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SUNUù

Avrupa Birli÷i üyeli÷i hedefi, rahmetli Menderes’in 1959 yÕlÕnda
ilk baúvuruyu yapmasÕndan bu yana ülkemizin elli yÕlÕ aúkÕn
süredir takip etti÷i bir devlet politikasÕdÕr. Bu süreçte AB ile
iliúkiler zaman zaman ivme kazanmÕú zaman zaman da kesintiye
u÷ramÕútÕr. Tüm engellere ve olumsuzlaútÕrÕlmaya çalÕúÕlan
havaya ra÷men Türkiye hiçbir dönemde üyeli÷e bu kadar
yaklaúmamÕútÕr.
ùunu özellikle belirtmekte fayda görüyorum; tam üyelik, ülkemiz
için tek baúÕna bir amaç de÷ildir. Üyelik sürecindeki reformlar,
demokratikleúme yönündeki adÕmlar ve kurumsal kapasitelerin
artÕrÕlmasÕ milletimize büyük faydalar sa÷layacak olan
kazanÕmlardÕr. Ülkemiz reformlarla üyelik hedefine adÕm adÕm
yaklaúÕrken bir yandan da ça÷daú medeniyetler seviyesini yakalama ülküsünü de
gerçekleútirmektedir.
Türkiye gibi büyük bir ülkenin kÕsa bir sürede müzakereleri tamamlayÕp üye olmasÕnÕ
beklemek rasyonel de÷ildir. Tüm hukuk sistemimizdeki mevzuatÕn, yaklaúÕk 120 bin sayfa
tutan AB müktesebatÕ ile uyumlaútÕrÕlmasÕ söz konusudur. Bu konuda üzerimize düúenler belli
bir takvim çerçevesinde yapÕlmakta ve müktesebatÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕ ile
ilgili AB’nin vermiú oldu÷u teknik destekten de etkin bir úekilde yararlanÕlmaktadÕr. Nitekim
Avrupa Komisyonunun TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi De÷iúimi) adÕ verilen
mekanizmasÕndan 2002 yÕlÕndan beri yararlanmaktayÕz.
Talep bazlÕ iúleyen TAIEX mekanizmasÕnda ülkeler, kendi mevzuatlarÕnÕ AB müktesebatÕ ile
uyumlaútÕrÕrken Komisyonun TAIEX ofisinden, uzmanlÕk gerektiren teknik konularda destek
talep etmekte ve ilgili konularda Avrupa’ya çalÕúma ziyareti düzenleme, AB ülkelerinden
uzman talep etme ve çalÕútay düzenleme gibi imkânlardan yararlanabilmektedirler. Ülkemiz
bu mekanizmaya dahil oldu÷u 2002’den beri etkin bir úekilde bu enstrümanlarÕ kullanmÕú, üye
devletlerin kamu kurumlarÕna çalÕúma ziyaretleri düzenleniú, ülkemize de üye devletlerden
uzmanlar davet edilerek seminer ve çalÕútaylar yapÕlmÕútÕr. Hatta ülkemiz son iki senedir
yararlanÕcÕ ülkeler arasÕnda toplamda 250’den fazla aktivite ve 15 bine yakÕn katÕlÕmcÕ ile, en
fazla katÕlÕmcÕ ve aktivite sayÕsÕna ulaúan ülke olmuútur. Bu çalÕúmalar mevzuatÕmÕzÕn AB
mevzuatÕ ile uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕna yardÕmcÕ olurken kurumsal yapÕlanma ve
kurumsal kapasitenin artÕrÕlmasÕ konularÕna da ciddi katkÕ sa÷lamaktadÕr.
BaúbakanÕmÕz Sn. Recep Tayyip Erdo÷an’Õn da çeúitli vesilelerle belirtti÷i gibi, AB hedefimiz
Avrupa Birli÷i’nin di÷er ülkeleri ile eúit úartlarda, saygÕn bir üyesi olana dek devam edecektir.
Bu do÷rultuda biz, bugüne kadar oldu÷u gibi bundan sonra da üzerimize düúeni yapmaya
devam edece÷iz. Bu yolda sarf edilen çabalar da, sonuç ne olursa olsun, ülkemizin demokrasi
ve refah seviyesini artÕrarak yarÕnlara daha aydÕnlÕk bir Türkiye bÕrakmamÕza vesile olacaktÕr.

Egemen BAöIù
Devlet BakanÕ ve Baúmüzakereci
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YÖNETøCø ÖZETø
Ülkemizin Avrupa Birli÷i mevzuatÕnÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕnda 2002 yÕlÕndan bu
yana etkin bir úekilde faydalandÕ÷Õ Teknik Destek ve Bilgi De÷iúimi (TAIEX) Avrupa
Komisyonu Geniúleme Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yönetilmekte olup aday ülkeler,
potansiyel aday ülkeler, Avrupa Komúuluk PolitikasÕ kapsamÕnda yer alan ülkeler ile Kuzey
KÕbrÕs Türk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun faydalanabildi÷i bir mekanizmadÕr.
Bahsi geçen ülkelerdeki merkezi teúkilât ve taúra teúkilâtÕnda çalÕúan kamu kurumu personeli,
sosyal taraflarÕ temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile iúçi ve iúveren sendikalarÕ, mevzuat
tercümanlarÕ,
düzeltmenler
ve
mütercimler
TAIEX
faaliyetlerine
baúvuruda
bulunabilmektedir. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluúlarÕna yönelik TAIEX faaliyetlerini
Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i koordine etmektedir.
Mevzuat uyumu alanÕnda kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn talebine göre úekillenen baúlÕca üç
çeúit TAIEX faaliyeti bulunmaktadÕr. Bunlar, faydalanÕcÕ ülkede ilgili mevzuata yönelik bilgi
ve farkÕndalÕ÷Õ artÕrmaya yönelik 30-100 uzmanÕn katÕlÕmÕyla düzenlenen çalÕútay
(workshop); konu hakkÕnda bilgi ve tecrübe sahibi TAIEX uzmanlarÕnÕn, mevzuat uyumunu
gerçekleútiren ve uyumlaútÕrÕlan mevzuatÕ uygulayan faydalanÕcÕ ülke kamu kurumunu ziyaret
ettikleri uzman talebi (expert mission) ve 3 kiúilik bir faydalanÕcÕ ülke uzman ekibinin ilgili
mevzuatÕn uygulamalarÕnÕ görmek amacÕyla bir üye devlete gerçekleútirdikleri çalÕúma
ziyareti (study visit)dir. Bunlara ek olarak; “GÕda Güvenli÷i” ve “Çevre” konularÕnda TarÕm
ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ ile Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ taúra teúkilâtÕ uzmanlarÕna yönelik
e÷itimlerin düzenlendi÷i Bölgesel E÷itim ProgramlarÕ ile, aday ve potansiyel aday ülkelerin
katÕlÕmÕyla bir üye devlette düzenlenen ve ortak aksaklÕklarÕn görüúüldü÷ü Çok Ülkeli
Seminerler de organize edilmektedir. AyrÕca Türkiye’ye özgü olarak Kopenhag siyasi
kriterleri ile 23. ve 24. müzakere fasÕllarÕnÕn getirdi÷i yükümlülüklerin daha etkin bir úekilde
yerine getirilmesi amacÕyla 2006 yÕlÕndan bu yana çalÕútay niteli÷inde düzenlenen Siyasi
Kriterler Seminerleri de bulunmaktadÕr.
Ülkemiz, ABGS rehberli÷inde faydalandÕ÷Õ TAIEX mekanizmasÕ kapsamÕnda bugüne kadar
yaklaúÕk 650 faaliyete 35.000’i aúkÕn katÕlÕmcÕ ile iútirak etmiú olup 2005’ten itibaren
TAIEX’ten en fazla yararlanan ülkeler arasÕnda yer almÕútÕr. 2010 yÕlÕ baúÕndan bu yana kamu
kurum ve kuruluúlarÕnÕn yaptÕ÷Õ baúvurular, ABGS tarafÕndan oluúturulmuú olan bir veritabanÕ
üzerinden alÕnÕp de÷erlendirilmekte ve TAIEX ofisine gönderilmektedir. Daha hÕzlÕ ve
dinamik bir baúvuru süreci sa÷layan bu uygulama ile Türkiye önümüzdeki yÕllarda TAIEX
mekanizmasÕndan çok daha etkin bir úekilde yararlanacaktÕr.
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1. TAIEX NEDøR?
TAIEX, Avrupa Komisyonu Geniúleme Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ E÷itim ve Kurumsal
YapÕlanma Birimi tarafÕndan yönetilen Teknik Destek ve Bilgi De÷iúimi (Technical
Assistance and Information Exchange) anlamÕna gelen bir enstrümandÕr. TAIEX, iúbirli÷i
içinde oldu÷u ülkelere, mevzuatlarÕnÕ AB mevzuatÕ ile uyumlaútÕrma ve uygulama
konularÕnda teknik destek sa÷lar. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardÕm
taleplerini yönlendirir ve sorunlarÕn kÕsa vadeli çözümü için en uygun uzmanlÕ÷Õn tedarikine
katkÕda bulunur.
1.1. TAIEX’in ana görevleri úunlardÕr:
x FaydalanÕcÕ ülkelerin ulusal mevzuatlarÕnÕn AB mevzuatÕna uyumlu hale getirilmesi ve
uygulanmasÕ ve yürütülmesi aúamalarÕnda kÕsa süreli teknik destek sa÷lamak ve tavsiyeler
sunmak.
x Geniúleme sürecinde kazandÕ÷Õ deneyimleri paylaúma, ekonomik entegrasyonu ve siyasi
iúbirli÷ini artÕrma yoluyla Avrupa Komúuluk PolitikasÕ kapsamÕndaki ülkeleri AB’ye
yakÕnlaútÕrmak.
x FaydalanÕcÕ ülkelerdeki paydaúlara ve ortaklara teknik e÷itim ve örnek uygulama sunmak.
x Bilgiyi toplamak ve ulaúÕlabilir kÕlmak.
x øleri aúamalardaki teknik yardÕm ihtiyacÕnÕ belirlemek ve uyumlaútÕrma sürecini izlemek
amacÕyla veritabanÕ araçlarÕ sunmak.
x TAIEX’in teknik yardÕmÕ çeúitli alanlarda ve çeúitli úekillerde olabilir. YararlanÕcÕ taraflar
e÷itim ihtiyaçlarÕnÕ TAIEX’in esnek yapÕsÕ sayesinde tüm üye devletlerden
karúÕlayabilmektedirler. Bu noktada farkÕndalÕ÷Õn artÕrÕlmasÕ ve istenen deste÷in kapsamÕnÕn
netleútirilmesi önem arz etmektedir. Bu ba÷lamda, çalÕúma ziyareti, çalÕútay ve uzman talebi
tamamen faydalanÕcÕ taraflarÕn iste÷ine ba÷lÕdÕr ve tamamlayÕcÕ bir kurumsal yapÕlanma
hizmeti sunmaktadÕr.
x TAIEX bütçesinde ülkelere belirli kotalar ayrÕlmamÕútÕr, bu yüzden faaliyet giderleri ‘ilk
gelen ilk faydalanÕr’ esasÕna göre karúÕlanmaktadÕr. Aúa÷Õdaki grafikte yÕllara göre TAIEX
bütçesi yer almaktadÕr.

Grafik 1- YÕllara Göre TAIEX’in Toplam Bütçesi (milyon €)
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1.2. TAIEX’in Pratikte Ne FaydalarÕ VardÕr?
x AB MüktesebatÕnÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕ aúamalarÕnda faydalanÕlan bu araç
çerçevesinde, ilgili mevzuat uygulamalarÕnÕ inceleyebilmek amacÕyla üye devletlere çalÕúma
ziyaretleri gerçekleútirilebildi÷i gibi, konusunda tecrübeli TAIEX uzmanlarÕ da ülkemize
gelerek mevzuatÕ uyumlaútÕran uzmanlar baúta olmak üzere, ilgili tüm paydaúlara konuya
iliúkin yardÕm sa÷lamaktadÕr
x Kurumsal yapÕlanmayÕ hedefleyen Eúleútirme (Twinning) ve di÷er bazÕ mekanizmalar
geniú çaplÕ bir hazÕrlÕk çalÕúmasÕ gerektirdi÷inden, pratikte acil ve spesifik ihtiyaçlara cevap
verememektedir. TAIEX mekanizmasÕ esnek yapÕsÕ ve kÕsa vadede çözüm sunan yaklaúÕmÕyla
bu gibi durumlarda uygun bir çözüm aracÕ olmaktadÕr.
x MüktesebatÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕ kamu sektörünü ilgilendirmekle birlikte
özel sektörü de do÷rudan etkilemektedir. Kanun ve yönetmeliklerin açÕk ve anlaúÕlÕr olmasÕ,
Avrupa’daki uygulamalar baz alÕnarak belirli bir kalite standardÕnÕ yakalamaya yönelik
olmasÕ; özelde piyasalar, genelde ise tüm vatandaúlarÕmÕz açÕsÕndan oldukça önem
taúÕmaktadÕr. DolayÕsÕyla TAIEX mekanizmasÕndan do÷rudan faydalanan kesim kamu sektörü
olmakla birlikte, kamu sektörünün sundu÷u hizmetin kalitesini artÕrmaya yönelik bir yaklaúÕm
içerdi÷inden dolaylÕ olarak tüm Türkiye bu mekanizmadan fayda sa÷lamaktadÕr.
1.3. TAIEX MekanizmasÕ FaydalanÕcÕ Ülke GruplarÕ:
TAIEX’ten, AB’ye aday ülkeler, potansiyel aday ülkeler ve Avrupa Komúuluk PolitikasÕ
kapsamÕna giren ülkeler ve yararlanmaktadÕr.
Avrupa Komúuluk PolitikasÕ, AB’nin 2004 Geniúlemesi kapsamÕnda geliútirilmiútir. AmacÕ
geniúlemiú bir AB ile komúularÕ arasÕndaki siyasi ve sosyoekonomik uçurumu kaldÕrmak,
AB’nin çevresinde dost ve istikrarlÕ ülkelerden oluúan bir kuúak tesis etmektir. Bu kapsamda
yer alacak ülkelerin katÕlÕm perspektifi (tam üyelik) olmadan, AB ile uyuma yönelmesi
beklenmektedir.
Bu ülke gruplarÕ aúa÷Õdaki úekildedir:

ADAY ÜLKELER

TÜRKøYE

HIRVATøSTAN

MAKODENYA

øZLANDA

KARADAö

POTANSøYEL ADAY ÜLKELER

ARNAVUTLUK



BOSNA-HERSEK

SIRBøSTAN
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KOSOVA

AVRUPA KOMùULUK POLøTøKASI* ÜLKELERø

AZERBAYCAN

UKRAYNA

ERMENøSTAN

MOLDOVA

BEYAZ RUSYA

MISIR

LøBYA

GÜRCøSTAN

SURøYE

CEZAYøR

ÜRDÜN

LÜBNAN

FøLøSTøN

FAS

TUNUS

øSRAøL

KKTC

RUSYA

DøöER:

1.4.Kuzey KÕbrÕs Türk Cumhuriyeti’ne Teknik Destek
KKTC, 2007 yÕlÕndan itibaren TAIEX teknik destek kapsamÕna alÕnmÕútÕr. Bu çerçevede
KKTC’de 2007 yÕlÕnda 110, 2008’de 150, 2009’da ise 218 TAIEX aktivitesi düzenlenmiútir.
Bu aktivitelere ise yaklaúÕk üç bin kiúi katÕlmÕútÕr.
1.5.TAIEX Ofisi:
TAIEX Ofisi, Avrupa Komisyonu Geniúleme Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ E÷itim ve Kurumsal
YapÕlanma Birimi’nin altÕnda yapÕlanmÕútÕr. TAIEX organizasyonu; birim baúkanÕ, birim
baúkan yardÕmcÕsÕ, yedi sektör sorumlusu ve bu sektör sorumlularÕ altÕnda çalÕúan
uzmanlardan oluúmaktadÕr.
Andrew RASBASH
H. SCHROEDER
P. GOZZI
L. TODOROV
C. KIRSCHBAUM
E. BEDERT
J.M. GOBEAUX
P. EMMETT
M. KLEIM

TAIEX Birimi BaúkanÕ
TAIEX Birimi Baúkan YardÕmcÕsÕ
Sektör Sorumlusu: Eúleútirme, SIGMA ve Avrupa Komúuluk PolitikasÕ
Sektör Sorumlusu: øç Pazar
Sektör Sorumlusu: Adalet ve øçiúleri
Sektör Sorumlusu: TarÕm ve GÕda Güvenli÷i
Sektör Sorumlusu: AltyapÕ / Kosova
Sektör Sorumlusu: KKTC’ye Teknik Destek
Sektör Sorumlusu: Bölgesel E÷itim ProgramlarÕ (RTP)/P2P

1.6. Sektörler HakkÕnda Genel Bilgiler:
1.6.1. øç Pazar
TAIEX øç Pazar Ekibi mallarÕn, kiúilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaúÕmÕ, iú
kurma serbestisi, mali hizmetler, rekabet, sÕnai mülkiyet haklarÕ, tüketicinin korunmasÕ,
çalÕúma ve sosyal politika, gümrük birli÷i ve vergilendirme, bütçe politikasÕ, istatistik, sanayi
politikasÕ, ekonomik ve mali politikalar ve e÷itim ve kültür alanlarda teknik destek
sa÷lamaktadÕr.
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Bu baúlÕk altÕnda TAIEX mekanizmasÕndan ilgili bakanlÕklar ile kamu kurumlarÕna ek olarak,
finans, bankacÕlÕk, rekabet gibi sektörlerde faaliyet gösteren üst kurullar da yararlanmaktadÕr.
Bu kapsamda düzenlenen TAIEX etkinliklerinin yeni yaklaúÕm direktiflerinin
uyumlaútÕrÕlmasÕ, iú kanunu, iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i, gümrükler ve bankacÕlÕk konularÕnda
yo÷unlaútÕ÷Õ gözlemlenmektedir.
1.6.2. TarÕm ve GÕda Güvenli÷i
TAIEX kapsamÕnda çok sayÕda faaliyet düzenlenen sektörlerden biri olan TarÕm Sektörü, “11TarÕm ve KÕrsal KalkÕnma”, “12- GÕda Güvenli÷i, Veterinerlik ve Bitki Sa÷lÕ÷Õ” ve “13BalÕkçÕlÕk” müzakere fasÕllarÕ dâhilindeki mevzuatÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕna
yönelik destekleri kapsamaktadÕr.
TarÕm ürünlerinin piyasa düzenlemesi, hayvan sa÷lÕ÷Õ ve refahÕ, hayvan kimliklendirme
sistemleri, gÕda güvenli÷i, bitki sa÷lÕ÷Õ ve bitki pasaport sistemlerinin kurulumu gibi
konularda ilgili laboratuarlara, tesislere ve belli kontrol noktalarÕna yapÕlan çalÕúma ziyaretleri
ile tüm paydaúlara yönelik düzenlenen çalÕútaylar bu sektörde gerçekleúen baúlÕca
çalÕúmalardÕr.
1.6.3. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
TAIEX adalet, özgürlük ve güvenlik gibi ana politika alanlarÕna deste÷ini artÕrmaktadÕr.
Demokrasi, hukukun üstünlü÷ü, insan haklarÕ ve azÕnlÕklarÕn korunmasÕ gibi Kopenhag
Kriterleri alanlarÕnda, TAIEX tarafÕndan öteden beri teknik yardÕm sa÷lanmakta idi.
Adalet, özgürlük ve güvenlik ve konularÕnda TAIEX
deste÷inin hedef kitlesi Adalet ve øçiúleri BakanlÕklarÕ ile rutin
çalÕúmalarÕnda müktesebatÕn uygulanmasÕ sorumlulu÷unu
üstlenmiú olan hakim, savcÕ, polis, sÕnÕr güçleri, iltica ve göç
otoriteleri, gümrük birimleri ve di÷er kolluk kuvvetleri ile
yolsuzlukla mücadele eden kurum ve kuruluúlardÕr. Organize
suçlarla mücadele gibi birçok baúlÕk TAIEX'ten faydalanan
tüm ülkelerin ilgi alanÕna girerken, katÕlÕmla alakalÕ olanlar
do÷al olarak sadece aday ve potansiyel aday ülkeleri
ilgilendirmektedir.
Türkiye 'aday ülke' statüsü ile adalet, özgürlük ve güvenlik kÕsmÕndan en fazla yararlanan
ülkelerden biridir.
1.6.4. AltyapÕ
Çevre, enerji ve taúÕma konularÕ TAIEX’in en çok teknik
destek sa÷ladÕ÷Õ alanlardandÕr. Bu konulardaki AB
politikalarÕnÕn ve mevzuatÕnÕn faydalanÕcÕ ülke tarafÕndan iç
hukuka aktarÕlmasÕ, kendi mevzuatlarÕnÕn müktesebatla
uyumlaútÕrÕlmasÕ ve son olarak bunlarÕn uygulanmasÕ konularÕ
teknik deste÷in amaçlarÕ arasÕndadÕr.
Çevre konusu, altyapÕ sektörü içindeki TAIEX aktivitelerinin
yaklaúÕk olarak yarÕsÕnÕ teúkil etmekte ve TAIEX faaliyetleri
içerisinde önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu alanda atÕk
yönetiminden (özellikle elektronik atÕklar ve ambalaj atÕklarÕ)
yaban hayatÕnÕn (özellikle biyoçeúitlili÷in ve yaúam alanlarÕnÕn) korunmasÕna kadar birçok
konu AB müktesebatÕnÕn önemli bir kÕsmÕnÕ teúkil etmektedir.
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TaúÕmacÕlÕk konusu ise yurtiçi taúÕmacÕlÕktan hava ve deniz
taúÕmacÕlÕ÷Õna kadar birçok sektörü kapsamaktadÕr. AltyapÕ
sektörü içinde TAIEX aktivitelerinin yaklaúÕk üçte birini
teúkil eden bu alanda, güvenli ulaúÕm ve taúÕmacÕlÕkla ilgili
konular öne çÕkmaktadÕr.
Avrupa Birli÷i’nde enerji politikasÕ son yÕllarda giderek
önem kazanmaya baúlamÕútÕr. Komisyona ba÷lÕ UlaútÕrma ve
Enerji Genel Müdürlü÷ü’nün iúbirli÷i ile TAIEX faaliyetleri
yenilenebilir enerji kaynaklarÕnÕn (özellikle de güneú enerjisi
ve biyo yakÕtlarÕn) teúvik edilmesi ve enerji verimlili÷i (binalarda ve ulaúÕmda) konularÕna
odaklanmÕútÕr.
TAIEX faaliyetleri bu sayÕlan alanlarla sÕnÕrlÕ de÷ildir. Burada sadece bu zamana kadar
yapÕlan aktivitelerinin daha çok nelere odaklandÕ÷Õna de÷inilmiútir.
1.7. TAIEX Ülke Temas Kiúileri:
Avrupa Komisyonu’nun TAIEX biriminde her yararlanÕcÕ ülke için bir ülke temas kiúisi
vardÕr. Ülke temas kiúisinin görevi ilgili taraflarla irtibat kurmak ve teknik destek ile ilgili her
türlü soruna müdahale etmektir.
2. TAIEX’TEN KøMLER YARARLANABøLøR?

TAIEX mekanizmasÕndan yararlanacak olanlar, faydalanÕcÕ ülkelerde AB mevzuatÕnÕn iç
hukuka aktarÕlmasÕ, uygulanmasÕ ve yürütülmesi aúamalarÕnda çalÕúan kamu
personelidir. Temel hedef gruplar úunlardÕr:
x Merkez ve taúra teúkilâtÕnda çalÕúan kamu kurumu personeli;
x Sosyal taraflarÕ temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile iúçi ve iúveren sendikalarÕ;
x Mevzuat tercümanlarÕ.
x Parlamentolar, parlamentoda ve yasama komisyonlarÕnda çalÕúan görevliler.
TAIEX özel kiúi ve kuruluúlara do÷rudan destek sa÷lamaz.
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3. TAIEX FAALøYETLERø
TAIEX EnstrümanÕ tarafÕndan sunulan teknik destek, geniú bir çalÕúma alanÕnda yer alan
farklÕ konulara yönelik çok çeúitli faaliyetleri kapsamaktadÕr. FaydalanÕcÕ ülkelerin
ihtiyaçlarÕna hÕzlÕ bir úekilde yanÕt vermeyi hedefleyen TAIEX mekanizmasÕ, bu hedefe
uygun olarak, önemli sayÕda uzmandan oluúan bir kadroya ve esnek bir yapÕya sahiptir.
Ülkemiz de mevzuat uyumu ve kurumsal yapÕlanma faaliyetlerinin en iyi úekilde
sürdürülebilmesi amacÕyla, Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i (ABGS)’nin de rehberli÷iyle,
farklÕ özelliklere sahip bu faaliyet türlerinden en verimli úekilde yararlanmaktadÕr.
3.1. ÇalÕútay (Workshop)
x ÇalÕútay faaliyetlerinde uyum sa÷lanmasÕ öngörülen AB müktesebatÕna iliúkin genel bilgi
edinilmesi ve farkÕndalÕk yaratÕlmasÕ esastÕr.
x MüktesebatÕn uyumlaútÕrÕlmasÕndan ve uygulanmasÕndan sorumlu olan kamu kurum ve
kuruluúlarÕnÕn yetkilileri ile birlikte ilgili tüm taraflarÕn katÕlÕmÕ ile gerçekleúmektedir.

“Avrupa Birli÷i GÕda MevzuatÕ ve Su Ürünleri Sektöründe HACCP”
konulu çalÕútay-Haziran 2010

x Öngörülen katÕlÕmcÕ sayÕsÕ 30 – 100 kiúidir.
x ÇalÕútay süresince faydalanÕcÕ ülkenin anadiline simültane tercüme imkanÕ bulunmaktadÕr.
x ÇalÕútaylar, 1 ilâ 5 günlük programlar úeklinde gerçekleúmektedir.
x ÇalÕútay kapsamÕnda faydalanÕcÕ ülkeye gelen yabancÕ uzmanlarÕn yol, konaklama ve
harcÕrah giderleri TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.



12

x ùehir dÕúÕndan katÕlÕmÕn zaruri oldu÷u durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen
katÕlÕmcÕlarÕn konaklama giderleri (oda-kahvaltÕ) ve 400 km’den uzaktan gelen katÕlÕmcÕlarÕn
uçuú masraflarÕ TAIEX’ten karúÕlanmaktadÕr.
x ÇalÕútaya iliúkin simültane tercüme, ö÷le yeme÷i ve kahve aralarÕ ve, çalÕútayÕ talep eden
kurum tarafÕndan ayarlanmadÕ÷Õ durumlarda, salon masraflarÕ da TAIEX bütçesinden
karúÕlanmaktadÕr.
3.2. Uzman Talebi (Expert Mission)
x Uzman talebi faaliyetinde, müktesebat uyumu çalÕúmalarÕnÕ bilfiil gerçekleútiren kamu
çalÕúanlarÕnÕn bilgi ve yönlendirme ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ esastÕr.
x Konusunda bilgi ve deneyim sahibi üye devlet uzmanlarÕ faydalanÕcÕ ülkeye gelerek söz
konusu mevzuatla ilgili faaliyetleri yürüten sÕnÕrlÕ sayÕda uzman ile çalÕúmaktadÕr.
x Söz konusu AB mevzuatÕ ile ilgili bilgi aktarÕlmasÕ, bu grupla mevzuatÕn ve/veya
uygulamalarÕnÕn teknik ayrÕntÕlarÕnÕn tartÕúÕlmasÕ, AB mevzuatÕnÕn ulusal mevzuata
aktarÕlmasÕ esnasÕnda karúÕlaúÕlabilecek sorunlara iliúkin bilgi verilmesi ve yorum gerektiren
teknik ayrÕntÕlarÕn açÕ÷a kavuúturulmasÕ hedeflenmektedir.
x ÇalÕúmaya katÕlacak ideal uzman sayÕsÕ 3-4 olup bu sayÕ için üst sÕnÕr 10’dur.
x østisnai durumlar haricinde (örne÷in üye devlet uzmanÕnÕn øngilizce bilmemesi gibi)
simültane tercüme hizmeti sa÷lanmamaktadÕr.
x 2 ilâ 5 günlük programlar úeklinde gerçekleúmektedir.
x ÇalÕútay kapsamÕnda faydalanÕcÕ ülkeye gelen yabancÕ uzmanlarÕn yol, konaklama ve
harcÕrah giderleri TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
3.3. ÇalÕúma Ziyareti (Study Visit)
x ÇalÕúma ziyareti faaliyeti mevzuat uyumu çalÕúmalarÕnda son aúamaya gelinmesini veya
söz konusu çalÕúmalarÕn tamamlanmasÕnÕ müteakip talep edilmektedir.
x Uyum sa÷lanan AB müktesebatÕnÕ uygulamaktan sorumlu olan yetkililer, o müktesebatÕn
uygulanmasÕnda en iyi örne÷i temsil eden üye devlete giderek müktesebatÕ üye devlet
uzmanlarÕ ile tartÕúma ve idari altyapÕ ile uygulamayÕ yerinde görme imkânÕ bulmaktadÕr.
AynÕ konuda birden fazla ülkeye ziyaret düzenlemek mümkün de÷ildir.
x YapÕlan çalÕúma ziyareti baúvurularÕnÕn kabulü için gidilmek istenen üye devlette
görülecek somut unsurlar olmasÕ (teknik ekipman, laboratuar, spesifik a÷ sistemi, karmaúÕk
idari yapÕlar vb.) ve teknik destek talep edilen AB mevzuatÕna karúÕlÕk mevcut veya taslak
Türk mevzuatÕnÕn olmasÕ ve/veya uyum çalÕúmalarÕnda ileri bir düzeye gelinmiú olmasÕ
gerekmektedir.
x Azami 3 katÕlÕmcÕ öngörülmektedir. KatÕlÕmcÕ sayÕsÕ prensipte azami 3 kiúi oldu÷undan
baúvuru formunda en çok 3 kiúinin ismi bulunabilir. Bu sayÕ yalnÕzca, baúvurunun TAIEX
tarafÕndan kabul edilmesinden sonra, baúvuran kurumun TAIEX’e makul bir gerekçe sunmasÕ
ile artÕrÕlabilmektedir.
x Tercüme imkânÕ bulunmadÕ÷Õ için katÕlÕmcÕlarÕn ilgili AB mevzuatÕnÕ ve/veya
uygulamalarÕ tartÕúabilecek düzeyde yabancÕ dil bilgisine sahip olmasÕ gerekmektedir.
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x 2 ilâ 5 günlük programlar úeklinde gerçekleúmektedir.
x Kamu kurum ve kuruluúlarÕndan çalÕúma ziyaretine giden katÕlÕmcÕlarÕn yol, konaklama ve
harcÕrah giderleri TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
3.4. Bölgesel E÷itim ProgramÕ (Regional Training Programme - RTP)
x Bölgesel E÷itim ProgramÕ AB mevzuat ve standartlarÕnÕn uygulayÕcÕsÕ olan kamu kurum
ve kuruluúlarÕnÕn taúra teúkilâtÕna yöneliktir.
x “E÷iticilerin E÷itimi” yaklaúÕmÕ çerçevesinde yereldeki devlet memurlarÕna AB
müktesebatÕnÕn uygulanmasÕna dair hem teorik hem de pratik e÷itim verilerek, katÕlÕmcÕlarÕn o
mevzuata iliúkin “RTP UzmanlarÕ” olmalarÕ sa÷lanmaktadÕr.
x Program dâhilinde faydalanÕcÕlar, Avrupa Komisyonu uzmanlarÕndan, AB ve KurumlarÕna
iliúkin genel bir bilgilendirme ve belirli bir AB müktesebatÕna yönelik e÷itim almakta; ilgili
mevzuatÕn uygulanmasÕnÕ yakÕndan incelemek amacÕyla bir üye devlete düzenlenen çalÕúma
ziyaretine katÕlmakta ve bir RTP semineri/çalÕútayÕnÕn nasÕl hazÕrlandÕ÷ÕnÕ ö÷renmektedir.
x E÷itimin sonrasÕnda bölgelerindeki mükemmeliyet merkezi olan uzmanlarÕn, yerel
ihtiyaçlarÕn giderilmesine yönelik olarak, bulunduklarÕ bölgede, her yÕl TAIEX destekli 2
çalÕútay düzenlemeleri gerekmektedir.
x Türkiye’de 2007 yÕlÕndan bu yana faydalanÕlan program çerçevesinde, KalkÕnma AjanslarÕ
dikkate alÕnarak belirlenen 26 bölgede, TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ ile Çevre ve Orman
BakanlÕ÷Õ RTP UzmanlarÕ “GÕda Güvenli÷i” ve “Çevre” konularÕnda faaliyet göstermektedir.
x RTP UzmanlarÕnÕn çalÕútay baúvurularÕ ba÷lÕ bulunduklarÕ BakanlÕkça yapÕlan
de÷erlendirmeyi takiben ABGS’ye ulaúmakta; ABGS’de ilgili BaúkanlÕk tarafÕndan
onaylandÕ÷Õ takdirde TAIEX Ofisine iletilmektedir.
x RTP UzmanlarÕnÕn aldÕklarÕ ilk e÷itime iliúkin yol, konaklama ve harcÕrah giderleri
TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
x RTP UzmanlarÕnca bölgelerde düzenlenen çalÕútay süresince faydalanÕcÕ ülkenin anadiline
simültane tercüme imkanÕ bulunmaktadÕr.
x ÇalÕútay kapsamÕnda faydalanÕcÕ ülkeye gelen yabancÕ uzmanlarÕn yol, konaklama ve
harcÕrah giderleri TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
x ùehir dÕúÕndan katÕlÕmÕn zaruri oldu÷u durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen
katÕlÕmcÕlarÕn konaklama giderleri (oda-kahvaltÕ) ve 400 km’den uzaktan gelen katÕlÕmcÕlarÕn
uçak masraflarÕ TAIEX’ten karúÕlanmaktadÕr.
x ÇalÕútaya iliúkin simültane tercüme, ö÷le yeme÷i ve kahve aralarÕ ve, çalÕútayÕ talep eden
kurum tarafÕndan ayarlanmadÕ÷Õ durumlarda, salon masraflarÕ da TAIEX bütçesinden
karúÕlanmaktadÕr.
3.5. Çok Ülkeli Seminer (Multicountry Seminars)
x Çok ülkeli seminerler, faydalanÕcÕ ülkelerin talebi ile de÷il, Avrupa Komisyonu’nun ilgili
Genel Müdürlüklerinin belirledikleri öncelikler dikkate alÕnarak TAIEX’in ilgili birimi
tarafÕndan faydalanÕcÕ ülke ulusal irtibat noktalarÕna yaptÕ÷Õ duyuru ile baúlatÕlÕr.
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x Ço÷unlukla aday ve potansiyel aday ülkelerden oluúan birden fazla faydalanÕcÕ ülkenin
katÕlÕmÕ öngörülmektedir.
x BazÕ durumlarda Avrupa Komúuluk PolitikasÕ içinde yer alan ülkelerin de katÕlÕmÕ
mümkün olmaktadÕr.
x Öncelikli alanlar dâhilinde uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕnda ortak problemlerin
gözlemlendi÷i AB müktesebatÕna yöneliktir.
x Bir üye devlette düzenlenmektedir.
x KatÕlÕmcÕlarÕn ilgili mevzuata iliúkin e÷itim aldÕ÷Õ 1 – 2 günlük programlar úeklinde
gerçekleúmektedir.
x Kamu kurum ve kuruluúlarÕndan çok ülkeli çalÕútaya giden katÕlÕmcÕlarÕn yol, konaklama
ve harcÕrah giderleri TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
3.6. Siyasi Kriterler Seminerleri
x Siyasi Kriterler Seminerleri 2006 yÕlÕndan bu yana Türkiye’ye özgü olarak
düzenlenmektedir.
x Demokrasi, hukukun üstünlü÷ü, insan haklarÕ ve azÕnlÕklara saygÕ gösterilmesini ve
korunmasÕnÕ garanti eden kurumlarÕn varlÕ÷ÕnÕ içeren Kopenhag siyasi kriterleri ile 23. ve 24.
müzakere fasÕllarÕnda yer alan gereklerin daha etkin bir úekilde yerine getirilmesine
yöneliktir.
x Siyasi Kriterler Seminerleri üye ülkelerin uzmanlarÕ, konu ile ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluúlarÕ, üniversiteler, uluslararasÕ örgütlerin Türkiye temsilcilikleri ile sivil toplum
temsilcilerinin katÕlÕm sa÷ladÕ÷Õ geniú çaplÕ etkinliklerdir.
x Program kapsamÕnda üye devletlerdeki uygulamalar, Türkiye’de karúÕlaúÕlan problemler
ve bu problemlere iliúkin olarak tüm paydaúlarÕn çözüm önerileri sunulmaktadÕr.
x Seminer süresince Türkçe’ye simültane tercüme imkânÕ bulunmaktadÕr.
x Seminer kapsamÕnda ülkemize gelen yabancÕ uzmanlarÕn yol, konaklama ve harcÕrah
giderleri TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
x Seminere en az 100 km mesafeden gelen katÕlÕmcÕlarÕn konaklama giderleri (oda-kahvaltÕ)
ve 400 km’den uzaktan gelen katÕlÕmcÕlarÕn uçak masraflarÕ TAIEX’ten karúÕlanmaktadÕr.
x ÇalÕútaya iliúkin simültane tercüme, ö÷le yeme÷i, kahve aralarÕ ve salon masraflarÕ TAIEX
bütçesinden karúÕlanmaktadÕr.
x Siyasi kriterler seminerleri kapsamÕnda bugüne kadar düzenlenen seminerler aú÷Õda
listelenmiútir:
-

øfade Özgürlü÷ü (26–27 Nisan 2006)

- KadÕn HaklarÕnÕn Geliútirilmesi ve KadÕna KarúÕ ùiddetle Mücadele (10–11 Temmuz
2006)



-

Sendikal Haklar (22–23 Mart 2007)

-

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

-

Çocuk HaklarÕ (22–23 MayÕs 2008)

15

- GözaltÕ Merkezlerinin Denetlenmesinde AB ve Türkiye UygulamalarÕ (12–13 Mart
2008)
-

Toplumsal Cinsiyet Eúitli÷ini Geliútirme (7–8 Ekim 2008)

-

Kolluk Kuvvetlerinin Güç KullanÕmÕ (26–27 ùubat 2009)

-

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

-

øfade Özgürlü÷ü (6–7 Ekim 2009)

-

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

- Türkiye’deki Roman Vatandaúlar (15-16 AralÕk 2010) konularÕnda TAIEX seminerleri
düzenlenmiútir.

Türkiye'deki Roman Vatandaúlar Semineri-AralÕk 2010

4. TAIEX MEKANøZMASI VE TÜRKøYE
Ülkemiz 15 Mart 2002 tarihinden bu yana TAIEX tarafÕndan sunulan hizmetlerden
yararlanmakta olup bugün itibarÕyla TAIEX hizmetlerinin en büyük faydalanÕcÕsÕ
konumundadÕr.
Ülke olarak önceki yÕllarda yaptÕ÷ÕmÕz bazÕ çalÕúmalar TAIEX mekanizmasÕna dâhil olan
faydalanÕcÕlar arasÕnda en iyi uygulama olarak taltif edilmiútir.
FaydalanÕcÕ ülkelerin tamamÕnda Ulusal ørtibat NoktasÕ (TAIEX National Contact PointTAIEX NCP) bulunmaktadÕr. Ulusal ørtibat NoktasÕnÕn görevi TAIEX Ofisi ile faydalanÕcÕ
ülkenin kamu kurum ve kuruluúlarÕ arasÕnda koordinasyonu sa÷lamaktÕr. Türkiye’de Ulusal
ørtibat NoktasÕ, Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i E÷itim ve Kurumsal YapÕlanma
BaúkanlÕ÷Õ’dÕr. TAIEX teknik destek talepleri, bir veritabanÕ aracÕlÕ÷Õ ile alÕnÕp
de÷erlendirilmekte ve Avrupa Komisyonunun TAIEX birimine gönderilmektedir.
Ülkemiz 2003’ten itibaren TAIEX mekanizmasÕndan etkin úekilde yararlanmÕú, 2005’ten
itibaren ise neredeyse her yÕl ‘Aday Ülkeler’ arasÕnda TAIEX’ten yararlanan katÕlÕmcÕ sayÕsÕ
bakÕmÕndan ilk sÕrada yer almÕútÕr.
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Grafikte son TAIEX Aktivite Raporuna göre 2009 yÕlÕ katÕlÕmcÕ sayÕlarÕ yer almaktadÕr.

Grafik 2- 2009 yÕlÕ FaydalanÕcÕ Ülkelere Göre KatÕlÕmcÕ SayÕlarÕ

Aúa÷Õda Türkiye’nin son yÕllardaki performansÕ grafikler halinde özetlenmektedir. Görülece÷i
üzere Türkiye do÷ru baúvurular yaparak çok sayÕda TAIEX aktivitesinden yararlanmÕútÕr.
Grafikte yÕllara göre Türkiye’de yapÕlan faaliyet sayÕlarÕ görülmektedir:


Grafik 3- YÕllara Göre Türkiye'de YapÕlan Faaliyet SayÕsÕ

Kamu kurumlarÕnÕn merkez teúkilâtlarÕnÕn yaptÕ÷Õ çalÕúmalarÕn yanÕnda, “GÕda güvenli÷i” ve
“Çevre” baúlÕklarÕnda uyum sa÷lanan AB müktesebatÕnÕn taúrada uygulanmasÕnÕ
yaygÕnlaútÕrmak üzere, 2007 yÕlÕnda Bölgesel E÷itim ProgramlarÕna (RTP) baúlanmÕútÕr. Bu
çerçevede, çalÕútay benzeri toplantÕlar 26 merkez ilde TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ ve Çevre
ve Orman BakanlÕ÷ÕnÕn il teúkilâtlarÕ aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmakta olup mevzuatÕn
uygulanmasÕndan sorumlu tüm paydaúlarÕn bu toplantÕlara iútirak etmesi sa÷lanmaktadÕr.


17

Grafikte son beú yÕlda aday ülkelerden katÕlÕmcÕ sayÕlarÕ görülmektedir:

Grafik 4- YÕllar BazÕnda Aday Ülkelerden KatÕlÕmcÕ SayÕlarÕ (Yeni aday olan øzlanda ve Karada÷ grafikte
yer almamaktadÕr.)

2007 yÕlÕndan itibaren ülkemizde düzenlenen RTP faaliyet sayÕlarÕ ve katÕlÕmcÕ sayÕlarÕ
grafiklerde detaylÕ olarak görülebilmektedir.

Grafik 5- YÕllara Göre Düzenlenen RTP SayÕsÕ

Grafik 6- Düzenlenen RTP'lere KatÕlÕmcÕ SayÕlarÕ

5. TAIEX BAùVURUSU NASIL YAPILIR?
TAIEX baúvurularÕ ABGS tarafÕndan yönetilen bir veritabanÕ aracÕlÕ÷Õ ile yapÕlmaktadÕr.
TAIEX teknik desteklerinden yararlanabilecek kamu kurumlarÕnÕn tamamÕna kullanÕcÕ hesabÕ
oluúturulup veritabanÕna eriúim imkanÕ sa÷lanmÕútÕr. 2010 yÕlÕ itibarÕyla da, TAIEX
baúvurularÕ bu veritabanÕ aracÕlÕ÷Õ ile alÕnÕp de÷erlendirilmektedir.
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6. SÜREÇ NASIL øùLøYOR?
VeritabanÕnda kamu kurumlarÕmÕzÕn konu ile ilgili çalÕúanlarÕ ‘applicant’, ‘coordinator’ ve
‘authority’ úeklinde tanÕmlanmÕúlardÕr.
Applicant: Kurumda kendisine hesap açÕlan ve bu hesaptan ‘applicant’ ünvanÕ ile baúvuru
yapabilen kiúiler.
Coordinator: ølgili faaliyetin hazÕrlanmasÕ ve uygulanmasÕndan sorumlu olan kiúiler.
Authority: Baúvuruyu yapan birimin üst yöneticisi. Baúvuru TAIEX tarafÕndan kabul veya
reddedildi÷inde genelde bilgilendirme e-postasÕ Authority kiúisine gönderilir.
‘Applicant’ rolündeki kiúiler, ihtiyaç duyduklarÕ teknik destek türünü (workshop, expert
mission, study visit) belirledikten sonra TAIEX yazÕlÕmÕna giriú yaparlar. Belirledikleri
baúvuru türünü seçerek ilgili formu doldururlar. ‘Applicant’ iúlemini tamamladÕ÷Õnda
baúvurunun statüsü ‘ready for progress’ olur, bu statüyü alan baúvuru artÕk Kurumun TAIEX
Temas Kiúisinin alanÕna girmiú demektir. TAIEX Temas Kiúisi baúvuruyu onayladÕ÷Õnda ise,
baúvuru ‘in progress’ statüsünü alÕr ve Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i’ne ulaúÕr. ABGS’de
baúvurunun konusu ile ilgili birim, baúvuruyu çeúitli açÕlardan de÷erlendirir. Baúvuruda
birtakÕm de÷iúiklikler gerekiyorsa ‘revision’ statüsü verilerek ilgili kamu kurumuna geri
gönderilir.
ABGS’deki de÷erlendirmenin sonucu olumlu olur ise, baúvuru ‘accepted’ statüsünü alÕr.
Kabul edilen baúvurunun formu, veritabanÕndan ‘word’ formatÕna aktarÕlarak Avrupa
Komisyonu Geniúleme Genel Müdürlü÷ü’ne ba÷lÕ TAIEX Ofisine gönderilir.

TAIEX VeritabanÕ øú AkÕúÕ



19

TAIEX ofisinde ilgili bölüm baúvuruyu de÷erlendirmeden önce ABGS’ye ve AB Türkiye
Delegasyonu’na baúvuru ile ilgili tutumunu soran bir e-posta gönderir. Baúvuru, yukarÕdaki
yol izlenerek veritabanÕndan yapÕlmÕúsa ABGS baúvuruyu destekledi÷ini belirten bir yanÕt
verir. Ancak baúvuru kamu kurumundan direkt olarak TAIEX Ofisine gönderilmiú ise, ABGS,
baúvurunun kendisi aracÕlÕ÷Õ ile yapÕlmadÕ÷ÕnÕ belirten bir cevap gönderir. Bu durumda
TAIEX, ilgili kuruma, baúvurunun ABGS aracÕlÕ÷Õ yapÕlmasÕnÕ talep eden bir e-posta
gönderir.
ABGS ve Delegasyonun görüúünü alan TAIEX Ofisi, baúvuruyu kabul edip etmedi÷ini
ABGS’ye ve ilgili Kamu Kurumuna e-posta ile bildirir.
Kabul edilen baúvurularla ilgili yazÕúmalar do÷rudan TAIEX ve ilgili baúvuru sahipleri
arasÕnda devam eder. Bu noktada gönderilen yazÕlarÕn ve e-postalarÕn bir kopyalarÕnÕn da
ABGS’ye (gönderilen e-postalarda taiex@abgs.gov.tr adresini cc/bilgi kÕsmÕna eklemek
suretiyle) iletilmesi sürecin takibi ve bir problem yaúanmasÕ durumunda ABGS’nin devreye
girebilmesi açÕsÕndan oldukça önemlidir.
7. BAùVURU YAPARKEN DøKKAT EDøLMESø GEREKEN HUSUSLAR
a) TAIEX mekanizmasÕ, AB müktesebatÕ ile ilgili olarak
uyum, uygulama ve idari alt yapÕnÕn oluúturulmasÕ
çalÕúmalarÕna yönelik kÕsa süreli teknik destek verilmesini
amaçladÕ÷Õ için taleplerin bu kapsamla sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
gerekmektedir. Bu ba÷lamda, taleplerde teknik destek talep
edilen konu ile ilgili olarak Avrupa Birli÷i müktesebatÕnÕn
açÕkça belirtilmesi ve direktif, tüzük ve kararlar için CELEX
numaralarÕnÕn (Ör: 32011R0253) yazÕlmasÕ gerekmektedir.
ølgili AB müktesebatÕ ve CELEX kodu için Avrupa
Birli÷i’nde yürürlükte bulunan mevzuat dizininin yer aldÕ÷Õ
EUR-Lex
internet
sayfasÕna
(http://eurlex.europa.eu/en/index.htm) müracaat edilebilir.
b) Baúvurular de÷erlendirilirken aynÕ konu ile ilgili benzer
bir baúvurunun Komisyonun di÷er destek kaynaklarÕndan da
(Türkiye - Avrupa Birli÷i Mali øúbirli÷i Projeleri, Eúleútirme
MekanizmasÕ, v.b.) talep edilip edilmedi÷i kontrol edilerek çakÕúmalarÕn engellenmesine
gayret edilmektedir. Bu ba÷lamda, Avrupa Birli÷i Koordinasyon Birimlerinin, kurumlarÕnca
hazÕrlanan baúvurularÕ ABGS’ye göndermeden önce bir kez daha gözden geçirerek baúka
destek kaynaklarÕndan baúvuru yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷ÕnÕn kontrol etmesi yararlÕ olacaktÕr.
c) Baúvuru formlarÕ doldurulurken TAIEX teknik desteklerinin kiúilere de÷il kurumunuza
yapÕldÕ÷ÕnÕn göz önüne alÕnmasÕnda fayda vardÕr. Daha önceki yÕllarda aynÕ konuda
kurumunuz personelinin istifade etti÷i bir teknik destek faaliyetine bir kere daha yeni göreve
baúlamÕú personel için baúvuruda bulunulmamasÕ önerilmektedir. Zira TAIEX daha önce
yapÕlmÕú olan bir faaliyet ile aynÕ konuda baúka yapÕlan yeni bir baúvuruyu kesinlikle
reddetmektedir. Böyle bir durumda daha önce aynÕ konuda teknik e÷itim alan personelden
istifade edilmesinin daha uygun olaca÷Õ düúünülmektedir. Benzer úekilde, herhangi bir
konunun birden fazla kamu kurumunu ilgilendirdi÷i durumlarda, baúvuru sahibi kurumun,
ilgili di÷er kamu kurumlarÕna da kontenjan ayÕrmasÕ gerekmektedir.
d) KurumlarÕmÕzÕn TAIEX baúvurularÕndan sorumlu temas kiúileri ile ilgili telefon, faks ve
elektronik posta bilgileri Genel Sekreterli÷imiz web sitesinde (www.abgs.gov.tr) “TAIEX”
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baúlÕ÷Õ altÕnda “Kamu Kurum ve KuruluúlarÕ TAIEX Temas Kiúileri” dokümanÕnda yer
almaktadÕr.
e) TAIEX tarafÕndan sunulan hizmetlerin en önemli özelli÷i aday ülke tarafÕndan
úekillendirilmesi oldu÷undan, baúvuru formlarÕnda, talep edilen teknik destek açÕk ve ayrÕntÕlÕ
olarak anlatÕlmalÕ, sadece mevzuat ismi ve uygulama baúlÕ÷Õ belirterek, “genel bilgi alÕnmak
istendi÷i” gibi açÕk olmayan ifadeler kullanÕlmamalÕdÕr. ÇalÕúma ziyareti (study visit), uzman
talebi (expert mission) ve çalÕúma toplantÕsÕ (workshop) baúvurularÕnÕn hepsinde “Taslak
Gündem - Draft Programme” bölümüne sabah ve ö÷leden sonra olmak üzere teknik destek
süresinin tamamÕ için mümkün oldu÷unca ayrÕntÕlÕ bir program yazÕlmasÕ gerekli
görülmektedir.
f) TAIEX Ofisinden talep edilen çalÕúma ziyaretlerinde, talebin kabul edilebilmesi için üç
temel kriter bulunmaktadÕr:
- Gidilmek istenen üye devlette görülecek somut unsurlar olmasÕ (teknik ekipman,
laboratuvar, spesifik a÷ sistemi, karmaúÕk idari yapÕlar vb.)
- Teknik destek talep edilen AB mevzuatÕna karúÕlÕk mevcut veya taslak Türk mevzuatÕnÕn
olmasÕ ve/veya uyum çalÕúmalarÕnda ileri bir düzeye gelinmiú olmasÕ
- AB mevzuatÕnÕ ve/veya uygulamalarÕ tartÕúabilecek düzeyde yabancÕ dil bilgisine sahip
olunmasÕ.
ÇalÕúma ziyaretleri için baúvuran uzmanlarÕn, gidecekleri ülkede mevzuatÕ ve uygulamalarÕ
tartÕúacak düzeyde yabancÕ dil bilmesi gerekli görülmektedir. ÇalÕúma ziyaretine katÕlacak
uzmanlardan en az birinin øngilizcesinin tercüme yapabilecek düzeyde olmasÕ gerekli
görülmektedir. ÇalÕúma ziyareti baúvurularÕnda, katÕlÕmcÕ sayÕsÕ 3 ile sÕnÕrlÕdÕr.
g) Formlarda baúvuruyu yapan kiúi belirtilirken yazÕúmalarÕ hÕzlandÕraca÷Õ için adÕ geçen
úahsÕn, bir elektronik posta adresinin olmasÕna dikkat edilmelidir. AdÕ geçen uzman ofiste
olmadÕ÷Õ takdirde temasÕn kesilmemesi için baúka bir uzmanÕn, baúvuruyla ilgili irtibat kiúisi
olarak yazÕlmÕú olan uzmana gelen elektronik postayÕ kontrol ediyor olmasÕ büyük önem arz
etmektedir. Zaruri olmadÕ÷Õ durumlarda görevli olarak uzun süreli yurt dÕúÕnda bulunacak
uzmanlar veya üst düzey personel formda irtibat kiúisi olarak yazÕlmamalÕdÕr. Zira bu durum
elektronik posta trafi÷ini engelleyip, gecikme ve aksamalara yol açabilmektedir. AyrÕca
verilen elektronik posta adresi düzenli olarak kullanÕlmakta ve kontrol edilmekte olan bir
elektronik posta adresi olmalÕdÕr. Baúvuru için irtibat kiúisi olan uzmanlarÕn, organizasyonla
ilgili geliúmeleri ve yaptÕklarÕ tüm yazÕúmalarÕ Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷ine de
iletmeleri koordinasyonun kesintisiz olarak devam etmesi açÕsÕndan büyük önem arz
etmektedir.
h) Avrupa Komisyonu Geniúleme Genel Müdürlü÷ü Kurumsal YapÕlanma Birimi, özellikle
çalÕúma ziyareti ve uzman talebi baúvurularÕnda, gelen uzmanlarÕn veya gidilecek kuruluúlarÕn
normal çalÕúma programlarÕnÕn uzun süreli aksatÕlmamasÕna özen gösterdi÷inden, sürenin 2 ila
3 gün ile sÕnÕrlÕ tutulmasÕna dikkat etmektedir. østisnai 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 uzmanÕn veya gidilmek istenen
kurum ve/veya temasa geçilecek kiúinin formda belirtilmesi sürecin hÕzlanmasÕnÕ
sa÷layacaktÕr. Ancak seçilecek uzmanlarÕn Avrupa Birli÷i kurumlarÕnda, üye devlet kamu
kurum ve kuruluúlarÕnda ve onaylanmÕú kuruluúlarda çalÕúÕyor olmalarÕ gerekmektedir. Özel
danÕúmanlÕk firmalarÕnda çalÕúan uzmanlar için finansman sa÷lanamamaktadÕr.
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j) Kurumsal YapÕlanma Birimi TAIEX ekibinden gelen baúvuruya iliúkin kabul mesajÕ (kabul
e-postasÕ genelde ‘authority’ olarak yazÕlan kiúiye gönderiliyor), baúvuru sahiplerine
iletildikten sonra, uzman bulup bulamadÕ÷ÕmÕz, gündemle ilgili eklemek veya de÷iútirmek
istedi÷imiz hususlar olup olmadÕ÷Õ ve talebi yapan kurum için uygun olan tarihlere iliúkin
cevap mesajÕnÕn TAIEX’e en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi beklenmektedir. Uzman
bulmak zorunlu olmayÕp süreci hÕzlandÕrmak açÕsÕndan çok yararlÕdÕr. Ancak bir ay içerisinde
hiçbir cevap yazÕlmaz ise baúvurunun otomatik olarak düútü÷ü düúünülmektedir.
k) Uzman talebi için doldurulan baúvurularda katÕlÕmcÕ listelerinin mümkün oldu÷unca
eksiksiz olarak (isim, unvan, bölüm, telefon, faks ve elektronik posta) verilmesi
organizasyonun hÕzlanmasÕ için önemli bir di÷er faktördür. Baúvuru yapÕldÕ÷Õ esnada isimleri
belirlemek mümkün olmadÕ÷Õ takdirde hangi birimlerden kaçar kiúinin katÕlaca÷ÕnÕn yazÕlmasÕ
gerekli görülmektedir. Organizasyon sÕrasÕnda formda baúta belirtilen kiúi sayÕsÕnÕn üzerine
çok istisnai durumlar hariç çÕkÕlmamasÕ büyük önem arz etmektedir. øsim de÷iúikli÷i mümkün
olabilmekte ancak zamanÕnda TAIEX’e bilgi verilmesi gerekmektedir.
l) Uzman talebi hizmeti için amaçlanan, sÕnÕrlÕ sayÕda uzmandan oluúan bir gruba, söz konusu
AB mevzuatÕ ile ilgili bilgi aktarÕlmasÕ, bu grupla mevzuatÕn ve/veya uygulamalarÕnÕn teknik
ayrÕntÕlarÕnÕn tartÕúÕlmasÕ, AB mevzuatÕnÕn ulusal mevzuata aktarÕlmasÕ esnasÕnda
karúÕlaúÕlabilecek sorunlara iliúkin bilgi verilmesi ve yorum gerektiren teknik ayrÕntÕlarÕn
açÕ÷a kavuúturulmasÕdÕr. Bu sebeple, uzman talebi baúvurularÕnda katÕlÕmcÕ sayÕsÕnÕn,
mevzuatÕ hazÕrlayan uzmanlardan oluúan ortalama 3-4 kiúilik bir grup olmasÕnÕn yararlÕ
olaca÷Õ ifade edilmektedir. Maksimum katÕlÕmcÕ sayÕsÕ ise 10’dur. Uzman talep edildi÷inde
istisnai durumlar haricinde (örne÷in üye devlet uzmanÕnÕn øngilizce bilmemesi gibi) simültane
tercüme hizmeti sa÷lanmamaktadÕr.
m)Taleplerden istenen düzeyde yarar sa÷lanabilmesi için organizasyondan önce kurum içinde
veya gerekli görüldü÷ü takdirde Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷inde hazÕrlÕk ve
koordinasyon toplantÕlarÕnÕn yapÕlmasÕ ve uzmanlarÕn karúÕsÕna mümkün oldu÷unca hazÕrlÕklÕ
ve yöneltilebilecek sorularla çÕkÕlmasÕ büyük önem arz etmektedir. Baúvuru formlarÕnda
yöneltilebilecek sorular verilmedi ise, organizasyon esnasÕnda bu sorularÕn ilgili uzmanlara
mümkün oldu÷u kadar erken bir tarihte, uzman ülkemize gelmeden önce iletilmesi gelecek
olan uzmanÕn olabildi÷ince hazÕrlÕklÕ ve istenen teknik deste÷i verebilecek donanÕmla
gelmesini temin edecektir.
n) Özellikle çalÕúma toplantÕlarÕ için, aday ülkeden de teknik destek talep edilen mevzuat ile
ilgili mevcut durumu yansÕtacak sunuú beklenmektedir. Ancak her üç tip talep için de, talep
sahiplerinin teknik destek talep edilen mevzuat ile ilgili ülkemizdeki mevcut durumu ve
sorunlarÕ yansÕtan bir bilgi notunu hazÕr bulundurmasÕ ve yabancÕ uzmanlara iletmesi,
aktivitenin daha etkin olmasÕ açÕsÕndan yararlÕ olacaktÕr.
o) ÇalÕúma toplantÕlarÕ için toplantÕ salonu, simültane tercüme, ö÷le yeme÷i ve kahve aralarÕ
TAIEX bütçesinden karúÕlanmaktadÕr. Ancak salon kirasÕ önemli bir mebla÷ tuttu÷u için
kurumlarÕmÕzÕn mümkün oldu÷u takdirde kurumlarÕnÕn toplantÕ salonlarÕnÕ ayarlamalarÕ
maliyeti düúürmesi ve süreci hÕzlandÕrmasÕ bakÕmÕndan önemlidir.
p) Uzman talebi ve çalÕúma toplantÕsÕ kapsamÕnda ülkemize gelen yabancÕ uzmanlarÕn yol,
konaklama ve harcÕrah giderleri TAIEX’ten karúÕlanmaktadÕr. KurumlarÕmÕzdan çalÕúma
ziyaretine giden katÕlÕmcÕlarÕn da aynÕ úekilde yol, konaklama ve harcÕrah giderleri
TAIEX’ten karúÕlanmaktadÕr. AyrÕca çalÕúma toplantÕlarÕ için úehir dÕúÕndan katÕlÕmÕn zaruri
oldu÷u durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen katÕlÕmcÕlarÕn konaklama giderleri (odakahvaltÕ) ve 400 km’den uzaktan gelen katÕlÕmcÕlarÕn uçak masraflarÕ TAIEX’ten
karúÕlanmaktadÕr.
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