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SUNU  

 
Avrupa Birli i üyeli i hedefi, rahmetli Menderes’in 1959 y l nda 
ilk ba vuruyu yapmas ndan bu yana ülkemizin elli y l  a k n 
süredir takip etti i bir devlet politikas d r. Bu süreçte AB ile 
ili kiler zaman zaman ivme kazanm  zaman zaman da kesintiye 
u ram t r. Tüm engellere ve olumsuzla t r lmaya çal lan 
havaya ra men Türkiye hiçbir dönemde üyeli e bu kadar 
yakla mam t r. 

unu özellikle belirtmekte fayda görüyorum; tam üyelik, ülkemiz 
için tek ba na bir amaç de ildir. Üyelik sürecindeki reformlar, 
demokratikle me yönündeki ad mlar ve kurumsal kapasitelerin 
art r lmas  milletimize büyük faydalar sa layacak olan 
kazan mlard r. Ülkemiz reformlarla üyelik hedefine ad m ad m 

yakla rken bir yandan da ça da  medeniyetler seviyesini yakalama ülküsünü de 
gerçekle tirmektedir. 

Türkiye gibi büyük bir ülkenin k sa bir sürede müzakereleri tamamlay p üye olmas n  
beklemek rasyonel de ildir. Tüm hukuk sistemimizdeki mevzuat n, yakla k 120 bin sayfa 
tutan AB müktesebat  ile uyumla t r lmas  söz konusudur. Bu konuda üzerimize dü enler belli 
bir takvim çerçevesinde yap lmakta ve müktesebat n uyumla t r lmas  ve uygulanmas  ile 
ilgili AB’nin vermi  oldu u teknik destekten de etkin bir ekilde yararlan lmaktad r. Nitekim 
Avrupa Komisyonunun TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi De i imi) ad  verilen 
mekanizmas ndan 2002 y l ndan beri yararlanmaktay z.  

Talep bazl  i leyen TAIEX mekanizmas nda ülkeler, kendi mevzuatlar n  AB müktesebat  ile 
uyumla t r rken Komisyonun TAIEX ofisinden, uzmanl k gerektiren teknik konularda destek 
talep etmekte ve ilgili konularda Avrupa’ya çal ma ziyareti düzenleme, AB ülkelerinden 
uzman talep etme ve çal tay düzenleme gibi imkânlardan yararlanabilmektedirler. Ülkemiz 
bu mekanizmaya dahil oldu u 2002’den beri etkin bir ekilde bu enstrümanlar  kullanm , üye 
devletlerin kamu kurumlar na çal ma ziyaretleri düzenleni , ülkemize de üye devletlerden 
uzmanlar davet edilerek seminer ve çal taylar yap lm t r. Hatta ülkemiz son iki senedir 
yararlan c  ülkeler aras nda toplamda 250’den fazla aktivite ve 15 bine yak n kat l mc  ile, en 
fazla kat l mc  ve aktivite say s na ula an ülke olmu tur. Bu çal malar mevzuat m z n AB 
mevzuat  ile uyumla t r lmas  ve uygulanmas na yard mc  olurken kurumsal yap lanma ve 
kurumsal kapasitenin art r lmas  konular na da ciddi katk  sa lamaktad r. 

Ba bakan m z Sn. Recep Tayyip Erdo an’ n da çe itli vesilelerle belirtti i gibi, AB hedefimiz 
Avrupa Birli i’nin di er ülkeleri ile e it artlarda, sayg n bir üyesi olana dek devam edecektir. 
Bu do rultuda biz, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da üzerimize dü eni yapmaya 
devam edece iz. Bu yolda sarf edilen çabalar da, sonuç ne olursa olsun, ülkemizin demokrasi 
ve refah seviyesini art rarak yar nlara daha ayd nl k bir Türkiye b rakmam za vesile olacakt r. 

 

 
  

 

 

Egemen BA I  
Devlet Bakan  ve Ba müzakereci 
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YÖNET C  ÖZET  

Ülkemizin Avrupa Birli i mevzuat n n uyumla t r lmas  ve uygulanmas nda 2002 y l ndan bu 
yana etkin bir ekilde faydaland  Teknik Destek ve Bilgi De i imi (TAIEX) Avrupa 
Komisyonu Geni leme Genel Müdürlü ü taraf ndan yönetilmekte olup aday ülkeler, 
potansiyel aday ülkeler, Avrupa Kom uluk Politikas  kapsam nda yer alan ülkeler ile Kuzey 
K br s Türk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun faydalanabildi i bir mekanizmad r. 
Bahsi geçen ülkelerdeki merkezi te kilât ve ta ra te kilât nda çal an kamu kurumu personeli, 
sosyal taraflar  temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile i çi ve i veren sendikalar , mevzuat 
tercümanlar , düzeltmenler ve mütercimler TAIEX faaliyetlerine ba vuruda 
bulunabilmektedir. Türkiye’de kamu kurum ve kurulu lar na yönelik TAIEX faaliyetlerini 
Avrupa Birli i Genel Sekreterli i koordine etmektedir.  

Mevzuat uyumu alan nda kamu kurum ve kurulu lar n n talebine göre ekillenen ba l ca üç 
çe it TAIEX faaliyeti bulunmaktad r. Bunlar, faydalan c  ülkede ilgili mevzuata yönelik bilgi 
ve fark ndal  art rmaya yönelik 30-100 uzman n kat l m yla düzenlenen çal tay 
(workshop); konu hakk nda bilgi ve tecrübe sahibi TAIEX uzmanlar n n, mevzuat uyumunu 
gerçekle tiren ve uyumla t r lan mevzuat  uygulayan faydalan c  ülke kamu kurumunu ziyaret 
ettikleri uzman talebi (expert mission) ve 3 ki ilik bir faydalan c  ülke uzman ekibinin ilgili 
mevzuat n uygulamalar n  görmek amac yla bir üye devlete gerçekle tirdikleri çal ma 
ziyareti (study visit)dir. Bunlara ek olarak; “G da Güvenli i” ve “Çevre” konular nda Tar m 
ve Köyi leri Bakanl  ile Çevre ve Orman Bakanl  ta ra te kilât  uzmanlar na yönelik 
e itimlerin düzenlendi i Bölgesel E itim Programlar  ile, aday ve potansiyel aday ülkelerin 
kat l m yla bir üye devlette düzenlenen ve ortak aksakl klar n görü üldü ü Çok Ülkeli 
Seminerler de organize edilmektedir. Ayr ca Türkiye’ye özgü olarak Kopenhag siyasi 
kriterleri ile 23. ve 24. müzakere fas llar n n getirdi i yükümlülüklerin daha etkin bir ekilde 
yerine getirilmesi amac yla 2006 y l ndan bu yana çal tay niteli inde düzenlenen Siyasi 
Kriterler Seminerleri de bulunmaktad r. 

Ülkemiz, ABGS rehberli inde faydaland  TAIEX mekanizmas  kapsam nda bugüne kadar 
yakla k 650 faaliyete 35.000’i a k n kat l mc  ile i tirak etmi  olup 2005’ten itibaren 
TAIEX’ten en fazla yararlanan ülkeler aras nda yer alm t r. 2010 y l  ba ndan bu yana kamu 
kurum ve kurulu lar n n yapt  ba vurular, ABGS taraf ndan olu turulmu  olan bir veritaban  
üzerinden al n p de erlendirilmekte ve TAIEX ofisine gönderilmektedir. Daha h zl  ve 
dinamik bir ba vuru süreci sa layan bu uygulama ile Türkiye önümüzdeki y llarda TAIEX 
mekanizmas ndan çok daha etkin bir ekilde yararlanacakt r. 
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1. TAIEX NED R? 
TAIEX, Avrupa Komisyonu Geni leme Genel Müdürlü ü’ne ba l  E itim ve Kurumsal 
Yap lanma Birimi taraf ndan yönetilen Teknik Destek ve Bilgi De i imi (Technical 
Assistance and Information Exchange) anlam na gelen bir enstrümand r. TAIEX, i birli i 
içinde oldu u ülkelere, mevzuatlar n  AB mevzuat  ile uyumla t rma ve uygulama 
konular nda teknik destek sa lar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yard m 
taleplerini yönlendirir ve sorunlar n k sa vadeli çözümü için en uygun uzmanl n tedarikine 
katk da bulunur. 

 

1.1. TAIEX’in ana görevleri unlard r: 

Faydalan c  ülkelerin ulusal mevzuatlar n n AB mevzuat na uyumlu hale getirilmesi ve 
uygulanmas  ve yürütülmesi a amalar nda k sa süreli teknik destek sa lamak ve tavsiyeler 
sunmak. 

Geni leme sürecinde kazand  deneyimleri payla ma, ekonomik entegrasyonu ve siyasi 
i birli ini art rma yoluyla Avrupa Kom uluk Politikas  kapsam ndaki ülkeleri AB’ye 
yak nla t rmak. 

Faydalan c  ülkelerdeki payda lara ve ortaklara teknik e itim ve örnek uygulama sunmak. 

Bilgiyi toplamak ve ula labilir k lmak. 

leri a amalardaki teknik yard m ihtiyac n  belirlemek ve uyumla t rma sürecini izlemek 
amac yla veritaban  araçlar  sunmak. 

TAIEX’in teknik yard m  çe itli alanlarda ve çe itli ekillerde olabilir. Yararlan c  taraflar 
e itim ihtiyaçlar n  TAIEX’in esnek yap s  sayesinde tüm üye devletlerden 
kar layabilmektedirler. Bu noktada fark ndal n art r lmas  ve istenen deste in kapsam n n 
netle tirilmesi önem arz etmektedir. Bu ba lamda, çal ma ziyareti, çal tay ve uzman talebi 
tamamen faydalan c  taraflar n iste ine ba l d r ve tamamlay c  bir kurumsal yap lanma 
hizmeti sunmaktad r. 

TAIEX bütçesinde ülkelere belirli kotalar ayr lmam t r, bu yüzden faaliyet giderleri ‘ilk 
gelen ilk faydalan r’ esas na göre kar lanmaktad r. A a daki grafikte y llara göre TAIEX 
bütçesi yer almaktad r. 

 

 
Grafik 1- Y llara Göre TAIEX’in Toplam Bütçesi (milyon €) 
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1.2. TAIEX’in Pratikte Ne Faydalar  Vard r? 

AB Müktesebat n n uyumla t r lmas  ve uygulanmas  a amalar nda faydalan lan bu araç 
çerçevesinde, ilgili mevzuat uygulamalar n  inceleyebilmek amac yla üye devletlere çal ma 
ziyaretleri gerçekle tirilebildi i gibi, konusunda tecrübeli TAIEX uzmanlar  da ülkemize 
gelerek mevzuat  uyumla t ran uzmanlar ba ta olmak üzere, ilgili tüm payda lara konuya 
ili kin yard m sa lamaktad r 

Kurumsal yap lanmay  hedefleyen E le tirme (Twinning) ve di er baz  mekanizmalar 
geni  çapl  bir haz rl k çal mas  gerektirdi inden, pratikte acil ve spesifik ihtiyaçlara cevap 
verememektedir. TAIEX mekanizmas  esnek yap s  ve k sa vadede çözüm sunan yakla m yla 
bu gibi durumlarda uygun bir çözüm arac  olmaktad r.  

Müktesebat n uyumla t r lmas  ve uygulanmas  kamu sektörünü ilgilendirmekle birlikte 
özel sektörü de do rudan etkilemektedir. Kanun ve yönetmeliklerin aç k ve anla l r olmas , 
Avrupa’daki uygulamalar baz al narak belirli bir kalite standard n  yakalamaya yönelik 
olmas ; özelde piyasalar, genelde ise tüm vatanda lar m z aç s ndan oldukça önem 
ta maktad r. Dolay s yla TAIEX mekanizmas ndan do rudan faydalanan kesim kamu sektörü 
olmakla birlikte, kamu sektörünün sundu u hizmetin kalitesini art rmaya yönelik bir yakla m 
içerdi inden dolayl  olarak tüm Türkiye bu mekanizmadan fayda sa lamaktad r. 

 
1.3. TAIEX Mekanizmas  Faydalan c  Ülke Gruplar : 
TAIEX’ten, AB’ye aday ülkeler, potansiyel aday ülkeler ve Avrupa Kom uluk Politikas  
kapsam na giren ülkeler ve yararlanmaktad r. 

Avrupa Kom uluk Politikas , AB’nin 2004 Geni lemesi kapsam nda geli tirilmi tir. Amac  
geni lemi  bir AB ile kom ular  aras ndaki siyasi ve sosyoekonomik uçurumu kald rmak, 
AB’nin çevresinde dost ve istikrarl  ülkelerden olu an bir ku ak tesis etmektir. Bu kapsamda 
yer alacak ülkelerin kat l m perspektifi (tam üyelik) olmadan, AB ile uyuma yönelmesi 
beklenmektedir.  

Bu ülke gruplar  a a daki ekildedir: 

 
 

ADAY ÜLKELER 

     
TÜRK YE HIRVAT STAN MAKODENYA ZLANDA KARADA  

 
 
 

POTANS YEL ADAY ÜLKELER 

    
ARNAVUTLUK BOSNA-HERSEK SIRB STAN KOSOVA 
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AVRUPA KOM ULUK POL T KASI* ÜLKELER  

      
AZERBAYCAN UKRAYNA ERMEN STAN MOLDOVA BEYAZ RUSYA MISIR 

      
L BYA GÜRC STAN SUR YE CEZAY R ÜRDÜN LÜBNAN 

 

    

 

 F L ST N FAS TUNUS SRA L  
 

  

  

 

D ER: 

KKTC RUSYA   

 
1.4.Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti’ne Teknik Destek 
KKTC, 2007 y l ndan itibaren TAIEX teknik destek kapsam na al nm t r. Bu çerçevede 
KKTC’de 2007 y l nda 110, 2008’de 150, 2009’da ise 218 TAIEX aktivitesi düzenlenmi tir. 
Bu aktivitelere ise yakla k üç bin ki i kat lm t r.  
 

1.5.TAIEX Ofisi: 
TAIEX Ofisi, Avrupa Komisyonu Geni leme Genel Müdürlü ü’ne ba l  E itim ve Kurumsal 
Yap lanma Birimi’nin alt nda yap lanm t r. TAIEX organizasyonu; birim ba kan , birim 
ba kan yard mc s , yedi sektör sorumlusu ve bu sektör sorumlular  alt nda çal an 
uzmanlardan olu maktad r.  

Andrew RASBASH TAIEX Birimi Ba kan  
H. SCHROEDER TAIEX Birimi Ba kan Yard mc s  
P. GOZZI  Sektör Sorumlusu: E le tirme, SIGMA ve Avrupa Kom uluk Politikas  
L. TODOROV Sektör Sorumlusu: ç Pazar 
C. KIRSCHBAUM Sektör Sorumlusu: Adalet ve çi leri 
E. BEDERT             Sektör Sorumlusu: Tar m ve G da Güvenli i 
J.M. GOBEAUX Sektör Sorumlusu: Altyap  / Kosova 
P. EMMETT             Sektör Sorumlusu: KKTC’ye Teknik Destek 
M. KLEIM             Sektör Sorumlusu: Bölgesel E itim Programlar  (RTP)/P2P 
 

1.6. Sektörler Hakk nda Genel Bilgiler: 
1.6.1. ç Pazar 
TAIEX ç Pazar Ekibi mallar n, ki ilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dola m , i  
kurma serbestisi, mali hizmetler, rekabet, s nai mülkiyet haklar , tüketicinin korunmas , 
çal ma ve sosyal politika, gümrük birli i ve vergilendirme, bütçe politikas , istatistik, sanayi 
politikas , ekonomik ve mali politikalar ve e itim ve kültür alanlarda teknik destek 
sa lamaktad r.  
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Bu ba l k alt nda TAIEX mekanizmas ndan ilgili bakanl klar ile kamu kurumlar na ek olarak, 
finans, bankac l k, rekabet gibi sektörlerde faaliyet gösteren üst kurullar da yararlanmaktad r. 
Bu kapsamda düzenlenen TAIEX etkinliklerinin yeni yakla m direktiflerinin 
uyumla t r lmas , i  kanunu, i  sa l  ve güvenli i, gümrükler ve bankac l k konular nda 
yo unla t  gözlemlenmektedir. 
 

1.6.2. Tar m ve G da Güvenli i 
TAIEX kapsam nda çok say da faaliyet düzenlenen sektörlerden biri olan Tar m Sektörü, “11- 
Tar m ve K rsal Kalk nma”, “12- G da Güvenli i, Veterinerlik ve Bitki Sa l ” ve “13- 
Bal kç l k” müzakere fas llar  dâhilindeki mevzuat n uyumla t r lmas  ve uygulanmas na 
yönelik destekleri kapsamaktad r. 

Tar m ürünlerinin piyasa düzenlemesi, hayvan sa l  ve refah , hayvan kimliklendirme 
sistemleri, g da güvenli i, bitki sa l  ve bitki pasaport sistemlerinin kurulumu gibi 
konularda ilgili laboratuarlara, tesislere ve belli kontrol noktalar na yap lan çal ma ziyaretleri 
ile tüm payda lara yönelik düzenlenen çal taylar bu sektörde gerçekle en ba l ca 
çal malard r. 
 

1.6.3. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 
TAIEX adalet, özgürlük ve güvenlik gibi ana politika alanlar na deste ini art rmaktad r. 
Demokrasi, hukukun üstünlü ü, insan haklar  ve az nl klar n korunmas  gibi Kopenhag 
Kriterleri alanlar nda, TAIEX taraf ndan öteden beri teknik yard m sa lanmakta idi. 

 Adalet, özgürlük ve güvenlik ve konular nda TAIEX 
deste inin hedef kitlesi Adalet ve çi leri Bakanl klar  ile rutin 
çal malar nda müktesebat n uygulanmas  sorumlulu unu 
üstlenmi  olan hakim, savc , polis, s n r güçleri, iltica ve göç 
otoriteleri, gümrük birimleri ve di er kolluk kuvvetleri ile 
yolsuzlukla mücadele eden kurum ve kurulu lard r. Organize 
suçlarla mücadele gibi birçok ba l k TAIEX'ten faydalanan 
tüm ülkelerin ilgi alan na girerken, kat l mla alakal  olanlar 
do al olarak sadece aday ve potansiyel aday ülkeleri 
ilgilendirmektedir. 

Türkiye 'aday ülke' statüsü ile adalet, özgürlük ve güvenlik k sm ndan en fazla yararlanan 
ülkelerden biridir. 
 
1.6.4. Altyap   
Çevre, enerji ve ta ma konular  TAIEX’in en çok teknik 
destek sa lad  alanlardand r. Bu konulardaki AB 
politikalar n n ve mevzuat n n faydalan c  ülke taraf ndan iç 
hukuka aktar lmas , kendi mevzuatlar n n müktesebatla 
uyumla t r lmas  ve son olarak bunlar n uygulanmas  konular  
teknik deste in amaçlar  aras ndad r. 

Çevre konusu, altyap  sektörü içindeki TAIEX aktivitelerinin 
yakla k olarak yar s n  te kil etmekte ve TAIEX faaliyetleri 
içerisinde önemli bir yer tutmaktad r. Bu alanda at k 
yönetiminden (özellikle elektronik at klar ve ambalaj at klar ) 
yaban hayat n n (özellikle biyoçe itlili in ve ya am alanlar n n) korunmas na kadar birçok 
konu AB müktesebat n n önemli bir k sm n  te kil etmektedir.  
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Ta mac l k konusu ise yurtiçi ta mac l ktan hava ve deniz 
ta mac l na kadar birçok sektörü kapsamaktad r. Altyap  
sektörü içinde TAIEX aktivitelerinin yakla k üçte birini 
te kil eden bu alanda, güvenli ula m ve ta mac l kla ilgili 
konular öne ç kmaktad r. 

Avrupa Birli i’nde enerji politikas  son y llarda giderek 
önem kazanmaya ba lam t r. Komisyona ba l  Ula t rma ve 
Enerji Genel Müdürlü ü’nün i birli i ile TAIEX faaliyetleri 
yenilenebilir enerji kaynaklar n n (özellikle de güne  enerjisi 
ve biyo yak tlar n) te vik edilmesi ve enerji verimlili i (binalarda ve ula mda) konular na 
odaklanm t r. 

TAIEX faaliyetleri bu say lan alanlarla s n rl  de ildir. Burada sadece bu zamana kadar 
yap lan aktivitelerinin daha çok nelere odakland na de inilmi tir. 

 

1.7. TAIEX Ülke Temas Ki ileri: 
Avrupa Komisyonu’nun TAIEX biriminde her yararlan c  ülke için bir ülke temas ki isi 
vard r. Ülke temas ki isinin görevi ilgili taraflarla irtibat kurmak ve teknik destek ile ilgili her 
türlü soruna müdahale etmektir. 

 

2. TAIEX’TEN K MLER YARARLANAB L R? 

 
 

TAIEX mekanizmas ndan yararlanacak olanlar, faydalan c  ülkelerde AB mevzuat n n iç 
hukuka aktar lmas , uygulanmas  ve yürütülmesi a amalar nda çal an kamu 
personelidir. Temel hedef gruplar unlard r: 

Merkez ve ta ra te kilât nda çal an kamu kurumu personeli; 

Sosyal taraflar  temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile i çi ve i veren sendikalar ; 

Mevzuat tercümanlar . 

Parlamentolar, parlamentoda ve yasama komisyonlar nda çal an görevliler. 

TAIEX özel ki i ve kurulu lara do rudan destek sa lamaz. 
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3. TAIEX FAAL YETLER  
TAIEX Enstrüman  taraf ndan sunulan teknik destek, geni  bir çal ma alan nda yer alan 
farkl  konulara yönelik çok çe itli faaliyetleri kapsamaktad r. Faydalan c  ülkelerin 
ihtiyaçlar na h zl  bir ekilde yan t vermeyi hedefleyen TAIEX mekanizmas , bu hedefe 
uygun olarak, önemli say da uzmandan olu an bir kadroya ve esnek bir yap ya sahiptir. 
Ülkemiz de mevzuat uyumu ve kurumsal yap lanma faaliyetlerinin en iyi ekilde 
sürdürülebilmesi amac yla, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS)’nin de rehberli iyle, 
farkl  özelliklere sahip bu faaliyet türlerinden en verimli ekilde yararlanmaktad r. 

 

3.1. Çal tay (Workshop) 

Çal tay faaliyetlerinde uyum sa lanmas  öngörülen AB müktesebat na ili kin genel bilgi 
edinilmesi ve fark ndal k yarat lmas  esast r. 

Müktesebat n uyumla t r lmas ndan ve uygulanmas ndan sorumlu olan kamu kurum ve 
kurulu lar n n yetkilileri ile birlikte ilgili tüm taraflar n kat l m  ile gerçekle mektedir. 

 

 
 

“Avrupa Birli i G da Mevzuat  ve Su Ürünleri Sektöründe HACCP” 
 konulu çal tay-Haziran 2010 

 

Öngörülen kat l mc  say s  30 – 100 ki idir. 

Çal tay süresince faydalan c  ülkenin anadiline simültane tercüme imkan  bulunmaktad r.  

Çal taylar, 1 ilâ 5 günlük programlar eklinde gerçekle mektedir. 

Çal tay kapsam nda faydalan c  ülkeye gelen yabanc  uzmanlar n yol, konaklama ve 
harc rah giderleri TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 
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ehir d ndan kat l m n zaruri oldu u durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen 
kat l mc lar n konaklama giderleri (oda-kahvalt ) ve 400 km’den uzaktan gelen kat l mc lar n 
uçu  masraflar  TAIEX’ten kar lanmaktad r. 

Çal taya ili kin simültane tercüme, ö le yeme i ve kahve aralar  ve, çal tay  talep eden 
kurum taraf ndan ayarlanmad  durumlarda, salon masraflar  da TAIEX bütçesinden 
kar lanmaktad r. 

 

3.2. Uzman Talebi (Expert Mission) 

Uzman talebi faaliyetinde, müktesebat uyumu çal malar n  bilfiil gerçekle tiren kamu 
çal anlar n n bilgi ve yönlendirme ihtiyac n n kar lanmas  esast r. 

Konusunda bilgi ve deneyim sahibi üye devlet uzmanlar  faydalan c  ülkeye gelerek söz 
konusu mevzuatla ilgili faaliyetleri yürüten s n rl  say da uzman ile çal maktad r. 

Söz konusu AB mevzuat  ile ilgili bilgi aktar lmas , bu grupla mevzuat n ve/veya 
uygulamalar n n teknik ayr nt lar n n tart lmas , AB mevzuat n n ulusal mevzuata 
aktar lmas  esnas nda kar la labilecek sorunlara ili kin bilgi verilmesi ve yorum gerektiren 
teknik ayr nt lar n aç a kavu turulmas  hedeflenmektedir. 

Çal maya kat lacak ideal uzman say s  3-4 olup bu say  için üst s n r 10’dur. 

stisnai durumlar haricinde (örne in üye devlet uzman n n ngilizce bilmemesi gibi) 
simültane tercüme hizmeti sa lanmamaktad r. 

2 ilâ 5 günlük programlar eklinde gerçekle mektedir. 

Çal tay kapsam nda faydalan c  ülkeye gelen yabanc  uzmanlar n yol, konaklama ve 
harc rah giderleri TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 

 

3.3. Çal ma Ziyareti (Study Visit) 

Çal ma ziyareti faaliyeti mevzuat uyumu çal malar nda son a amaya gelinmesini veya 
söz konusu çal malar n tamamlanmas n  müteakip talep edilmektedir. 

Uyum sa lanan AB müktesebat n  uygulamaktan sorumlu olan yetkililer, o müktesebat n 
uygulanmas nda en iyi örne i temsil eden üye devlete giderek müktesebat  üye devlet 
uzmanlar  ile tart ma ve idari altyap  ile uygulamay  yerinde görme imkân  bulmaktad r. 
Ayn  konuda birden fazla ülkeye ziyaret düzenlemek mümkün de ildir. 

Yap lan çal ma ziyareti ba vurular n n kabulü için gidilmek istenen üye devlette 
görülecek somut unsurlar olmas  (teknik ekipman, laboratuar, spesifik a  sistemi, karma k 
idari yap lar vb.) ve teknik destek talep edilen AB mevzuat na kar l k mevcut veya taslak 
Türk mevzuat n n olmas  ve/veya uyum çal malar nda ileri bir düzeye gelinmi  olmas  
gerekmektedir. 

Azami 3 kat l mc  öngörülmektedir. Kat l mc  say s  prensipte azami 3 ki i oldu undan 
ba vuru formunda en çok 3 ki inin ismi bulunabilir. Bu say  yaln zca, ba vurunun TAIEX 
taraf ndan kabul edilmesinden sonra, ba vuran kurumun TAIEX’e makul bir gerekçe sunmas  
ile art r labilmektedir. 

Tercüme imkân  bulunmad  için kat l mc lar n ilgili AB mevzuat n  ve/veya 
uygulamalar  tart abilecek düzeyde yabanc  dil bilgisine sahip olmas  gerekmektedir. 
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2 ilâ 5 günlük programlar eklinde gerçekle mektedir. 

Kamu kurum ve kurulu lar ndan çal ma ziyaretine giden kat l mc lar n yol, konaklama ve 
harc rah giderleri TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 

 

3.4. Bölgesel E itim Program  (Regional Training Programme - RTP) 

Bölgesel E itim Program  AB mevzuat ve standartlar n n uygulay c s  olan kamu kurum 
ve kurulu lar n n ta ra te kilât na yöneliktir. 

“E iticilerin E itimi” yakla m  çerçevesinde yereldeki devlet memurlar na AB 
müktesebat n n uygulanmas na dair hem teorik hem de pratik e itim verilerek, kat l mc lar n o 
mevzuata ili kin “RTP Uzmanlar ” olmalar  sa lanmaktad r. 

Program dâhilinde faydalan c lar, Avrupa Komisyonu uzmanlar ndan, AB ve Kurumlar na 
ili kin genel bir bilgilendirme ve belirli bir AB müktesebat na yönelik e itim almakta; ilgili 
mevzuat n uygulanmas n  yak ndan incelemek amac yla bir üye devlete düzenlenen çal ma 
ziyaretine kat lmakta ve bir RTP semineri/çal tay n n nas l haz rland n  ö renmektedir. 

E itimin sonras nda bölgelerindeki mükemmeliyet merkezi olan uzmanlar n, yerel 
ihtiyaçlar n giderilmesine yönelik olarak, bulunduklar  bölgede, her y l TAIEX destekli 2 
çal tay düzenlemeleri gerekmektedir. 

Türkiye’de 2007 y l ndan bu yana faydalan lan program çerçevesinde, Kalk nma Ajanslar  
dikkate al narak belirlenen 26 bölgede, Tar m ve Köyi leri Bakanl  ile Çevre ve Orman 
Bakanl  RTP Uzmanlar  “G da Güvenli i” ve “Çevre” konular nda faaliyet göstermektedir. 

RTP Uzmanlar n n çal tay ba vurular  ba l  bulunduklar  Bakanl kça yap lan 
de erlendirmeyi takiben ABGS’ye ula makta; ABGS’de ilgili Ba kanl k taraf ndan 
onayland  takdirde TAIEX Ofisine iletilmektedir. 

RTP Uzmanlar n n ald klar  ilk e itime ili kin yol, konaklama ve harc rah giderleri 
TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 

RTP Uzmanlar nca bölgelerde düzenlenen çal tay süresince faydalan c  ülkenin anadiline 
simültane tercüme imkan  bulunmaktad r. 

Çal tay kapsam nda faydalan c  ülkeye gelen yabanc  uzmanlar n yol, konaklama ve 
harc rah giderleri TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 

ehir d ndan kat l m n zaruri oldu u durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen 
kat l mc lar n konaklama giderleri (oda-kahvalt ) ve 400 km’den uzaktan gelen kat l mc lar n 
uçak masraflar  TAIEX’ten kar lanmaktad r. 

Çal taya ili kin simültane tercüme, ö le yeme i ve kahve aralar  ve, çal tay  talep eden 
kurum taraf ndan ayarlanmad  durumlarda, salon masraflar  da TAIEX bütçesinden 
kar lanmaktad r. 

 

3.5. Çok Ülkeli Seminer (Multicountry Seminars) 

Çok ülkeli seminerler, faydalan c  ülkelerin talebi ile de il, Avrupa Komisyonu’nun ilgili 
Genel Müdürlüklerinin belirledikleri öncelikler dikkate al narak TAIEX’in ilgili birimi 
taraf ndan faydalan c  ülke ulusal irtibat noktalar na yapt  duyuru ile ba lat l r. 
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Ço unlukla aday ve potansiyel aday ülkelerden olu an birden fazla faydalan c  ülkenin 
kat l m  öngörülmektedir. 

Baz  durumlarda Avrupa Kom uluk Politikas  içinde yer alan ülkelerin de kat l m  
mümkün olmaktad r. 

Öncelikli alanlar dâhilinde uyumla t r lmas  ve uygulanmas nda ortak problemlerin 
gözlemlendi i AB müktesebat na yöneliktir. 

Bir üye devlette düzenlenmektedir. 

Kat l mc lar n ilgili mevzuata ili kin e itim ald  1 – 2 günlük programlar eklinde 
gerçekle mektedir. 

Kamu kurum ve kurulu lar ndan çok ülkeli çal taya giden kat l mc lar n yol, konaklama 
ve harc rah giderleri TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 

 
3.6. Siyasi Kriterler Seminerleri 

Siyasi Kriterler Seminerleri 2006 y l ndan bu yana Türkiye’ye özgü olarak 
düzenlenmektedir. 

Demokrasi, hukukun üstünlü ü, insan haklar  ve az nl klara sayg  gösterilmesini ve 
korunmas n  garanti eden kurumlar n varl n  içeren Kopenhag siyasi kriterleri ile 23. ve 24. 
müzakere fas llar nda yer alan gereklerin daha etkin bir ekilde yerine getirilmesine 
yöneliktir. 

Siyasi Kriterler Seminerleri üye ülkelerin uzmanlar , konu ile ilgili tüm kamu kurum ve 
kurulu lar , üniversiteler, uluslararas  örgütlerin Türkiye temsilcilikleri ile sivil toplum 
temsilcilerinin kat l m sa lad  geni  çapl  etkinliklerdir. 

Program kapsam nda üye devletlerdeki uygulamalar, Türkiye’de kar la lan problemler 
ve bu problemlere ili kin olarak tüm payda lar n çözüm önerileri sunulmaktad r. 

Seminer süresince Türkçe’ye simültane tercüme imkân  bulunmaktad r. 

Seminer kapsam nda ülkemize gelen yabanc  uzmanlar n yol, konaklama ve harc rah 
giderleri TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. 

Seminere en az 100 km mesafeden gelen kat l mc lar n konaklama giderleri (oda-kahvalt ) 
ve 400 km’den uzaktan gelen kat l mc lar n uçak masraflar  TAIEX’ten kar lanmaktad r. 

Çal taya ili kin simültane tercüme, ö le yeme i, kahve aralar  ve salon masraflar  TAIEX 
bütçesinden kar lanmaktad r. 

Siyasi kriterler seminerleri kapsam nda bugüne kadar düzenlenen seminerler a da 
listelenmi tir: 

- fade Özgürlü ü (26–27 Nisan 2006) 

- Kad n Haklar n n Geli tirilmesi ve Kad na Kar  iddetle Mücadele (10–11 Temmuz 
2006) 

- Sendikal Haklar (22–23 Mart 2007) 

- Toplanma ve Örgütlenme Özgürlü ü (12–13 Haziran 2007) 

- Çocuk Haklar  (22–23 May s 2008) 
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- Gözalt  Merkezlerinin Denetlenmesinde AB ve Türkiye Uygulamalar  (12–13 Mart 
2008) 

- Toplumsal Cinsiyet E itli ini Geli tirme (7–8 Ekim 2008) 

- Kolluk Kuvvetlerinin Güç Kullan m  (26–27 ubat 2009) 

- Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzlu u Önleme Yöntemleri (9–10 Haziran 2009) 

- fade Özgürlü ü (6–7 Ekim 2009)  

- Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmalar  (13-14 Nisan 2010)  

- Türkiye’deki Roman Vatanda lar (15-16 Aral k 2010) konular nda TAIEX seminerleri 
düzenlenmi tir.  
 

 
 

 
4. TAIEX MEKAN ZMASI VE TÜRK YE 
Ülkemiz 15 Mart 2002 tarihinden bu yana TAIEX taraf ndan sunulan hizmetlerden 
yararlanmakta olup bugün itibar yla TAIEX hizmetlerinin en büyük faydalan c s  
konumundad r.  

Ülke olarak önceki y llarda yapt m z baz  çal malar TAIEX mekanizmas na dâhil olan 
faydalan c lar aras nda en iyi uygulama olarak taltif edilmi tir. 

Faydalan c  ülkelerin tamam nda Ulusal rtibat Noktas  (TAIEX National Contact Point-
TAIEX NCP) bulunmaktad r. Ulusal rtibat Noktas n n görevi TAIEX Ofisi ile faydalan c  
ülkenin kamu kurum ve kurulu lar  aras nda koordinasyonu sa lamakt r. Türkiye’de Ulusal 
rtibat Noktas , Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma 

Ba kanl ’d r. TAIEX teknik destek talepleri, bir veritaban  arac l  ile al n p 
de erlendirilmekte ve Avrupa Komisyonunun TAIEX birimine gönderilmektedir. 

Ülkemiz 2003’ten itibaren TAIEX mekanizmas ndan etkin ekilde yararlanm , 2005’ten 
itibaren ise neredeyse her y l ‘Aday Ülkeler’ aras nda TAIEX’ten yararlanan kat l mc  say s  
bak m ndan ilk s rada yer alm t r. 

Türkiye'deki Roman Vatanda lar Semineri-Aral k 2010 
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Grafikte son TAIEX Aktivite Raporuna göre 2009 y l  kat l mc  say lar  yer almaktad r. 

 

 
Grafik 2- 2009 y l  Faydalan c  Ülkelere Göre Kat l mc  Say lar  

 

A a da Türkiye’nin son y llardaki performans  grafikler halinde özetlenmektedir. Görülece i 
üzere Türkiye do ru ba vurular yaparak çok say da TAIEX aktivitesinden yararlanm t r. 

Grafikte y llara göre Türkiye’de yap lan faaliyet say lar  görülmektedir: 

 

Grafik 3- Y llara Göre Türkiye'de Yap lan Faaliyet Say s  

 

Kamu kurumlar n n merkez te kilâtlar n n yapt  çal malar n yan nda, “G da güvenli i” ve 
“Çevre” ba l klar nda uyum sa lanan AB müktesebat n n ta rada uygulanmas n  
yayg nla t rmak üzere, 2007 y l nda Bölgesel E itim Programlar na (RTP) ba lanm t r. Bu 
çerçevede, çal tay benzeri toplant lar 26 merkez ilde Tar m ve Köyi leri Bakanl  ve Çevre 
ve Orman Bakanl n n il te kilâtlar  arac l yla yap lmakta olup mevzuat n 
uygulanmas ndan sorumlu tüm payda lar n bu toplant lara i tirak etmesi sa lanmaktad r. 
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Grafikte son be  y lda aday ülkelerden kat l mc  say lar  görülmektedir: 

 

 
Grafik 4- Y llar Baz nda Aday Ülkelerden Kat l mc  Say lar  (Yeni aday olan zlanda ve Karada  grafikte 

yer almamaktad r.) 

 

 

2007 y l ndan itibaren ülkemizde düzenlenen RTP faaliyet say lar  ve kat l mc  say lar  
grafiklerde detayl  olarak görülebilmektedir. 

 

Grafik 5- Y llara Göre Düzenlenen RTP Say s  Grafik 6- Düzenlenen RTP'lere Kat l mc  Say lar  
 

 

5. TAIEX BA VURUSU NASIL YAPILIR? 
TAIEX ba vurular  ABGS taraf ndan yönetilen bir veritaban  arac l  ile yap lmaktad r. 
TAIEX teknik desteklerinden yararlanabilecek kamu kurumlar n n tamam na kullan c  hesab  
olu turulup veritaban na eri im imkan  sa lanm t r. 2010 y l  itibar yla da, TAIEX 
ba vurular  bu veritaban  arac l  ile al n p de erlendirilmektedir. 
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6. SÜREÇ NASIL L YOR? 
Veritaban nda kamu kurumlar m z n konu ile ilgili çal anlar  ‘applicant’, ‘coordinator’ ve 
‘authority’ eklinde tan mlanm lard r. 

Applicant: Kurumda kendisine hesap aç lan ve bu hesaptan ‘applicant’ ünvan  ile ba vuru 
yapabilen ki iler. 

Coordinator: lgili faaliyetin haz rlanmas  ve uygulanmas ndan sorumlu olan ki iler. 

Authority: Ba vuruyu yapan birimin üst yöneticisi. Ba vuru TAIEX taraf ndan kabul veya 
reddedildi inde genelde bilgilendirme e-postas  Authority ki isine gönderilir. 

‘Applicant’ rolündeki ki iler, ihtiyaç duyduklar  teknik destek türünü (workshop, expert 
mission, study visit) belirledikten sonra TAIEX yaz l m na giri  yaparlar. Belirledikleri 
ba vuru türünü seçerek ilgili formu doldururlar. ‘Applicant’ i lemini tamamlad nda 
ba vurunun statüsü ‘ready for progress’ olur, bu statüyü alan ba vuru art k Kurumun TAIEX 
Temas Ki isinin alan na girmi  demektir. TAIEX Temas Ki isi ba vuruyu onaylad nda ise, 
ba vuru ‘in progress’ statüsünü al r ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i’ne ula r. ABGS’de 
ba vurunun konusu ile ilgili birim, ba vuruyu çe itli aç lardan de erlendirir. Ba vuruda 
birtak m de i iklikler gerekiyorsa ‘revision’ statüsü verilerek ilgili kamu kurumuna geri 
gönderilir. 

ABGS’deki de erlendirmenin sonucu olumlu olur ise, ba vuru ‘accepted’ statüsünü al r. 
Kabul edilen ba vurunun formu, veritaban ndan ‘word’ format na aktar larak Avrupa 
Komisyonu Geni leme Genel Müdürlü ü’ne ba l  TAIEX Ofisine gönderilir. 

 

 
TAIEX Veritaban   Ak  
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TAIEX ofisinde ilgili bölüm ba vuruyu de erlendirmeden önce ABGS’ye ve AB Türkiye 
Delegasyonu’na ba vuru ile ilgili tutumunu soran bir e-posta gönderir. Ba vuru, yukar daki  
yol izlenerek veritaban ndan yap lm sa ABGS ba vuruyu destekledi ini belirten bir yan t 
verir. Ancak ba vuru kamu kurumundan direkt olarak TAIEX Ofisine gönderilmi  ise, ABGS, 
ba vurunun kendisi arac l  ile yap lmad n  belirten bir cevap gönderir. Bu durumda 
TAIEX, ilgili kuruma, ba vurunun ABGS arac l  yap lmas n  talep eden bir e-posta 
gönderir. 

ABGS ve Delegasyonun görü ünü alan TAIEX Ofisi, ba vuruyu kabul edip etmedi ini 
ABGS’ye ve ilgili Kamu Kurumuna e-posta ile bildirir. 

Kabul edilen ba vurularla ilgili yaz malar do rudan TAIEX ve ilgili ba vuru sahipleri 
aras nda devam eder. Bu noktada gönderilen yaz lar n ve e-postalar n bir kopyalar n n da 
ABGS’ye (gönderilen e-postalarda taiex@abgs.gov.tr adresini cc/bilgi k sm na eklemek 
suretiyle) iletilmesi sürecin takibi ve bir problem ya anmas  durumunda ABGS’nin devreye 
girebilmesi aç s ndan oldukça önemlidir. 

 

7. BA VURU YAPARKEN D KKAT ED LMES  GEREKEN HUSUSLAR 
a) TAIEX mekanizmas , AB müktesebat  ile ilgili olarak 
uyum, uygulama ve idari alt yap n n olu turulmas  
çal malar na yönelik k sa süreli teknik destek verilmesini 
amaçlad  için taleplerin bu kapsamla s n rland r lmas  
gerekmektedir. Bu ba lamda, taleplerde teknik destek talep 
edilen konu ile ilgili olarak Avrupa Birli i müktesebat n n 
aç kça belirtilmesi ve direktif, tüzük ve kararlar için CELEX 
numaralar n n (Ör: 32011R0253) yaz lmas  gerekmektedir. 
lgili AB müktesebat  ve CELEX kodu için Avrupa 

Birli i’nde yürürlükte bulunan mevzuat dizininin yer ald  
EUR-Lex internet sayfas na (http://eur-
lex.europa.eu/en/index.htm) müracaat edilebilir.  

b) Ba vurular de erlendirilirken ayn  konu ile ilgili benzer 
bir ba vurunun Komisyonun di er destek kaynaklar ndan da 
(Türkiye - Avrupa Birli i Mali birli i Projeleri, E le tirme 
Mekanizmas , v.b.) talep edilip edilmedi i kontrol edilerek çak malar n engellenmesine 
gayret edilmektedir. Bu ba lamda, Avrupa Birli i Koordinasyon Birimlerinin, kurumlar nca 
haz rlanan ba vurular  ABGS’ye göndermeden önce bir kez daha gözden geçirerek ba ka 
destek kaynaklar ndan ba vuru yap l p yap lmad n n kontrol etmesi yararl  olacakt r.  

c) Ba vuru formlar  doldurulurken TAIEX teknik desteklerinin ki ilere de il kurumunuza 
yap ld n n göz önüne al nmas nda fayda vard r. Daha önceki y llarda ayn  konuda 
kurumunuz personelinin istifade etti i bir teknik destek faaliyetine bir kere daha yeni göreve 
ba lam  personel için ba vuruda bulunulmamas  önerilmektedir. Zira TAIEX daha önce 
yap lm  olan bir faaliyet ile ayn  konuda ba ka yap lan yeni bir ba vuruyu kesinlikle 
reddetmektedir. Böyle bir durumda daha önce ayn  konuda teknik e itim alan personelden 
istifade edilmesinin daha uygun olaca  dü ünülmektedir. Benzer ekilde, herhangi bir 
konunun birden fazla kamu kurumunu ilgilendirdi i durumlarda, ba vuru sahibi kurumun, 
ilgili di er kamu kurumlar na da kontenjan ay rmas  gerekmektedir. 

d) Kurumlar m z n TAIEX ba vurular ndan sorumlu temas ki ileri ile ilgili telefon, faks ve 
elektronik posta bilgileri Genel Sekreterli imiz web sitesinde (www.abgs.gov.tr) “TAIEX” 
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ba l  alt nda “Kamu Kurum ve Kurulu lar  TAIEX Temas Ki ileri” doküman nda yer 
almaktad r. 

e) TAIEX taraf ndan sunulan hizmetlerin en önemli özelli i aday ülke taraf ndan 
ekillendirilmesi oldu undan, ba vuru formlar nda, talep edilen teknik destek aç k ve ayr nt l  

olarak anlat lmal , sadece mevzuat ismi ve uygulama ba l  belirterek, “genel bilgi al nmak 
istendi i” gibi aç k olmayan ifadeler kullan lmamal d r. Çal ma ziyareti (study visit), uzman 
talebi (expert mission) ve çal ma toplant s  (workshop) ba vurular n n hepsinde “Taslak 
Gündem - Draft Programme” bölümüne sabah ve ö leden sonra olmak üzere teknik destek 
süresinin tamam  için mümkün oldu unca ayr nt l  bir program yaz lmas  gerekli 
görülmektedir.  

f) TAIEX Ofisinden talep edilen çal ma ziyaretlerinde, talebin kabul edilebilmesi için üç 
temel kriter bulunmaktad r:  

- Gidilmek istenen üye devlette görülecek somut unsurlar olmas  (teknik ekipman, 
laboratuvar, spesifik a  sistemi, karma k idari yap lar vb.) 

- Teknik destek talep edilen AB mevzuat na kar l k mevcut veya taslak Türk mevzuat n n 
olmas  ve/veya uyum çal malar nda ileri bir düzeye gelinmi  olmas  

- AB mevzuat n  ve/veya uygulamalar  tart abilecek düzeyde yabanc  dil bilgisine sahip 
olunmas .  

Çal ma ziyaretleri için ba vuran uzmanlar n, gidecekleri ülkede mevzuat  ve uygulamalar  
tart acak düzeyde yabanc  dil bilmesi gerekli görülmektedir. Çal ma ziyaretine kat lacak 
uzmanlardan en az birinin ngilizcesinin tercüme yapabilecek düzeyde olmas  gerekli 
görülmektedir. Çal ma ziyareti ba vurular nda, kat l mc  say s  3 ile s n rl d r.  

g) Formlarda ba vuruyu yapan ki i belirtilirken yaz malar  h zland raca  için ad  geçen 
ahs n, bir elektronik posta adresinin olmas na dikkat edilmelidir. Ad  geçen uzman ofiste 

olmad  takdirde temas n kesilmemesi için ba ka bir uzman n, ba vuruyla ilgili irtibat ki isi 
olarak yaz lm  olan uzmana gelen elektronik postay  kontrol ediyor olmas  büyük önem arz 
etmektedir. Zaruri olmad  durumlarda görevli olarak uzun süreli yurt d nda bulunacak 
uzmanlar veya üst düzey personel formda irtibat ki isi olarak yaz lmamal d r. Zira bu durum 
elektronik posta trafi ini engelleyip, gecikme ve aksamalara yol açabilmektedir. Ayr ca 
verilen elektronik posta adresi düzenli olarak kullan lmakta ve kontrol edilmekte olan bir 
elektronik posta adresi olmal d r. Ba vuru için irtibat ki isi olan uzmanlar n, organizasyonla 
ilgili geli meleri ve yapt klar  tüm yaz malar  Avrupa Birli i Genel Sekreterli ine de 
iletmeleri koordinasyonun kesintisiz olarak devam etmesi aç s ndan büyük önem arz 
etmektedir. 

h) Avrupa Komisyonu Geni leme Genel Müdürlü ü Kurumsal Yap lanma Birimi, özellikle 
çal ma ziyareti ve uzman talebi ba vurular nda, gelen uzmanlar n veya gidilecek kurulu lar n 
normal çal ma programlar n n uzun süreli aksat lmamas na özen gösterdi inden, sürenin 2 ila 
3 gün ile s n rl  tutulmas na dikkat etmektedir. stisnai durumlarda ve uygun biçimde 
gerekçelendirilebildi i takdirde ve ev sahibi kurum veya gelecek uzman da kabul etti i 
durumda olabilecek en uzun süre 5 gündür. 

i) Mevcut oldu u takdirde, teknik destek için talep edilen uzman n veya gidilmek istenen 
kurum ve/veya temasa geçilecek ki inin formda belirtilmesi sürecin h zlanmas n  
sa layacakt r. Ancak seçilecek uzmanlar n Avrupa Birli i kurumlar nda, üye devlet kamu 
kurum ve kurulu lar nda ve onaylanm  kurulu larda çal yor olmalar  gerekmektedir. Özel 
dan manl k firmalar nda çal an uzmanlar için finansman sa lanamamaktad r. 
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j) Kurumsal Yap lanma Birimi TAIEX ekibinden gelen ba vuruya ili kin kabul mesaj  (kabul 
e-postas  genelde ‘authority’ olarak yaz lan ki iye gönderiliyor), ba vuru sahiplerine 
iletildikten sonra, uzman bulup bulamad m z, gündemle ilgili eklemek veya de i tirmek 
istedi imiz hususlar olup olmad  ve talebi yapan kurum için uygun olan tarihlere ili kin 
cevap mesaj n n TAIEX’e en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi beklenmektedir. Uzman 
bulmak zorunlu olmay p süreci h zland rmak aç s ndan çok yararl d r. Ancak bir ay içerisinde 
hiçbir cevap yaz lmaz ise ba vurunun otomatik olarak dü tü ü dü ünülmektedir. 

k) Uzman talebi için doldurulan ba vurularda kat l mc  listelerinin mümkün oldu unca 
eksiksiz olarak (isim, unvan, bölüm, telefon, faks ve elektronik posta) verilmesi 
organizasyonun h zlanmas  için önemli bir di er faktördür. Ba vuru yap ld  esnada isimleri 
belirlemek mümkün olmad  takdirde hangi birimlerden kaçar ki inin kat laca n n yaz lmas  
gerekli görülmektedir. Organizasyon s ras nda formda ba ta belirtilen ki i say s n n üzerine 
çok istisnai durumlar hariç ç k lmamas  büyük önem arz etmektedir. sim de i ikli i mümkün 
olabilmekte ancak zaman nda TAIEX’e bilgi verilmesi gerekmektedir. 

l) Uzman talebi hizmeti için amaçlanan, s n rl  say da uzmandan olu an bir gruba, söz konusu 
AB mevzuat  ile ilgili bilgi aktar lmas , bu grupla mevzuat n ve/veya uygulamalar n n teknik 
ayr nt lar n n tart lmas , AB mevzuat n n ulusal mevzuata aktar lmas  esnas nda 
kar la labilecek sorunlara ili kin bilgi verilmesi ve yorum gerektiren teknik ayr nt lar n 
aç a kavu turulmas d r. Bu sebeple, uzman talebi ba vurular nda kat l mc  say s n n, 
mevzuat  haz rlayan uzmanlardan olu an ortalama 3-4 ki ilik bir grup olmas n n yararl  
olaca  ifade edilmektedir. Maksimum kat l mc  say s  ise 10’dur. Uzman talep edildi inde 
istisnai durumlar haricinde (örne in üye devlet uzman n n ngilizce bilmemesi gibi) simültane 
tercüme hizmeti sa lanmamaktad r. 

m)Taleplerden istenen düzeyde yarar sa lanabilmesi için organizasyondan önce kurum içinde 
veya gerekli görüldü ü takdirde Avrupa Birli i Genel Sekreterli inde haz rl k ve 
koordinasyon toplant lar n n yap lmas  ve uzmanlar n kar s na mümkün oldu unca haz rl kl  
ve yöneltilebilecek sorularla ç k lmas  büyük önem arz etmektedir. Ba vuru formlar nda 
yöneltilebilecek sorular verilmedi ise, organizasyon esnas nda bu sorular n ilgili uzmanlara 
mümkün oldu u kadar erken bir tarihte, uzman ülkemize gelmeden önce iletilmesi gelecek 
olan uzman n olabildi ince haz rl kl  ve istenen teknik deste i verebilecek donan mla 
gelmesini temin edecektir. 

n) Özellikle çal ma toplant lar  için, aday ülkeden de teknik destek talep edilen mevzuat ile 
ilgili mevcut durumu yans tacak sunu  beklenmektedir. Ancak her üç tip talep için de, talep 
sahiplerinin teknik destek talep edilen mevzuat ile ilgili ülkemizdeki mevcut durumu ve 
sorunlar  yans tan bir bilgi notunu haz r bulundurmas  ve yabanc  uzmanlara iletmesi, 
aktivitenin daha etkin olmas  aç s ndan yararl  olacakt r. 

o) Çal ma toplant lar  için toplant  salonu, simültane tercüme, ö le yeme i ve kahve aralar  
TAIEX bütçesinden kar lanmaktad r. Ancak salon kiras  önemli bir mebla  tuttu u için 
kurumlar m z n mümkün oldu u takdirde kurumlar n n toplant  salonlar n  ayarlamalar  
maliyeti dü ürmesi ve süreci h zland rmas  bak m ndan önemlidir.  

p) Uzman talebi ve çal ma toplant s  kapsam nda ülkemize gelen yabanc  uzmanlar n yol, 
konaklama ve harc rah giderleri TAIEX’ten kar lanmaktad r. Kurumlar m zdan çal ma 
ziyaretine giden kat l mc lar n da ayn  ekilde yol, konaklama ve harc rah giderleri 
TAIEX’ten kar lanmaktad r. Ayr ca çal ma toplant lar  için ehir d ndan kat l m n zaruri 
oldu u durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen kat l mc lar n konaklama giderleri (oda-
kahvalt ) ve 400 km’den uzaktan gelen kat l mc lar n uçak masraflar  TAIEX’ten 
kar lanmaktad r. 






