
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığının bozulabilir gıda maddelerinin 
taşınması konusundaki uygulama kapasitesini 
güçlendirmeyi ve ATP Sözleşmesinin uygulanmasında 
öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin Türk 
mevzuatına ve günlük uygulamalara entegre 
edilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülmektedir.

In the scope of Strengthening Institutional Capacity of 
Ministry of Transport and Infrastructure on the 
Transport of Perishable Foodstu�s Project, activities 
are carried out to enhance the implementation 
capacity of the Ministry of Transport and Infrastructure 
on the transport of perishable foodstu�s, and to 
integrate the best practices and lessons learnt in the 
implementation of ATP in the Turkish legislation and 
daily practices.

BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN TAŞINMASINA İLİŞKİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİNİN SATIR BAŞLARI 

HIGHLIGHTS FROM STRENGTHENING INSTITUTIONAL CAPACITY OF MINISTRY OF TRANSPORT 
AND INFRASTRUCTURE ON THE TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS PROJECT

Kaliteli ve güvenli gıda taşımacılığı için… 
For high quality and safe food transportation…
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AB müktesebatına uyum sürecini kolaylaştırmak üzere 
mevzuatın ve kurumsal kapasitelerin iyileştirilmesi, AB 
ile ulaştırma alanındaki politika diyaloğunun 
güçlendirilmesi.

Genel Hedef
To improve legislative and institutional capacities to 
facilitate the Acquis alignment process and to 
strengthen the policy dialogue with the EU field of 
transport…

Overall Objective 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bozulabilir gıda 
maddelerinin taşınması konusundaki uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesi.

Amaç
To strengthen the enforcement of the Ministry of 
Transport and Infrastructure on transport of perishable 
foodstu�s.

Purpose

• Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası 
Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde 
Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmanın 
(ATP) uygulanmasındaki en iyi uygulamaların ve 
edinilen derslerin Türk mevzuatına entegre 
edilmesi, teknik kural eksikliklerinin neden olduğu 
ticaret önündeki engellerin sınırlandırılması

• Isıya duyarlı gıda maddelerinin güvenliğinin ve 
kalitesinin iyileştirilmesi

• Gıda soğuk zincirinde atık oranının azaltılması 

• Denetleme faaliyetlerinin başlatılması 

Projenin Beklenen Sonuçları 
• Integration of the best practices and lessons learnt 

in the implementation of Agreement on the 
International Carriage of Perishable Foodstu�s and 
on the Special Equipment to be Used for such 
Carriage (ATP)in the Turkish legal system and 
limitation of the barrier to trade due to technical 
rule gaps

• Improvement of the safety and quality of 
temperature-sensitive foodstu�

• Reduction of the waste rate in the foodstu� cold 
chain 

• Initiating the inspection activities

Expected Project Outcomes 

PROJE KÜNYESİ PROJECT INFORMATION

• Faydalanıcı Kurum: Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürlüğü

• Yüklenici: EPTISA Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 
Consortium

• Sözleşme Tarihi: 05.02.2021

• İş Başlama Tarihi: 22.02.2021

• Bitiş Tarihi: 22.02.2022

• Sözleşme Bedeli: 810.924 €  

•  Beneficiary Institution: Directorate 
General of Transportation Services 
Regulation

• Contractor: EPTISA Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 
Consortium

• Date of Contract: 05.02.2021

• Starting Date of Work: 22.02.2021  

• End Date of Work: 22.02.2022  

• Contract Amount: € 810.924

BİZDEN HABERLER
OUR LATEST NEWS 

UDHAM 1. Proje Yönlendirme Komitesi toplantısını başarı ile gerçekleştirdi

UDHAM successfully held its 1st Project Steering Committee Meeting



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi 
Başkanlığı’nın (UDHAM) yararlanıcısı olduğu, Avrupa 
Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari 
Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi, ilk Proje 
Yönlendirme Komitesi Toplantısını 9 Nisan 2021 Cuma 
günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Şubat 2021’de uygulanmaya başlayan UDHAM 
projesinin kat ettiği aşamalar ve çalışma planları 
toplantıda UDHAM temsilcileri, Sözleşme Makamı olan 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB 
Yatırımları (IPA) Dairesi, AB Başkanlığı ve Projenin 
Yüklenicisi WEglobal Danışmanlık A.Ş. katılımcıları 
arasında detaylı olarak görüşüldü.

UDHAM’ın kurumsal ve idari kapasitesinin artırılmasına 
destek sağlayan ve ulaştırma alanına yönelik bir Ar-Ge 
hibe mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanmasını 
amaçlayan bu proje, Türkiye’de ulaştırma sistemlerinin 
kaynak, zamanlama ve maliyet açısından 
iyileştirilmesini hedefliyor. Uygulama süresi 12 ay olan 
proje kapsamında; Türkiye'de daha çevreci, daha 
güvenli, uygun maliyetli, güvenilir ulaşım sistemleri 
için, sektöre yönelik araştırma, yenilik, teknoloji ve bilgi 
transferini destekleyecek nitelikli bir hibe mekanizması 
geliştirilmektedir.

The Directorate of Transport, Maritime A�airs and 
Communications Research Centre (UDHAM) of the 
Ministry of Transport and Infrastructure held the first 
Project Steering Committee Meeting of its project 
“Enhancement of Institutional and Administrative 
Capacity of Directorate of Transport, Maritime A�airs, 
and Communications Research Centre,” funded by the 
EU and the Republic of Turkey, online on Friday, April 9, 
2021.

The stages and work plans of the UDHAM project, 
which started to be implemented in February 2021, 
were presented and discussed in detail among 
representatives of the UDHAM, EU Investments 
Department of the General Directorate of European 
Union and Foreign Relations, the Directorate for EU 
A�airs and the Contractor of the Project, WEglobal 
Danışmanlık A.Ş.

This project aims to enhance the institutional and 
administrative capacity of the research centre and to 
develop and implement an R&D grant scheme to 
promote and support research, development and 
innovation in the transport sector and consequently 
improve resources, time, and cost-e�ciency of the 
transport system in Turkey. Within the scope of the 
project, which has 12 months in duration, an R&D grant 
mechanism is being developed to support the 
transport sector for the development of 
environmentally friendly, safer, cost-e�ective, reliable 
transport systems through industry-oriented research, 
innovation, and transfer of technology and knowledge.

IPA II (2014-2020) Dönemi'nde Ulaştırma Program 
Otoritesi Ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için 
Teknik Destek Projesi kapsamında bu ay 2 adet eğitim 
gerçekleştirildi. Eğitimler 7 Nisan tarihinde sabah ve 
öğleden sonra oturumları şekilde pandemi koşulları 
gereğince sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun 
olarak Ankara’da düzenlendi. Eğitimlerde ‘Program 
Otoritesinin Etik Kuralları ve Usulsüzlükler Hakkında 
Farkındalık’ ve ‘İhale Sürecinde Saha Ziyaretleri / 
Bilgilendirme Toplantıları’ konuları ele alındı. 

This month, 2 training activities were held under the 
Strengthening the Transport Operating Structure and 
End Recipient of Assistances in IPA II (2014-2020) 
Period Project. The training sessions were organized in 
Ankara on April 7, as morning and afternoon sessions, 
in line with social distancing and hygiene rules required 
by the pandemic conditions. The training topics 
included “Awareness on Ethical Rules of the Operating 
Structure and Irregularities” and “Field Visits / 
Information Meetings during the Tendering Process”. 

EĞİTİMLER
TRAININGS



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.

DUYURULAR
ANNOUNCEMENTS

"Demiryolu Ulaşımında Covid-19 Pandemisi ile Mücadele Tedbirleri" Mal Alımı ihalesi ilanı 
ve ihale dosyası yayımlanmıştır. İlgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

The Contract Notice and the Tender Dossier for "The Measures for Struggling with the 
Covid-19 Pandemic in Railway Transport" have been published.
You can find the relevant documents here.
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https://op.uab.gov.tr/announcements/the-contract-notice-and-the-tender-dossier-for-the-measures-for-struggling-with-the-covid-19-pandemia-in-railway-transport-have-been-published
https://op.uab.gov.tr/announcements/the-contract-notice-and-the-tender-dossier-for-the-measures-for-struggling-with-the-covid-19-pandemia-in-railway-transport-have-been-published

