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1. Özet 

 

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX 

programıdır. 

 

Bölgesel Eğitim Programı, yararlanıcı kurumların personelinin eğitilmesi yoluyla, AB 

müktesebatının (ya da AB müktesebatı ile uyumlaştırılan ulusal mevzuatın) yerel ve bölgesel 

düzeyde yeknesak biçimde uygulanmasına destek sağlar. 

 

Bugün itibarıyla yalnızca Türkiye’nin faydalanmasına açık olan Bölgesel Eğitim Programı 

(RTP) şu sektörlerle sınırlıdır: Gıda güvenilirliği, kırsal kalkınma ve çevre. 

 

Bu sektörler içinde ulusal mevzuata aktarılmış ve uygulamada belirli bir seviyeye gelmiş her 

AB mevzuatı için destek sağlanabilmektedir. 

 

2. Çalışma esasları 

 

RTP’nin çalışma esasları kısaca şu şekildedir: Yararlanıcı kurumun merkezi teşkilatınca 

belirli bir konuda üye ülke uzmanlarının da katılımıyla bir çalıştay düzenlenecek, bu 

çalıştaydan elde edilen kazanımların yerele yayılması için de bölgelerde (ve ihtiyaç olması 

durumunda illerde) benzer çalıştaylar organize edilecektir. Tüm çalıştaylar, uygulamaya 

dönük ve pratik bilgiler verilecek şekilde organize edilerek ilgili personelin günlük 

çalışmalarına katkı sunmalıdır. 

 

Çalıştaylar düzenlenmeden önce bir eğitim stratejisi ve müfredatı belirlemek amacıyla 

yararlanıcılar TAIEX’ten uzman desteği (Expert Mission) talep edebilirler. 

 

Yararlanıcı kurum, merkezi düzeyde düzenlenecek çalıştay için mesleki geçmişleri ve 

becerilerini göz önünde bulundurarak merkez teşkilatından 2-4 kişi ve her bölgeden 2-3 kişiyi 

katılımcı olarak belirler. Türkiye’de Bölgesel Eğitim Programı’nın yürütülmesi amacıyla 

faydalanıcı kurumlar tarafından 7 bölge belirlenmiştir. 

 

Merkezi teşkilatta ve bölgelerde (taşrada) görev yapan uzmanlar daha sonra bölgelerde 

düzenlenecek çalıştaylarda eğitici olurlar. Üye ülke uzmanları bu çalıştaylara danışman 

rolünde destek sağlarlar. 

 

Yararlanıcı kurum düzenlenecek RTP çalıştaylarının koordinasyonundan sorumlu RTP 

uzmanlarını belirler. Her konu başlığı için merkezi düzeyde ve bölgesel düzeyde ayrı RTP 

uzmanları belirlenmelidir.(RTP uzmanlarının sayısı konunun içeriğine göre yararlanıcı kurum 

tarafından belirlenecektir.) Bu kişilerin sorumlulukları ileride açıklanmıştır. 

 



 

 

Düzenlenen faaliyetlerin etkililiğini ölçmek için katılımcıların faaliyetlerin içeriğini 

değerlendirebilecekleri çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi ve uygulanması tavsiye 

edilmektedir. 

 

Bölgesel Eğitim Programının aşamaları şu şekilde tanımlanabilir: 

 

Aşama I – Merkezi Düzey  

 

FAALIYET KİM TARAFINDAN 

DÜZENLENECEK? 

NASIL 

DÜZENLENECEK? 

Bir Eğitim stratejisi ve programının 

oluşturulmasının desteklenmesi (konu 

başlıklarının düzenlenmesi, program 

taslağının oluşturulması, merkez ve taşra 

teşkilatından eğitime katılacakların 

belirlenmesi) 

Merkez teşkilatı, RTP Genel 

Sorumlusu ve Üye ülke 

uzmanları 

Gerektiğinde TAIEX 

uzman talebi faaliyeti 

düzenlenerek 

Uygulanacak testlerin ve eğitim 

materyallerinin ayrıntılandırılarak 

(Programa son halinin verilmesi, pratik 

egzersizler, Powerpoint sunumları vb.) 

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanması  

Merkez teşkilatından eğitici 

olarak görevlendirilen 

uzmanlar, RTP Genel 

Sorumlusu, Üye ülke 

uzmanları ve TAIEX 

Çalıştaya hazırlık 

aşaması olarak 

Merkezi düzeyde düzenlenecek 

çalıştayda Merkez teşkilatı ve bölgelerde 

eğitici olarak görev yapacak personelin 

eğitilmesi 

Üye ülke uzmanları ve 

merkez teşkilatı personeli 

TAIEX çalıştayı 

düzenlenerek 

(simultane tercüme 

ile) 

 

Aşama II – bölgesel düzey 

 

FAALİYET KİM TARAFINDAN 

DÜZENLENECEK? 

NASIL 

DÜZENLENECEK? 

Merkezde düzenlenen çalıştayın 

bölgelerde tekrarlanması. 

Bölgelerde düzenlenecek 

seminerlerde katılımcı sayısı 

60’la sınırlandırılmıştır. 

Merkez teşkilatı ve 

bölgelerdeki eğitim almış 

uzmanlar, Bölgede görev 

yapan RTP uzmanı. Bu 

faaliyetlere bir üye ülke 

uzmanının da danışman 

rolünde katılması 

planlanmıştır. 

Bölgelerde görev yapan 

RTP uzmanlarının desteği 

ile TAIEX çalıştayı 

düzenlenecektir. Çalıştay 

dili Türkçe olacak, üye 

ülke uzmanı için ardıl 

tercüme desteği 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 



 

 

Aşama III – altbölgesel düzey (ihtiyaç olması durumunda düzenlenecektir) 

 

FAALİYET KİM TARAFINDAN 

DÜZENLENECEK? 

NASIL 

DÜZENLENECEK? 

Altbölgesel düzeyde konuyla 

ilgili tüm personelin eğitilmesi 

 

Bölgelerde düzenlenen 

seminerlerde eğitilen personel 

Eğitim alan personel 

tarafından düzenlenecek 

çalıştaylarla- Bu faaliyetin 

izleme ve raporlama 

sorumlusu bölgelerde 

görev yapan RTP 

uzmanlarıdır. 

 

3. TAIEX Desteği 

 

TAIEX, Aşama 1’de (merkezi düzeyde) ve Aşama 2’de (bölgesel düzey) teknik destek 

sağlamaktadır. Aşama 3’te (altbölgesel düzey) gerçekleştirilecek eğitimler sadece faydalanıcı 

ülke tarafından karşılanacaktır.  

 

Yukarıda açıkça belirtildiği gibi, merkez teşkilattaki eğiticilerin eğitimi, AB üye ülkelerinde 

merkezi yönetimde çalışan uzmanlar ve eğitmenlerin desteği ile düzenlenecek olan bir TAIEX 

Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilecektir.  

 

Eğitim stratejileri ve müfredatı oluşturulması ihtiyacı doğması durumunda, faydalanıcı kurum 

sorumlu olduğu sektör için hazırlayıcı nitelikte bir uzman talebinde bulunabilir.  

 

Bölgesel düzeyde eğitimler, merkezde gerçekleştirilen çalıştayların tekrarlanması şeklinde 

düzenlenecektir. Bu eğitimler, daha önce eğitilen ve merkez teşkilattan ve taşradan kilit 

uzman niteliğini haiz eğiticiler tarafından verilecektir. AB üye ülke uzmanlarının 

bölgesel/yerel çalıştaylardaki desteği istişari nitelikte olacaktır. Bölgesel çalıştaylar ülkenin 

resmi dilinde gerçekleştirilecektir. AB üye ülke uzmanı için ise ardıl çeviri hizmeti 

sağlanacaktır.    

 

İllerde eğitim ihtiyacının devam etmesi durumunda, çalıştaylar, faydalanıcı kurumun 

sorumluluğu altında, her bir altbölgeden gelen eğitmenler tarafından düzenlenecektir. TAIEX 

bu etkinlikler için finansal destek sağlamayacaktır. (Aşağıdaki bilgilere bakınız).  

 

4. RTP Uzman Desteği (Talebi) 

 

Merkezi ve bölgesel düzeyde eğitimleri düzenleme yükümlülüğü RTP uzmanlarının 

uhdesindedir.  

 

Merkez teşkilattaki RTP uzmanları TAIEX’in asıl muhataplarıdır ve bu uzmanlar aşağıdaki 

görevlerden sorumlu olacaklardır: 



 

 

 

 Gelecekteki eğitmenler olmaları amacıyla bölgelerdeki görevlilerin yanı sıra, merkez 

teşkilattaki görevlililerin seçilmesi ve tayin edilmesi, 

 

 Katılımcı listelerinin belirlenmesi ve bu kişilerin merkezi düzeydeki çalıştaylara davet 

edilmesi, 

 

 Katılımcı listelerinin imzalanmasının temin edilmesi, 

 

 Eğitimlerin tüm süreç boyunca izlenmesi ve bölgesel seminerlerin raporlarının 

toplanması, 

 

 Her bir RTP konu başlığı için TAIEX’e bir final raporu iletilmesi.  

 

Bölgesel düzeydeki RTP uzmanları aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktır: 

 

 Katılımcı listelerinin belirlenmesi ve bu kişilerin bölgesel düzeydeki çalıştaylara davet 

edilmesi (merkez teşkilatta bu konuda eğitim almış olan ilgili uzman personelin 

desteğiyle), 

 

 Eğitim materyallerinin dağıtılması ve çoktan seçmeli testlerin katılımcılar tarafından 

doldurulması, 

 

 Katılımcı listelerinin imzalanmasının temin edilmesi, 

 

 Eğitimlerin tüm süreç boyunca izlenmesi ve altbölgesel seminerlerin raporlarının 

toplanması 

 

 Her bir RTP konu başlığı için merkez teşkilattaki RTP uzmanına bir final raporu 

iletilmesi. 

 

RTP çalıştaylarının düzenlenmesinde genellikle yerel TAIEX organizatörlerinden neler 

beklendiğinin ötesinde somut bir girdinin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilhassa, bölgesel 

eğitim programları kapsamında bölgelerde düzenlenecek eğitim yeri giderleri TAIEX 

tarafından desteklenmeyecektir. Bunun yerine, RTP uzmanları, yukarıda zikredilen görevlerle 

uyumlu şekilde düzenlenecek çalıştayların organizasyonundan sorumlu olacaklardır. Bu 

nedenle, merkezi ve bölgesel düzeyde eğitimlerin organizasyonundan doğabilecek ilave 

masrafların karşılanabilmesi amacıyla TAIEX tarafından her bir çalıştay için sabit olarak 250 

Avro ödenecektir.  

 

5. Bölgesel Eğitim Programı Kapsamında TAIEX Desteği Talepleri 

 

Faydalanıcılar, merkezi ve bölgesel düzeydeki çalıştayları kapsayacak şekilde her bir RTP 

konusu için bir başvuru yapacaktır. Bu başvuru özellikle AB Müktesebatı ile uyumlaştırılmış 

ilgili mevzuata ve onun uygulanma durumuna ilişkin göndermede bulunmalıdır. Merkezi ve 

bölgesel düzeyde konuyla ilgili RTP uzmanlarının isimleri bildirilmeli ve eğitim alacak olan 

kişilerin sayısına ilişkin bilgiler sağlanmalıdır. Ayrıca, her bir ilde ihtiyaç duyulması halinde 



 

 

düzenlecek çalıştayların organizasyonu ve finansmanı hususunda açık bir taahhütte 

bulunulmalıdır. 

 

6. TAIEX Tarafından Karşılanacak Muhtemel Giderler: 

 

Merkezi düzeyde 20-30 katılımcı ve 4-6 üye ülke uzmanının katılacağı çalıştay 

 

Normal süresi (2-3 gün) 12.000-20.000 Avro 

 

Bölgesel düzeyde 60 kadar katılımcı ve 1 ya da 2 üye ülke uzmanının katılacağı çalıştaylar 

 

Normal süresi (2-3 gün) 9.000 – 30.000 Avro 

 

TAIEX tarafından karşılanan ve yukarıda adı geçen faaliyetler için, uzman talebi ve 

çalıştaylar için uygulanan genel kurallar geçerlidir. Buna ek olarak, TAIEX AB üye ülke 

uzmanlarının katılımında çeviri giderlerini karşılayabilecek ve bölgedeki ulaşım (gidiş-dönüş 

yolculuğu) için katılımcılara aşağıdaki miktarlarda ek ödeme yapacaktır:  

Konferans Merkezine Uzaklık:  

 

100 – 200 km: 20 Avro 

200 – 300 km: 30 Avro 

300 – 400 km: 40 Avro 

400 km’den fazlası: Standart TAIEX kuralları ve ek ödeme kuralı uygulanır. 

 

7. İzleme ve Raporlama: 

 

Merkez teşkilattaki RTP uzmanı, bütün düzeylerdeki RTP çalıştaylarının planlanması, 

organizasyonu ve uygulanmasından sorumludur. Diğer izleme araçlarının yanı sıra bölgedeki 

RTP uzmanlarından gelen raporlara dayanarak, merkez teşkilattaki RTP uzmanları uygun 

şekilde, her bir eğitim döngüsünün sonunda her konu başlığı için kapsamlı bir rapor 

hazırlayacaktır. Rapor, asgari olarak, elde edilen sonuçlar, eğitimin etkisi ve alınan dersleri 

içermeli ve tamamlayıcı bir eğitim öngörülüp öngörülmediğini bildirmelidir. Her raporun 

İngilizce özeti Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi 

ile paylaşılacaktır.     

 

8. Tablo ve Ekler: 



 

 

RTP - Aşama I – Merkezi Düzeyde TAIEX Eğitimi 

 
 

 

 

 

 

 

  

Bölgelerden 
seçilen 2-3 
eğiticinin 
eğitimi 

Bölge 5 

2 - 3 eğitici 

Bölge 1 

2 - 3 eğitici 

Bölge 2 

2 - 3 eğitici 

Bölge 3  

2 - 3  

eğitici 

 

Bölge 4 

2 - 3 eğitici 

Eğiticiler: 
4-6 AB Üye Ülke Uzmanı 
2-4 Merkez Teşkilat 
Çalışanları 



 

 

RTP  - Aşama II: Bölgesel TAIEX Eğitimleri (bir bölge örnek olarak alınmıştır)  

 

 

                              
 

Eğiticiler: 
1 AB Üye Ülke Uzmanı 
(danışman olarak)  
2 Merkez Teşkilat Çalışanı 
2-3 Merkezi Düzeyde ve 
Aşama I’de Eğitim Alan 
Eğiticiler 



 

 

 

RTP - Aşama III (Gereksinim duyulması halinde): Her Bir İlde Yapılacak Eğitim (bir il örnek olarak alınmıştır) 

 
 

Eğiticiler: 
2-3 Bölgesel Düzeyde 
Aşama II’de Eğitim Alan 
Eğitmenler  


