı açmasının
ardından Teknik Destek Projesinin Takım Lideri Tatjana
Arsova söz alarak projedeki ilerlemeyi aktardı ve
projenin gidişatından duyduğu memnuniyeti ve
uyumlu çalışmanın devam etmesi dileklerini dile
getirdi. İletişim ve Görünürlük Kilit Uzmanı Işın Gürel
ise görünürlük ve tanıtım faaliyetleri başlığı altında
gerçekleştirilen faaliyetleri ve bundan sonraki altı ayın
planlamasını paylaştı. Mart ayındaki kariyer fuarlarına
ilişkin kampanyanın başarısının altını çizdi.

After Mr. After Nedim Yeşil opened the meeting, Mrs.
Tatjana Arsova, Team Leader of the Technical
Assistance Project, took the floor and provided
information on the progress made in the project, and
expressed her satisfaction with the advancement of the
project and her wishes for the continuation of the
harmonious work. Under the theme of visibility and
promotion activities, Mrs. Işın Gürel, Information and
Communication Key Expert shared the project’s
achievements and the planning for the next six months.
Mrs. Gürel underlined the success of the campaigns
launched for the career fairs held in March.

Kilit Uzman 2 – İhale ve Proje Yönetim Uzmanı Burazin,
çevrimiçi katıldığı toplantıda, sorumlu olduğu bileşenin
uygulanmasının oldukça başarılı şekilde devam ettiğini
ve tüm proje genelinde faydalanıcı kurum ile olan yakın
çalışma temaslarından ve olumlu ilişkilerinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devamında
Oğuzhan Yılmaz söz alarak kaynak kullanımı
hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi.

Attending the meeting online, Key Expert 2 – Mr. Igor
Burazin, Tender and Project Management Expert
indicated that the component he is responsible of is
being successfully implemented, and that he is pleased
with the close cooperation and positive relations with
the beneficiary institution throughout the project.
Afterwards, Mr. Oğuzhan Yılmaz delivered a
presentation on the use of resources.

The 5th Steering Committee Meeting was closed with
5. Yönlendirme Komite Toplantısı uyumlu bir şekilde
the wishes for the continued harmonious
sürecin yürütülmesine devam edileceği temennisiyle
implementation of the project.
başarıyla tamamlandı.

UZMANLAR ANLATIYOR
FROM THE EXPERTS

Uzmanlar Anlatıyor köşemizde ÇE-KA’da EPTISA
Uluslararası Müşavirlik Firması Kıdemli Çevre Uzmanı
olarak görev yapan Ahmet Adanur okurlarımıza bu ay
erozyonla mücadele ve toprak kalitesini korumaya
yönelik çalışmaları anlatıyor.

In this month’s “From the Experts” column, Ahmet
Adanur, Senior Environmental Expert at EPTISA
International Consultancy under ÇE-KA, elaborates on
efforts for combating erosion and conserving soil
quality.

Projemiz kapsamında erozyonun engellenmesi için Our project devotes significant efforts to the
önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda okurlarımızı prevention of erosion. Could you inform our readers
about the said efforts?
bilgilendirir misiniz?
İnşaat faaliyetleri esnasında hızlı tren hattının proje
kotlarına uygun hale getirilmesi için dolgu veya yarma
işlemleri yapılarak erozyonun önlenmesi amacıyla
şevlerin uygun açıyla oluşturulması, palye yapımı
yağmursuyu drenajlarının sağlanması amacıyla drenaj
kanallarının oluşturulması, düşüm olukları, dolgu
şevlerinde hızlı vejetatif gelişimin sağlanması amacıyla
bitkisel toprak ile kaplanması, ileri teknoloji ile sulu
tohumlama ve hücresel dolgu uygulamaları hem inşaat
aşamasında oluşabilecek erozyonu önlemekte hem de
işletme aşamasında erozyon tedbirleri açısından kalıcı
çözümler sağlamaktadır. Erozyon ve toprak koruma
çalışmalarındaki izleme ve azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi
çalışmaları ise başka bir uzmanlık alanı gerektirmekte
olup Müşavir Toprak Uzmanı tarafından yapılmaktadır.

The formation of slopes at an appropriate angle so as to
prevent erosion through filling and cutting operations
to make the high-speed train line suitable for project
height, the formation of floats and drainage channels
for the purposes of rain water drainage, water gutters,
covering artificial slopes with vegetal soil to ensure
rapid vegetative growth, and hydroseeding and geocell
methods employed with advanced technology during
construction activities both prevent the erosion that
might occur at this stage and offer permanent solutions
in terms of erosion prevention measures. The works
related to the monitoring of erosion and soil
conservation, as well as those related to the
determination of mitigation measures are undertaken
by Osman Nuri Ersudaş, Consultant Soil Specialist and
Agricultural Engineer MSc.

Sulu Tohumlama Tekniği / Hydroseeding Technique

Sulu Tohum Uygulama /
Hydroseeding in Practice

Sulu Tohum Uygulama Sonrası /
Post-Hydroseeding

Hücresel Dolgu Tekniği / Geocell Technique

Projemiz kapsamında toprağın kalitesinin Within the scope of our project, works targeting the
bozulmamasına yönelik çalışmalara da imza atılıyor, conservation of soil quality are carried out, as well.
What would you like to say about these works?
bu konuda neler söylemek istersiniz?
Hızlı tren projesinin geçeceği alanlar çoğunlukla tarla ve
mera vasıflı alanlar ve şehir merkezleridir. Bilindiği gibi tarla
ve mera toprakları mineraller açısından tarıma elverişli
verimli nebati toprak içerir. Bu alanlarda inşaat faaliyetlerine
başlamadan önce nebati toprak sıyrılarak kazı fazlası toprak
ile karışmasını önlemek amacıyla uygun bitkisel toprak
depolama alanlarında depolanmaktadır. Sıyrılan nebati
toprağın bir kısmı kalıcı şevlerin erozyonunun önlenmesi
amacıyla vejetatif gelişim için şevlere serilmek üzere geri
kullanılmaktadır.

The high-speed train project mostly encompasses
fields and forages, as well as city centers. As is well
known, in terms of minerals, field and pasture soils
contain fertile vegetal soil suitable for agriculture.
Before starting construction activities in these areas,
the vegetal soil is removed and stored in suitable
vegetal soil storage areas so as to prevent it from
mixing with the post-excavation excessive soil. To
prevent erosion, some of the removed vegetal soil is
reused in mixing in slopes for vegetative growth.

SUMP BİLGİLENDİRME SERİSİ V
SUMP INFORMATION SERIES V

Her ay bültenimizde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Every month, we share basic information about
Planlamasına (SUMP) dair temel bilgileri okurlarımızla Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) in our
newsletter.
paylaşıyoruz.
Kentsel Hareketlilik Paketi’nde tanımlandığı şekliyle As defined in the Urban Mobility Package, the concept
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması kavramı, of Sustainable Urban Mobility Planning is based on
yaygın olarak kabul gören sekiz ilkeye dayanmaktadır. eight widely accepted principles.
Bu sayımızda üçüncü temel ilke olan “Vatandaş ve In this issue, we are providing detailed information to
Paydaşların Dahil Edilmesi’’ ilkesinin ayrıntılarını our readers about the third principle, “Involve citizens
and stakeholders”.
okurlarımızla paylaşıyoruz.
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planında, hem şehir
sakinleri hem de ziyaretçiler dahil olmak üzere işlevsel
kentsel alandaki insanların ve ayrıca orada yer alan
kurum ve şirketlerin hareketlilik ihtiyaçlarını
karşılamaya odaklanılır. Planın hazırlanması ve
uygulanmasında vatandaş ve diğer paydaşların aktif
olarak katılımını sağlayan şeffaf ve katılımcı bir
yaklaşım izlenir. Katılımcı planlama, insanların
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planını ve teşvik
ettiği politikalara sahiplenmesi için bir ön koşuldur.
Erken ve aktif katılım, planın halk tarafından kabul
görmesi ve desteklenmesi olasılığını artırarak politik
riskleri en aza indirir ve uygulamayı kolaylaştırır.

A Sustainable Urban Mobility Plan focuses on meeting the
mobility needs of people in the functional urban area,
both residents and visitors, as well as institutions and
companies based there. It follows a transparent and
participatory approach, actively involving citizens and
other stakeholders throughout the plan’s development
and implementation. Participatory planning is a
prerequisite for people to take ownership of the
Sustainable Urban Mobility Plan and the policies it
promotes. Early and active involvement makes public
acceptance and support more likely, thereby minimising
political risks and facilitating implementation.

HAYDİ İZLEYELİM!
LET’S WATCH!

SUMP ilkelerini tanıttığımız dördüncü videomuzu linkten izleyebilirsiniz!
https://www.instagram.com/tv/CcxQMMzIf8j/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
You can watch our fourth video, where we introduce the SUMP principles, from the link!
https://www.instagram.com/tv/CcxQMMzIf8j/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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