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Editörden...
Değerli Okurlarımız, 

AB Müktesabatına Uyum temasını odağımıza aldığımız yeni sayımızla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bilindiği üzere, IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) bünyesindeki 
Avrupa Birliği mali desteğini Türkiye’deki ulaştırma sektörüne yönlendirmek için kullanılan ana araçtır. Ulaştırma 
Sektörel Operasyonel Programı’nın genel amacı, ekonomik ve sosyal kalkınma ile AB entegrasyonuna 
Türkiye’de AB standartları ile uyumlu, rekabetçi erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi ile katkıda 
bulunmaktır.

Bunun için, program aşağıdaki özel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

• Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak;
• Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak;
• Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma 
biçimlerine geçişi teşvik etmek;
• Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla Türkiye’nin 
ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek;
• Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve donör finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak 
için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı desteklemek.

Programın beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Daha dengeli bir mod ayrımı yansıtan daha emniyetli, çevre dostu bir ulaştırma sistemine geçiş;
• Tüm ulaşım biçimlerinde akıllı, yenilikçi, kaynak, zaman ve maliyet açısından etkin çözümlerin yayılması;
• Tüm ulaşım hizmetleri için daha fazla erişilebilirlik, kentsel toplu taşımada artan kapasite ve etkililik; kentsel 
alanlarda ulaşımdan kaynaklanan daha az trafik sıkışıklığı ve emisyon;
• Müktesebatın 14 ve 21. Fasıllar kapsamındaki üyelik yükümlülüklerini kabul etmek için gerekli yasal, kurumsal 
ve idari kapasitelerin iyileştirilmesi; AB ile Ulaştırma alanındaki politika diyalogunun güçlendirilmesi.

Bu noktada Eylem 4 – Müktesebat Uyumu ve AB Entegrasyonunu odağına alan dergimizde konuyu farklı 
yönleriyle okurlarımızla paylaşıyoruz. 

Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla ulaştırma 
alanında Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek ana hedeflerimiz arasındadır.

Diyalogun, teknik iş birliğinin, mevzuatla uyumlu hale gelmenin ve kapasite artırmanın merkezde olduğu bu 
dönemde dergimizin okurlarımız, paydaşlarımız için bilgilendirici ve yol göstereceği olacağını umuyoruz. 

Keyifli okumalar, dergilerimizin tüm sayılarına web sitemizden ulaşabilir, sosyal medya hesaplarımızdan çalışma 
ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

/ulastirmausop

Editorial...
Dear Readers, 

We are pleased to present to you our new issue focusing on the theme of Harmonization with the EU Acquis. 

As know, the IPA Sectoral Operational Programme for Transport is the main instrument used to channel 
European Union financial assistance under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) to the transport 
sector in Türkiye. The main objective of the Sectoral Operational Programme for Transport is to contribute to 
Türkiye’s economic and social development and EU integration with a competitive, accessible and sustainable 
transport system in line with EU standards.

To this end, the programme aims to achieve the following specific objectives:

• Improving the sustainability and safety of the national transport system;
• Improving the efficiency of the transport system;
• Promoting a shift from individual transport to sustainable, accessible and inclusive forms of public transport 
at both national and urban levels;
• Strengthening Türkiye’s integration into the EU in the field of transport through the progressive alignment of 
the Turkish transport sector with the EU transport acquis;
• Supporting the Ministry of Transport and Infrastructure in the management of the Sectoral Operational 
Programme for Transport to ensure the most efficient use of EU, national and donor funding in Türkiye’s 
transport sector.

The expected outcomes of the programme are:

• Transition to a safer, more environmentally friendly transport system reflecting a more balanced mode 
distinction;
• Deployment of smart, innovative, resource, time and cost-efficient solutions across all modes of transport;
• Greater accessibility for all transport services, increased capacity and efficiency of urban public transport; 
reduced traffic congestion and emissions from transport in urban areas;
•  Improving the legal, institutional and administrative capacities necessary to accept the membership obligations 
under Chapters 14 and 21 of the acquis; strengthening policy dialogue with the EU in the field of Transport;

At this point, in our magazine focusing on Action 4 - Harmonization with the Acquis and EU Integration, we 
share different aspects of the issue with our readers. 

Strengthening Türkiye’s integration into the EU in the field of transport through the progressive alignment of 
the Turkish transport sector with the EU transport acquis is among our main objectives.

We hope that our magazine will be informative and guiding for our readers and stakeholders in this period when 
we focus on dialogue, technical cooperation, regulatory harmonization and capacity building. 

We hope you enjoy reading our magazine. We would like to remind you that you can access all issues of our 
magazine on our website and keep up with our work and latest developments on our social media accounts. 

/ulastirmausop

ipa.uab.gov.tr ipa.uab.gov.tr
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Sektöre Bakış Sector At a Glance

Siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla her iki taraf için de 
büyük öneme haiz olan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri 
köklü bir tarihsel geçmişe sahiptir. Kuruluşundan kısa bir 
süre sonra Avrupa bütünleşmesine dâhil olmak isteyen 
Türkiye ile AB arasında 1963 yılında imzalanan Ankara 
Anlaşması bu ilişkiyi hukuksal bir temele oturtarak, gerekli 
kurumsal yapıyı tesis etmek suretiyle, öncelikle Gümrük 
Birliği’ne giden yolu açmıştır. 22 yıllık geçiş döneminin 
ardından nihayet 1996 yılında Gümrük Birliği’nin tesis 
edilmesiyle, Türkiye’nin AB ile bütünleşme hedefine 
yönelik bu ortaklık ilişkisi yeni bir boyut kazanmış ve başta 
ticaret politikası olmak üzere bir dizi alanda ülkemizin AB 
mevzuatına uyum süreci başlamıştır. Türkiye’nin 1999 
yılında aday ülke ilan edilmesi ve ardından 2005 yılında 
katılım müzakerelerine başlanması ise söz konusu uyum 
sürecine büyük bir ivme kazandırmıştır. 2002 yılından bu 
yana AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında 
2000’den fazla yasal düzenleme hayata geçirilmiş, 
bu sayede vatandaşlarımızın refah seviyesi artarken, 
Türkiye’nin AB’ye yakınlaşması adına da önemli bir yol 
alınmıştır. 

Türkiye-European Union (EU) relations, which are of 
great importance for both sides with their political, 
economic and cultural dimensions, have a deep-
rooted historical background. The Ankara Agreement 
signed between Türkiye and the EU in 1963 paved 
the way for the Customs Union by putting providing 
this relationship with a legal basis and establishing 
the necessary institutional structure. After a 22-
year transition period, with the establishment of the 
Customs Union in 1996, Türkiye’s partnership with 
the EU took on a new dimension and the process of 
harmonization with EU legislation in a number of areas, 
particularly trade policy, began. The harmonization 
process gained great impetus with the declaration of 
Türkiye as a candidate country in 1999, followed by 
accession negotiations in 2005. Since 2002, more than 
2000 legal arrangements have been put into practice 
within the scope of harmonization with the EU acquis, 
thus increasing the welfare of our citizens and bringing 
Türkiye closer to the EU. 

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, 
Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü

Sayın Elif Kurşunlu

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE 
BRÜKSEL ETKİSİ

Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU 
Affairs, General Director for Relations with the 
European Union
Ms. Elif Kurşunlu 

BRUSSELS EFFECT ON 
THE TRANSPORT SECTOR

AB’yi siyasi ya da ekonomik bir angajmanın ötesinde 
kurucu değerler etrafında şekillenen bir bütünleşme projesi 
olarak gören ve kendini bu projenin doğal bir parçası 
olarak tanımlayan Türkiye, tam üyelik konusundaki stratejik 
hedefini korumakta ve bu hedefe yönelik çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürmektedir. 

Türkiye-AB ilişkilerinin önemli bir özelliği, AB’de ve 
Türkiye’de yaşanan gelişmelerden olduğu kadar küresel 
ve bölgesel konjonktürden aynı anda etkilenen dinamik 
bir yapıya sahip olmasıdır. Bu durum, ilişkilerin sürekli 
olarak yeniden okunması ve yeniden yazılması ihtiyacını 
doğurmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem bölgesel 
ve küresel düzeyde büyük dönüşümlerin yaşandığı bir 
geçiş dönemidir. Güç dengelerindeki değişim, iklim 
değişikliği, terör, göç gibi pek çok sınama ile karşı karşıya 
olan uluslararası toplum, iki yılı aşkın süredir pandemi ve 
beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik sorunlar ile 
mücadele etmektedir. Son olarak Şubat ayında başlayan 
Rusya-Ukrayna Savaşı ise özellikle Avrupa kıtasını yeni 
gündemler ve zorluklar ile yüz yüze getirmiştir. Böylesi bir 
kriz ortamında, AB’nin mevcut ittifaklarını güçlendirme ve 
yeni işbirliği ve diyalog mekanizmaları tesis etme ihtiyacı 
artmış, Türkiye-AB ilişkilerinin önemi her zamankinden 
daha görünür hale gelmiştir. 

Seeing the EU as an integration project shaped 
around founding values rather than a political or 
economic engagement and defining itself as a 
natural part of this project, Türkiye maintains its 
strategic goal of full membership and continues to 
work towards this target with determination.  

An important feature of Türkiye-EU relations is that 
they have a dynamic structure that is simultaneously 
affected by global and regional conjuncture as 
well as developments in the EU and Türkiye. This 
creates the need for constant reinterpretation and 
reconstruction of relations. We are going through 
a period of transition with major transformations 
at the regional and global level. Faced with many 
challenges such as shifts in the balance of power, 
climate change, terrorism and migration, the 
international community has been struggling with 
the pandemic and the social and economic problems 
it brings with it for more than two years. Finally, 
the Russia-Ukraine war, which started in February, 
has introduced new agenda items and challenges 
to the European continent in particular. In such an 
environment of crisis, the EU’s need to strengthen 
its existing alliances and establish new mechanisms 
of cooperation and dialogue has increased, and the 
importance of Türkiye-EU relations has become 
more visible than ever. 
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Türkiye ulaştırmanın da dahil olduğu pek çok başlıkta, 
Avrupa’nın içinde bulunduğu krizden çıkması ve küresel 
güç olma yolunda ilerlemesinde önemli bir role sahiptir. 
Özellikle coğrafi konumu ve dünya ticaretindeki yeri, 
Türkiye’yi ulaştırma ve lojistik sektörlerinde AB için kilit 
bir ortak haline getirmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 
alanlarda güçlü bir ortaklık, ülkemizin menfaatleri açısından 
da büyük önem taşımaktadır. Nitekim AB’nin ulaştırma 
alanındaki standart belirleyici rolü, tüm diğer paydaşlar 
gibi Türkiye için de örnek teşkil etmekte, diğer sektörlere 
de tesir ederek özellikle ekonomik etkinliği ve verimliliği 
artırma yolunda önem arz etmektedir. Başka bir deyişle, 
diğer pek çok alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da 
Türkiye ve AB’nin çıkarları yoğun biçimde örtüşmekte, 
özellikle ulaştırma sistemlerinin daha sürdürülebilir, akıllı 
ve çevre dostu hale getirilmesi gibi öncelikler iki tarafın 
da desteklediği ve hayata geçirmek için girişimlerde 
bulunduğu temel yaklaşımlar olarak göze çarpmaktadır. 

Ülkemizin AB’ye tam üyelik sürecinde 14 No’lu Taşımacılık 
Politikası Faslı kapsamında karayolu, demiryolu, havayolu 
ve deniz taşımacılığı alanındaki AB mevzuatının üstlenilmesi 
ve uygulanması konuları çalışılmaktadır. Avrupa Komisyonu 
tarafından yayınlanan 2021 Türkiye Raporu’nda ülkemizin 
taşımacılık faslı kapsamında “kısmen hazırlıklı” olduğu ifade 
edilerek fasıl kapsamında ilerleme sağlandığı belirtilmiştir. 
Ek Protokol Kararının açılış kriteri olduğu, dolayısı ile 
müzakerelere açılamayan fasıllardan biri durumunda olan 
14 No’lu Taşımacılık Politikası Faslı, uyum çalışmalarının 
kararlıkla yürütüldüğü ve yol güvenliği ile yolcu hakları gibi 
birçok alanda ülkemizdeki hayat standardının artmasına 
olanak sağlayan bir fasıldır. 

In many areas, including transport, Türkiye has an 
important role to play in helping Europe out of its 
crisis and on its way to becoming a global power. In 
particular, its geographical location and its position in 
world trade make Türkiye a key partner for the EU in the 
transport and logistics sectors. A strong partnership in 
these areas is also in the best interests of our country. 
As a matter of fact, the EU’s standard-setting role in 
the field of transport sets an example for Türkiye as 
well as for all other stakeholders, and is particularly 
important for increasing economic efficiency and 
productivity by influencing other sectors. In other 
words, as in many other areas, Türkiye’s and the EU’s 
interests in the field of transport overlap extensively, 
and priorities such as making transport systems more 
sustainable, smart and environmentally friendly stand 
out as the main approaches that both sides support 
and take initiatives to implement. 

Within the scope of Chapter 14 on Transport Policy 
in Türkiye’s EU accession process, the adoption 
and implementation of EU legislation in the field 
of road, rail, air and maritime transport are being 
studied. In the 2021 Türkiye Report published by 
the European Commission, it is stated that Türkiye 
is “partially prepared” for the transport chapter and 
that progress has been made under the chapter. 
Chapter 14 on Transport Policy, which is one of the 
chapters for which the Additional Protocol Decision is 
an opening criterion and therefore cannot be opened 
for negotiations, is a chapter in which harmonization 
efforts are carried out with determination and which 
allows for an increase in the standard of living in our 
country in relation to many areas such as road safety 
and passenger rights. 

Karayolu taşımacılığı konusundaki yasal çerçeve AB 
müktesebatıyla büyük oranda uyumludur. Demiryolu 
taşımacılığı kapsamında ise temel hedef, Türk demiryolu 
taşımacılığı pazarının rekabete açılması ve demiryolu 
işletmeciliği ile altyapı yönetimi fonksiyonlarının ayrılarak 
demiryolu sektörünün kademeli olarak serbestleştirilmesidir. 
Denizyolu taşımacılığı alanına bakıldığında, AB uyumunu 
sağlamak ve daha rekabetçi bir piyasa oluşturup hizmet 
kalitesini artırmak amacıyla ülkemizde önemli ilerlemeler 
kaydedildiği ortadadır. Ülkemizin, gemilerin tutulmasına 
ilişkin Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırası 
(Paris MoU) kapsamında beyaz listeye alınması da bu 
gelişmelerin önemli bir göstergesidir. Havayolu taşımacılığı 
alanındaki AB müktesebatına uyum ise, genel olarak 
üyelik perspektifi taşımaktadır. Havayolu taşımacılığı 
alanında işbirliğinin gerçekleştirilmesi ülkemize ve AB’ye 
büyük ekonomik faydalar sağlayacaktır. Öte yandan, 
Türkiye-AB Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması (KHTA) 
müzakereleri 2016 yılında başlamış ancak, AB Dış İlişkiler 
Konseyi’nin ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon 
faaliyetleri nedeniyle 15 Temmuz 2019 tarihinde açıkladığı 
önlemler kapsamında askıya alınmıştır. 

The legal framework on road transport is largely 
aligned with the acquis. As for rail transport, the 
main objective is to open the Turkish rail transport 
market to competition and to gradually liberalize 
the railway sector by separating the functions of 
railway operations and infrastructure management. 
Looking at maritime transport, it is evident that 
significant progress has been made by Türkiye in 
order to achieve EU harmonization and to create a 
more competitive market and improve service quality. 
Türkiye’s inclusion in the white list under the Paris 
Memorandum of Understanding on Port State Control 
(Paris MoU) on the detention of ships is an important 
indicator of these developments. Alignment with the 
EU acquis in the field of air transport is generally in 
line with the perspective of membership. Cooperation 
in the field of air transport will bring great economic 
benefits to our country and the EU alike. On the other 
hand, negotiations on the Türkiye-EU Comprehensive 
Air Transport Agreement (CATA) started in 2016 but 
were suspended as part of the measures announced 
by the EU Foreign Affairs Council on July 15, 2019 
due to Türkiye’s hydrocarbon activities in the Eastern 
Mediterranean. 
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AB’ye baktığımızda, 2019 yılında yayınlanan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile Avrupa kıtasını 
2050 yılına kadar iklim-nötr bir kıta haline getirme 
vizyonunun ortaya konduğunu görmekteyiz. AYM 
kapsamında ulaştırma sektöründen kaynaklanan 
emisyonların 2050 yılına kadar %90 azaltılması 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu 
tarafından 9 Aralık 2020 tarihinde “Sürdürülebilir 
ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi” yayınlanmış, AB 
ulaştırma sisteminin yeşil ve dijital dönüşümünün 
gerçekleştirilmesini ve gelecekteki krizlere karşı 
daha dayanıklı hale gelebilmesini teminen hedefler 
belirlenmiştir. Bu çerçevede, akıllı ulaşım sistemleri, 
sürdürülebilir hareketlilik planları ile alternatif 
yakıtlar gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Öte 
yandan, AB’nin 2030 yılına yönelik sera gazı 
emisyon hedefine (1990 seviyesine kıyasla %55 
azaltım) ulaşabilmesi amacıyla, bir dizi alanda yeni 
mevzuat ve revizyon önerilerini içeren “55’e Uyum” 
(“Fit for 55”) Paketi, 14 Temmuz 2021 tarihinde 
Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Paket 
kapsamında, AB Emisyon Ticareti Sisteminde (AB-
ETS) revizyona gidilmesi öngörülmekte olup, AB-
ETS’nin 2023 yılından itibaren ilk üç yıl geçiş süreci 
olmak üzere, denizcilik sektörünü de içerecek 
şekilde kapsamının genişletilmesi önerilmektedir. 
Ülkemiz denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren 
söz konusu alandaki gelişmeleri ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarımızla birlikte yakından takip 
etmekteyiz. Pakette ilaveten, havacılık sektörünün 
AB’nin emisyon azaltım hedeflerine katkısını 
artırmayı ve CORSIA ile uyumunu geliştirmeyi 
amaçlayan birtakım değişikliklere yer verildiği de 
görülmektedir. Ülkemiz açısından AB Emisyon 
Ticaret Sistemi ve CORSIA sebebiyle karşı karşıya 
kalınabilecek ek maliyetler ve prosedürler hususu, 
havayolu taşıyıcılarımızın rekabetçiliği açısından 
önem arz etmekte olup, konu hakkındaki gelişmeler 
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yakın 
mercek altına alınmıştır.

Ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda ise, Ticaret 
Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu ve 
özel sektör paydaşlarının katkılarıyla oluşturulan 
ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda 
“Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” başlığını da içeren 
9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem 
bulunduğu görülmektedir. Ülkemizin AYM Eylem 
Planı çerçevesinde, AB’nin hedefleri ile uyumlu 
olarak denizcilik sektöründen kaynaklanan 
zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil 
denizciliğin desteklenmesi, kombine taşımacılık 
yönetmeliğinin yürürlüğe konması, AB ile Türkiye 
arasındaki demiryolu altyapısının iyileştirilmesine 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, Kombine 
Taşımacılık Yönetmeliği 27 Mayıs 2022 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Öte yandan, AB 
yaklaşımları ile ortak paydaya sahip 2053 Ulaştırma 
ve Lojistik Ana Planı Nisan 2022’de açıklanmış 
olup, yeşil ulaştırma sistemlerine ve yeşil lojistik 
yatırım ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 
hedefler belirlenmiştir. 

An analysis of the EU indicates that the European 
Green Deal (EGD) published in 2019 sets out 
the vision of making the European continent 
climate-neutral by 2050. The EGD envisages a 
90% reduction in emissions from the transport 
sector by 2050. In this context, the “Sustainable 
and Smart Mobility Strategy” was published 
by the European Commission on December 9, 
2020, and targets were set in order to realize 
the green and digital transformation of the EU 
transport system and make it more resilient 
against future crises. In this context, issues such 
as intelligent transport systems, sustainable 
mobility plans and alternative fuels stand out. On 
the other hand, in order for the EU to achieve its 
greenhouse gas emission target for 2030 (55% 
reduction compared to 1990 levels), the “Fit for 
55” Package, which includes new legislation and 
revision proposals in a number of areas, was 
announced by the European Commission on July 
14, 2021. Within the scope of the package, the EU 
Emissions Trading System (EU-ETS) is foreseen to 
be revised and the scope of the EU-ETS is proposed 
to be expanded to include the maritime sector as 
of 2023, with a transition period for the first three 
years. Together with all relevant institutions and 
organizations, we closely follow the developments 
in this field, which closely concerns the maritime 
sector of our country. The package also includes 
a number of amendments aimed at increasing 
the contribution of the aviation sector to the 
EU’s emission reduction targets and improving 
its alignment with CORSIA. The additional costs 
and procedures that our country may face due to 
the EU Emission Trading System and CORSIA are 
important for the competitiveness of our airline 
carriers, and the developments on the subject 
are meticulously scrutinized together with all 
relevant institutions and organizations.

When we look at the developments in our 
country, we see that there are a total of 32 
targets and 81 actions under 9 main headings, 
including “Sustainable Intelligent Transport” 
in the Green Deal Action Plan of our country, 
which was prepared under the coordination of 
the Ministry of Trade with the contributions of 
relevant public and private sector stakeholders. 
Within the framework of Türkiye’s EGD Action 
Plan, it is envisaged to reduce harmful emissions 
from the maritime sector and support green 
maritime in line with the EU targets, to put into 
force a combined transport regulation, and to 
work on improving and developing the railway 
infrastructure between the EU and Türkiye. In 
this context, the Combined Transport Regulation 
was published in the Official Gazette on May 27, 
2022. On the other hand, the 2053 Transport and 
Logistics Master Plan, which has common ground 
with EU approaches, was announced in April 
2022 and targets were set for the development 
of green transport systems and green logistics 
investments and practices. 



14 15

ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI
SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR TRANSPORT

Diğer taraftan, ülkemizin AB üyelik sürecinde AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument 
for Pre-accession Assistance – IPA) kapsamında pek çok önemli proje hayata geçirilmiştir. 
Bu projeler sayesinde AB mevzuatına uyum düzeyimiz artırılmış, kurumsal kapasitemizin 
geliştirilmesi sağlanmıştır. IPA II dönemi Ulaştırma Sektörü Operasyonel Programında yer 
alan “AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi 
(ATLAS)” kapsamında hazırlanacak olan “Türkiye ve AB Ulaştırma Mevzuat Envanteri”, 
ulaştırma sektöründeki mevzuat uyumu çalışmalarına yön verecek olması bakımından büyük 
önem arz etmektedir. 

Ülkemizin AB’ye tam üyelik süreci uzun yıllara yayılmış ve çok farklı sınamalardan başarı ile 
geçmiş bir süreçtir. Son yıllarda yaşanan COVID-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının 
getirdiği ek sınamalar, ülkemizin tedarik zincirinin sağlıklı biçimde işleyişindeki rolünü bir 
kez daha ortaya çıkarmıştır. Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasların kesiştiği 
noktada yer alan Türkiye, modern karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı altyapısı ve 
dinamik üretim kapasitesiyle, yüksek ekonomik potansiyele sahip bölgelere ve ekonomilere 
kolay erişim sağlamaktadır. Bununla birlikte, karşılıklı bağımlılığın son derece yüksek olduğu 
çağımızda Türkiye’nin sahip olduğu bu niteliklerin de geliştirilmesi ve tam kapasiteyle hayata 
geçirilmesi için etkin işbirliği mekanizmalarının gerekli olduğu ortadadır. Bu durum, ortak 
çıkarlarımızın en yoğun olduğu paydaşlardan biri durumunda olan AB ile yakın diyaloğu 
sürdürmeyi ve mevcut işbirliğini derinleştirmeyi önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda AB’ye 
uyum çalışmaları büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülmekte ve süreç Başkanlığımız 
tarafından yakından takip edilmektedir.  

Moreover, during Türkiye’s EU accession process, many important projects have been 
implemented under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Thanks to 
these projects, our level of harmonization with EU legislation has been increased 
and our institutional capacity has been improved. The “Türkiye and EU Transport 
Legislation Inventory” to be prepared within the scope of the “Analysis of the 
Transport Legislation of Türkiye in the Process of Harmonisation with the EU Acquis” 
Project (ATLAS) under the Sectoral Operational Programme for Transport of IPA II 
is of great importance as it will guide the legislative harmonization efforts in the 
transport sector. 

Türkiye’s full membership to the EU is a process that has spanned many years and 
has successfully overcome various challenges. The COVID-19 pandemic and the 
additional challenges brought about by the Russia-Ukraine war in recent years have 
once again highlighted the role of Türkiye in the healthy functioning of the supply 
chain. Located at the crossroads of Europe, Russia, North Africa, the Middle East 
and the Caucasus, Türkiye offers easy access to regions and economies with high 
economic potential thanks to its modern road, rail, port and airport infrastructure 
and dynamic production capacity. However, in an era of high interdependence, it is 
clear that effective cooperation mechanisms are necessary to develop and realize 
the full potential of these qualities that Türkiye possesses. This makes it important 
to maintain close dialogue and deepen cooperation with the EU, one of the 
stakeholders with whom we have the greatest common interests. In this direction, EU 
harmonization efforts are being carried out with great dedication and determination 
and the process is closely monitored by our Presidency.  
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UYUM, GENİŞLEME VE ORTAK 
PROJELERLE YENİ GELECEKTE 

AB VE TÜRKİYE

Kapak Konusu

Genişleme kavramı AB’nin en güçlü politika araçlarının başında 
geliyor. İlgili ülkelerin dönüşümünü sağlayan ve temel ilkelerin 
Avrupa genelinde yaygınlaştırılmasına yardımcı olan ve titizlikle 
yürütülen süreç, genişleme kavramıyla doğrudan bağlantılıdır. 

3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ve Hırvatistan’la katılım 
müzakerelerinin başlatılmasıyla birlikte Avrupa Birliği’nin 
genişleme sürecinde önemli bir adım atılmıştır. Yıllar süren 
hazırlık çalışmalarının ardından iki aday, katılım sürecinin sonraki 
aşamasına resmen geçmiştir.

Müzakereler müktesebat olarak bilinen AB yasaları bütününün 
benimsenmesi ve uygulanmasıyla ilgilidir. Müktesebat 35 başlık 
altında (fasıl) gruplanmış yaklaşık 130.000 sayfadan oluşmakta ve 
AB’ye Üye Ülkelerin uyması gereken kuralları ortaya koymaktadır. 
Müktesebat sürekli yeni kurallar ve yönetmelikler geliştirildiği için 
durmadan geliştirilmektedir.

Aday ülke Türkiye’nin, mevzuatının önemli bir kısmını AB 
yasalarına uygun hale getirmesi bu noktada temel hedeflerdendir. 
Bu da çevreden yargı sistemine, ulaştırmadan tarıma ülkedeki 
bütün sektörleri ve halkın tümünü etkileyecek temel toplumsal 
değişikliklerin yapılması anlamına gelmektedir.

Müzakere süreci müktesebatın uyumlu hale getirilmesi ve 
uygulanmasına ilişkin koşullar üzerinde yürütülmektedir, başka bir 
ifadeyle bu kuralların nasıl ve ne zaman uygulanacağı müzakere 
edilmektedir. 

Üye Ülke olabilmek için aday ülkenin hem ulusal hem de bölgesel 
düzeyde kurumlarını, yönetim kapasitesini, idari ve yargı sistemini 
AB standartlarına yükseltmesi gerekmektedir. Bu süreç, aday 
ülkenin katılımın gerçekleşmesi halinde müktesebatı daha etkili 
bir şekilde uygulayabilmesini sağlamakta ve gerektiğinde katılım 
öncesi dönemde müktesebatın daha etkili uygulanabilmesine 
imkân vermektedir. 

Müzakereler Üye Devletler ile Türkiye arasında, hükümetler 
arası konferanslarda gerçekleştirilmekte olup bunlara “Katılım 
Konferansları” adı verilmektedir.
 
AB Üyesi Ülkeler Türkiye’ye herhangi bir konudaki ortak görüşlerini 
sunmadan önce, bu konuları AB Bakanlar Konseyi’nde görüşür. 
Tüm kararlar oy birliği ile alınır.

Bakanlar Konseyi (her Üye Devletten birer temsilci) AB nezdinde 
ana aktör ve karar vericidir. Konseyin Dönem Başkanı toplantılara 
başkanlık eder ve Türkiye ile iletişimi sağlar.

Türkiye, Katılım Konferansı’nda Baş Müzakereci tarafından temsil 
edilmektedir. Brüksel’de, günlük iletişim ve etkileşimler Türkiye 
Büyükelçisi başkanlığında yürütülen AB Daimî Temsilciliği 
tarafından sağlanır.

EU AND TÜRKIYE IN THE NEW FUTURE: 
HARMONIZATION, ENLARGEMENT AND JOINT 

PROJECTS

Spotlight

Enlargement is one of the EU’s most potent policy instruments. 
The rigorous process of transforming the countries concerned and 
helping to spread the fundamental principles across Europe is 
directly linked to the concept of enlargement. 

On October 3, 2005, with the opening of accession negotiations 
with Türkiye and Croatia, an important step was taken in the 
enlargement process of the European Union. After years of 
preparatory work, the two candidates have officially entered the 
next phase of the accession process.

Negotiations are concerned with the adoption and implementation 
of the body of EU law known as the acquis. The acquis consists of 
around 130,000 pages grouped under 35 chapters and sets out 
the rules that EU Member States must adhere to. The acquis is 
constantly evolving as new rules and regulations are regularly 
being developed.

One of the main objectives of Türkiye as a candidate country is 
to harmonize a significant part of its legislation with EU law. This 
means fundamental societal changes that will affect all sectors 
of the country, from the environment to the judicial system, from 
transport to agriculture, and the population as a whole.

The negotiation process is based on the conditions for the 
harmonization and implementation of the acquis, i.e. how and 
when these rules will be implemented. 

In order to become a Member State, the candidate country needs 
to upgrade its institutions, management capacity, administrative 
and judicial system to EU standards at both national and regional 
level. This process enables the candidate country to implement 
the acquis more effectively upon accession and, if necessary, to 
implement the acquis more effectively in the pre-accession period. 

Negotiations are held between Member States and Türkiye 
at intergovernmental conferences, known as “Accession 
Conferences”.
 
Before EU Member States present their common position on any 
issue to Türkiye, they discuss it in the EU Committee of Ministers. 
All decisions are taken unanimously.

The Committee of Ministers (one representative from each 
Member State) is the main actor and decision-maker in the EU. 
The Chairperson-in-Office of the Committee chairs the meetings 
and ensures communication with Türkiye.

Türkiye is represented at the Accession Conference by the 
Chief Negotiator. In Brussels, day-to-day communication and 
interactions are ensured by the Permanent Delegation of Türkiye 
to the EU, headed by the Turkish Ambassador.



18 19

ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI
SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR TRANSPORT

AB katılım müzakerelerinin 35 faslını sıralamak gerekirse:
The 35 chapters of the EU accession negotiations are as follows:

Malların Serbest 
Dolaşımı

&
Free Movement of 

Goods

İşçilerin Serbest 
Dolaşımı

& 
Freedom of Move-
ment for Workers

İş Kurma Hakkı ve 
Hizmet Sunumu 

Serbestisi

Right of Establishment 
and Freedom to 
Provide Services

Sermayenin 
Serbest Dolaşımı

Free Movement of 
Capital

Kamu Alımları

Public 
Procurement

Şirketler Hukuku

Company Law

Fikri Mülkiyet 
Hukuku

Intellectual 
Property Law

Rekabet Politikası

Competition 
Policy

Mali Hizmetler

Financial Services

Bilgi Toplumu ve 
Medya

Information 
Society and Media

Tarım ve Kırsal 
Kalkınma

Agriculture and 
Rural Development

Gıda Güvenliği, 
Veterinerlik ve Bitki 

Sağlığı 

Food Safety, 
Veterinary and 

Phytosanitary Policy

Balıkçılık

Fisheries

Taşımacılık
Politikası

Transport Policy

Enerji

Energy

Vergilendirme

Taxation

Ekonomik ve 
Parasal Politika

Economic and 
Monetary Policy

İstatistik

Statistics

Sosyal Politika ve 
İstihdam

Social Policy and 
Employment

İşletme ve Sanayi 
Politikası

Enterprise and 
Industrial Policy

Trans-Avrupa 
Ağları

Trans-European 
Networks

Bölgesel Politika ve 
Yapısal Araçların 
Koordinasyonu

Regional Policy and 
Coordination of 

Structural Instruments

Yargı ve Temel 
Haklar

Judiciary and 
Fundamental 

Rights

Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlik

Justice, Freedom 
and Security

Bilim ve Araştırma

Science and 
Research

Eğitim ve Kültür

Education and 
Culture

Çevre

Environment

Tüketicinin ve 
Sağlığın Korunması

Consumer and 
Health Protection

Gümrük Birliği

Customs Union

Dış İlişkiler

External Relations

Dış, Güvenlik ve 
Savunma Politikası

Foreign, Security 
and Defence Policy

Mali Kontrol

Financial Control

Mali ve Bütçesel 
Hükümler

Financial and 
Budgetary 
Provisions

Kurumlar

Institutions

Diğer Konular

Other Issues

The European Commission, which is considered the “Guardian 
of the Treaties”, provides technical support in addition to 
facilitating the negotiation process. The work within the 
Commission is coordinated by the Directorate General for 
Enlargement.

The European Parliament is regularly informed about the 
negotiation process and the resulting accession treaty is 
subject to its approval.

Another important actor is public opinion. The Commission has 
launched a Civil Society Dialogue programme to strengthen 
dialogue between the civil societies of the EU and candidate 
countries in order to increase their knowledge of each other 
and discuss the challenges faced.

The basics of the acquis can be summarized as follows:

• The content, principles and political objectives of the Treaties 
on which the Union is founded;
• Legislation and decisions adopted pursuant to the Treaties, 
and the case law of the Court of Justice;
• Other acts, legally binding or not, adopted within the Union 
framework, such as inter-institutional agreements, resolutions, 
statements, recommendations, guidelines;
• Joint actions, common positions, declarations, conclusions 
and other acts within the framework of the common foreign 
and security policy;
• Joint actions, joint positions, conventions signed, resolutions, 
statements and other acts agreed within the framework of 
justice and home affairs;
• International agreements concluded by the Communities, 
the Communities jointly with their Member States, the 
Union, and those concluded by the Member States among 
themselves with regard to Union activities.

Türkiye is an exceptional country both in the region and 
in the general conjuncture with its young population and 
its pioneering and leading role in the global socio-political 
framework. It has assumed a critical role in the new structuring 
of the new world with its work in the field of transport, 
successful projects, vision and mission. The work and 
negotiations carried out with this approach and awareness are 
still underway. The near future holds important developments 
and the partnership between Türkiye and the EU will reach a 
much more positive and fruitful point in the new era.

“Antlaşmaların Koruyucusu” statüsüne sahip olan Avrupa 
Komisyonu müzakere sürecinde teknik destek sağlamasının 
yanı sıra kolaylaştırıcı rolü de oynar. Komisyon içerisindeki 
çalışmalar Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından koordine 
edilir.

Avrupa Parlamentosu müzakere sürecinde düzenli olarak 
bilgilendirilmekte olup sonucunda yapılacak katılım 
antlaşması Parlamento’nun onayına tabidir.

Bir diğer önemli aktör de kamuoyudur. Komisyon tarafların 
birbirleri hakkındaki bilgilerini arttırmak ve karşılaşılan 
sorunları tartışmak üzere, AB ile aday ülkelerin sivil toplumları 
arasında diyaloğu güçlendirecek bir Sivil Toplum Diyaloğu 
programı başlatmıştır.

Müktesebatı temelleri şu şekilde özetlenebilir:

• AB’nin temeli olan Antlaşmaların içerikleri, ilkeleri ve siyasi 
hedefleri;
• Antlaşmalara göre kabul edilmiş olan mevzuat ile Adalet 
Divanı içtihadı;
• Yasal bağlayıcılığına bakılmaksızın Birlik kapsamında kabul 
edilmiş olan örneğin kuruluşlar arası anlaşmalar, kararlar, 
beyanlar, tavsiye kararları ve kılavuzlar gibi diğer yasal 
belgeler;
• Ortak dışişleri ve güvenlik politikası çerçevesinde ortak 
eylemler, ortak tutumlar, beyanlar, sonuçlar ve diğer 
faaliyetler;
• Adalet ve içişleri çerçevesinde ortak eylemler, ortak 
tutumlar, beyanlar, sonuçlar ve üzerinde mutabık kalınan 
diğer eylemler;
• Topluluklar, Üye Devletler ile birlikte Topluluklar, AB 
tarafından veya AB faaliyetlerine ilişkin Üye Devletlerin kendi 
aralarında imzaladıkları uluslararası sözleşmeler.

Türkiye gerek genç nüfusu gerek dünya sosyo-politik 
iklimindeki öncü ve lider rolüyle hem bölge hem genel 
konjonktüründe özel bir ülkedir. Ulaşım alanında yaptığı 
çalışmalar, gerçekleştirdiği başarılı projeler, vizyon ve 
misyonu ile yeni dünyanın yeni yapılanmasında kritik bir 
rol üstlenmiş durumdadır. Bu yaklaşım ve bilinçle yürütülen 
çalışmalar, yapılan görüşmeler devam etmektedir. Yakın 
gelecek önemli gelişmelere gebedir ve Türkiye ile AB’nin 
ortaklığı yeni çağda çok daha olumlu ve verimli bir noktaya 
ulaşacaktır.
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Röportaj Interview
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, 
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü

Sayın Bülent ÖZCAN

Ministry of Foreign Affairs, Director-General 
for Financial Cooperation and Project 
Implementation, Directorate for EU Affairs
Mr. Bülent ÖZCAN

1) Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye sağlanan Katılım 
Öncesi AB Mali Yardım Aracı (IPA) ile ilgili okurlarımıza 
bilgi verir misiniz?

IPA fonları, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için 
gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. 
Aday ülke statümüzden dolayı AB’nin kısaca IPA 
olarak adlandırılan Katılım Öncesi Fonlarından son 20 
yıldır kesintisiz yararlanıyoruz. Bu fonlar sayesinde 
2002 yılından bu yana toplam 9,2 milyar Avro hibeyle 
vatandaşlarımızın hayatına her alanına dokunan binlerce 
proje hayata geçirildi. Bu projeler, AB üyelik sürecimize 
ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin artmasına önemli 
katkılar veriyor.

IPA kapsamında gerçekleşen AB projelerinin etkileri ile 
her an ve her yerde karşılaşmak mümkün; Ankara-İstanbul 
arasında hızlı trenle yolculuk ederken, çocuklarımızı 

1) Could you inform our readers about the Instrument 
for Pre-Accession Assistance (IPA) provided to Türkiye 
by the European Union?

IPA funds are aimed at alignment with the EU acquis 
and building the necessary administrative capacity for 
this alignment. Due to our status as a candidate country, 
we have been benefiting from the EU’s Pre-Accession 
Funds  –  IPA for short  –  for the last 20 years without 
interruption. Thanks to these funds, thousands of 
projects touching every aspect of the lives of our citizens 
have been realized with a total of EUR 9.2 billion in grants 
since 2002. These projects contribute significantly to 
our EU accession process and to increasing the welfare 
of our citizens.

It is possible to encounter the effects of EU projects 
implemented under the IPA at any time and anywhere; 

okul öncesi eğitime yazdırırken, iş yerlerinde emniyetli 
ekipmanlar kullanırken, çiftlik hayvanları ile en yakın 
dostlarımız olan evcil hayvanlarımızın aşılanmasında, 
kadınlar tarafından kurulan işletmelerin arka planında, 
AB fonlarıyla hayata geçirilmiş projelerle karşılaşıyoruz. 

AB 7 yıllık dönemlerde bütçeleme yapıyor. 2021-2027 
bütçe döneminde uygulanacak IPA III kapsamındaki 
fonların ülkemiz öncelikleri doğrultusunda en verimli 
şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarımıza ilgili 
Bakanlıklarımızla eşgüdüm içerisinde yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz.

2) Türkiye’nin çalışmaları düşünüldüğünde IPA 
kullanımında bugün geldiğimiz noktayı nasıl 
değerlendirirsiniz?

IPA fonları ile çevreden ulaştırmaya, rekabetçilikten 
istihdama, sivil toplumdan yargıya bütün sektörlerde 
birçok proje başarıyla hayata geçirildi. Söz konusu 
projeler kapsamında, AB müktesebatının ulusal 
mevzuata aktarımı ve uygulanması noktasında kamu 
kurumlarımızın kapasitesi de önemli ölçüde arttı. Özellikle, 
çok yıllı Operasyonel Programların uygulamasından 
sorumlu olan “Ulaştırma ve Altyapı”, “Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği”, “Sanayi ve Teknoloji” ile “Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik” Bakanlıklarımızda ciddi bir tecrübe 
ve bilgi birikimi oluştu. Bu birikimle elde edilen kurumsal 
kapasitenin önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. 

Kurumsal kapasitede yaşanan bu gelişim saydığım 
kurumlarımızla da sınırlı değil. Bildiğiniz gibi IPA 
fonlarından toplam 11 sektörde yararlanıyoruz. Bu 
bakanlıklarımıza yıllık programlardan sorumlu kurum ve 
kuruluşlarımız ile IPA Kırsal Kalkınma Programını yürüten 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 
yereldeki yapılanmasını da eklediğimizde, IPA sisteminin 
tamamında 2000’e yakın sayıda uzman personelin 
çalışmakta olduğunu ve ortalama iş tecrübelerinin 
10 yıla yaklaştığını görüyoruz. Böyle bir kapasitenin 
kamu sistemimiz içerisinde yıllar içerisinde oluşturulup 
korunabilmiş olması oldukça değerli.

3) Erasmus+ da yine birçok gencin ufkunu genişleten, 
vizyonunu destekleyen bir program. Bu bağlamda ne 
noktadayız?

Türkiye, AB’nin eğitim, gençlik ve spor programı olan 
Erasmus+ programını en başarılı uygulayan ülkeler 
arasında yer alıyor. 2004 yılından bu yana Program 
kapsamında 36 bini aşkın proje 1,4 milyar avro hibe ile 
desteklendi. Bu projelerle, 575 binden fazlası yurt dışında 
olmak üzere yaklaşık 750 bin kişi staj, eğitim, öğretim, 
gönüllülük ve iş birliği faaliyetlerinden faydalandı.

Desteklenen projeler ile her yıl yaklaşık 20.000’i 
yükseköğretim programı öğrenci ve personeli olmak 
üzere yaklaşık 60.000 kişi yurt dışındaki staj, öğrenim, 
gönüllülük, iş birlikleri kapsamındaki hareketlilikler, kurslar 
ve benzeri faaliyetlerden yararlanıyor.

we come across EU-funded projects when we travel on 
the high-speed train between Ankara and İstanbul, when 
we enroll our children in pre-school education, when we 
use safe equipment in workplaces, when we vaccinate 
farm animals and our closest friends, our pets, and in the 
background of businesses established by women. 

The EU budgets in 7-year cycles. We continue to work 
intensively in coordination with the relevant Ministries 
to ensure that the funds under IPA III, which will be 
implemented in the 2021-2027 budget period, are used 
in the most efficient way in line with the priorities of our 
country.

2) Considering Türkiye’s efforts, how would you 
evaluate the point we have reached today in the use of 
IPA?

With IPA funds, many projects have been successfully 
implemented in all sectors from environment to 
transport, competitiveness to employment, civil society 
to judiciary. These projects have significantly increased 
the capacity of our public institutions to transpose and 
implement the EU acquis into national legislation. In 
particular, the Ministries of “Transport and Infrastructure”, 
“Environment, Urbanization and Climate Change”, 
“Industry and Technology” and “Labour and Social 
Security”, which are responsible for the implementation 
of multi-annual Operational Programs, have accumulated 
significant experience and knowledge. I think that the 
institutional capacity gained through this accumulation 
is an important achievement. 

This development in institutional capacity is not limited to 
the institutions I have mentioned. As you know, we benefit 
from IPA funds in 11 sectors in total. When we add to 
these Ministries the institutions and agencies responsible 
for annual programs and the local organization of the 
Agriculture and Rural Development Support Institution, 
which implements the IPA Rural Development Program, 
we see that there are nearly 2000 expert staff working in 
the entire IPA system and their average work experience 
is close to 10 years. It is very valuable that such a capacity 
has been built and maintained in our public system over 
the years.

3) Erasmus+ is a program that broadens the horizons 
and supports the vision of many young people. Where 
do we stand in terms of this program?

Türkiye is among the most successful implementers 
of Erasmus+, the EU’s education, youth and sports 
program. Since 2004, more than 36 thousand projects 
have been supported with EUR 1.4 billion of grants under 
the Program. Through these projects, approximately 
750 thousand people, more than 575 thousand of them 
abroad, benefited from internship, education, training, 
volunteering and cooperation activities.

With the supported projects, approximately 60,000 
people, including approximately 20,000 students 
and staff of higher education programs, benefit from 
internship, study, volunteering, mobility within the 
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Erasmus+ çağrıları ülke çağrıları ve merkezi çağrılar 
(Brüksel merkezli) olarak 2 yöntemle yapılıyor. Ülke 
çağrıları kapsamında, tüm Avrupa’da 2014-2020 
yılları arasında Erasmus+ Programı projelerine yapılan 
başvuruların %19’unun ülkemizden yapıldı. Ülkemiz, 
33 Program Ülkesi arasında en çok başvuru alan ülke 
konumunda. Tüm Avrupa’da 2014-2020 yılları arasında 
kabul edilen Erasmus+ projelerinin yaklaşık %7’si 
Türkiye’den. Bu rakamla ülkemiz, en fazla proje kabul 
edilen ülkelerde 4. sırada yer alıyor.

Program, 2021-2027 döneminde 28,4 milyar avro bütçe 
ile Avrupa çapında 10 milyondan fazla kişiye yurtdışında 
eğitim, öğretim ve deneyim kazanma fırsatı sunmaya 
devam ediyor. Bu yeni dönemde, AB fonlarına bütüncül 
yaklaşım çerçevesinde, özellikle merkezi çağrılara 
yönelik ilgiyi artırmayı istiyoruz. Bu bağlamda, kamu 
kurumlarımızın faaliyet alanlarına giren sektörlerde 
özellikle mesleki eğitim alanındaki çağrıları yakından 
takip etmesinin önemli olduğunu değerlendiriyorum.

4) Sosyal girişimcilik önemli bir anahtar kavram. Bu 
konuyu AB ve Türkiye ilişkileri ve ortak çalışmalar 
bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?

Sosyal girişimcilik, toplumsal ihtiyaçların 
karşılanmasına ve artan işsizliğin giderilmesine 
yardımcı olmak amacıyla 1900’lerin sonlarında ABD 
ve Avrupa’da ortaya çıkan yeni bir iş modeli. 

Ülkemizde son yıllarda ve özellikle gençler ve kadınlar 
arasında sosyal girişimciliğe artan bir ilginin olduğunu 
gözlemliyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinin bu 
ilgiyi daha da pekiştirdiğini söyleyebiliriz, zira sosyal 
sorunların çözümünde hem sivil toplum hem sosyal 
girişimcilik aktörlerinin kilit bir rol oynadığına hep 
birlikte şahit olduk.

Avrupa Birliği Başkanlığı olarak IPA II döneminde 
yürüttüğümüz Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 
altında finanse edilen “Türkiye Sosyal Girişimcilik 
Ağı Projesi” çerçevesinde ulusal ölçekte bir sosyal 
girişimcilik ağı kuruldu. Proje sona erdiği halde ağ 
halen faal bir şekilde çalışmalarına devam ediyor, hatta 

scope of collaborations, courses and similar activities 
abroad every year.

Erasmus+ calls are made in 2 ways: country calls and 
centralized calls (Brussels-based). Within the scope 
of country calls, 19% of the applications for Erasmus+ 
Program projects in the whole Europe between 2014-
2020 were made from our country. Our country has the 
highest number of applicants among the 33 Program 
Countries. Approximately 7% of all Erasmus+ projects 
accepted in Europe between 2014-2020 are from 
Türkiye. With this figure, our country ranks 4th in the 
countries with the highest number of projects accepted.

The program continues to offer more than 10 million 
people across Europe the opportunity to study, train 
and gain experience abroad, with a budget of EUR 
28.4 billion in 2021-2027. In this new period, within 
the framework of a holistic approach to EU funding, 
we want to increase interest in centralized calls in 
particular. In this context, I think it is important for 
our public institutions to closely follow the calls for 
vocational training in the sectors that fall within their 
fields of activity.

4) Social entrepreneurship is a crucial key concept. 
How would you evaluate this theme in the context of 
EU-Türkiye relations and joint work?

Social entrepreneurship is a new business model that 
emerged in the late 1900s in the US and Europe to help 
meet social needs and address rising unemployment. 

We observe that there has been a growing interest 
in social entrepreneurship in our country in recent 
years, especially among young people and women. 
We can say that the pandemic process we are going 
through has further reinforced this interest, as we have 
witnessed together that both civil society and social 
entrepreneurship actors play a key role in solving social 
problems.

A national social entrepreneurship network was 
established within the framework of the “Türkiye Social 
Entrepreneurship Network Project” funded under the 
Partnerships and Networks Grant Scheme implemented 
by the Directorate for EU Affairs during the IPA II term. 
Although the project has come to an end, the network is 
still very much active, even expanding its reach by joining 
international networks. Again, in the grant programs 
we implemented during the IPA II term, we supported 
a large number of projects both on the development of 
social entrepreneurship and directly implemented by 
organizations that can be qualified as social enterprises. 
Thanks to all these efforts, we developed a project with 
a budget of approximately EUR 6 million focusing on 
social entrepreneurship, which will be implemented in 
the IPA III term. With the project titled “Supporting Civil 
Society in Türkiye through Social Entrepreneurship”, we 
aim to increase the sustainability, financial capacity and 
social impact of NGOs and social enterprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Within the scope of the Horizon Europe 
Program-Cluster 5: Energy “Sustainable, Secure 
and Competitive Energy Supply” calls, 6 Turkish 
organizations were awarded a total of EUR 1.8 million 
in grants in 4 different projects, and the good news 
was recently shared with the public. Our country 
achieves remarkable achievements in many successful 
projects. In this context, can we get your views and 
notes on the future of the EU and Türkiye?

The Horizon Europe Program is the world’s largest 
civilian research and innovation program with a budget 
of EUR 95.5 billion.  It appeals to a wide range of people, 
from industrial organizations to startup companies 
working in the field of artificial intelligence technology, 
from municipalities to academics. 

Consequently, the program offers a wealth of 
opportunities for stakeholders in Türkiye. To this end, 
we, as the Directorate for EU Affairs and TÜBİTAK 
(Scientific and Technological Research Institution of 
Türkiye), the executing organization of the program, 
had already started our preparatory work before we 
officially joined the Horizon Europe Program. We made 
efforts to better explain the Horizon Europe Program 
to the private sector, public institutions and academia 
by organizing many activities such as awareness raising 
events, training programs, one-to-one meetings with 
sector representatives and call promotions. 

uluslararası ağlara dahil olarak etki çapını giderek 
genişletiyor. Yine IPA II döneminde uyguladığımız 
hibe programlarında gerek sosyal girişimciliğin 
geliştirilmesini konu alan gerekse doğrudan kendisi 
sosyal girişim olarak nitelendirilebilecek kuruluşların 
uyguladığı çok sayıda projeye destek verdik. 

Tüm bu çalışmalar neticesinde, IPA III döneminde 
uygulanmak üzere sosyal girişimcilik konusunu 
odağına alan yaklaşık 6 milyon Avro bütçeli bir 
proje geliştirdik. “Türkiye’de Sivil Toplumun Sosyal 
Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi” başlıklı proje 
ile temel olarak STK’ların ve sosyal girişimlerin 
sürdürülebilirliğini, finansal kapasitesini ve sosyal 
etkisini artırmayı hedefliyoruz. 

5) Ufuk Avrupa Programı Küme 5 Enerji Alanı 
“Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı” 
çağrıları kapsamında 6 Türk kuruluşu 4 farklı projede 
toplam 1.8M € hibe almaya hak kazandı, yakın 
zamanda güzel haber kamuyla paylaşıldı. Ülkemiz 
birçok başarılı projede dikkat çekici başarılar 
gösteriyor. Bu bağlamda AB ve Türkiye’nin geleceği 
noktasında görüşlerinizi, notlarınızı alabilir miyiz?

Ufuk Avrupa Programı 95,5 milyar Avro bütçesiyle 
dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilik programı.  
Sanayi kuruluşlarından, yapay zeka teknolojisi 
alanında çalışmalar yürüten girişim şirketlerine, 
belediyelerden akademisyenlere çok geniş bir kesime 
hitap ediyor. 

Haliyle, program kapsamında ülkemizdeki paydaşlar 
için de bir o kadar zengin fırsatlar sunuluyor. Bu 
doğrultuda AB Başkanlığı ve programın yürütücü 
kuruluşu olan TÜBİTAK olarak bizler de hazırlık 
çalışmalarımıza henüz Ufuk Avrupa Programına 
resmen katılım sağlamadan başlamıştık. 
Farkındalık artırma etkinlikleri, eğitim programları, 
sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler, çağrı 
tanıtımları gibi pek çok etkinlik gerçekleştirerek, Ufuk 
Avrupa Programını özel sektör, kamu kuruluşlarımız 
ve akademi dünyamıza daha iyi anlatmak için çaba 
sarf ettik. 



24 25

ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI
SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR TRANSPORT

At this point, we are beginning to reap the fruits of this 
effort. The success achieved in the “Sustainable, Secure 
and Competitive Energy Supply” calls you mentioned is 
just one of these examples. Again, within the scope of 
the European Research Council (ERC) calls supporting 
researchers and groundbreaking projects, 8 of our 
researchers were entitled to approximately EUR 16.2 
million in support, making 2021 the most successful year 
in the ERC field for our country. 

Under the “Global Challenges and Industrial 
Competitiveness” component of Horizon Europe, there 
are 6 clusters covering a wide range of areas from 
transport, environment, agriculture to digitalization. I 
believe that closely monitoring the calls opened in these 
clusters by the IPA units of our Ministries and applying 
to the appropriate ones will significantly increase our 
success in the program.

We have launched a study on how our Ministries can 
benefit more from Horizon Europe. We piloted this 
work with the units of the Ministry of Transport and 
Infrastructure. I would like to thank your Ministry for its 
cooperation, and I hope that our work will be extended 
to other institutions. 

6) Smart cities are one of the most important themes 
on the agenda of the world and Türkiye. The world is 
trying to shape a new future with smart cities and smart 
transport. In this context, how would you evaluate the 
efforts in our country? 

Smart cities and smart transport are rapidly becoming 
part of our daily lives, offering clues on how smart 
solutions can improve the quality of life in our cities. To 
this end, making our cities and modes of transport smart 
is our common goal together with the European Union.

As you know, green and digital transformation are the 
top priorities of the European Union. In this context, 
smart cities and smart transport are at the intersection 
of green and digital transformation. Consequently, 
especially within the scope of European Union 
Programs, large-scale and diverse support is provided 
for these areas. 

In recent years, we have worked closely with our 
municipalities and the Union of Municipalities of Türkiye 
on smart cities. We have also witnessed that the capacity 
and interest of our municipalities in smart cities is 
increasing rapidly every year. For example, 22 provinces 
and districts applied for the 100 Climate Neutral and 
Smart Cities Mission, published by the European Union, 
which will provide financial and technical support to 100 
selected European cities to become climate neutral by 
2030. The provinces of İstanbul and İzmir were eligible 
for support under the call.  

Smart transport is in an important position due to the 
transport sector’s share in carbon emissions. Especially 
within the framework of Horizon Europe Program-
Cluster 5, dozens of calls are being opened in areas 
such as increasing the use of artificial intelligence in 
the transport sector, integrating multi-modal transport 

Geldiğimiz noktada bu gayretimizin meyvelerini 
toplamaya başlıyoruz. Bahsettiğiniz “Sürdürülebilir, 
Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı” çağrılarında 
yakalanan başarı yalnızca bu örneklerden bir tanesi. 
Yine, araştırmacıları ve çığır açıcı projeleri destekleyen 
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) çağrıları kapsamında 
8 araştırmacımız yaklaşık 16,2 milyon avro desteğe hak 
kazanarak 2021 yılının ülkemiz adına ERC alanındaki en 
başarılı yıl olmasını sağladı. 

Ufuk Avrupa’nın “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel 
Rekabet” bileşeni altında, ulaştırmadan, çevreye, tarımdan 
dijitalleşmeye çok geniş bir alanı kapsayan 6 küme yer 
alıyor. Bu kümelerde açılan çağrıların Bakanlıklarımızın 
IPA birimlerince yakından takip edilerek uygun olanlarına 
başvuru yapılmasının programdaki başarımızı önemli 
ölçüde artıracağına inanıyorum.

Bakanlıklarımızın Ufuk Avrupa’dan daha fazla 
yararlanmasına ilişkin bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın 
pilot uygulamasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 
birimleri ile gerçekleştirdik. Bu noktadaki işbirliğinden 
dolayı Bakanlığınıza teşekkür ediyor, çalışmamızın diğer 
kurumlarımıza da yaygınlaşmasını diliyorum. 

6) Akıllı şehirler yine dünya ve Türkiye gündeinin 
en önemli konularının başında geliyor. Dünya akıllı 
şehirlerle, akıllı ulaşımla yeni bir gelecek çizmeye 
çalışıyor. Bu bağlamda ülkemizdeki çalışmaları nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Akıllı şehirler ve akıllı ulaşım hızla günlük hayatımızın 
içine girerek, akılcı çözümlerin şehirlerimizin yaşam 
kalitesini nasıl artıracağına yönelik ipuçları sunuyor. 
Bu doğrultuda, şehirlerimizin ve ulaşım modlarının 
akıllı hale getirilmesi, Avrupa Birliğiyle birlikte ortak 
hedefimiz.

Malumunuz olduğu üzere yeşil ve dijital dönüşüm 
Avrupa Birliğinin en temel öncelikleri. Bu kapsamda 
akıllı şehirler ve akıllı ulaşım ise yeşil ve dijital 
dönüşümün kesişim kümesinde yer alıyor. Haliyle, 
özellikle Avrupa Birliği Programları kapsamında bu 
alanlara yönelik büyük ölçekli ve çeşitli niteliklerde 
destekler sunuluyor. 

Akıllı şehirler kapsamında son yıllarda belediyelerimizle 
ve Türkiye Belediyeler Birliğiyle birlikte sıkı çalışmalar 
yürüttük. Belediyelerimizin de akıllı şehirlere ilişkin 
kapasitesinin ve ilgisinin her geçen yıl hızla arttığını 
deneyimledik. Örneğin, Avrupa Birliği tarafından 
yayımlanan ve seçilecek 100 Avrupa şehrine, 2030’a 
kadar iklim nötr hale dönüşebilmeleri için gerek 
finansal gerek teknik destekler sunulacak 100 İklim 
Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonuna 22 il ve ilçemiz 
başvuru yaptı. İstanbul ve İzmir illerimiz ise çağrı 
kapsamında desteklenmeye hak kazandılar.  

Akıllı ulaşım ise ulaşım sektörünün karbon salınımındaki 
payı nedeniyle önemli bir konumda yer alıyor.  Özellikle 
Ufuk Avrupa Programı Küme 5 çerçevesinde, yapay 
zekanın ulaşım sektöründe kullanımının artırılması, 
çok modlu ulaşım sistemlerinin entegresi, ulaşım 
sektörünün önemli bir kısmını oluşturan lojistik 
sektörünün akıllı dönüşümünün hızlandırılması, 
akıllı ulaşımın güvenli ulaşımla bütünleştirilmesi gibi 
alanlarda onlarca çağrı açılıyor. Bu çağrılar, sanayi 
kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve yenilikçi KOBİ 
ve start-uplarımız için önemli fon fırsatları sunuyor.
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7) USOP çatısı altında yapılan çalışmalara dair görüşlerinizi, programın önemiyle ilgili düşüncelerinizi 
alarak röportajımızı tamamlamak isteriz.

IPA I dönemi Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP) kapsamında “Ankara-İstanbul YHT Projesinin 
Köseköy-Gebze Kesimi”, “Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı” ve “Samsun-Kalın Demiryolu Hattı” 
projeleri başarıyla hayata geçirildi. 

IPA II dönemi Ulaştırma Sektör Operasyonel Programı (USOP) kapsamında ise AB’nin tek seferde bir aday 
ülkeye sağladığı en büyük hibe kullanılarak “Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi 
İnşası Projesi” icra edilmekte. Söz konusu demiryolu projeleri ülkemiz ekonomisine gerek yolcu gerekse 
yük taşımacılığı bağlamında ciddi katkılar sağlayacak. 

IPA II dönemi USOP kapsamında ayrıca, ülkemizin AB müktesebatına uyum sağlaması ve uygulama 
kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli projeler de uygulanmakta. Bununla birlikte, “Sürdürülebilir 
Kentsel Hareketlilik Planlarının” hazırlanması ve uygulanması noktasında tüm şehirlerimiz için örnek 
teşkil edecek projeler hayata geçirilecek. Bir diğer önemli alan olan “akıllı ulaşım sistemlerinin tesisi ve 
yaygınlaştırılması” konusunda da çalışmalara devam ediliyor. 

Kısaca özetlemek gerekirse, USOP çatısı altında yapılan projelerden elde edilecek kazanımların ülkemiz 
ekonomisine ve insanımızın yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı aşikar. 

Bu noktada, USOP Program Otoritesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı şimdiye kadar gerçekleştirilen 
başarılı çalışmalar için kutluyorum. Bakanlığınızın IPA fonlarının yönetimi konusundaki kurumsal 
kapasitesinin artarak devam edeceğini umuyor ve başarılarının devamını diliyorum.  

systems, accelerating the smart transformation of the logistics sector, which constitutes an important part of 
the transport sector, and integrating smart transport with safe transport. These calls offer important funding 
opportunities for our industrial organizations, local governments and innovative SMEs and start-ups. 

7) We would like to conclude our interview with your views on the work carried out under the umbrella of 
USOP and your thoughts on the importance of the program.

Under the Sectoral Operational Programme for Transport (USOP) of IPA I, the projects of “Köseköy-Gebze 
Section of Ankara-İstanbul HSR Project”, “Irmak-Karabük-Zonguldak Railway Line” and “Samsun-Kalın Railway 
Line” were successfully implemented. 

Within the scope of the Sectoral Operational Programme for Transport (USOP) of IPA II, on the other hand, 
the “Halkalı -Kapıkule Railway Line Çerkezköy-Kapıkule Section Construction Project” is being implemented 
using the largest grant provided by the EU to a candidate country at one time. These railway projects will make 
significant contributions to our country’s economy in terms of both passenger and freight transport. 

Under the IPA II term USOP, important projects are also being implemented to increase Türkiye’s capacity to 
align with and implement the EU acquis. In addition, projects that will set an example for all our cities in the 
preparation and implementation of “Sustainable Urban Mobility Plans” will be realized. Work is also underway in 
another important area, namely “the establishment and dissemination of intelligent transport systems”. 

To summarize briefly, it is obvious that the gains to be obtained from the projects carried out under USOP will 
make significant contributions to the economy of our country and the improvement of the quality of life of our 
people. 

At this point, I congratulate the Ministry of Transport and Infrastructure, the USOP Programme Authority, for the 
successful work carried out so far. I hope that the institutional capacity of your Ministry in the management of IPA 
funds will continue to increase, and I wish you continued success.  
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#USOPontheway VISITS ALL FOUR 
CORNERS OF TÜRKIYE!

Implemented in cooperation with the European Union, 
USOP is the main programme for the dozens of projects 
undertaken in the transport sector in Türkiye. Various 
campaigns are designed to raise awareness on this 
extremely important programme. Since activities could be 
carried out indoors during the pandemic that has affected 
the entire world, a mobile publicity center that can travel to 
different provinces in Türkiye where USOP is implemented 
has been designed from the perspective of outdoor 
promotion.  

Our USOP mobile publicity center started its first mission in 
the Thrace region as the publicity office of the Construction 
of Halkalı-Kapıkule Railway Line Çerkezköy-Kapıkule 
(ÇE-KA) Section Project, the infrastructure project with 
the largest budget that is supported by the European 
Union outside its borders. It reached out to the people 
of the region, explaining both ÇE-KA and the USOP-EU 
cooperation. Our publicity campaign, which started in 
August 2021 and will last until June 2023, is called “#USOP 
on the Road”. As the name suggests, the mobile publicity 
vehicle has the capacity to move from one place to another, 
acting as a giant billboard in the places where it stops, 
thereby increasing the visibility of the programme, the 
projects and the EU. 

Other publicity campaigns have been and will continue to be 
integrated into this ongoing main campaign. USOP not only 
takes part in the most prestigious events in the transport 
sector in Türkiye, but also carries out sub-promotional 
campaigns such as career fairs, school information 
campaigns, and promotion of projects including sustainable 
urban mobility plans. In these efforts, the EU-Türkiye 
cooperation is explained, information about the projects 
and their output is provided and questions are answered 
through face-to-face meetings and communication with 
different target groups all over Türkiye. We continue to 
reach hundreds of thousands of people through our mobile 
publicity center, which is open every day of the week, and 
through our social media campaigns. 

Reflections 
from USOP

#USOPYOLLARDA TÜRKİYE’NİN 
DÖRT BİR YANINDA!

USOP, Türkiye’deki ulaşım sektöründe Avrupa 
Birliği ile iş birliği içinde gerçekleştirilen onlarca 
projenin ana programıdır. Son derece önemli olun bu 
program hakkındaki farkındalığı artırmak için farklı 
kampanyalar tasarlamaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan pandemi sırasında kapalı alanlarda faaliyetler 
yapılamayacağı için açık alanda tanıtım bakış açısıyla 
yola çıkılarak, hareket kabiliyeti olan ve Türkiye’de 
USOP’un uygulandığı farklı illere gidebilecek bir mobil 
tanıtım merkezi kurgulanmıştır.  

USOP mobil tanıtım merkezimiz, Avrupa Birliği’nin 
sınırları dışında desteklemiş olduğu en büyük bütçeli 
altyapı projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu 
Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşası (ÇE-KA) 
Projesi’nin tanıtım ofisi olarak ilk görevine Trakya 
bölgesinde başladı. Yöre halkının ayağına giderek 
gerek ÇE-KA gerekse USOP ile AB iş birliğini anlattı. 
Ağustos 2021 başlayan ve Haziran 2023’e kadar 
sürecek olan tanıtım kampanamız adı “#USOP 
Yollarda” olarak belirlendi. Adı üstünde bir yerden bir 
yere hareket etme kapasitesine sahip mobil tanıtım 
aracı durduğu yerlerde de dev bir billboard görevi 
görmekte ve bu sayede programın, projelerin ve de 
AB’nin görünürlüğünü artırmaktadır. 

Devam etmekte olan bu ana kampanyaya daha sonra 
farklı tanıtım kampanyaları da entegre edildi ve 
edilmeye de devam edecek. USOP hem Türkiye’deki 
ulaştırma sektöründeki en prestijli etkinliklerde yer 
almakta hem de kariyer fuarları, okul bilgilendirme, 
sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını içeren 
projelerin tanıtılması gibi alt tanıtım kampanyalarına 
da imza atmaktadır. Bu sayede tüm Türkiye’ye 
yayılarak farklı hedef kitleleriyle yüz yüze buluşup 
iletişim kurarak AB-Türkiye arasındaki iş birlikleri 
anlatılmakta, yapılan projeler ve çıktıları hakkında bilgi 
verilmekte ve gelen sorular yanıtlanmaktadır. Haftanın 
her günü açık olan mobil tanıtım merkezimiz ve buna 
ek olarak yaptığımız sosyal medya kampanyaları ile 
yüzbinlerce kişiye ulaşmaya devam ediyoruz. 

USOP’tan 
Yansımalar

Mobil tanıtım merkezimiz  Mayıs ve Haziran 2022 
süresince Ankara ve Trakya Bölgesi’ndeki okullarda 
çocuklarla ve gençlerle buluştu! Geleceğe yatırım 
yaparak projemizin ana hedeflerine odağında olan 
çocuk ve gençlerimizle bir araya geldik. 
  
#USOPYollarda Okul Bilgilendirme Kampanyamız 
kapsamında 6-17 yaşları arasındaki öğrencilerimize 
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin el ele vererek yaptığı 
projeleri anlattık, onları ÇE-KA (Çerkezköy – Kapıkule) 
hızlı tren projesi projemiz hakkında bilgilendirdik.   
  
Kampanyamızda öğrencilere, tüm dünyada sıkça 
kullanılmaya başlanan çevre dostu ulaşım modları, 
hareketlilik, Akıllı Ulaşım Sistemleri, sürdürülebilirlik, 
erişilebilirlik, sürdürülebilir kentsel ulaşım planları 
(SKUp) gibi yeni kavramları aktardık. 2022-2023 
yılında da okul bilgilendirme kampanyamız mobil 
tanıtım merkeziminiz ulaşabildiği Türkiye’nin farklı 
illerinde yer alacak. 

Our mobile publicity center met with children and young 
people in schools in Ankara and Thrace Region during May 
and June 2022! By investing in the future, we came together 
with children and young people who are at the center of the 
main goals of our project. 
  
#USOPontheroad Within the scope of our School 
Information Campaign, we explained students between 
the ages of 6-17 the projects that the European Union (EU) 
and Türkiye are implementing together and informed them 
about our ÇE-KA (Çerkezköy-Kapıkule) high speed train 
project.   
  
In our campaign, we introduced students to new concepts 
such as environmentally friendly modes of transport, 
mobility, Intelligent Transport Systems, sustainability, 
accessibility, and sustainable urban transport plans (SUTPs), 
which are now becoming quite popular all over the world. In 
2022-2023, our school information campaign will take place 
in different provinces of Türkiye where our mobile publicity 
center can reach. 
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Halkalı – Kapıkule Demir Yolu Hattı, 
Çerkezköy-Kapıkule (ÇE-KA) Kesimi 
İnşası Projesinin “İlk Ray Kaynak” 
Töreninden Notlar

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP)’nın 
en büyük projesi olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı 
Çerkezköy-Kapıkule (ÇE-KA) Kesimi İnşası’nda, “İlk Ray 
Kaynak” töreni 8 Haziran 2022 günü gerçekleştirildi. 

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil 
Karaismailoğlu, AB Komisyonu Avrupa Genişleme ve 
Komşuluk Genel Müdürlüğü Türkiye’den Sorumlu Müdürü 
Henrike Trautmann, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, TCDD 
Genel Müdürü Metin Akbaş, Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürü Yalçın Eyigün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program 
Otoritesi Başkanımız Burak Aykan, Avrupa Birliği 
Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü 
Bülent Özcan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan 
Pezük, yüklenici firma temsilcileri, medya ve davetliler 
katıldı.

Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun Avrupa 
bağlantısını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu 
Hattı’nın ilk ray kaynak töreninde konuşan TCDD Genel 
Müdür Vekili Metin Akbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan 
projenin önemine değindiler. 

AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikaları ve Genişleme 
Müzakereleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili 
Henrike Trautmann ise konuşmasında projenin Türkiye 
için yaratacağı tahmin edilen 1.7 milyar Avro ekonomik 
ve sosyal katkının yanı sıra AB Yeşil Mutabakatı’nın 
ve insanlığın iletişimini kolaylaştırmayı amaçlayan AB 
Küresel Geçit Girişimi’nin de somut bir örneği oluşuna 
vurgu yaptı.

Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu konuşmasında, 
tamamlandığında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yük 
ve yolcu taşımacılığında kapasite artışına imkân verecek 
ÇE-KA projesinin ilk ray kaynak töreni için bir araya 
gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Notes from the “First Rail Welding” 
Ceremony of the Construction Project of 
Çerkezköy-Kapıkule (ÇE-KA) Section of 
Halkalı-Kapıkule Railway Line

The “First Rail Welding” ceremony of the Construction Project 
of Çerkezköy-Kapıkule (ÇE-KA) Section of Halkalı-Kapıkule 
Railway Line, the largest project of the Sectoral Operational 
Programme for Transport (USOP), was held on June 8, 2022. 

The ceremony was attended by Adil Karaismailoğlu, Minister 
of Transport and Infrastructure; Henrike Trautmann, Acting 
Director of Türkiye at EU Commission’s Directorate-General 
for Neighbourhood and Enlargement Negotiations; Hüseyin 
Kürşat Kırbıyık, Governor of Edirne; Enver İskurt, Deputy 
Minister of Transport and Infrastructure; Metin Akbaş, Director-
General of Turkish Railways (TCDD); Yalçın Eyigün, Director-
General of Infrastructure Investments; Burak Aykan, Director-
General for European Union Affairs and Foreign Relations 
of the Ministry of Transport and Infrastructure and Head of 
Programme Authority; Bülent Özcan, Director-General for 
Financial Cooperation and Project Implementation of the 
Directorate of EU Affairs; Hasan Pezük ,Director-General of 
TCDD Taşımacılık A.Ş., as well as  representatives of contractor 
companies, press and guests.

Speaking at the first rail welding ceremony of the Çerkezköy-
Kapıkule Railway Line, which forms the European connection 
of the Iron Silk Road from London to Beijing, Metin Akbaş, 
Deputy Director-General of Turkish Railways and Burak Aykan, 
Director-General for European Union Affairs and Foreign 
Relations of the Ministry of Transport and Infrastructure 
emphasized the importance of the project. 

In her speech, Henrike Trautmann, Acting Director of Türkiye 
at EU Commission’s Directorate-General for Neighbourhood 
and Enlargement Negotiations underlined the estimated EUR 
1.7 billion economic and social contribution of the project for 
Türkiye, as well as the fact that it is a concrete example of the 
EU Green Deal and the EU Global Gateway Initiative, which 
aims to facilitate the interaction of humanity.

In his speech, Minister Adil Karaismailoğlu said that he was 
pleased to come together for the first rail welding ceremony 
of the ÇE-KA project, which, when completed, will enable an 
increase in the capacity of freight and passenger transport 
between the European Union and Türkiye.
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Proje tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik güzergâhta çift 
hatlı, 200 km/saat hızında yolcu ve yük taşımanın mümkün olacağını vurgulayan 
Bakan Karaismailoğlu, “Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul’u hızlı 
tren ağına bağlayacak proje hizmete alındığında, Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat 
süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 3 saat 30 dakikaya 
düşecek.” diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, devlet aklı ile planlı, gerçekçi ve kararlı 
bir vizyona bağlı kalarak yatırımları şekillendirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve Trautmann birlikte raya kaynak yapma 
işlemini gerçekleştirdiler. Avrupa Birliği’nin 275 milyon avro fon sağladığı ve toplam 
bütçesi 553 milyon avro olan Çerkezköy- Kapıkule (ÇE-KA) projesiyle toplam 153 km’lik 
çift hat demir yolu döşeniyor. Bu hattın 10 milyon yolcu ve 3,6 milyon ton da yük 
kapasitesine ulaşması hedefleniyor. 

Kapıkule
Edirne

İstasyonu

Lüleburgaz
İstasyonu

Çerkezköy
İstasyonu

Halkalı
İstasyonu

Çatalca
İstasyonu

Babaeski
İstasyonu

Büyükkarıştıran
İstasyonu

Minister Karaismailoğlu emphasized that when the project is completed, it will be possible to 
carry passengers and freight at a speed of 200 km/hour on the 229-kilometer route between 
Halkalı-Kapıkule, and went on to add, “When the project, which will connect Bulgaria, Edirne, 
Kırklareli and Tekirdağ to Istanbul with the high-speed train network, is put into service, the 
duration of travel by train between Halkalı-Kapıkule will decrease from 4 hours to 1 hour and 
30 minutes, and the duration of freight transport will decrease from 6.5 hours to 3 hours and 
30 minutes.” Minister Karaismailoğlu stated that they shape investments by adhering to a 
planned, realistic and decisive vision with state wisdom.

After the speeches, Minister Karaismailoğlu and Trautmann performed the welding of the rail 
together. The Çerkezköy-Kapıkule (ÇE-KA) project, with a total budget of EUR 553 million, EUR 
275 million of which is funded by the European Union, will lay a total of 153 km of double-
track railway. This line is expected to reach a capacity of 10 million passengers and 3.6 million 
tons of freight. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğünün ana faydalanıcısı olduğu, AB-Türkiye Mali 
İşbirliği (IPA) kapsamında yürütülen ve kısa adı ATLAS olan 
“AB Mevzuatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma 
Mevzuatının Analizi (Analysis of the Transport Legislation 
of Türkiye in the Process of Harmonisation with the EU 
Acquis)” Projesi önemli bir proje olarak hayata geçiriliyor. 
Atlas Projesi, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının 
4. Eylemi olan “Müktesebat Uyumu ve Avrupa Birliği (AB) 
Entegrasyonu”nun altındaki “Müktesebatın uygulanması 
için mevzuatın uyumlu hale getirilmesi” faaliyeti 
kapsamında gerçekleştiriliyor.

27 ay sürecek proje ile Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında 
ulaşılan son durumun genel bir değerlendirmesine 
dayalı olarak, Türkiye’nin ulaştırma mevzuatı ile AB 
müktesebatının karşılaştırılarak aradaki farklılıkların tespit 
edilmesi ve yapılması gereken hukuki düzenlemelere ilişkin 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Proje kapsamında yapılacak faaliyetleri 
sıralamak gerekirse:
– Türkiye’de ve AB’de yürürlükte olan ulaştırma mevzuatının 
dökümünün çıkarılması,
– Türkiye’nin ve AB’nin ulaştırma mevzuatlarının 
karşılaştırılarak boşluk analizi yapılması,
– AB mevzuatına tam uyum için yapılması gereken 
eylemlerin değerlendirilmesi ve boşlukların doldurulması,
- Düzenleyici Etki Analizlerinin hazırlanması,
– Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması.

Projenin Türk taşımacılık ve ulaşım alanlarına etki boyutu 
son derecek yüksek olacak. Tüm milli mevzuat (kanun, 
tüzük, yönetmelik vb.) masaya yatırılarak, AB mevzuatları 
ile karşılaştırılacak, Türk ve AB mevzuatları arasındaki 
farklılıklar ve boşluklar tespit edilecek, bunların birbirine 
uyumlu hale getirilmesi için neler yapılması gerektiği 
değerlendirilecek, ulaştırma sektörümüze etkileri 
değerlendirilecek ve ardından bir strateji ve eylem planı 
hazırlanacak.

Bu çerçevede ATLAS projesi ulaşım sektörümüz açısından 
büyük önem arz ediyor. 

The “Analysis of the Transport Legislation of Türkiye in the 
Process of Harmonization with the EU Acquis” Project, 
which is carried out within the scope of the EU-Türkiye 
Financial Cooperation (IPA) and of which the Ministry 
of Transport and Infrastructure, Directorate General for 
EU and Foreign Affairs is the main beneficiary, is being 
implemented as a crucial effort. 

The Atlas Project is carried out within the scope of the activity 
“Harmonization of legislation for the implementation of the 
acquis” under Action 4 “Harmonization with the Acquis 
and European Union (EU) Integration” of the Sectoral 
Operational Programme for Transport.

The 27-month project aims to compare Türkiye’s transport 
legislation with the EU acquis, identify the differences 
and prepare a Strategy Document and Action Plan for 
the necessary legal arrangements based on an overall 
assessment of the current state in the EU harmonization 
process.

In this framework, the activities to be carried out within the 
scope of the Project are:

–  A breakdown of the transport legislation in force in 
Türkiye and the EU,
–  Gap analysis by comparing the transport legislation of 
Türkiye and the EU,
–  Assessment of actions to be taken for full harmonization 
with EU legislation and filling the gaps,
–  Preparation of Regulatory Impact Analyses,
–  Preparation of a Strategy Document and Action Plan.

The project will have major impact on the Turkish transport 
and freight sectors. All national legislation (laws, by-laws, 
regulations, etc.) will be studied and compared with EU 
legislation, differences and gaps between Turkish and EU 
legislation will be identified, assessments will be made on 
the actions to be taken to harmonize the two legislations, 
their impact on our transport sector will be evaluated and 
then a strategy and action plan will be prepared.

In this context, the ATLAS project is of great importance for 
our transport sector. 

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde 
Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının 
Analizi (ATLAS) Projesi

Analysis of the Transport Legislation 
of Türkiye in the Process of 
Harmonization with the EU Acquis 
(ATLAS) Project
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Önemli Bir Adım Daha: ATLAS Projesi
Another Important Step: Project ATLAS

AB Mevzuatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin 
Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesinin 
SATIR BAŞLARI

AB Mevzuatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin 
Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesinin 

SATIR BAŞLARI

Atlas Projesi, Ulaştırma Sektörel Operasyonel 
Programının 4. Eylemi olan “Müktesebat Uyumu 
ve Avrupa Birliği (AB) Entegrasyonu”nun altındaki  
“Müktesebatın uygulanması için mevzuatın uyumlu 
hale getirilmesi” faaliyeti kapsamında gerçekleştiriliyor.

Project Atlas is carried out within the scope of  
“harmonizing the legislation for the implementation 
of the acquis” under the 4th Action of the Transport 
Sectoral Operational Programme which is the 
“Harmonization with the Acquis and European Union 
(EU) Integration.”

Genel Hedef Overall Objective

Avrupa standartlarına uygun, rekabetçi, ulaşılabilir 
ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi ile Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve AB’ye 
entegrasyonuna katkıda bulunmak.

To contribute to economic development, social 
development, and EU integration through a 
competitive, accessible, and sustainable transport 
system in Turkey, in line with EU standards.

Amaç Purpose

Proje ile Türkiye’nin ulaştırma mevzuatı ile AB 
müktesebatının karşılaştırılarak aradaki farklılıkların 
tespit edilmesi ve yapılması gereken hukuki 
düzenlemelere ilişkin Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
hazırlanması amaçlanıyor.

The aim of the project is to compare Turkey’s 
transportaJon legislaJon with the EU acquis, idenJfy 
the differences and prepare a Strategy Document and 
AcJon Plan regarding the legal arrangements that 
need to be made.

Projenin Beklenen Sonuçları Expected Project Outcomes 

Türkiye’de ve AB’de yürürlükte olan ulaştırma 
mevzuatının dökümünün çıkarılması,

Türkiye’nin ve AB’nin ulaştırma mevzuatlarının 
karşılaştırılarak boşluk analizi yapılması,

AB mevzuatına tam uyum için yapılması gereken 
eylemlerin değerlendirilmesi ve boşlukların 
doldurulması, 

Düzenleyici Etki Analizlerinin hazırlanması,

Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması.

PreparaIon of a breakdown of the transportaIon 
legislaIon in force in Turkey and the EU,

PreparaIon of a gap analysis by comparing the 
transportaIon legislaIon of Turkey and EU,

EvaluaIng the acIons to be taken for full compliance 
with EU legislaIon and filling in the gaps,

PreparaIon of Regulatory Impact Analysis,

PreparaIon of Strategy Document and AcIon Plan.

Proje Künyesi Project Infortmation

Faydalanıcı Kurum: Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler 
Genel Müdürlüğü
Yüklenici: Hulla&CO Human Dynamics GmbH & CO 
KG, NETİ Danışmanlık Ltd.ŞI ve IPCEU Uluslararası 
Proje Danışmanlığı AŞ Konsorsiyumu 
Sözleşme Tarihi: 18.06.2021
İş Başlama Tarihi: 13.09.2021
Bitiş Tarihi: 13.12.2023 
Sözleşme Bedeli: 3.023.820 €

Beneficiary Institution: Directorate General for EU 
Affairs and Foreign Relations
Contractor: Hulla & CO Human Dynamics GmbH & CO 
KG, NETİ Danışmanlık Ltd.Şti and IPCEU Uluslararası 
Proje Danışmanlığı A.Ş. Consortium 
Date of Contract: 18.06.2021
Starting Date of Work: 13.09.2021
End Date of Work: 13.12.2023 
Contract Amount: 3.023.820 €
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Proje ekibimizin gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı 
saha ziyaretleri, fikir paylaşımı ve olası iş birlikleri 
için düzenlenen toplantılar çalışmalarımızın önemli 
ayaklarından biri olarak büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 
son ziyaretlerden biri İtalya’ya gerçekleştirildi. 

IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program 
Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi 
için Teknik Destek Projesi kapsamında 12-16 Haziran 
tarihlerinde USOP ekibi İtalya’ya çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi. AB Yatırımları Dairemizin personelinden 
oluşan 7 kişilik ekip Roma ve Napoli’de olası iş birliklerini 
ve halihazırda devam eden projeleri incelemek üzere 
yetkililerle görüştü, çalışma ziyaretinde bulundu.

12 Haziran tarihinde yola çıkan ekip, 13 Haziran’da 
İtalya Altyapı ve Mobilite Bakanlığı ile Roma Belediyesi 
yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerin 
ilk yarısında Bakanlık yetkilileri İtalya’daki uygulamalar, 
yürüttükleri ve yürütmekte oldukları projeler ve bu projeler 
aracılığıyla sağladıkları altyapı ve üstyapı yatırımları 
hakkında ekibimizle bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. 
Sonrasında ekibimiz Roma Belediyesi Hareketlilik 
Direktörü Alberto Di Lorenzo ve Dış ilişkiler ve Stratejiler 
Ofisi Müdür Stefano Brinchi tarafından karşılandı. Bu 
görüşmede yetkililer Roma vilayeti içerisindeki tüm 
ulaşımın koordinasyonu ve izlenmesinin sağlandığı Roma 
Hareketlilik Hizmetleri kapsamındaki çalışmalarını ve 
projelerini anlattılar soruları yanıtladılar. Bu iki görüşmede 
de potansiyel iş birlikleri ve iyi uygulamaların Türkiye’ye 
adaptasyonu değerlendirildi.

Çalışma ziyaretinin ikinci gününde İtalya Dış İlişkiler ve 
Uluslararası İş Birliği Bakanlığı, Avrupa ve Uluslararası 
Ticaret Politikaları Genel Müdürlüğü temsilcileri Laura 
Pirino ve Piera Mercuri tarafından karşılanan ekibimiz 
Bakanlık temsilcileri ile IPA programları üzerine görüştü. 
Bu görüşmelerde IPA III dönemi ve IPA III dönemindeki 
çerçeveler ve yeni regülasyonlar üzerinde duruldu. Günün 
ikinci toplantısında ekibimiz ANAS (Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade / Ulusal Otonom Yollar Şirketi) 
Akıllı Yol Programı saha ziyaretini yaptı. Bu ziyarette ANAS 
yetkilileri Smart Road Programme (Akıllı Yol Programı) 
hakkında ekibimize bilgi verdi. Yetkililer, Akıllı Yol Programı 
ile İtalya’daki yol altyapısının modernizasyonu ile dijital 
sistemlerle bu altyapının entegrasyonun gerçekleştirmeyi 
hedeflediklerini aktardılar. Gün sonunda ekibimiz Türkiye 
Büyükelçiliğine nezaket ziyaretinde bulundu.
Çalışma ziyaretinin son gününde ekibimiz Orta Tiren 

USOP EKİBİNDEN İTALYA’YA 
ÇALIŞMA ZİYARETİ 

USOP TEAM PAYS STUDY VISIT TO 
ITALY 

Domestic and international field visits carried out by our 
project team, and meetings organized for exchanging 
ideas and exploring possible collaborations are critical as 
one of the most important pillars of our work. One of the 
most recent visits in this context was made to Italy. 

Within the scope of the Technical Assistance Project for 
Strengthening the Transport Programme Authority and 
End Beneficiaries in the IPA II (2014-2020) Period, the 
USOP team paid a study visit to Italy on June 12-16. A team 
of 7 from the Department of EU Investments met with 
officials and conducted field visits in Rome and Naples 
to explore possible collaborations and examine ongoing 
projects.

Departing on June 12, the team convened with officials 
from the Italian Ministry of Infrastructure and Mobility 
and the Municipality of Rome on June 13. In the first half 
of these meetings, Ministry officials shared their know-
how and experience with our team about the practices 
in Italy, the projects they have implemented so far and 
are currently implementing, and the infrastructure and 
superstructure investments they have secured through 
these projects. Afterwards, our team was welcomed by 
Alberto Di Lorenzo, Mobility Director of the Municipality 
of Rome and Stefano Brinchi, Director of the Foreign 
Relations and Strategies Office. During this meeting, the 
officials explained their work and projects within the 
Rome Mobility Service, which coordinates and monitors 
all transport within the province of Rome, and answered 
questions. In both meetings, potential collaborations and 
adaptation of good practices to Türkiye were discussed.

On the second day of the study visit, our team 
was welcomed by Laura Pirino and Piera Mercuri, 
representatives of the Directorate General for European 
and International Trade Policies of the Italian Ministry 
of Foreign Affairs and International Cooperation, and 
held discussions on IPA programmes with the Ministry 
representatives. These discussions focused on the IPA III 
period and the frameworks and new regulations in the 
said term. In the second meeting of the day, our team 
made a site visit to ANAS (Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade / National Autonomous Roads Corporation) 
Smart Road Programme. During this visit, ANAS officials 
informed our team about the Smart Road Programme. 
The officials indicated that the Smart Road Programme 
aims to modernize the road infrastructure in Italy and 
integrate it with digital systems. At the end of the day, our 
team paid a courtesy visit to the Turkish Embassy.

Denizi Liman Ağı Otoritesi’ne (Port Network of the 
Central Tyrrhenian Sea) saha ziyareti gerçekleştirmek 
için Napoli’ye geçti. Ziyaret süresince yetkililer Liman 
Ağı Otoritesinin işleyişini ekibimiz ile paylaştı. Çalışma 
ziyaretinin tamamlanmasının ardından ekibimiz 16 
Haziran’da Türkiye’ye geri döndü.

Ekibimizin seyahat ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri yeni 
sayılarımızda ve aylık bültenlerimizde paylaşmaya devam 
edeceğiz. 

On the last day of the study visit, our team traveled to 
Naples for a site visit to the Port Network Authority of 
the Central Tyrrhenian Sea. During the visit, the officials 
informed our team on the operation of the Port Network 
Authority. Following the completion of the study visit, 
our team returned to Türkiye on June 16.

We will continue to share information about our team’s 
travels and works in our new issues and monthly 
newsletters. 
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9 MAYIS AVRUPA GÜNÜUmudumuz hep genc
9 MAY EUROPE DAYOur hope stays right
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9 Mayıs Avrupa Günü Nedir?

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

taşı olarak görülmektedir.

1985 yılında Milan’da yapılan Zirve sonrasında 
9 Mayıs’ın, “Avrupa Günü” olarak kutlanılması 

kararı alınmıştır.

Bu tarihten itibaren de her yıl 9 Mayıs Avrupa 
Günü, gerek üye ülkelerde gerekse aday ve 
potansiyel aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle 

kutlanmaktadır.

What is 9 May Europe Day?

On May 9 1950, French Foreign Minister 
Robert Schuman announced a legislative 
proposal to establish a more systematic 
and organized Europe, stating that the 
permanent establishment of peaceful 
relations in Europe was essential. This bill, 
also known as the “Schuman Declaration”, is 
seen as the building block of the institution 
we recognize today as the European Union.

After the 1985 Summit in Milan, it was 
decided to celebrate 9 May as “Europe Day”.

Since then, every year on 9 May, Europe Day 
has been celebrated with various events 
in both Member States and candidate and 

potential candidate countries.

AB Gündem EU Agenda

Avrupa Birliği’nin (AB), tüm Avrupa’da 2022 yılını “Gençlik 
Yılı” ilan etmesiyle beraber “Umudumuz Hep Genç” 
sloganıyla kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri 
ülkemizde de 19 şehirde düzenlendi.

Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı gün olan 9 Mayıs 
Avrupa Günü etkinlikleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un Ankara CerModern 
Sanat Galerisi’nde verdiği geniş katılımlı resepsiyon ile 
başladı. Avrupa Günü kutlamalarının 72. yılı kapsamında 
düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB 
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın yanı sıra Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfipak Alpkan, İçişleri 
Bakan Yardımcısı Tayyib Sabri Erdil, Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Yunus Elitaş ile birlikte pek çok Avrupa Birliği 
Büyükelçisi katılım gösterdi.

Resepsiyon öncesinde basın toplantısı düzenleyen Meyer-
Landrut COVID-19 küresel salgını sonrası ilk kez yüz yüze 
Avrupa Günü etkinlikleri yapıldığı söyledi. Avrupa Günü 
mesajında tüm dünyada barışı savunmak gerektiğine 
dikkat çeken Meyer-Landrut, “Avrupa Günü’nde Avrupa 
Birliği olarak temel değerlerimiz olan barış, demokrasi ve 
insan haklarını kutluyoruz. Rusya’nın iki aydan uzun bir 
süredir Ukrayna’da yürüttüğü saldırgan savaş ile Avrupa’da 
barış yeniden tehdit altına girdi. Avrupa ve dünyada barışı 
savunmak için, yeniden bir araya gelerek özgürlük ve 
egemenlik savaşında Ukrayna’yı desteklememiz gerekiyor” 
dedi.

Basın toplantısı sonrası sanatçı Uğur Gallenkuş’un “Paralel 
Evrenler” sergisinin açılışını gerçekleştiren Meyer-Landrut, 
“Ukrayna’da korkunç savaş devam ederken sergide 
gördüğümüz resimler, aslında kelimelerin söyleyeceğinden 
çok daha fazlasını anlatıyor” diye konuştu. Etkinlik, 
katılımcılara keyifli dakikalar yaşatan ünlü Fransız müzik 
grubu La Caravane Pase konseri ve DJ Nihal Sandıkçı 
performansı ile sona erdi.

Müzik, Sanat, Sporla Kutlama!

Avrupa Günü kapsamında mayıs ayı boyunca devam eden 
etkinliklerde Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza’nın gençlik 
konseri geniş katılımla gerçekleşti. Üç büyük sanatçı Avrupa 
Günü etkinlikleri kapsamında 14 Mayıs Cumartesi günü 
Ankara’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen konserde ilk kez aynı sahneyi paylaşarak 
gençlerle buluştu.

Ayrıca Uğur Gallenkuş’un “Paralel Evrenler” kolaj sergisi, 
Ankara CerModern’in yanı sıra 9-22 Mayıs tarihleri arasında 
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da da ziyaretçileri ile buluştu.

Mayıs ayı boyunca çeşitli illerde yapılan etkinlik ve 
buluşmalarla gençlere Avrupa Birliği kültürüne dair bilgiler 
verildi; forumlarla gençlik ve Avrupa bağlantısı tartışıldı, 
dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde 
duruldu. Çeşitli turnuva ve yarışmalarla dostluk ve rekabet 
bir arada yaşandı. 

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ 19 ŞEHİRDE 
KUTLANDI!

9 MAY EUROPE DAY CELEBRATED IN 
19 CITIES!

Celebrated with the slogan “Our Hope Stays Young” after 
the European Union (EU) declared 2022 as the “Year of the 
Youth” across Europe, 9 May Europe Day events were held 
in 19 cities in Türkiye.

The Europe Day events on 9 May, the day on which the 
foundations of the European Union were laid, started 
with a well-attended reception given by Ambassador 
Nikolaus Meyer-Landrut, Head of the EU Delegation to 
Türkiye at CerModern Art Gallery in Ankara. In addition to 
Ambassador Faruk Kaymakcı, Deputy Minister of Foreign 
Affairs and Director for EU Affairs, the reception, organized 
on the occasion of the 72nd anniversary of Europe Day 
celebrations, was also attended by Lütfipak Alpkan, Deputy 
Minister of Labour and Social Security; Tayyib Sabri Erdil, 
Deputy Minister of Interior; Yunus Elitaş, Deputy Minister of 
Treasury and Finance, and many EU Ambassadors.

Addressing a press conference before the reception, Meyer-
Landrut said that Europe Day events were being held face-
to-face for the first time after the COVID-19 pandemic. In his 
Europe Day message, Meyer-Landrut emphasized the need 
to defend peace all over the world and said, “On Europe 
Day, as the European Union, we celebrate our core values 
of peace, democracy and human rights. With Russia’s 
aggressive war in Ukraine for more than two months, peace 
in Europe is once again under threat. To defend peace in 
Europe and the world, we need to regroup and support 
Ukraine in its fight for freedom and sovereignty.”

After the press conference, Meyer-Landrut opened the 
exhibition “Parallel Universes” by artist Uğur Gallenkuş 
and said, “While the horrible war in Ukraine continues, the 
works we see in the exhibition actually say much more than 
words can.” The event ended with a concert by the famous 
French music group La Caravane Passe and a performance 
by DJ Nihal Sandıkçı.

Celebration with Music, Art, Sports!

The youth concert of Mercan Dede, Hayko Cepkin and Ceza 
took place with a wide participation in the events that 
continued throughout May as part of Europe Day. Three 
great artists shared the same stage for the first time and 
came together with young people at the concert held at 
METU Alumni Association Vişnelik Facilities in Ankara on 
Saturday, May 14 as part of Europe Day activities.

In addition, Uğur Gallenkuş’s “Parallel Universes” collage 
exhibition met with visitors at CerModern in Ankara as 
well as Istanbul Airport’s International Departures Terminal 
between May 9-22.

Throughout May, young people were informed about the 
culture of the European Union through events and meetings 
held in various provinces; forums were organized to discuss 
the connection between youth and Europe, and topics such 
as digital transformation and sustainability were examined. 
Various tournaments were held with a spirit of both 
competition and friendship. 
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Ulaşıma dair her gün yeni teknolojik gelişmeler 
yaşanıyor, dünyanın dört bir yanında uzmanlar daha 
konforlu, güvenli ve akıllı ulaşımın izini sürüyor. Her 
sayımızda olduğu gibi bu sayıda da konuyla ilgili 
çalışmaları, teknolojiye yönelik araştırmaları derledik. 

Sadece ABD’de binlerce trafik ışığı var. Trafik lambası 
kırmızıya döndüğünde durmanın basit bir süreç 
olduğunu düşünebilirsiniz, ancak tüm dünyada kırmızı 
ışıkta geçen araçlar tarafından ölenlerin olduğu gerçeği, 
durumun düşündüğümüzden daha riskli, tehlikeli ve 
hatta karmaşık olduğunu gösteriyor. 

Trafik ışığı sisteminin kendisi mükemmel olsa da, 
direksiyonun arkasındaki sürücü her zaman mükemmel 
olmayabilir. Hatalar olur, bazen sürücüler kırmızı ışıkta 
geçer ve kazalar meydana gelir.

We witness new technological developments in transport 
every single day, and experts around the world are 
pursuing more comfortable, safer and smarter modes of 
transport. In this issue, as in every issue, we have compiled 
studies on the subject as well as research on the related 
technology. 

There are thousands of traffic lights in the US alone. You 
might think that stopping when the traffic light goes red 
is a simple process, but the fact that people all over the 
world are killed by vehicles running red lights shows that 
the situation is riskier, more dangerous and even more 
complex than we think. 

While the traffic light system itself may be perfect, this 
might not always be the case for the driver behind the 
wheel. Mistakes are made, sometimes drivers run red 
lights and accidents happen.

YENİ DÜNYADA YENİ SORUNLARA 
YENİ ÇÖZÜMLER

NEW SOLUTIONS TO NEW PROBLEMS 
IN A NEW WORLD

Teknoloji Technology
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Bu korkunç sorunun çözümü, akıllı şehirlerin yanı sıra bu ölümleri önleyebilecek otonom araçlarda da aranıyor. 
Mühendisler sorunu farklı yönleriyle çalışıyor ve çözümler üretmeye gayret ediyor. 

Otomobil üreticileri, trafik sinyali sorununu kendi kendini süren otomobillerle çözümlemeyi hedefliyor. 

Yapay zekâ tabanlı bir sistem, zayıf ışık koşulları, sert hava koşulları ve tıkanıklıklar gibi çok çeşitli senaryolarda 
eğitilen bilgisayarlı görme modelleri aracılığıyla yeşil, sarı ve kırmızı ışıkları tanımak için kullanılmaya başlandı. Elbette 
çalışmalar henüz test aşamasında devam ediyor. 

Kendi kendini süren bir otomobilin kameraları, görüntü analiz edilip işlenmeden önce bir trafik sinyalini algılayabilecek 
ve ışığın kırmızı olması durumunda, otomobil frenleri devreye sokacak şekilde tasarlanmaya çalışılıyor.

Mühendisler yeni sorular da soruyor: Otonom araçların bir yayanın niyetini anlamasına izin verecek bir model 
oluşturabilseydik, örneğin bir yaya gerçek zamanlı olarak yoldan karşıya geçmeyi tasarlasaydı, bu kazaları önleyebilir 
miydi?

Böyle bir sistem, kendi kendini süren arabaların tehlikeli durumlardan kaçınmasına ve potansiyel olarak trafik kazalarını 
büyük ölçüde azaltmasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Yayaları algılamak için, hareket tabanlı özellikler, doku tabanlı 
ve şekil tabanlı özellikler dahil olmak üzere farklı türde özellikler üzerinde duruluyor.

Trafik akışı, bir ülkenin ekonomisini iyi veya kötü yönde etkiler ve aynı zamanda yol güvenliğini de etkiler. Trafik 
sıkışıklığı paraya ve zamana mal olur, sürücüler ve yolcular üzerinde stres yaratır ve küresel ısınmanın sebeplerindendir. 
Daha iyi trafik akışı ile bir ülkenin ekonomisi daha iyi büyüyebilir ve yol kullanıcılarının güvenliği ölçülemeyecek kadar 
iyileşir.

Bunu akılda tutarak, yapay zekanın artık makine öğrenimi ve bilgisayarla görme kullanarak daha iyi trafik akışı 
analizinin yolunu açması şaşırtıcı değil. Yapay zekâ, yollarımızı ve ekonomimizi tıkayan darboğazları azaltmaya ve 
tıkanma noktalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

The solution to this terrible problem lies not only in smart cities but also in autonomous vehicles that can prevent such 
casualties. Engineers study different aspects of the problem and try to come up with solutions. 

Automakers aim to solve the traffic signal problem with self-driving cars. 

An AI-based system has been deployed to recognize green, yellow and red lights through computer vision models trained 
in a wide range of scenarios such as poor light conditions, harsh weather conditions and traffic congestion. Of course, work 
is still in the testing phase. 

The cameras of a self-driving car are being designed to be able to detect a traffic signal before the image is analyzed and 
processed, and to ensure the brakes are applied when the light is red.

Engineers are also asking new questions: If we could create a model that would allow autonomous vehicles to understand 
a pedestrian’s intentions, for example, if a pedestrian intended to cross the road in real time, could this prevent accidents?

Such a system would certainly help self-driving cars avoid dangerous situations and potentially greatly reduce road accidents. 
Different types of features are being considered for pedestrian detection, including motion-based features, texture-based 
features and shape-based features.

Traffic flow affects a country’s economy, for better or worse, and it also affects road safety. Traffic congestion costs money 
and time, creates stress for drivers and passengers alike and is one of the causes of global warming. With better traffic flow, 
a country’s economy can grow better and the safety of road users would improve immeasurably.

With this in mind, it is no surprise that AI is now paving the way for better traffic flow analysis using machine learning and 
computer vision. AI can help reduce bottlenecks and eliminate congestion points that pose obstacles to our roads and 
economy.
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Flir, Viscando ve SwissTraffic gibi şirketler trafik akışı için 
yapay zekâ kullanmaya başladı bile, Viscando ise trafiği 
izlemek ve kontrol etmek için stereo görüntü teknolojisi 
kullanıyor.

Bir diğer soruna ve aranan çözüm yollarına geçersek... 
Çukur hasarı özellikle Amerika’da büyük bir sorun ve 
tahminlere göre sürücülere yılda  3 milyar dolardan 
fazlaya mal olmakta. Avrupa’nın bu konuda biraz daha 
iyi bir sınav verdiğini söylemek mümkün ancak yine de 
temel sorunlardan biri olarak hasarlı yollar önümüzde 
duruyor. 

Yapay zekadan faydalanan ulaşım ve taşımacılıkta 
bilgisayar görüşü, kusuru başarılı bir şekilde tespit 
edebiliyor ve asfalt ve betondaki değişiklikleri arayarak 
çevreleyen altyapıyı değerlendirebiliyor. Bilgisayarlı 
görü algoritmaları, çukurları belirleyebiliyor ve ayrıca 
ilgili yetkililerin önlem alabilmesi ve yol bakımını 
iyileştirebilmesi için tam olarak ne kadar yol hasarı 
olduğunu gösterebiliyor.

Algoritmalar, otomatik çatlak algılama ve sınıflandırma 
sistemleri oluşturmak için işlemeden önce görüntü 
verilerini toplayarak çalışıyor. Devamında rehabilitasyon 
ve önleyici yaklaşımlar devreye giriyor. 

Başka bir deyişle, çukurları ve diğer yol hasarlarını 
bildirme sorumluluğu artık yalnızca vatandaşlara ait 
değil, en azından kurgulanan daha farklı bir yaklaşım. 
Otomatik Kaldırım Tehlikesi tespitinin genel amacı, yol 
bakım tahsisi verimliliğini artırırken aynı zamanda yol 
güvenliğini artırarak kazaları büyük ölçüde azaltmak 
olarak ifade ediliyor.

Yol yüzeyi hasarı sorununun üstesinden gelmek için 
ulaşımda makine öğrenimi ve bilgisayar vizyonunu 
kullanan The RoadEye dahil olmak üzere, şu anda 
yürürlükte olan çok sayıda yapay zekâ güdümlü yol bakım 
projesi bulunmakta. RoadEye projesi, gerçek zamanlı 
yol durumu izleme için entegre bir sistem kullanacak. 
The RoadEye tarafından geliştirilen makine öğrenimi 
teknikleri, yolun durumunu “ıslak” veya “normal” gibi 
çeşitli kategorilere ayıracak ve aynı zamanda çukurlar da 
dahil olmak üzere yol yüzeyindeki düzensizlikleri tespit 
edecek.

RoadEye’ın hedefleri, söz konusu veri kümeleri üzerinde 
bir bilgisayarlı görü teknolojisini eğitmeden önce eksiksiz 
bir yol görüntüsü veri kümesi oluşturmak için arabaları 
kullanmayı içeriyor. RoadEye’ın başka kullanımları da 
var. Örneğin, yolda buz olduğunda sürücüyü uyarabilir, 
yakıttan tasarruf etmeleri için sürücünün tutuşunu 
iyileştirebilir ve sürüş sırasında onlara daha fazla rahatlık 
verebilir.

Elbette tüm bu gelişmeler, heyecan verici gelecek için 
atılmış önemli adımlar ve şu an için test durumunda. 
Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, dünya çapında 
operasyonel verimliliği artıran, sürdürülebilirliği artıran 
ve yollarımızı, otoyollarımızı ve kavşaklarımızı herkes için 
daha güvenli ve daha iyi hale getirerek dünya çapında 
daha akıllı şehirlerin ortaya çıkması nihai hedef ve 
beklenti olarak önümüzde duruyor. 

Companies like Flir, Viscando and SwissTraffic have 
already started using artificial intelligence for traffic flow, 
while Viscando uses stereo vision technology to monitor 
and control traffic.

Moving on to another problem and the solutions sought... 
Pothole damage is a major problem, especially in the 
United States, and is estimated to cost drivers more than 
USD 3 bilion a year. Europe has fared a little better in 
this regard, but damaged roads are still one of the main 
problems. 

Computer vision in transport and freight using artificial 
intelligence can successfully detect defects and assess the 
surrounding infrastructure, looking for changes in asphalt 
and concrete. Computer vision algorithms can identify 
potholes and also show exactly how much road damage 
there is so that the relevant authorities can take action 
and improve road maintenance.

The algorithms work by collecting image data before 
processing it to create automated crack detection 
and classification systems. Then rehabilitation and 
preventive approaches come into play. 

In other words, the responsibility for reporting potholes 
and other road damage no longer rests solely with 
citizens, or at least a different approach is being 
envisioned. The overall goal of Automatic Pavement 
Hazard detection is to greatly reduce accidents 
by improving road safety while increasing road 
maintenance allocation efficiency.

There are a number of AI-driven road maintenance 
projects currently underway, including RoadEye, which 
uses machine learning and computer vision in transport 
to tackle the problem of distress to road surface. The 
RoadEye project will use an integrated system for real-
time road condition monitoring. The machine learning 
techniques developed by RoadEye will classify the 
condition of the road into various categories, such as 
“wet” or “normal”, as well as detect irregularities in the 
road surface, including potholes.

RoadEye’s goals include using cars to create a complete 
dataset of road images before training a computer 
vision technology on those datasets. RoadEye has other 
uses, as well. For example, it can warn the driver when 
there is ice on the road, improve their grip to save fuel 
and offer them more comfort while driving.

Of course, all these developments are important steps 
towards an exciting future and are currently being 
tested. As technology continues to evolve, the ultimate 
goal and expectation is the emergence of smarter cities 
around the world that improve operational efficiency, 
increase sustainability and make our roads, highways 
and intersections safer and better for everyone. 
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Follow us from our social media 
accounts and website!

ipa.uab.gov.tr

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan 
ve sitemizden 

takip edebilirsiniz!

USOP Haber’in eski sayılarına 
sitemizden ulaşabilirsiniz!

You may reach previous issues of 
USOP News from our website!
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