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SUNUù
SUNUù
Avrupa Birli÷i (AB) hukukunun benimsenmesi ve
uygulanmasÕ, 1993’teki Kopenhag Zirvesinde, üyelik için bir
kriter olarak belirlenmiútir. Fakat “Kopenhag Kriterleri” ile
Avrupa
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zaman
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kazanmÕú
zaman
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da
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oluúturulmasÕnÕn
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Türkiye
hiçbir
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üyeli÷e
bu
kadar
gerçekleútirilmesi üyelik koúullarÕna dâhil edilmiútir.
yaklaúmamÕútÕr.
AB müktesebatÕnÕn sadece kabul edilmesinin de÷il,
ùunu
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görüyorum;
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ülkemiz
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tek
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de÷ildir.
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reformlar,
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demokratikleúme
adÕmlar vebirisi
kurumsal
kapasitelerin
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durmamÕzyönündeki
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AB’ye
artÕrÕlmasÕ
milletimize
büyük
faydalar
sa÷layacak
paralellik arz eden ve AB müktesebatÕnÕ benimseyecek ve uygulayacak kurumsal olan
bir
kazanÕmlardÕr. Ülkemiz reformlarla üyelik hedefine adÕm adÕm
yapÕlanmanÕn tesisidir.
yaklaúÕrken bir yandan da ça÷daú medeniyetler seviyesini yakalama ülküsünü de
DolayÕsÕyla, 1998 yÕlÕnda aday ülkelere verilen mali destek kapsamÕnda AB tarafÕndan
gerçekleútirmektedir.
aday ülkelerin uyum sa÷lamÕú olduklarÕ AB müktesebatÕnÕ etkin bir úekilde
Türkiye
gibi büyük bir
ülkeninidari
kÕsa kapasitelerini
bir sürede müzakereleri
tamamlayÕp
üye olmasÕnÕ
uygulayabilmelerini
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güçlendirmek
üzere “Eúleútirme”
beklemek
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de÷ildir. Tüm
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120 binGenel
sayfa
(Twinning)
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ve 2002 yÕlÕnda
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ile
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söz
konusudur.
Bu
konuda
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belli
Sekreterli÷imizin, ulusal irtibat birimi görevini üstlendi÷i eúleútirme mekanizmasÕnÕn
bir
takvim çerçevesinde
Türkiye’deki
uygulamasÕyapÕlmakta
baúlamÕútÕr.ve müktesebatÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ve uygulanmasÕ ile
ilgili AB’nin vermiú oldu÷u teknik destekten de etkin bir úekilde yararlanÕlmaktadÕr. Nitekim
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Talep
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Komisyonun
TAIEX
ofisinden,
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talep
etmekte
ve ilgili konularda
Avrupa’ya
düzenleme,
AB ülkelerinden
açÕsÕndan
bu projelerin
yarattÕ÷Õ etki
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de÷erin ziyareti
boyutu dikkate
alÕnmalÕdÕr.
uzman talep etme ve çalÕútay düzenleme gibi imkânlardan yararlanabilmektedirler. Ülkemiz
Recep
Tayyip
Erdo÷an’Õn
talimatlarÕ
çerçevesinde,
Avrupa kullanmÕú,
Birli÷i Genel
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arz eden yapÕlmÕútÕr.
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Çünkü
bizim
uzmanlar
davet edilerek seminer
ve çalÕútaylar
Hatta ülkemiz son
iki senedir
açÕmÕzdan
söz
konusu
hedefe
ulaúÕlabildi÷i
ölçüde
baúarÕya
ulaúÕlmÕú
demektir.
Nitekim
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ve yeni adaylara
eúleútirme
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kendi yapÕlanma
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yardÕmcÕ Türkiye’nin
olurken kurumsal
pazarlayabilmesi,
özellikle
ticaret
ve yatÕrÕm
Türkiye’deki özel sektörün uluslar
kurumsal
kapasitenin
artÕrÕlmasÕ
konularÕna
da alanlarÕnda
ciddi katkÕ sa÷lamaktadÕr.
arasÕ piyasalarda iú yapabilme kapasitesini de artÕracaktÕr.
BaúbakanÕmÕz Sn. Recep Tayyip Erdo÷an’Õn da çeúitli vesilelerle belirtti÷i gibi, AB hedefimiz
Bu yayÕn,
ülkemizde
kadar
baúarÕlÕ
bir
Avrupa
Birli÷i’nin
di÷er bugüne
ülkeleri ile
eúit kurumlarÕmÕzÕn
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bir üyesiçalÕúmalarÕyla
olana dek devam
edecektir.
úekilde
gerçekleútirilmiú
olan
eúleútirme
mekanizmasÕyla
ilgili
bazÕ
göstergeleri
göz
önüne
Bu do÷rultuda biz, bugüne kadar oldu÷u gibi bundan sonra da üzerimize düúeni yapmaya
sermeyi
ve ilerideki
çalÕúmalara
rehberlik
amaçlamaktadÕr.
ÇalÕúmalarÕmÕzÕn
yeni
devam
edece÷iz.
Bu yolda
sarf edilen
çabalaretmeyi
da, sonuç
ne olursa olsun,
ülkemizin demokrasi
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projelerine
ilham
vermesini
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ve refah seviyesini artÕrarak yarÕnlara daha aydÕnlÕk bir Türkiye bÕrakmamÕza vesile olacaktÕr.
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YÖNETøCø ÖZETø
Avrupa Birli÷i'ne (AB) paralellik arz eden kurumsal bir yapÕlanmanÕn tesisi, AB üyelik
sürecinde AB’ye aday ülkeler tarafÕndan özellikle üzerinde durulmasÕ beklenen
konulardan biridir. Aday ülkelerin, AB müktesebatÕnÕ, üye devletlerle aynÕ standartlarda
uygulayabilecek kapasitede modern, verimli çalÕúan, etkin idari yönetimler ve kurumlar
oluúturmasÕ üyelik için önemlidir. Aday ülke kurumlarÕ, güçlü bir idari kapasiteye sahip
olmak için, tam olarak iúleyen, verimli ve süreklili÷i olan kurumlara sahip olmalÕdÕr.
Kurumsal yapÕlanmanÕn güçlendirilmesine iliúkin olarak Avrupa Komisyonu tarafÕndan
aday ülkelere teknik yardÕmlar sa÷lanmaktadÕr. Söz konusu yardÕmlardan biri Avrupa
Komisyonu tarafÕndan idari kapasitenin güçlendirilmesinde baúlÕca araç olarak kabul
edilen “Eúleútirme” (Twinning) mekanizmasÕdÕr. Bu mekanizma, aday ülkelerin uyum
sa÷ladÕklarÕ AB mevzuatÕnÕn hayata geçirilmesi sürecinde gerekli kurumsal
yapÕlanmanÕn gerçekleútirilebilmesi için, üye devletlerin kamu kurum ve kuruluúlarÕnda
çalÕúan uzmanlarÕn danÕúman olarak aday ülkelerde görevlendirilmesi ve bizzat aday
ülkedeki ilgili kamu kurum ve kuruluúunda müktesebatÕn uygulanmasÕna yönelik
kurumsal yapÕlanmaya iliúkin bir projede çalÕúmasÕ üzerine kuruludur.
Eúleútirme mekanizmasÕnÕn Türkiye’deki uygulamasÕ, 2002 yÕlÕ mali iúbirli÷i
programlamasÕ çerçevesinde hazÕrlanan projeler ile baúlamÕú ve bugüne kadar
ülkemizde 114 adet eúleútirme projesi uygulamaya konulmuútur. Söz konusu projelerin
109’u uzun süreli, 5’i ise kÕsa süreli eúleútirme projeleridir. 72’si tamamlanan söz
konusu projelerden içiúleri, tarÕm, çevre, ulaútÕrma, sosyal politika ve maliye alanÕndaki
di÷er 19’u uygulama; içiúleri, tarÕm, çevre, ulaútÕrma ve maliye alanÕndaki di÷er 13’ü ise
sözleúme aúamasÕnda bulunmaktadÕr. BaúvurularÕ alÕnan di÷er 10 projenin hazÕrlÕklarÕ
ise devam etmektedir.
Avrupa Komisyonu eúleútirme biriminin politika ve kurallarÕnÕ aday ülkelerde
duyurmak ve genel koordinasyonu sa÷lamak üzere her aday ülkede “eúleútirme ulusal
irtibat noktasÕ” bulunmaktadÕr. Nitekim Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i (ABGS)
tarafÕndan, "Ulusal ørtibat NoktasÕ" (NCP) kimli÷iyle, eúleútirme mekanizmasÕnÕn
kurumlarÕmÕz tarafÕndan anlaúÕlmasÕna yardÕmcÕ olmak amacÕyla bugüne kadar çeúitli
e÷itimler ile genel ve proje bazÕnda gerçekleútirilen bilgilendirme toplantÕlarÕ
düzenlenmiútir. Öneri sunan üye devlet ekiplerinin de÷erlendirilmesinde proje sahibi
kurumlarÕmÕz bilgilendirilmiú ve seçim toplantÕlarÕ sonrasÕnda önerilerin
de÷erlendirilmesi için toplantÕlar düzenlenmiútir. Üye devletlerden proje ortaklarÕnÕn
seçim sürecinin koordinasyonu sa÷lanmÕú ve uygulamaya konulan projelerin taslak
kontratlarÕnÕn ve nihai raporlarÕnÕn onaylanmasÕ faaliyetleri yürütülmüútür. AyrÕca,
toplantÕ ve e÷itim dokümanlarÕ ve sunuúlarÕ web sitemiz aracÕlÕ÷Õyla tüm kurumlarÕn
kullanÕmÕna açÕlmÕú olup Genel Sekreterli÷imiz, bugüne kadar oldu÷u gibi bundan sonra
da “Eúleútirme Ulusal ørtibat Birimi” olarak söz konusu sürecin bütün aúamalarÕnda
kamu kurum ve kuruluúlarÕmÕzÕ bilgilendirmeye ve proje ortaklarÕ arasÕndaki
koordinasyonu baúarÕyla sa÷lamaya devam edecektir.
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KISALTMALAR

ABGS:

Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i

AIDCO: The EuropeAid Co-operation Office (Avrupa YardÕm ve øúbirli÷i Ofisi)
ELARG: DG Enlargement and European Neighborhood Policy (Geniúleme ve Avrupa
Komúuluk PolitikasÕ Genel Müdürlü÷ü)
ENPI:

European Neighbourhood and Partnership Instrument (Avrupa Komúuluk ve
OrtaklÕk AracÕ)

IPA:

Instrument for Pre-Acccession (KatÕlÕm Öncesi YardÕm AracÕ)

MEDA:

Mediterranean
ProgramÕ)

MFøB:

Merkezi Finans ve øhale Birimi

NCP:

National Contact Point (Ulusal Temas NoktasÕ)

Economic

Development

Area

(Avrupa-Akdeniz

OrtaklÕ÷Õ

PHARE: Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (Polonya ve
Macaristan: Ekonominin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ ProgramÕ)
PL:

Proje Lideri

YED:

Yerleúik Eúleútirme DanÕúmanÕ
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1. KURUMSAL YAPILANMA MEKANøZMASI: EùLEùTøRME (TWINNING)
1.1. Eúleútirme (Twinning) Nedir?
Avrupa Birli÷i (AB)’ne aday ülkeler açÕsÕndan AB’ye paralellik arz eden kurumsal bir
yapÕlanmanÕn tesisi oldukça önem arz etmektedir. Kurumsal yapÕlanmanÕn güçlendirilmesine
iliúkin olarak Avrupa Komisyonu tarafÕndan sa÷lanan teknik yardÕmlar ise; esas itibarÕyla
genelde iki hafta ile sÕnÕrlÕ kalan kÕsa vadeli TAIEX programlarÕ ile TAIEX programlarÕnÕn
kurumsal yapÕlanma çalÕúmalarÕ için sürece yeterli olamadÕ÷Õ durumlarda daha uzun süreleri
kapsayabilen Eúleútirme (Twinning) programlarÕndan oluúmaktadÕr.
Eúleútirme mekanizmasÕ, aday ülkelerin uyum sa÷ladÕklarÕ AB mevzuatÕnÕn hayata geçirilmesi
sürecinde gerekli kurumsal yapÕlanmanÕn gerçekleútirilebilmesi için, üye devletlerin kamu
kurum ve kuruluúlarÕnda çalÕúan uzmanlarÕn bizzat aday ülkede bulunmasÕ ve ilgili kurumda
kurumsal yapÕlanmaya iliúkin müktesebatÕn uygulanmasÕna yönelik bir projede çalÕúmasÕ
üzerine kuruludur. Eúleútirme sistemi çerçevesinde sa÷lanan teknik yardÕmlar iki yÕla ulaúan
bir dönemi kapsayabilmekle beraber, bu süre aday ülkenin spesifik ihtiyaçlarÕna göre
belirlenmektedir.
1.2. Eúleútirme MekanizmasÕnÕn Tarihçesi
Eúleútirme, Avrupa Komisyonunun, Avrupa Birli÷inin geniúlemesine hazÕrlÕk kapsamÕnda
1998’de baúlattÕ÷Õ bir giriúimdir. Eúleútirme, faydalanÕcÕ ülkelerin, Avrupa Birli÷inin
gelecekteki üye devletleri olarak, topluluk mevzuatÕnÕ uygulayabilmelerine yönelik idari ve
adli kapasitelerini güçlendirmelerinde destek olmak amacÕyla hedeflenen idari iúbirli÷i için bir
araç olarak oluúturulmuútur. 1998’den bu yana faydalanÕcÕ ülkelerde 1300’den fazla
eúleútirme projesi uygulanmÕú ve bu eúleútirme projeleri, Polonya ve Macaristan: Ekonominin
Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ ProgramÕ (PHARE) ya da di÷er katÕlÕm öncesi araçlarla finanse
edilmiútir. Eúleútirme, yeni üye devletlerdeki kurumsal yapÕlanma kapsamÕnda, geçiú kolaylÕ÷Õ
altÕnda önemli rol oynamakta olup faydalanÕcÕ ülkelerde önemli bir kurumsal yapÕlanma aracÕ
olmaya devam etmektedir.
BatÕ Balkanlar Eúleútirme, 2002 yazÕnda, temel olarak Adalet ve øçiúleri gibi konulara dair
belirli kurumsal yapÕlanma programlarÕ için baúlatÕlmÕútÕr. Eúleútirme, KatÕlÕm Öncesi YardÕm
AracÕ (IPA) ba÷lamÕnda, belirli bir sektör gözetmeksizin tüm kurumsal yapÕlanma
programlarÕnda kullanÕlabilmektedir.
2003 sonundan itibaren eúleútirme, AB ile Yeni Ba÷ÕmsÕz Devletler arasÕnda imzalanan Yeni
Ba÷ÕmsÕz Devletler OrtaklÕk ve øúbirli÷i anlaúmalarÕ kapsamÕnda olan ülkelerin bazÕlarÕna da
sunulmaktadÕr. Güney Akdeniz bölgesinde ise, Avrupa-Akdeniz OrtaklÕ÷ÕnÕn (MEDA) genel
hedefleri çerçevesinde iúbirli÷ini artÕrmak amacÕyla AB ile bu ülkeler arasÕnda OrtaklÕk
AnlaúmalarÕ imzalanmÕútÕr. Bu anlaúmalarÕ uygulamak amacÕyla OrtaklÕk AnlaúmalarÕnÕn
uygulanmasÕna yönelik Destek Programlar baúlatÕlmÕútÕr.
Eúleútirme, Avrupa Komúuluk ve OrtaklÕk AracÕ (ENPI) yaklaúÕmÕ kapsamÕnda ve OrtaklÕk
AnlaúmalarÕnÕn uygulanmasÕna yönelik olarak kurumsal yapÕlanma alanÕnda bir iúbirli÷i aracÕ
olarak baúlatÕlmÕútÕr. Eúleútirme, her bir co÷rafi alan için yeni iúlemlere ve özel koúullara göre
yeniden düzenlemelere ihtiyaç duyulmaksÕzÕn belirli genel özellikler üzerine kurulan bir
kurumsal yapÕlanma aracÕdÕr.
IPA ve ENPI tüzüklerinde öngörüldü÷ü üzere eúleútirme, bir taraftan AB’nin geniúleme
sürecine hazÕrlÕk di÷er taraftan ise AB politikalarÕna uygun olarak iúbirli÷inin artÕrÕlarak aday
ülkelerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi ortak hedefler üzerine kurulmuútur.
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1.3. Eúleútirme MekanizmasÕnÕn Özellikleri
 Eúleútirme, tek taraflÕ bir mekanizma olmayÕp, üye devlet ve aday ülkenin iúbirli÷ine
dayalÕ bir sistemdir ve üye devletlerin kamu kurum ve kuruluúlarÕnda çalÕúan uzmanlarÕn
bizzat aday ülkede bulunarak ilgili kamu kurumunda müktesebatÕn uygulanmasÕna
yönelik kurumsal yapÕlanmaya iliúkin bir projede çalÕúmasÕ üzerine kuruludur.
 Bir eúleútirme projesi sadece danÕúmanlÕk veya di÷er klasik teknik destek çeúitlerini
sunmak üzere tasarlanmamÕútÕr. Eúleútirme projesi, zorunlu sonuçlar elde edilmesi
gereken, belirli bir alandaki idari iúbirli÷i projesidir.
 Eúleútirme projeleri AB müktesebatÕna veya iúbirli÷ine açÕk di÷er AB politikalarÕna
ba÷lÕ olarak, faydalanÕcÕ ülkeye, somut iúlevsel bir sonuç (zorunlu sonuç) sa÷lamalÕdÕr;
 Eúleútirme ortaklarÕ yalnÕzca zorunlu sonuca ulaútÕracak yollara de÷il aynÕ zamanda bu
sonuçlara ulaúmaya da kendilerini adamalÕdÕrlar. Proje sonuçlandÕ÷Õnda, faydalanÕcÕ ülkenin
kendi yetki ve sorumlulu÷u altÕnda, yeni veya uyarlanmÕú bir sistem iúler halde olmalÕdÕr;
 Eúleútirme projesinin uygulamasÕ bittikten sonra bile eúleútirme projesinin baúarÕsÕ
(zorunlu sonuçlar) faydalanÕcÕ kurum tarafÕndan kalÕcÕ bir de÷er olarak sürdürülmelidir.
 Bir eúleútirme projesi, üye devletten faydalanÕcÕ ülkeye tek yönlü bir teknik destek
de÷ildir. AynÕ zamanda hedeflenen de÷iúikliklerin arkasÕndaki itici güç olan faydalanÕcÕnÕn
özel taahhüdünün çok önemli oldu÷u yakÕn bir ortaklÕktÕr.
 Eúleútirme hibe mahiyetinde ortak bir projedir. Teknik deste÷in bir üye devletten bir
faydalanÕcÕ ülkeye tek yönlü olarak aktarÕlmasÕ de÷ildir. Her bir orta÷Õn sorumluluk
üstlendi÷i bir süreci kapsayan ortak bir projedir. FaydalanÕcÕ ülke, reformlarÕ üstlenmeyi ve
finanse etmeyi, üye devlet ise proje süresince sürece eúlik etmeyi taahhüt eder;
 Taahhütlerinin inandÕrÕcÕlÕ÷ÕnÕ vurgulamak için eúleútirme ortaklarÕ çalÕúmaya
baúlamadan önce ayrÕntÕlÕ bir eúleútirme iú planÕ hazÕrlar. Uygulama aúamasÕnda
de÷iúiklikler yapÕlabilir, fakat nihai sonuca iliúkin ilerlemeyi yakÕndan izlemeyi sa÷layacak
net göstergeler tespit edilmelidir;
 Bir eúleútirme projesi belirli bir üye devletin idari sistemini kopyalamaktan ziyade
Topluluk mevzuatÕyla iliúkili olarak AB’deki en iyi uygulamalarÕ tanÕtmaya yardÕmcÕ
olmayÕ amaçlar.


Kural olarak, faydalanÕcÕ ülke üye devlet orta÷ÕnÕ kendisi seçer;

 Seçilen üye devletin görevi, kendi kurumlarÕnda mevcut olan kamu sektörü uzmanlÕ÷ÕnÕ
aktarmaktÕr. Bunun için de, ilk ve en önemlisi tam zamanlÕ bir Yerleúik Eúleútirme
DanÕúmanÕ’nÕn (YED) (ya da kamu sektöründen bir görevlinin) en az 12 ay boyunca
görevlendirilmesidir.
 Eúleútirme teklif ça÷rÕlarÕ, faaliyetlerin saydamlÕ÷ÕnÕ ve idari teklif sahipleri arasÕnda
eúitli÷i sa÷lamak amacÕyla, sadece üye devlet kurumlarÕndaki ulusal irtibat noktalarÕ
arasÕnda dolaúÕma çÕkar ve ELARG/AIDCO sitelerinde yayÕnlanÕr.
Görülece÷i üzere “zorunlu sonuçlar” kavramÕ, eúleútirmenin kilit özelli÷idir. Her iki proje
orta÷Õ, ortak bir proje uygulama sürecinde, ortaklaúa kararlaútÕrÕlmÕú bir sonuca ulaúma
yolunda çalÕúmayÕ taahhüt eder. Avrupa Komisyonu en baúÕnda eúleútirme projelerinin sÕnÕrlÕ
ve iyi tanÕmlanmÕú kurumsal hedeflere odaklanmasÕ gerekti÷ini belirtmiútir. Üzerinde karara
varÕlmÕú bir hedef bulundu÷u sürece, bu “zorunlu sonuç” idari kapasiteye iliúkin belirli bir
kriter oluúturan bir ara gösterge olabilir. Bu hedef, ölçülebilir ve kesin olmalÕdÕr.
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Bir eúleútirme projesi tamamlandÕ÷Õnda, faydalanÕcÕ ülke, AB müktesebatÕna veya AB ile söz
konusu iúbirli÷i alanÕna iliúkin amaçlarÕna tam olarak ulaúmasÕnÕ sa÷layacak úekilde belirgin
ölçüde geliúmiú bir yapÕlanmaya sahip olmalÕdÕr. Bu nedenle, eúleútirmenin amacÕ belirli bir
alanda iúlevsel bir sonuca ulaúmaktÕr. Söz konusu sonuca ulaúmak için ise faydalanÕcÕ ülke ve
üye devlet arasÕnda, sa÷lÕklÕ bir iletiúim ve kapsamlÕ bir iúbirli÷i kurulmasÕ gereklidir.
2. AVRUPA BøRLøöø’NDE EùLEùTøRME MEKANøZMASI
Kurumsal yapÕlanmanÕn güçlendirilmesine iliúkin olarak Avrupa Komisyonu tarafÕndan
sa÷lanan teknik yardÕmlardan1 biri eúleútirme (twinning) mekanizmasÕdÕr. Geniú kapsamlÕ
idari reformlar için de÷il; sÕnÕrlarÕ belli somut hedefler do÷rultusunda kullanÕlmasÕ gereken
eúleútirme mekanizmasÕnÕ Avrupa Komisyonu, 1998 yÕlÕnda hayata geçirmiútir. Eúleútirme
mekanizmasÕnÕ, idari alanda AvrupalÕlaúmanÕn (Europeanisation) bir unsuru olarak da
görmek mümkündür. Avrupa Komisyonu, IPA ve ENPI kapsamÕnda uygulamalarÕ bulunan
(bkz. Tablo 3) söz konusu mekanizmayÕ idari kapasitenin güçlendirilmesindeki baúlÕca aracÕ
olarak kabul eder.
1998-2005 arasÕ dönemde aday ülkelerce (bkz. Grafik 1) farklÕ sektörlerde (bkz. Tablo 1)
yaygÕn olarak uygulanan 1000’in üzerindeki eúleútirme projesi için Avrupa Komisyonu
tarafÕndan fon tahsis edilmiútir. Örne÷in, 2002-2005 tarihleri arasÕnda tahsis edilen fon miktarÕ
1.012,9 milyon avrodur.
Di÷er taraftan eúleútirme mekanizmasÕ, 2006-2009 yÕllarÕ arasÕnÕ kapsayan zaman diliminde
de 100’ü aúkÕn proje ile en çok tercih edilen kurumsal yapÕlanma aracÕ olmuú (bkz. Tablo 2)
ve “tarÕm ve balÕkçÕlÕk” sektöründen “çevre”, “enerji” ve “ulaútÕrma” sektörlerine kadar
uzanan geniú bir yelpazede uygulanmaya devam etmiútir (bkz. Grafik 2).
Grafik 1- Aday Ülkelerde YÕllar øtibarÕyla Gerçekleútirilen Eúleútirme Projeleri SayÕsÕ
(1998-2005)

AçÕklama: 1998-2005 yÕllarÕ arasÕnda eúleútirme projelerinin en yo÷un olarak uygulandÕ÷Õ ülkeler 189 proje ile
Romanya, 185 proje ile Polonya ve 139 proje ile Bulgaristan’dÕr. Söz konusu dönemde ülkemizde uygulamaya
konulan eúleútirme projelerinin sayÕsÕ ise 56’dÕr.
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ødari Kapasite alanÕnda TAIEX ve SIGMA gibi mekanizmalar da bulunmaktadÕr.
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AçÕklama: AB’ye 2004 yÕlÕnda üye olan 10 Do÷u ve Merkez Avrupa Ülkesi (DMAÜ) ile 2007 yÕlÕnda üye olan Bulgaristan, Romanya ve henüz müzakere sürecinde bulunan
ancak eúleútirme mekanizmasÕndan 2002 yÕlÕ itibarÕyla yararlanmaya baúlayan ülkemizde 1998-2005 yÕllarÕ arasÕnda yürütülen eúleútirme projeleri dikkate alÕndÕ÷Õnda söz
konusu mekanizmayÕ en çok kullanan ülkenin 189 proje ile Romanya oldu÷u dikkat çekmektedir. Söz konusu dönem boyunca ülkemizde uygulanan projelerin sayÕsÕ ise
56’dÕr. Sektörler itibarÕyla bakÕldÕ÷Õnda ise, aday ülkelerde bu mekanizmanÕn yo÷un olarak kullanÕldÕ÷Õ alanÕn Adalet ve øçiúleri oldu÷u görülmektedir.
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Tablo 1- Aday Ülkelerde Sektör øtibarÕyla Gerçekleútirilen Eúleútirme Projeleri (1998-2005)

Sektörler

BosnaHersek
HÕrvatistan

Makedonya

SÕrbistan

4

Türkiye

19

13

Toplam

Karada÷

4

8

Kosova

1

5

Tablo 2- Aday Ülkelerde Sektör øtibarÕyla Gerçekleútirilen Eúleútirme Projeleri (2006-2009)
Arnavutluk

2

1

9

2

2

1

8

TarÕm ve BalÕkçÕlÕk

1

2

22

2

1

4

Çevre

1

2

1

2

1

1

YapÕsal Fonlar

2
5

1

2

1

4

1
2

40

2

øç Pazar ve Ekonomik Kriterler
5

12

Sosyal Politika

Finans

2

2

7

7

32

1

5

1

1

1

7
1

3
2

3
1

1

1

Adalet ve øçiúleri
UlaútÕrma
Enerji

14

128

3

2

1

13

1

Standardizasyon ve Belgelendirme

2
14

2

12

2

19

østatistik

13

1
11

Di÷er
Toplam

AçÕklama: 2006-2009 yÕllarÕ arasÕ dönemde aday ve potansiyel aday ülkelerde yürütülen eúleútirme projeleri dikkate alÕndÕ÷Õnda ülkemizin 32 proje ile eúleútirme
mekanizmasÕndan yo÷un olarak yararlandÕ÷Õ görülmektedir. AyrÕca, Türkiye’nin katÕlÕm müzakereleri devam etti÷inden do÷al olarak ülkemizde uygulamaya konulan
eúleútirme projelerinin sayÕsÕnÕn da bu do÷rultuda artmasÕ beklenmektedir. Nitekim 2011 yÕlÕ itibarÕyla ülkemizde bugüne kadar uygulamaya konulmuú eúleútirme projelerinin
sayÕsÕ 114’e ulaúmÕútÕr. Di÷er taraftan, 1998-2005 yÕllarÕ arasÕnda oldu÷u gibi (bkz. Tablo 1) bu dönemde de söz konusu mekanizmanÕn ço÷unlukla kullanÕldÕ÷Õ alanÕn Adalet
ve øçiúleri oldu÷u dikkat çekmektedir.
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AçÕklama: 2006-2009 yÕllarÕ arasÕ dönemde aday ve potansiyel aday ülkelerde yürütülen eúleútirme projeleri yüzdelik dilimler
açÕsÕndan incelendi÷inde ise 40 proje ile Adalet ve øçiúleri sektörünün % 31’lik bir dilime sahip oldu÷u görülebilecektir. AyrÕca,
uygulanan 22 proje ile Finans sektörünün % 17’lik, 19 proje ile de Çevre sektörünün % 15’lik bir payÕ bulundu÷u da dikkat
çekmektedir.

Grafik 2 - Aday Ülkelerde Sektör øtibarÕyla Gerçekleútirilen Eúleútirme Projeleri (2006-2009)

Program

IPA

ENPI

FaydalanÕcÕ Ülke

ADAY ÜLKELER

Tablo 3 - Eúleútirme (Twinning) MekanizmasÕnÕn FaydalanÕcÕ Ülkeleri

Tüzük

17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayÕlÕ
Konsey Tüzü÷ü

24 Ekim 2006 tarih ve 1638/2006 sayÕlÕ
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzü÷ü

Amaç

Bu destek ayrÕca, ortak ülkelerin iyi kurum ve adil sosyal ve ekonomik geliúmeyi teúvik
etme çabalarÕnÕ cesaretlendirecektir.

2007-2013 döneminde, Toplulu÷un ENPI altÕndaki deste÷i, Avrupa Birli÷i ve ortak ülkeler
arasÕndaki iúbirli÷inin ve ekonomik bütünleúmenin artmasÕnÕ ve özellikle ortaklÕk ve
iúbirli÷i anlaúmalarÕ ile birleúme anlaúmalarÕnÕn ve günümüzdeki ve gelecekteki
anlaúmalarÕn uygulanmasÕnÕ teúvik edecektir.

Potansiyel aday ülkeler için østikrar ve OrtaklÕk Süreci’ni desteklemek amacÕyla temel araç.

AB’ye üye devlet olmayÕ bekleyen ülkelere AB müktesebatÕnÕn yürütülmesinde kurumsal
yapÕlanma deste÷i.

AB’nin Eúleútirme Projeleri FinansmanÕnÕn Yasal Arka PlanÕ

HIRVATøSTAN, MAKEDONYA, KARADAö,
øZLANDA, TÜRKøYE
BATI BALKANLAR
ARNAVUTLUK,
BOSNA-HERSEK, SIRBøSTAN, KOSOVA

YENø BAöIMSIZ ÜLKELER
ERMENøSTAN, AZERBAYCAN, GÜRCøSTAN,
MOLDOVA, UKRAYNA
KatÕlÕm ve OrtaklÕk AnlaúmalarÕnÕ imzalamÕú olan
di÷er yeni ba÷ÕmsÕz ülkeler müstakbel eúleútirme
projeleri için uygundur:
RUSYA FEDERASYONU, BEYAZ RUSYA
GÜNEY AKDENøZ
TUNUS, ÜRDÜN, LÜBNAN, FAS, MISIR
(OrtaklÕk AnlaúmasÕnÕn uygulanmasÕ amacÕyla
Destek ProgramÕnÕ imzalayan ülkeler)
OrtaklÕk AnlaúmalarÕnÕ imzalamÕú olan di÷er
MEDA ülkeleri müstakbel bir OrtaklÕk AnlaúmasÕ
Destek ProgramÕ için uygundur:
CEZAYøR, øSRAøL, FøLøSTøN YÖNETøMø
OrtaklÕk AnlaúmasÕ kabul edilmedi:
SURøYE

AçÕklama: Tabloyu detaylÕ olarak inceledi÷imizde bir kurumsal yapÕlanma aracÕ olarak eúleútirme mekanizmasÕnÕn, Avrupa Birli÷i’nin hangi programÕ kapsamÕnda, hangi
amaçla ve hangi yasal dayana÷a ba÷lÕ olarak hangi ülkeleri kapsadÕ÷ÕnÕ görebilmekteyiz.
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3. TÜRKøYE’DE EùLEùTøRME PROJELERø
3.1. Türkiye’de Eúleútirme Projelerinin Tarihçesi
Eúleútirme mekanizmasÕnÕn Türkiye’deki uygulamasÕ, 2002 yÕlÕ mali iúbirli÷i programlamasÕ
çerçevesinde hazÕrlanan 11 proje ile baúlamÕútÕr. Daha sonraki yÕllarda, farklÕ sektör baúlÕklarÕ
altÕnda toplanan konularda uygulanan eúleútirme projeleri, AB uyum sürecinde gerekli idari
kapasitenin oluúturulmasÕ bakÕmÕndan önemli bir araç olarak kullanÕlagelmiútir.
Avrupa Komisyonunun 2006 yÕlÕna kadar çeúitli adlar altÕnda Türkiye’ye sa÷ladÕ÷Õ fonlarÕn,
2007-2013 döneminde IPA adÕ altÕnda tek bir çerçeve mekanizma altÕnda toplanmasÕ ile
eúleútirme projeleri de IPA kapsamÕna girmiútir.
IPA adÕ altÕnda sa÷lanan fonlar beú ana baúlÕk çerçevesinde kullanÕlmaktadÕr. Bu baúlÕklar úu
úekilde tanÕmlanmaktadÕr:
1) Kurumsal Kapasite Geliútirme: FaydalanÕcÕ ülkenin çeúitli müktesebat baúlÕklarÕ altÕnda
müktesebatÕ uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliútirmeyi hedeflemektedir.
2) Bölgesel ve SÕnÕr Ötesi øúbirli÷i: FaydalanÕcÕ ülkenin di÷er yararlanÕcÕlar ile veya üye
devletlerle bölgesel, bölgelerarasÕ ve sÕnÕr ötesi iúbirli÷i konularÕnÕ desteklemeyi
hedeflemektedir.
3) Bölgesel KalkÕnma: Aday ülkeyi üye olduktan sonra faydalanaca÷Õ “yapÕsal fonlarÕn”
kullanÕmÕna hazÕrlama etkisi açÕsÕndan önemlidir. Öncelik alanlarÕ ulaútÕrma, çevre (su,
atÕk su ve hava kalitesi konularÕ), enerji (yenilenebilir ve enerji verimlili÷i konularÕ) ve
KOBø’lere destek olarak sayÕlabilir.
4) ønsan KaynaklarÕ: Aday ülkeyi, Avrupa østihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal
Fonunun kullanÕmÕna hazÕrlamayÕ hedeflemektedir. østihdama eriúim, sosyal içerme, insan
sermayesine yatÕrÕm (e÷itim-sa÷lÕk) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir.
5) KÕrsal KalkÕnma: Bu baúlÕk altÕnda tarÕm iúletmelerine yatÕrÕmlar, tarÕm ürünlerinin
iúlenmesi ve pazarlanmasÕ, kÕrsal ekonominin çeúitlendirilmesi gibi konularda destek
sa÷lanacaktÕr.
Eúleútirme projeleri daha önce belirtildi÷i üzere, faydalanÕcÕ ülkenin çeúitli müktesebat
baúlÕklarÕ altÕnda uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliútirmeyi hedeflemektedir.
DolayÕsÕyla bu projeler IPA kapsamÕndaki 5 bileúenden birincisi olan “Kurumsal Kapasite
Geliútirme” baúlÕ÷Õ dâhilinde finanse edilmektedir.
Türkiye’nin üyelik çalÕúmalarÕ dâhilinde, 2002 yÕlÕndan bu güne kadar tamamlanmÕú ve halen
yürütülmekte olan projelerin sayÕsÕ aúa÷Õdaki tabloda (bkz. Tablo 4) özetlenmekte olup söz
konusu projelerin yÕllara dayalÕ olarak da÷ÕlÕmÕ da takip eden grafikte (bkz. Grafik 3)
verilmektedir.
Her yÕl kurumsal kapasite geliútirme bileúeni altÕnda sa÷lanan fonlarÕn ortalama %30’u
eúleútirme projelerine ayrÕlmaktadÕr. Öte yandan uygulanacak proje sayÕsÕ için herhangi bir üst
sÕnÕr olmamakla birlikte, bu güne kadar yÕlda ortalama 12 proje yapÕlmÕútÕr. Bu güne kadar
gerçekleútirilen eúleútirme projelerinin sayÕsÕnÕn yÕllar içerisindeki de÷iúimi aúa÷Õda
gösterilmektedir.
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Tablo 4 - Türkiye’de Gerçekleútirilen Eúleútirme Projelerinin Özeti
Toplam
Proje SayÕsÕ

Geri
Çekilen

øptal
Edilen

Seçim/
DolaúÕm

Kontrat
AúamasÕ

Halen
Devam
Eden

Tamamlan
an

Nihai
Raporu
Onaylanan

-

2

2003

19

-

-

-

2

2004

22

-

-

-

2005

7

1

1

2006

12

1

2007
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-

-
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1
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-
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-

-
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3

0

6
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0
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0
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3
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0
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2
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-

TW (a)

TWL (b)

-

TWL (b)

TW (a)

13

TW (a)

TWL (b)

TW (a)

TW (a)

TWL (b)

TWL (b)

TW (a)

TW (a)

TWL (b)

2002

TWL (b)

TW (a)

YIL

TOPLAM
123

3

6

11

13

20

71

69

(a) “TW”, uzun süreli eúleútirme projelerinin øngilizce tanÕmlamasÕ olan “Twinning”in kÕsaltmasÕdÕr.
(b) “TWL”, kÕsa süreli eúleútirme projelerinin øngilizce tanÕmlamasÕ olan “Twinning Light”Õn kÕsaltmasÕdÕr.

Grafik 3 - Türkiye’de YÕllar øtibarÕyla Gerçekleútirilen Eúleútirme Projelerinin SayÕsÕ

Bugüne kadar edinilen deneyimler, Türkiye’deki bir eúleútirme projesinin orta÷Õ olarak
seçilmenin üye devletler için son derece önemli oldu÷unu göstermektedir. AslÕnda üye devlet
kurumlarÕnÕn bütçesine eúleútirme projeleri sayesinde çok büyük fonlar girmemektedir, çünkü
eúleútirme bütçeleri genelde 1-3 milyon avro civarÕnda olmuútur.
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Üye devletler maddi kazançtan ziyade, Türkiye’de proje orta÷Õ olmayÕ bir prestij kayna÷Õ
olarak görmektedir. Böylece kendi idari sistemini tanÕtmÕú ve belki de bir anlamda pazarlamÕú
olmaktadÕrlar. Bu nedenle üye devletler eúleútirme projelerine ortak olmak amacÕyla zaman
zaman ciddi bir lobi çalÕúmasÕ yapmaktadÕr.
Üye devletlerin, Türkiye’deki eúleútirme projelerinden kaçÕna teklif verdi÷ini ve kaçÕnda
uygulayÕcÕ olarak görev aldÕ÷ÕnÕ ortaya koyan aúa÷Õdaki grafikleri (bkz. Grafik 4-5) incelemek
pek çok sonuca varmamÕza yardÕmcÕ olacaktÕr. Ülkemizdeki projelere hangi ülkelerin ne
kadar ilgi gösterdi÷i, ülkemiz tarafÕndan hangi ülkelerin daha çok tercih edildi÷i ve bu
ülkelerin ülkemizdeki eúleútirme mekanizmasÕ hakkÕndaki deneyimlerinin saptanmasÕ bu
sonuçlar arasÕnda sayÕlabilir.
Grafik 4 - Türkiye’deki Eúleútirme Projelerine Teklif Sunan Üye Devletler

AçÕklama: Grafi÷e bir göz atÕldÕ÷Õnda da Türkiye’deki eúleútirme projelerine en fazla teklif sunan üye devletler
arasÕnda Almanya’yÕ yine 63 proje teklifi ile ilk sÕrada görmekteyiz. Almanya’nÕn takipçileri ise 37’úer proje ile
Hollanda ve øngiltere olarak dikkat çekmektedir.
Grafik 5 - Türkiye’deki Eúleútirme Projelerinde Yer Alan Üye Devletler

AçÕklama: Grafikten de anlaúÕlaca÷Õ üzere ülkemizdeki eúleútirme projeleri uygulayÕcÕsÕ kurumlar tarafÕndan en
çok tercih edilen ülke 42 proje ile Almanya’dÕr. Almanya’yÕ 20 proje ile Hollanda, 18 proje ile øngiltere ve 12
proje ile de øspanya takip etmektedir.
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Ülkemizde eúleútirme projelerinin uygulandÕ÷Õ sektörler, Ulusal Program öncelikleri
do÷rultusunda belirlenmiútir. Bu sektörlerde gerçekleútirilen mevzuat uyum çalÕúmalarÕnÕn
uygulamaya yönelik olarak etkin bir biçimde yürütülmesi açÕsÕndan, eúleútirme projeleri
önemli bir enstrüman olagelmiútir (bkz. Grafik 6).
Grafik 6 - Türkiye’deki Eúleútirme Projelerinin Sektörlere Göre Da÷ÕlÕmÕ

AçÕklama: Geçti÷imiz yÕllarda yürütülen ya da uygulamaya konulma aúamasÕndaki projelerin sektörlere göre
da÷ÕlÕmÕna göz attÕ÷ÕmÕzda Adalet ve øçiúleri, Çevre ve Finans sektörlerinin eúleútirme mekanizmasÕnda en
yo÷un kullanÕlan alanlar oldu÷unu görmekteyiz.
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3.2. Eúleútirme Projelerinde øú Döngüsü
Programlama, dolaúÕm, seçim, sözleúme, uygulama ve izleme ve de÷erlendirme
aúamalarÕndan oluúan eúleútirme projeleri döngüsü alttaki tabloda (bkz. Tablo 5) kÕsaca
özetlenmektedir.
Tablo 5 - Eúleútirme Projelerinin øú AkÕú ùemasÕ
Aúama

Döküman

Sorumlu Kuruluú

Süre

Proje Fiúlerinin HazÕrlanmasÕ

Proje Fiúi

Kamu KurumlarÕ

Ekim – Nisan

Proje Fiúlerinin Kontrolü

Proje Fiúi

ABGS +
AB Delegasyonu
MFøB +

Finansman ZaptÕnÕn OnayÕ ve
ømzalanmasÕ

Finansman ZaptÕ

AB Delegasyonu + ABGS +

KasÕm

Avrupa Komisyonu
Proje Fiúlerinin Sirkülasyonu

Eúleútirme Proje Fiúi

Avrupa Komisyonu

Üye Devletlerin YazÕlÕ
Önerilerini SunmasÕ

YazÕlÕ Öneri

Üye Devlet Ulusal ørtibat
NoktalarÕ + KurumlarÕ

Ortalama øki Ay

Önerilerin Türk Kamu
KurumlarÕna øletilmesi

YazÕlÕ Öneri

ABGS

AynÕ Gün

Seçim Komitesi ToplantÕlarÕ

Sözlü Sunuúlar ve Soru-Cevap

ABGS

Seçim SonuçlarÕnÕn
Bildirilmesi

Seçim Kriterleri Tablosu

ABGS + Kamu KurumlarÕ

KontratÕn HazÕrlanmasÕ

Taslak Kontrat

Üye Devlet + FaydalanÕcÕ Ülke
(MFøB, ABGS, AB
Delegasyonu)

KontratÕn OnaylanmasÕ

YazÕlÕ Onay

Avrupa Komisyonu

KontratÕn ømzalanmasÕ

Kontrat

Üye Devlet + FaydalanÕcÕ Ülke
Proje Lideri +

YazÕlÕ Öneri +
2-4 Hafta
Sözlü Sunuú +
2 Hafta
Seçim Sonucunun Bildirimi +
6 Ay

Siyasi Kiúiler

Projenin UygulanmasÕ

Ara Raporlar +

Proje Yönlendirme Komitesi

Final Raporu

Maksimum 24 Ay

3.3. Eúleútirme Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
a) Proje HazÕrlanÕrken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Projenin hazÕrlanmasÕ aúamasÕnda öncelikle aúa÷Õdaki hususlarÕn dikkate alÕnmasÕ, projenin
kabul görme olasÕlÕ÷ÕnÕn artmasÕ, isabetli ve faydalÕ bir projenin gerçekleútirilmesi ve
kaynaklarÕn boúa harcanmamasÕ açÕsÕndan önemlidir:
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Kamu kurumunun eksiklik ve ihtiyaçlarÕ nelerdir?



Bu eksiklikleri giderecek mekanizmanÕn “eúleútirme” oldu÷una emin miyiz?



Proje sayesinde ulaúÕlmasÕ zorunlu sonuçlar do÷ru tespit edildi mi?

 Proje sonunda bu hedeflere ulaúÕldÕ÷ÕnÕ gösteren somut ve ölçülebilir göstergeler do÷ru
belirlendi mi?
 Proje konusu, AB MüktesebatÕ, KatÕlÕm OrtaklÕ÷Õ Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri
ile ba÷lantÕlÕ olarak seçildi mi?


Kurum bir eúleútirme projesini yürütebilecek kapasiteye sahip mi?

Eúleútirme projeleri hedef odaklÕ olmalÕdÕr. UlaúÕlmak istenen hedefler, proje baúvurusu
yapmadan net bir úekilde belirlenmeli ve yapÕlmak istenen aktiviteler buna göre
belirlenmelidir. Bu amaçla ilk önce sorun net bir úekilde ortaya konmalÕ, daha sonra sorunun
ortadan kaldÕrÕlmasÕyla ulaúÕlacak zorunlu sonuçlar belirlenmelidir. Bu konuda Avrupa
Komisyonu tarafÕndan hazÕrlanan “Proje Döngüsü Yönetimi” kitapçÕklarÕ kaynak olarak
kullanÕlabilir.
Eúleútirme projeleri herhangi bir teknik yardÕm projesinden farklÕ olarak üye devlet kamu
çalÕúanlarÕ ile devamlÕ bir iletiúimi içermektedir. AB mevzuatÕnÕn uygulanmasÕnda, birinci
elden deneyim aktarÕmÕ sa÷layarak sonuca ulaúÕlmasÕ hedeflenmektedir. DolayÕsÕyla asÕl
amaç, belli bir alanda AB mevzuatÕnÕn uygulamaya konmasÕ olmalÕdÕr. Projenin uygulanaca÷Õ
alanÕn Ulusal Program kapsamÕnda öncelikli olarak belirlenen konular arasÕndan seçilmesi de
projenin kabul edilme olasÕlÕ÷ÕnÕ arttÕracaktÕr.
AyrÕca bir eúleútirme projesini yürütmek, baúlÕ baúÕna deneyim ve teknik kapasite gerektirir.
Çünkü teknik yardÕm projelerinin aksine, üye devletlerden gelen yerleúik eúleútirme
danÕúmanlarÕ sürekli olarak ofiste bulunacaktÕr. Bu danÕúmanlar ile ortak çalÕúmalar yaparak
maksimum faydayÕ sa÷lamak ve onlarÕ tüm karar alma süreçlerine dâhil etmek baúlÕ baúÕna bir
sorumluluk olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
b) øyi Bir Proje Fiúi NasÕl OlmalÕdÕr?
Bu aúamada hazÕrlanacak proje fiúinin eksiksiz ve sorunsuz olmasÕ ve Avrupa Komisyonu
tarafÕndan kabul görmesi için dikkat etmemiz gerekenleri kÕsaca özetlersek:


Uygulanacak müktesebat çok iyi bir úekilde tespit edilmelidir.



Sadece teorik olarak de÷il a÷ÕrlÕklÕ olarak uygulamaya dönük 3-5 hedef seçilmelidir.



Mevcut kurumsal yapÕ en iyi úekilde tanÕtÕlmalÕdÕr.



Gerçek durum ve hedef kitle tanÕmlanmalÕdÕr.



Hangi araçlarÕn kullanÕlaca÷Õ sözleúme hazÕrlama sahasÕna bÕrakÕlmalÕdÕr.



Projede çalÕúacak uzmanlarÕn profili verilmelidir.



FaydalanÕcÕ kurumun projeyi sahiplenece÷inin üzerinde durulmalÕdÕr.

 Projede yer alacak yerel kadro ve e÷itilecek hedef kitlenin devamlÕlÕ÷Õ ile mali
sorumluluklar garantilenmelidir.


Projenin uygulanmasÕ için gerekli siyasi deste÷in sa÷landÕ÷Õ ortaya konulmalÕdÕr.
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c) Seçim AúamasÕnda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Proje için kamu kurumu ile ortak olarak çalÕúacak üye devlet seçilirken, öncelikle bu ülkenin
söz konusu alanda deneyim sahibi olan ve önde gelen ülkelerden biri olmasÕna dikkat etmek
gerekmektedir. AyrÕca teklif sahibi üye devlet kurumlarÕnÕn ortak çalÕúma konusunda istekli
olmasÕ ve projede çalÕúmasÕ beklenen uzmanlarÕn büyük ço÷unlu÷unun üye devlet kamu
çalÕúanÕ olmasÕ uygulama aúamasÕnda bir çok avantaj sa÷layacaktÕr.
Projenin uygulanmasÕ ya da seçim sonucunun bildirilmesinden sonra ve hatta bazÕ durumlarda
seçimden evvel bile de÷iútirilmesi son derece zor olan YED’in özellikleri büyük önem
taúÕmaktadÕr. Projenin yürütülmesi sÕrasÕnda kilit rol oynayacak olan YED’in insanlarla rahat
iletiúim kurabilmesi ve sosyal becerilerinin yüksek olmasÕ, projenin baúarÕsÕ açÕsÕndan çok
önemlidir.
YED’de aranmasÕ gereken özellikler arasÕnda úunlarÕ sayabiliriz:


Söz konusu AB mevzuatÕ/uygulamasÕ konusunda deneyimli olmalÕ,



ÇalÕútÕ÷Õ üye devletin bu alandaki uygulamalarÕnÕ iyi bilmeli,



Aday ülkelerde bu konuda çalÕúmÕú olmalÕ,

 Avrupa Komisyonu, üye devletler ve aday ülkeler nezdinde güçlü bir iliúkiler a÷Õ
bulunmalÕ,


øyi øngilizce bilmeli,



øletiúime açÕk olmalÕ,



Ait oldu÷u üye devlet kurumunun proje lideri ile uyumlu olmalÕ,

 Türkiye’nin katÕlÕm öncesi süreçteki sosyal ve kültürel ortamÕna çok yabancÕ
olmamalÕdÕr.
2002 yÕlÕndan beri iptal edilen çok sayÕda proje olmamasÕ da, ülkemizin eúleútirme
projelerinin uygulanmasÕnda gösterdi÷i baúarÕlarÕn bir sonucudur. Yine de iptal edilen
eúleútirme projelerinin iptal sebeplerinin incelenmesi, bundan sonra aynÕ hatalarÕn tekrar
edilmemesi bakÕmÕndan önemlidir. øptal edilen projeler ve iptal edilme sebepleri aúa÷Õdaki
tabloda özetlenmiútir (bkz. Tablo 6).
Tablo 6 - Eúleútirme Projelerinin øptal Edilme Sebepleri
PROJE ADI

Teklif AlÕnmamasÕ

Tekliflerin Kabul Edilmemesi

Devlet YardÕmlarÕ (2002)

X

Telekomünikasyon (2002)
Kimyasallar (2003)

KoúullarÕn Yerine
Getirilmemesi

X
X

Sigorta (2003)

X

Ombudsman (2004)

X

Gübreler(2004)

X
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3.4. Örnek Eúleútirme Projeleri
a) Deniz TaúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn Güvenli÷inin ArttÕrÕlmasÕnÕn Desteklenmesi Projesi

Amaç:
1. Türk mevzuatÕnÕn AB müktesabatÕ ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirlili÷inin
önlenmesi,
2. Denizcilik MüsteúarlÕ÷ÕnÕn idari kapasitesinin arttÕrÕlmasÕ

Genel Bütçe: 2,7 Milyon Avro
BaúarÕ Göstergesi:
YÕl

AB’de Tutulan

Azalma %

Gemi sayÕlarÕ
2001

211

-

2002

160

24

2003

151

28

2004

74

65

Sonuç: AB üyesi ülkelerin limanlarÕnda tutulan Türk bayraklÕ gemilerinin sayÕlarÕnda 2001
yÕlÕndan 2005 yÕlÕna kadar yaklaúÕk olarak %40 azalma olmuútur.
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b) Türk Gümrük ødaresinin Modernizasyonu- I, II, III, IV, V, VI ve VII Projeleri

Amaç:
1. Türk gümrük idaresinde kullanÕlan mevcut biliúim teknolojisinin, AB’nin biliúim
teknolojileri sistemi ile uyumlu hale getirilmesi ve geliútirilmesi
2. Türk Gümrük ødaresinde kullanÕlan BøLGE’nin revize edilmesi ve AB’nin Yeni
BilgisayarlÕ Transit Sistemi (NCTS) ile özellikle AB Tarife Sistemi (TARIC) olmak
üzere Entegre Tarife Sistemi’ne (ITMS) Türk Gümrük ødaresi tarafÕndan ba÷lantÕ
sa÷lanmasÕ ve AB gümrük idareleri ile Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasÕnda bir
ortak iletiúim a÷Õ oluúturulmasÕ
Genel Bütçe: 81,5 Milyon Avro
Ortak: Almanya (I), øtalya (II), øtalya (III), Almanya (IV), øtalya (V), øngiltere-Almanya
(VI), øngiltere-Almanya (VII)
BaúarÕ Göstergeleri:
 Önemli sÕnÕr kapÕsÕ ve limanlarÕmÕzÕn Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri (5 adet xray), arama hangarlarÕ ve so÷uk hava depolarÕ (2 adet), kapalÕ devre televizyon, plaka
okuma sistemleri, araç izleme gibi takip ve de÷erlendirme sistemleri ile donatÕlmasÕ,
 Gümrük istihbarat ve narkotik birimlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak 14 adet tam
donanÕmlÕ devriye aracÕ alÕnmasÕ,
 Gümrük çalÕúanlarÕnÕn modern yöntemlerle e÷itimi için e÷itim modülleri hazÕrlanmasÕ
ve de÷iúim programlarÕyla çok sayÕda gümrük personelinin AB üyesi devletlerde kÕsa
dönem e÷itim programlarÕna katÕlmasÕ,


Risk esaslÕ kontrol ve sonradan kontrol mekanizmalarÕnÕn kurulmasÕ,



Ankara’da Gümrük Arúiv ve Afet Merkezi kurulmasÕ,



Teknolojik altyapÕnÕn AB IT sistemlerine entegrasyonuna yönelik olarak yenilenmesi,



østanbul’da AB’ye uyumlu Bölgesel Gümrük LaboratuvarÕ tesis edilmesi,
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 øhtiyaç ve boúluk analizleri yapÕlarak korelasyon tablolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ suretiyle AB
mevzuat uyumunun önemli ölçüde gerçekleútirilmesi,
 KaçakçÕlÕkla ve terörizm ile mücadele amacÕyla Van-KapÕköy Gümrük KapÕsÕna tren
tarama sistemi kurulmasÕ,
 AB ITMS (Avrupa Birli÷i Entegre Tarife Yönetim Sistemi) ve NCTS (Yeni BilgisayarlÕ
Transit Sistemi) altyapÕsÕna uyum,


Yeni x-ray cihazlarÕ ve mobil arama timlerinin oluúturulmasÕ,

 UluslararasÕ ticaretin izlenmesi ve sahtecili÷in önlenmesi kapasitesinin güçlendirilmesi,
risk analizi ve yönetimi konusunda insan kaynaklarÕnÕn yetiútirilmesi ve risk yönetimine
dayalÕ ticaretin kolaylaútÕrÕlmasÕ konusunda Gümrük Mavi KitapçÕ÷Õ (Customs Blueprints)
ile uyum sa÷lanmasÕ, risk analizi temelli kontrol mekanizmasÕnÕn güçlendirilmesi,
 Gümrük muhafaza hizmetlerine yönelik olarak deniz limanlarÕ için 10 küçük devriye
botu, iç operasyonlar için 25 devriye aracÕ ve araç takip sistemi, deniz limanlarÕndaki
personelin e÷itimi için kÕsa süreli eúleútirme bileúenleri ile 5 adet Mobil Araç Tarama
Sistemi ile personelin e÷itiminin sa÷lanmasÕ,
 Gümrük idarelerimizdeki nezarethane ve ifade alma/sorgu odalarÕnÕn AB standartlarÕna
uygun hale getirilmesi için tadil edilmesi, ifade alma/sorgu odalarÕnda ve ayrÕca istihbarat
çalÕúmalarÕnda kullanÕlmak üzere gerekli teknik ekipmanÕn alÕmÕ ve personelin istihbarat,
temel haklar ve özgürlüklere ba÷lÕ olarak ifade alma, tutanak tutma konularÕnda
kapasitesinin arttÕrÕlmasÕ amacÕyla e÷itim ve danÕúmanlÕk hizmetleri alÕmÕ,
 T.C. BaúbakanlÕk Gümrük MüsteúarlÕ÷Õnca yürütülen e-gümrük projelerini kapsayacak
úekilde BøLGE, NCTS ve ITMS uygulamalarÕyla birlikte mükellefin sorunlarÕnÕ
iletebilece÷i geniú bir Ça÷rÕ Merkezi (Call Center) yapÕsÕ oluúturulmasÕ,

Sonuç: T.C. BaúbakanlÕk Gümrük MüsteúarlÕ÷Õ, bir yandan kaçakçÕlÕkla ve yasa dÕúÕ ticaretle
mücadele ederken bir yandan da yasal ticaretin kolaylaútÕrÕlmasÕna yönelik olarak
çalÕúmalarÕna a÷ÕrlÕk vermektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan Eúleútirme (Twinning)
projeleri aracÕlÕ÷Õyla bilgisayarlÕ modern teknolojilerin kullanÕmÕ ile gümrüklerde bekleme
süreleri azaltÕlmakta, süreçte yer alan iúlemlerin sayÕsÕ azaltÕlarak basitleútirilmekte, yeúil
koridor uygulamalarÕ gibi ticareti kolaylaútÕrÕcÕ tedbirler devreye sokulmakta, risk analizi
yöntemleriyle seçici de÷erlendirmeler yapÕlarak fiziki kontrol oranlarÕ aúa÷Õ çekilmekte,
özellikle ihracatÕ kolaylaútÕrÕcÕ tedbirlere a÷ÕrlÕk verilerek dÕú ticaret erbabÕnÕn sorunlarÕna
hÕzla çözüm üretilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu uygulamalara, tek pencere ve sonradan
kontrol, kayÕt yoluyla rejime giriú gibi modern uygulamalar eklenerek hizmet kalitesi ve sürati
daha da artÕrÕlacaktÕr.
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c) Türkiye’deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliútirilmesi Projesi

Amaç: Adalet BakanlÕ÷Õ’nÕn etkili bir denetimli serbestlik hizmetini planlamasÕnÕ, kurmasÕnÕ
ve uygulamasÕnÕ sa÷lamak
Genel Bütçe: 1,6 Milyon Avro (Eúleútirme Bütçesi 1,3 Milyon Avro)
Ortak: øngiltere
BaúarÕ Göstergeleri:
 133 A÷Õr Ceza Mahkemesinin tamamÕnda Denetimli Serbestlik ve YardÕm Merkezi ùube
Müdürlükleri kurulmasÕ,


980 yeni personelin Temel Denetimli Serbestlik Becerileri alanÕnda e÷itilmesi,

 Nisan 2007 tarihi itibarÕyla 829 infaz ve koruma memuru ile psikolog, ö÷retmen,
sosyolog ve sosyal çalÕúmacÕdan oluúan 316 uzmanÕn atanmasÕ,


Konuya iliúkin tüm mevzuatÕn gözden geçirilmesi,



Personel için uygulamaya yönelik rehberlik edecek bir el kitabÕ hazÕrlanmasÕ,

 SavcÕyla ilk kez karúÕlaúÕldÕ÷Õ andan mahkeme aúamasÕna ve sonrasÕnda cezaevi ve
toplum içinde denetime kadar tüm süreçleri kapsayan tam entegre bir IT sistemi
tamamlanmasÕ,


Toplum koruma kurullarÕnÕn geliútirilmesi için yönetmelik hazÕrlanmasÕ,

 Suç tekrar riski, zarar riski, ihtiyaç analizini de içeren bir úekilde bir de÷erlendirme
aracÕnÕn geliútirilmesi.
Sonuç: Türkiye’de profesyonel, etkili ve verimli bir denetimli serbestlik hizmeti kurulmasÕ
yoluyla yasa uygulayÕcÕlarÕ ve hukuk çevrelerini bir üst düzeye çÕkarmaya iliúkin genel hedefe
son derece büyük bir baúarÕyla ulaúÕlmÕútÕr.
Bu erken aúamada dahi gelen haberler, hükümlülerin baúarÕyla rehabilite edildi÷i, ba÷ÕmlÕlarÕn
uyuúturucudan uzaklaútÕ÷Õ, hükümlülerin yeni beceri alanlarÕnda e÷itildi÷i ve iú bulduklarÕ,
ma÷durlarÕn suçun yarattÕ÷Õ etkiye karúÕ korundu÷u yönündedir. Türkiye’de 20 yÕl önce iptal
edilen sistem canlandÕrÕlmÕútÕr.
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3.5. Eúleútirme Projelerinin Ülkemize KatkÕsÕ
Eúleútirme projelerinin Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluúlarÕmÕzÕn kurumsal yapÕlarÕnÕ
güçlendirmede ve yeni yapÕlar oluúturmada önemli katkÕlar sa÷ladÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz. Burada
önemli olan Türkiye’ye eúleútirme projeleri kapsamÕnda ne kadar fon aktarÕldÕ÷Õndan ziyade
yaratÕlan çarpan etkisidir. Hedef, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluúlarÕmÕzÕn AB
müktesebatÕnÕ en etkin úekilde uygulayabilecek süreklilik arz eden yapÕlara kavuúmalarÕdÕr.
Bu sa÷lanabildi÷i ölçüde;


Önemli bir üyelik kriteri yerine getirilmiú olacaktÕr.

 Üyelik halinde, Türkiye kendi sistemlerini pazarlayabilen ve yeni adaylara eúleútirme
projelerinde teklifler götürebilen bir ülke olacaktÕr.


Üye devlet özel sektörünün Türkiye’de daha kolay iú yapabilmesi sa÷lanmÕú olacaktÕr.

 Türkiye’nin kendi sistemlerini pazarlayabilmesinin Türkiye’deki özel sektörün
özellikle ticaret ve yatÕrÕm alanlarÕnda uluslararasÕ piyasalarda iú yapabilme kapasitesini
artÕraca÷Õ da gözden kaçÕrÕlmamalÕdÕr.
Bu anlamda, Türk kamu yönetimi, eúleútirme mekanizmasÕ aracÕlÕ÷Õyla Fransa, Almanya,
øngiltere gibi geliúmiú devlet aygÕtlarÕnÕn uygulamalarÕnÕ, bilgi ve tecrübelerini paylaúma ve
bürokrasisini ve hukuk sistemini yeniden yapÕlandÕrma fÕrsatÕnÕ yakalamakta ve vatandaúa
sunulan kamu hizmetinin kalitesini artÕrma yönünde önemli adÕmlar atmaktadÕr.
Eúleútirme projeleri aracÕlÕ÷Õyla ulaúÕlmasÕ hedeflenen en nihai noktada, yani “gerek üye
devlet özel sektörünün Türkiye’de daha kolay iú yapabilmesi, gerekse Türkiye’deki özel
sektörün mal ve hizmet ticareti ve yatÕrÕm alanlarÕnda uluslararasÕ piyasalarda iú yapabilme
kapasitesinin arttÕ÷Õ” bir Türkiye’de iú ve istihdam imkânlarÕ ve giriúimcilik faaliyetleri
artacaktÕr.
Sonuç olarak üyelik halinde, Türkiye de kendi idari/bürokratik sistemini di÷er ülkelere
aktarabilen ve yeni adaylara eúleútirme projelerinde teklifler götürebilen bir ülke olabilecektir.
Türkiye’nin kendi sistemlerini di÷er ülkelere aktarabilmesi, özellikle ticaret ve yatÕrÕm
alanlarÕnda Türkiye’deki özel sektörün uluslar arasÕ piyasalarda iú yapabilme kapasitesini de
artÕraca÷Õ gibi Türk bürokratlarÕnÕn da alanlarÕnda uluslararasÕ arenada bilgi ve
tecrübelerinden yararlanÕlan uzmanlar olmalarÕnÕ sa÷layacaktÕr. Nitekim bu kapsamda
eúleútirme projeleri sayesinde bugüne kadar;


Düzenleyici kurumlara destek verilerek ekonominin altyapÕsÕ sa÷lamlaútÕrÕlmÕútÕr,

 Proje kapsamÕndaki çalÕúma atölyeleri, inceleme gezileri, seminer, e÷itim vb. yöntemlerle
ilgili alandaki AB politikalarÕnÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak görme fÕrsatÕ sa÷lanmÕútÕr,
 Ekonomiye hizmet eden kamu kurumlarÕndaki kurumsal yapÕlanma güçlendirilmiú ve aynÕ
sektöre hitap eden kurumlar arasÕ iúbirli÷i ve eúgüdüm desteklenmiútir,


Kurumlar arasÕ diyalog daha kurumsal ve yapÕcÕ hale getirilmiútir,

 Ekonomiye hizmet eden kamu kurumlarÕndaki insan kaynaklarÕ e÷itilmiú ve böylece ‘hayat
boyu ö÷renme' ilkesine katkÕ sa÷lanmÕútÕr,
 Her eúleútirme projesinde yasalarÕn uyumlaútÕrÕlmasÕ ile ilgili bileúenler vardÕr. Bu bileúenler
kapsamÕnda hu kuksal çerçeve daha sa÷lamlaútÕrÕlmÕú ve daha etkin bir hale getirilmesi
desteklenmiútir,



AB kurumlarÕ ile uzun vadeli iliúkiler kurulmuútur.
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3.6. Eúleútirme Projelerinin SorunlarÕ ve Eúleútirme MekanizmasÕnÕn Gelece÷i
Eúleútirme projeleri müktesebat uyumunda kullanÕlan çok önemli ve verimli bir araçtÕr.
Projelerde tüm paydaúlarÕn ulaúmak için çaba gösterdi÷i “zorunlu sonuçlar” olmasÕ, eúleútirme
mekanizmasÕnÕn en güçlü yönlerinden biridir. AyrÕca sadece kâr amacÕ güden özel sektör
uzmanlarÕna yer verilen teknik yardÕm projelerinin aksine, eúleútirme projeleri büyük ölçüde
üye devlet kamu kuruluúlarÕnÕn katkÕsÕ ve deneyim aktarÕmÕ ile yürütülmektedir.
Ancak eúleútirme mekanizmasÕna dair en güçlü eleútiriler, eúleútirme el kitabÕndaki kurallarÕn
dar ve esnek olmayan biçimde yorumlanmasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Eúleútirme kontratÕnda,
yapÕlacak aktiviteler oldukça detaylÕ bir biçimde belirlenmektedir. Bu da zaman içerisinde
müktesebat ve ulusal mevzuat ile birlikte de÷iúen ihtiyaçlara cevap verilebilmesinin önüne
geçmektedir.
Örne÷in projenin hazÕrlÕk aúamasÕnda öngörülen faaliyetlerden biri, ilgili kamu kurumu
tarafÕndan baúka bir kaynak bulunarak uygulama aúamasÕndan önce gerçekleútirilse bile
de÷iútirilemeyebilmektedir. Bu durumda aktivite, gerekli olmadÕ÷Õ halde tekrar edilmekte
veya ihtiyaç duyulan seviyenin altÕnda uygulandÕ÷Õ için maksimum fayda sa÷lanamamaktadÕr.
Bu sebeple Avrupa Komisyonu yakÕn zaman içerisinde eúleútirme mekanizmasÕnÕn
esnekli÷ini arttÕracak bir takÕm önlemler almayÕ hedeflemektedir. Projenin sadece ilk 6
ayÕndaki aktivitelerin kontrata detaylÕ bir biçimde yansÕtÕlmasÕ, alÕnacak ilk önlemlerden biri
olacaktÕr. Daha sonraki aktivitelerin yalnÕzca bütçesi belirlenecek, detaylar ise her proje
Yönlendirme Komitesi toplantÕsÕnda bir sonraki 6 aylÕk dönem için taraflarÕn ortak katÕlÕmÕ ile
belirlenecektir.
Eúleútirme sürecinin uzun ve karmaúÕk olmasÕ, projelere baúvurularÕn vaktinde
sonuçlandÕrÕlamamasÕna sebep olmakta, bunun sonucu olarak da var olan ihtiyaçlar
zamanÕnda karúÕlanamamaktadÕr. Bunda en büyük etken olan proje fiúi hazÕrlama ile projenin
uygulanmasÕ arasÕnda geçen uzun süre, önümüzdeki dönemlerde yapÕlacak de÷iúikliklerle
mümkün oldu÷unca kÕsaltÕlacaktÕr.
AyrÕca birçok durumda eúleútirme projelerinin teknik yardÕm projeleri ile hemen hemen aynÕ
amaçlarla kullanÕlmaya baúlandÕ÷Õ ve “yetkilendirilmiú kurumlara” daha fazla yer verilmesi
ile eúleútirme projelerine katÕlan uzmanlarÕn daha çok özel sektörden temin edilmeye
baúlandÕ÷Õ eleútirisi de yöneltilmektedir.
Oysa eúleútirme projelerinde esas amaç kamu çalÕúanlarÕ arasÕnda AB mevzuatlarÕnÕn do÷ru
uygulanabilmesi için deneyim aktarÕmÕ sa÷lamaktÕr. Her ne kadar ülkemizde gerçekleútirilen
projelerde bu konuya gereken önem veriliyor olsa da, di÷er faydalanÕcÕ ülkelerin düútü÷ü
hatalara düúmememiz bakÕmÕndan, eúleútirme projelerinin sadece mevzuat uyumu amacÕyla
uygulanmasÕ ve özel sektör katkÕsÕnÕn minimumda tutulmasÕ önemlidir.
Eúleútirme projelerinin zayÕf noktalarÕndan birinin YED’in sosyal becerilerinin projenin
baúarÕsÕnda çok büyük önem taúÕmasÕ olarak gösterilmektedir. Hâlbuki teknik yardÕm
projelerinin aksine, faydalanÕcÕ kurumlarÕn birlikte çalÕúacaklarÕ uzmanlarÕ ve YED’i bizzat
seçebilmesi eúleútirme projelerinin en önemli artÕlarÕndan biridir. YED’in sosyal becerilerine
olan ba÷ÕmlÕlÕk do÷ru bir seçimle avantaja dönüútürülebilmektedir. Bu açÕdan seçimlerde
gereken hassasiyet gösterilmeli, uluslararasÕ siyasi baskÕ ve lobi faaliyetleri gibi nedenlerle
objektif bir de÷erlendirmeden vazgeçilmemelidir.
Geçmiúte görüldü÷ü üzere, eúleútirme projelerine ciddi zarar verebilen bir sÕkÕntÕ da,
YED’lerin proje halen devam ederken ayrÕlmak isteyebilmeleridir. Bu gibi durumlarda,
sözleúme yaptÕrÕmlarÕ kullanÕlarak danÕúmanlarÕn projeye devam etmeye zorlanmasÕ halinde
verim düúmektedir. Yeni bir YED’in projede çalÕúmaya baúlamasÕ ise büyük vakit kaybÕna
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sebep olmakla birlikte projenin bütünlü÷üne de zarar vermektedir. Bütün bunlarÕn önüne
geçilebilmesi için YED’ler ile gerekli iúbirli÷inin yapÕlmasÕ, ülkemiz úartlarÕna uyum
sa÷layabilmeleri için destek olunmasÕ ve sorunlarÕnÕn çözümünde yardÕmcÕ olunmasÕ
önemlidir.
Eúleútirme orta÷Õ olan ülkenin, eúleútirme mekanizmasÕ konusunda yeterli deneyiminin
bulunmamasÕ, ya da eksik bilgi sahibi olmasÕ ve YED ile kurumu arasÕnda zayÕf iliúki olmasÕ
gibi sorunlar proje verimini düúürebilmektedir. Bu nedenle seçim toplantÕlarÕ sÕrasÕnda bu gibi
hususlara dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.
Proje sahibi kurumlarda sÕklÕkla personel de÷iúikli÷i yaúanmasÕ hem projenin uygulama
sürecinde gecikmelere yol açmakta, hem de proje kapsamÕnda e÷itilen personelin
kaybedilmesi sonucu hedeflenen sonuçlarÕn elde edilmesinde güçlük yaratmaktadÕr.
Buna ek olarak, toplantÕlarda tercüman bulunsa da, kurum personelinin yabancÕ dil bilmemesi
toplantÕlara aktif katÕlÕm sa÷lanamamasÕna sebep olmakta, dolayÕsÕyla verimli bir iletiúim
ortamÕ yaratÕlamamaktadÕr.
Son olarak, büyük maddi kaynaklar harcanarak ülkemize getirilen uzmanlar için ofis
gereçlerinin zamanÕnda sa÷lanamamasÕ, uluslararasÕ görüúmeler için telefon hattÕ açÕlmamasÕ,
çalÕúma ziyaretlerine ve e÷itimlere ilgisiz personelin katÕlmasÕ gibi hususlar projenin istenilen
úekilde yürütülmesi önünde engel teúkil edebilmektedir.
Bu sorunlara gereken hassasiyetin gösterilmesi ile birlikte, eúleútirme mekanizmasÕ gelecekte
de kamu kurumlarÕmÕz ile üye devlet kurumlarÕ arasÕnda güçlü bir köprü görevi görmeye
devam edecektir.
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EùLEùTøRME (TWINNING) TEMEL TERøMLER SÖZLÜöÜ
Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i (Secreteriat General for EU Affairs)
Avrupa Komisyonundaki eúleútirme biriminin politika ve kurallarÕnÕ aday ülkelerde duyurmak
ve genel koordinasyonu sa÷lamak üzere her aday ülkede “eúleútirme ulusal irtibat noktasÕ” adÕ
altÕnda bir kurum seçilmiútir. Bu anlamda Türkiye’deki Ulusal ørtibat NoktasÕ, Avrupa Birli÷i
Genel Sekreterli÷i (ABGS) bünyesinde bulunan E÷itim ve Kurumsal YapÕlanma
BaúkanlÕ÷Õ’dÕr. ABGS öncelikle kamu kurumlarÕ ile Avrupa Komisyonu arasÕndaki bilgi
aktarÕmÕnÕ sa÷lamakla yükümlüdür. DolayÕsÕyla faydalanÕcÕ kurumlarÕn bilgilendirilmesi,
e÷itilmesi ve yönlendirilmesi ABGS’nin sorumlulu÷undadÕr. Bu kapsamda her yÕl
bakanlÕklarÕ ve di÷er faydalanÕcÕ kamu kurumlarÕnÕ bilgilendirmek üzere seminerler
düzenlemektedir. Eúleútirme projelerinin programlanmasÕ sürecinde proje fiúlerinin
incelenmesi, de÷erlendirilmesi ve Avrupa Komisyonuna iletilmesi görevini üstlenir. AyrÕca
projeler için üye devletlerden gelen tekliflerin de÷erlendirilmesi, uygulayÕcÕ ülkelerin
belirlendi÷i seçim toplantÕlarÕnÕn koordine edilmesi ve bu süreçte faydalanÕcÕ kurumlarÕn
desteklenmesi görevi de ABGS’ye düúmektedir. Sürecin bütününe yönelik sorumluluklarÕ
olan ABGS, AB ile uyum sürecini göz önünde bulundurarak projelere ait önemli belgelere
gerekli görüúlerin verilmesinden ve final raporlarÕnÕn onaylanmasÕndan sorumludur. AyrÕca
kurumlar arasÕndaki uyum ve koordinasyonun gözetilmesi, do÷acak güçlüklerin önüne
geçilmesi amacÕyla projelerin baúlangÕcÕndan sonucuna kadar izlenmesi ve projelerin her
aúamasÕnda paydaúlara destek olunmasÕ ile yükümlüdür.
Geniúleme ve Komúuluk PolitikasÕ Genel Müdürlü÷ü (DG Enlargement and European
Neighborhood Policy)
Eúleútirme projelerinin úeffaflÕ÷Õndan, yapÕlan seçim süreçlerinde eúitli÷in ve eúleútirme
mekanizmasÕnÕn canlÕlÕ÷ÕnÕn korunmasÕndan ve AB’nin tanÕtÕmÕ amacÕyla sürecin genel
koordinasyonundan sorumludur. Bu amaçla ulusal irtibat noktalarÕ ve eúleútirme
koordinatörleri arasÕnda canlÕ bir a÷ oluúturur, çeúitli konferanslar ve toplantÕlar düzenler.
Her yÕl ulusal irtibat noktalarÕ tarafÕndan merkeze iletilen proje fiúlerini inceler ve nihai olarak
de÷erlendirir. AyrÕca proje fiúlerini dolaúÕma çÕkararak eúleútirme projelerinde görev almak
isteyen üye devletlerin kamu kuruluúlarÕna gerekli duyurularÕn yapÕlmasÕnÕ sa÷lar. Buna ek
olarak, sürecin sa÷lÕklÕ iúlemesi için tüm paydaúlarÕ bilgilendirir. Eúleútirme projelerinin nasÕl
sürdürülece÷inin belirlendi÷i eúleútirme rehber kitapçÕ÷Õna ilave olarak çeúitli broúürler ve
eúleútirme haber bültenleri yayÕnlar.
AB Türkiye Delegasyonu (EU Delegation in Turkey)
Türkiye’de AB Delegasyonu, Avrupa Komisyonunu temsil eder ve süreci takip eder. Bu
ba÷lamda projelerin programlama aúamasÕndan itibaren sürece destek verir. Eúleútirme
sözleúmelerinin Avrupa Komisyonu adÕna onaylanmasÕndan ve uygulanmasÕnÕ sa÷lamaktan
AB Delegasyonu sorumludur. DolayÕsÕyla AB Delegasyonu baúlangÕçta hazÕrlanan
sözleúmeler ile proje fiúinden final raporuna dek tüm belgelerin düzeltilmesi için görüú
vermektedir. AyrÕca, AB’yi temsil eden kurum olarak baúta Yerleúik Eúleútirme DanÕúmanlarÕ
(YED) olmak üzere üye devlet tarafÕnÕn sorunlarÕnÕn çözümüne katkÕda bulunur. Tüm kilit
taraflar arasÕnda merkezi iletiúim noktasÕ olma ve eúleútirme mekanizmasÕnÕn baúarÕsÕnÕ
de÷erlendirme misyonunu üstlenmiútir.
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Eúleútirme KontratÕ (Twinning Contract)
Aday ülke ve üye devlet arasÕnda yapÕlan bir anlaúmadÕr ve biri aday ülkeden di÷eri ise üye
devletten olmak üzere iki proje liderinin sorumlulu÷unda yürütülecek bir proje niteli÷ini
taúÕmaktadÕr. Eúleútirme projesi için üye devlet seçimi yapÕldÕktan sonraki süreç eúleútirme
kontratÕ hazÕrlanmasÕ sürecidir. Temel formatÕ Avrupa Komisyonu tarafÕndan belirlenen
eúleútirme kontratÕ, projenin gerçekleútirilmesine yönelik takvimli bir çalÕúma programÕnÕ
içermektedir. Sonuç yükümlülü÷ü, müktesebat ile açÕk ba÷lantÕ ve uzun dönem için
görevlendirilmiú bir uzman (kesintisiz olarak en az bir yÕl süre için YED), eúleútirme
kontratÕnÕn temel unsurlarÕ arasÕnda bulunmaktadÕr. Di÷er unsurlar ise sorunlarÕ ve olasÕ
çözüm yollarÕnÕ tümüyle de÷erlendirebilecek ve problemleri en üst düzeyde çözebilecek bir
proje lideri; kÕsa ve orta dönem uzman ziyaretleri; üye devlette e÷itim ve seminerler, yerinde
inceleme gezileri, yazÕlÕm hazÕrlama vb.dir. Kontrat, konularÕn ortaklar arasÕndaki kesin
da÷ÕlÕmÕnÕ ve maliyet incelemelerini detaylandÕrmalÕdÕr.
FaydalanÕcÕlar (Beneficiaries)
a)

Do÷rudan FaydalanÕcÕlar/Proje ortaklarÕ

Avrupa Komisyonu tarafÕndan fon sa÷lanan projelerin tasarlayÕcÕsÕ ve uygulayÕcÕsÕ olan
kurum ve kuruluúlardÕr. Örn: genellikle bakanlÕklar, uygulayÕcÕ kurum ve kuruluúlar.
b)

Ara-FaydalanÕcÕlar

Hedef kitlelere yönelik hizmetlerin daha iyi bir úekilde yerine getirilmesini sa÷lamak üzere
proje kapsamÕnda desteklenenlerdir. Örn: TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ’nda çalÕúan personelin
e÷itilerek çiftçilere daha iyi bir úekilde danÕúmanlÕk hizmeti sa÷lamalarÕ.
c)

Hedef Kitleler

Projeden olumlu yönde etkilenecek olan ve projenin çok yakÕn bir úekilde beraber olarak
yürütülece÷i projenin hedefi olan kitlelerdir. Örn: (b) tanÕmÕndaki projenin hedef kitlesi,
çiftçilerdir.
d)

Nihai FaydalanÕcÕlar

Hedef kitlelerin ötesinde, projeden uzun vadede faydalanacak olan toplumsal kesimler veya
sektörlerdir. Örn: Sa÷lÕk ve e÷itim harcamalarÕna daha fazla kaynak ayrÕlmasÕ durumunda
”çocuklar”, tarÕmsal üretim ve pazarlamanÕn geliútirilmesi durumunda ”tüketiciler”, tarÕmsal
üretim ve pazarlamanÕn geliútirilmesiyle artan ihracat gelirlerinden dolayÕ ”devlet”, nihai
faydalanÕcÕlardÕr.
FaydalanÕcÕ Ülke Ulusal ørtibat NoktasÕ (Beneficiary Country National Contact Point)
Her bir faydalanÕcÕ ülkede eúleútirme faaliyetlerinin geliútirilmesinde ve koordinasyonunda
önemli bir rol oynayan Ulusal ørtibat NoktasÕ vardÕr. Bu anlamda Türkiye’deki ulusal irtibat
noktasÕ, Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷i bünyesinde bulunan E÷itim ve Kurumsal
YapÕlanma BaúkanlÕ÷Õ’dÕr.
ødari Ofis (Administrative Ofis)
ødari Ofis, faydalanÕcÕ ülke kurumunda, eúleútirme projelerinin mali yönetimi ile usule ve
kontrata iliúkin genel yönetimini yürütmekle görevli bir yapÕdÕr. ødari Ofis sadece AB
Delegasyonu tarafÕndan daha önce yürütülen eúleútirme projelerinin finansmanÕ ve idari
yönetimi ile ilgili görevlerin ço÷unu üstlenir.
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Kamu Kurum ve KuruluúlarÕ (Public Institutions and Organizations)
Baúta bakanlÕklar olmak üzere, genel bütçeli idare kapsamÕndaki tüm kamu kurum ve
kuruluúlarÕ her yÕl eúleútirme rehber kitabÕ do÷rultusunda, AB uyum süreci çerçevesinde
öncelik arz eden konulardaki proje fiúlerini hazÕrlayarak ABGS’ye iletmektedir. Projeleri
programlama sürecinde kabul gören kamu kurumlarÕ, baúvuran üye devlet kuruluúlarÕ
arasÕndan bir tercih yaparak birlikte çalÕúacaklarÕ partnerleri seçmektedirler. Projelerin
baúarÕsÕ için, faydalanÕcÕ kamu kurumlarÕna da büyük görev düúmektedir. Çünkü faydalanÕcÕ
kurum projenin sahibi olarak kabul edilmektedir ve hedeflere ulaúÕlabilmesi için en az
anlaúma yapÕlan üye devlet kurumu kadar sorumluluk almak durumundadÕr.
Merkezi Finansman ve øhale Birimi (Central Finance and Contracts Unit)
Merkezi Finans ve øhale Birimi (MFøB), eúleútirme projelerinin bütçeye iliúkin hususlardan
sorumlu kurumu olarak uygulamada önemli bir yer tutmaktadÕr. Bu görevi dolayÕsÕyla
sözleúmelerin imzalanmasÕndan sorumludur ve sözleúmenin hazÕrlanmasÕ aúamasÕnda tüm
kurumlarÕ yönlendirir. Maliyetlerin uygunlu÷u ve tekliflerin bu açÕdan incelenmesi, projeye
dâhil olacak uzmanlarÕn statüsü, ödeme planÕnÕn uygulanmasÕ ve ödemelerin yapÕlmasÕ ile
prosedüre iliúkin özel koúullarÕn de÷erlendirilmesini MFøB gerçekleútirmektedir. Bunlara ek
olarak proje kapsamÕnda gerekli özel sektör girdilerinin ihalesi ve sözleúmesi konusunda da
MFøB görev almaktadÕr.
Nihai Rapor (Final Report)
Düzenli proje raporlama, mevcut ve gelecek projeler için yüksek kalitenin sa÷lanmasÕ ve
sonuçlarÕn düzgün bir biçimde de÷erlendirilmesi amacÕyla etkili bir proje uygulamasÕ takibi
için gereklidir. Nihai rapor; eúleútirme projesinin bir özeti, projenin saptadÕ÷Õ boúluklarÕ
belirten, proje öncesindeki ilgili aday ülke idaresindeki mevcut koúullarÕn bir tanÕmÕnÕ,
projenin amaç, hedef ve elde edilmesi zorunlu sonuçlarÕnÕn bir listesini içermelidir. AyrÕca,
nihai raporda proje uygulama sürecine ve elde edilmesi zorunlu sonuçlara de÷inilmelidir.
E÷er bu sonuçlar baúarÕlmadÕysa, buna yol açan sebeplerin altÕ çizilerek, detaylÕ bir açÕklama
yapÕlmalÕdÕr. Projeyi tamamlamak için bir eylem planÕ teslim edilmelidir. E÷er
uygulanabilirse, projenin uzun süreli etkisinin analizi ve bunun sürdürülebilir sonuçlarÕ ve
ilgili takip eden eylemlerin potansiyelinin bir tanÕmÕna yer verilmelidir. AB mali deste÷inin
görünürlü÷ünü sa÷lamak amacÕyla kat edilen aúamalarÕn bilgisi sunulmalÕdÕr. Gelecekte
yapÕlacak eúleútirme projeleri için çÕkarÕlacak dersleri içeren sonuçlar ve öneriler açÕklanarak
ürünlerin tam bir envanteri yazÕlmalÕdÕr. Mülkiyetin el de÷iútirdi÷ine dair (e÷er
uygulanabilirse) kanÕt ve eúleútirme projesinin gelir ve giderleri ve yapÕlan ödemelerin
eksiksiz bir beyanÕyla birlikte eúleútirme projesinin tüm giderlerinin en son beyanÕ da ayrÕca
verilmelidir.
Paydaúlar (Stakeholders)
Eúleútirme projesi ile ilgisi olan bireyler, insan gruplarÕ, kurum/kuruluúlar veya firmalar
“paydaú” olarak tanÕmlanmaktadÕr. Proje veya programlarÕn faaliyet veya çÕktÕlarÕndan
(sonuçlarÕndan) do÷rudan veya dolaylÕ olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir veya
proje sürecini etkileyebilirler. Genellikle farklÕ alt gruplarÕn dikkate alÕnmasÕ gerekmektedir.
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Proje Fiúi (Project Fiche)
Aday ülkeler ile Avrupa Komisyonu arasÕnda yürütülmekte olan mali iúbirli÷i iliúkileri
çerçevesinde, Avrupa Komisyonuna finansman deste÷i temin edilmek üzere finansman
teklifinin iletildi÷i dokümandÕr. Bu dokümanda projeye iliúkin faaliyetlerin ne úekilde, hangi
kaynaklar kullanÕlarak, ne kadarlÕk zaman dilimleri içerisinde gerçekleútirilece÷i ve projenin
gerçekleútirilmesine iliúkin di÷er teknik ve idari düzenlemelere dair bilgiler verilmektedir.
Proje Lideri (Project Leader)
Bir eúleútirme projesinin baúarÕlÕ bir úekilde uygulanmasÕ için üye devlet ile faydalanÕcÕ
ülkenin kurumlarÕnda görevli iki proje liderinin taahhüdü gerekir. Üye devletin proje lideri,
kendi ülkesinde çalÕúmakta olan ancak zamanÕnÕn bir kÕsmÕnÕ, bir eúleútirme projesinin
tamamÕnÕn tasarlanmasÕna, denetimine ve koordinasyonuna ayÕran kiúidir. Üye devlet proje
lideri, iúlevsel diyalog ihtiyacÕnÕ yerine getirecek ve eúleútirme projesine siyasi seviyede
destek verecek bir üst düzey yetkili olmalÕdÕr. Proje Lideri, ilgili AB mevzuatÕna iliúkin tüm
süreçlere dair geniú bir bilgiye sahip olmalÕdÕr. AyrÕca her bir eúleútirme projesinde bir
faydalanÕcÕ ülke proje liderine ihtiyaç vardÕr. FaydalanÕcÕ ülke proje lideri, üye devlet proje
liderinin muadili olarak çalÕúÕr ve onunla yakÕn iúbirli÷i içerisinde, projenin genel yönetimini
ve koordinasyonunu sa÷lar. Bu kiúinin de aynÕ úekilde faydalanÕcÕ ülke kurumunda yeterli bir
siyasi seviyede görevli üst düzey bir yetkili olmasÕ beklenmektedir.
Seçim Komitesi (Selection Committee)
“Seçim Komitesi”nin görevi, aday ülkenin eúleútirme projesini gerçekleútirmek isteyen üye
devletlerin tekliflerini (aday ülkeye Avrupa Komisyonu Temsilcili÷i aracÕlÕ÷Õ ile ulaútÕrÕlÕr)
teklif edilen uzmanlÕ÷Õn kalitesi açÕsÕndan de÷erlendirerek, hangi üye devletin teklifinin kabul
edilece÷ini “úeffaflÕk” ve “eúit muamele” ilkeleri do÷rultusunda belirlemektir. ToplantÕdan
sonra, e÷er aday ülke de isterse, tekliflerini geliútirmesi için üye devletlere ek süre (örn. 1-2
hafta) verilebilir. Seçim Komitesi, eúleútirme projesinden yararlanacak kamu kurumu, Avrupa
Birli÷i Genel Sekreterli÷i, Merkezi Finans ve øhale Birimi ile AB Türkiye Delegasyonu
temsilcilerinden oluúur. ÇalÕúaca÷Õ ülkeyi tek baúÕna seçecek kurum Türkiye’de eúleútirme
projesinden yararlanacak kurum olmakla beraber, seçim komitesinin di÷er üyeleri úeffaflÕk ve
eúit muamele sa÷lanmasÕ sürecini yürütür. Nihai seçim yapÕldÕktan sonra seçim kriterleri
tablosu Avrupa Birli÷i Genel Sekreterli÷ine iletilir. Genel Sekreterlik tablolarÕ yöntem
açÕsÕndan do÷ru doldurulup doldurulmadÕ÷Õ açÕsÕndan inceleyerek, Avrupa Komisyonu
Temsilcili÷ine iletir. Avrupa Komisyonu Temsilcili÷i bu kararÕ, teklifi kabul edilen üye
devletteki “Eúleútirme Ulusal ørtibat NoktasÕ”na ve Avrupa Komisyonu Geniúleme Genel
Müdürlü÷üne iletecektir. Tekliflerin birinci turunda aday ülke, bir eúleútirme orta÷Õ
seçemezse, proje ikinci kez üye devletlere tekrar teklif sunmalarÕ için ulaútÕrÕlabilir. Yine
uygun bir ortak bulunamazsa aday ülke TAIEX’ten yararlanabilir veya ola÷an Teknik YardÕm
(Technical Assistance) yoluna gidebilir.
Üç AylÕk Ara Dönem RaporlarÕ (Interim Quarterly Reports)
Tüm eúleútirme projesi süresince, proje liderleri kontratÕn imzalandÕ÷ÕnÕn bildirim
tarihinden/uygulamaya baúlatma kararÕndan baúlayarak 3 er aylÕk periyodlar boyunca, ara
raporlar hazÕrlayacaklardÕr. Birinci 3 aylÕk ara raporu, genellikle gerçekte üç aydan kÕsa bir
dönemi kapsayacaktÕr, çünkü YED’in aday ülkeye varÕúÕ ve çalÕúma programÕnÕn baúlangÕcÕ
nadiren bildirim tarihiyle kesiúir. 3 aylÕk ara raporlarÕ, raporun üzerinde hazÕrlandÕ÷Õ çeyre÷in
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son ayÕndan bir sonraki aya kadar hazÕr olmalÕdÕr. Birinci 3 aylÕk ara rapor ise, kontratÕn
imzalandÕ÷ÕnÕn taraflara bildirim tarihinden/uygulamayÕ baúlatma kararÕndan 4 ay sonra (4.
ayda) hazÕr olmalÕdÕr. Üç aylÕk ara raporlar; raporun hazÕrlandÕ÷Õ dönem süresince eúleútirme
projesinin uygulanmasÕnda kaydedilen ilerlemeyi tanÕmlamalÕ, eúleútirme çalÕúma planÕnda
belirlenen zaman çizelgelerine ve de÷erlendirme ölçütlerine do÷rudan de÷inerek, iptal
edilmiú faaliyetlerin ya da daha önce planda olmayan beklenmedik faaliyetlerin altÕnÕ
çizmelidir. Projenin uygulanaca÷Õ genel ortam hakkÕnda güncelleme yapmalÕdÕr. Projenin
uygulama sürecindeki risklerini ve varsayÕmlarÕ güncellemelidir. BaúarÕyla tamamlanan süreç
hakkÕnda genel bir de÷erlendirme yapmalÕdÕr. Bu de÷erlendirme, geriye kalan zaman çizelgesi
ve bütçe kapsamÕnda projenin tamamlanmasÕ olasÕlÕ÷Õ hakkÕnda açÕk bir hüküm içermelidir.
Öneriler sunmalÕdÕr. Ara raporlarÕn mali bölümü, ayrÕlan bütçe hususunda gerçek giderlerin
dökümünü sunmalÕdÕr.
Üye Devlet Eúleútirme Ulusal ørtibat NoktalarÕ (Member States National Contact Points)
Her bir üye devlette, Avrupa Komisyonu namÕna hareket eden tek bir Eúleútirme Ulusal ørtibat
NoktasÕ vardÕr. Bu kiúi eúleútirme faaliyetlerinin teúvik edilmesi, geliútirilmesi ve
koordinasyonunda önemli bir role sahiptir.
Yerleúik Eúleútirme DanÕúmanÕ (Resident Twinning Adviser)
Üye devletten gelen YED’ler kesintisiz en az on iki ay boyunca faydalanÕcÕ ülkedeki muadil
kurumlarda bulunmak ve çalÕúmak üzere görevlendirilen kamu görevlisi ya da eúde÷erindeki
personeldir. YED’ler ilke olarak bir AB üye devleti uyru÷undan olmalÕdÕr. YED’lerin, AB
müktesebatÕnÕn uygulanmasÕna iliúkin yasal sürece veya eúleútirme kontratÕnda tanÕmlanmÕú
di÷er görevlerine iliúkin en az üç yÕllÕk tecrübesi olmalÕdÕr. YED’ler üniversite seviyesinde
e÷itim almÕú olmalÕ ve faydalanÕcÕ ülke kurumlarÕnda en çok kullanÕlan Topluluk çalÕúma
dillerinden (øngilizce, FransÕzca veya Almanca) en az birini iyi derecede bilmelidirler.
YED’ler önceden belirlenen bir iú planÕ kapsamÕnda faydalanÕcÕ ülke kurumuna veya di÷er
kamu sektörü kurumlarÕna teknik danÕúmanlÕkta bulunur ve destek sa÷lar. Genel olarak
eúleútirme projesinin faydalanÕcÕ ülkede günlük uygulanmasÕndan sorumludurlar. Verilen
görevleri yerine getirmede üye devlet proje liderine karúÕ sorumludurlar.
Zorunlu Sonuçlar (Mandatory Results)
‘Zorunlu sonuçlar’ kavramÕ eúleútirmenin kilit özelliklerinden biridir. Her iki proje orta÷Õ,
ortak bir proje uygulama sürecinde, ortaklaúa kararlaútÕrÕlmÕú bir sonuca ulaúma yolunda
çalÕúmayÕ taahhüt eder. Avrupa Komisyonu en baúÕnda eúleútirme projelerinin sÕnÕrlÕ ve iyi
tanÕmlanmÕú kurumsal hedeflere odaklanmasÕ gerekti÷ini belirtmiútir. Üzerinde anlaúÕlmÕú bir
hedef bulundu÷u sürece, bu ‘zorunlu sonuç’ idari kapasiteye iliúkin belirli bir kriter oluúturan
bir ara ölçüt olabilir. Bu hedef, ölçülebilir ve kesin olmalÕdÕr. Eúleútirme projesi
tamamlandÕ÷Õnda, projeden faydalanan ülke, AB müktesebatÕna iliúkin amaçlarÕna tam olarak
ulaúmasÕnÕ sa÷layacak úekilde önemli ölçüde geliúmiú bir örgütlenmeye sahip olmalÕdÕr. Bu
nedenle, eúleútirmenin amacÕ belirli bir alanda iúlevsel bir sonuca ulaúmaktÕr. Bu amaca
ulaúmak, projeden faydalanan ülke ve üye devlet arasÕnda, istenen sonuçlara ulaúmak için
gereken her faaliyetin gerçekleúmesini sa÷layan uzun ve kapsamlÕ bir iúbirli÷ini gerektirir.
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TÜRKøYE’DE UYGULANAN EùLEùTøRME (TWINNING) PROJELERø øNDEKSø 2

ADALET VE øÇøùLERø
2002
Türkiye’de øfade Alma Yöntemlerinin Geliútirilmesi (TR02-IB-JH-01)
Türkiye’de Entegre SÕnÕr Yönetimi Stratejisinin UygulanmasÕna Yönelik Bir Eylem PlanÕnÕn
Geliútirilmesine Destek (TR02-IB-JH-02)
Türkiye’de Göç ve øltica Stratejisinin UygulanmasÕna Yönelik Bir Eylem PlanÕnÕn
Geliútirilmesine Destek (TR02-JH-03)
Ulusal Uyuúturucu Stratejisinin UygulanmasÕ ve Ulusal Uyuúturucu øzleme Merkezinin
KurulmasÕ (TR02-IB-JH-04)
Kara ParanÕn AklanmasÕ ile Mücadele (TR02-IB-JH-05)
Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi (TR02-IB-JH-06)
2003
Emniyet Genel Müdürlü÷ünün Etkinli÷inin, Verimlili÷inin ve Hesap Verebilirli÷inin
ArtÕrÕlmasÕ (TR03-IB-JH-01)
Adli Polisin Kapasitesinin ArtÕrÕlmasÕ (TR03-IB-JH-02)
ønsan KaçakçÕlÕ÷Õyla Mücadele (TR03-IB-JH-03)
Kara ParanÕn AklanmasÕ, Suçun Mali KaynaklarÕ ve Terörizmin FinansmanÕ AlanÕnda ødari
Kapasitenin ArtÕrÕlmasÕ (TR03-IB-JH-04)
Vize PolitikasÕ ve UygulamasÕ (TR03-IB-JH-05)
2004
Türkiye’de østinaf Mahkemelerinin KurulmasÕ (TR04-IB-JH-01)
Denetimli Serbestlik AlanÕnda ødari Kapasitenin ArtÕrÕlmasÕ (TR04-IB-JH-03)
SÕnÕr Polisi øçin E÷itim Sistemi Geliútirilmesi (TR04-IB-JH-05)
Türk JandarmasÕnÕn Profesyonelli÷inin ArtÕrÕlmasÕ (TR04-IB-JH 04)

2

øndekste sektörler ve yÕllar itibarÕyla listelenen eúleútirme projelerinin yanlarÕnda yazÕlan kodlar sÕrasÕyla “ülke”, “yÕl”, kurumsal
yapÕlanmanÕn øngilizcedeki ifadesi ‘institution building’in kÕsaltmasÕ olan “IB”, “sektör” ve “proje no”yu ifade etmektedir.

34

2005
Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve Jandarma Genel KomutanlÕ÷Õ øçin Ba÷ÕmsÕz Bir ùikâyet
Komisyonunun ve ùikâyet Sisteminin KurulmasÕ (TR05-IB-JH-01)
2006
øltica ve Menúe Ülke Bilgi Sisteminin KurulmasÕ (TR06-IB-JH-01)
JandarmanÕn ønsan HaklarÕ Konusunda E÷itimi (TR06-IB-JH-03)
TBMM’nin ødari Kapasitesinin ArtÕrÕlmasÕ (TR06-IB-JH-04)
Fikri ve SÕnaî Mülkiyet HaklarÕnÕn øcrasÕ AlanÕnda Türk Polisinin Desteklenmesi
(TR06-IB-JH-05)
2007
Çocuk Hükümlüler øçin øú ømkânlarÕnÕn YaratÕlmasÕ (TR07-IB-JH-01)
Emniyet Genel Müdürlü÷ü Uyuúturucu ve Uyuúturucu Ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ øzleme Merkezinin ødari
Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR07-IB-JH-02)
Mülteci ve Göçmenler øçin Kabul, øzleme ve Konaklama Merkezlerinin KurulmasÕ
(TR07-IB-JH-03)
Entegre SÕnÕr Yönetimi Eylem PlanÕ Faz I (TR07-IB-JH-04)
YasadÕúÕ Göçle Mücadele ve YasadÕúÕ Göçmenler øçin Nakil Merkezlerinin KurulmasÕ
KonularÕnda Türkiye’nin ødari Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR07-IB-JH-05)
2008
Adli TÕp UzmanlarÕnÕn Kapasitelerinin ArtÕrÕlmasÕ (TR08-IB-JH-01)
SÕnÕr Polisinin E÷itimi (TR08-IB-JH-02)
Örgütlü Suçlarla Mücaelede Polis ve JandarmanÕn Soruútuma Kapasitesinin ArtÕrÕlmasÕ
(TR08-IB-JH-03)
Entegre SÕnÕr Yönetimi Eylem PlanÕ Faz II (TR08-IB-JH-04)
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2009
OrantÕsÕz Güç KullanÕmÕnÕn Önlenmesi AmacÕyla Türk Polisinin Uygulama Kapasitesi
(TR09-IB-JH-01)
øcra Takibat Ofislerinin Kapasitesinin Geliútirilmesi (TR09-IB-JH-02)
Siber Suçlara KarúÕ Kapasite Geliútirme (TR09-IB-JH-03)
2010
TanÕk Koruma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (TR10-IB-JH-04)
Efektif ve Profesyonel Bir Adalet Akademisine Do÷ru (TR10-IB-JH-02)
Cezaevlerinde Tatbiki Servislerin øyileútirilmesi (TR10-IB-JH-01 )
Geliútirilmiú Bilirkiúi Sistemi (TR10-IB-JH-05)
Kitle øletiúim AraçlarÕ ve YargÕ ArasÕnda Geliútirilmiú øliúkiler (TR10-IB-JH-03)

ÇEVRE
2002
Türkiye’de Çevre AlanÕnda Kapasite Geliútirme (TR02-IB-EN-01)
2003
Hava Kalitesi (TR03-IB-EN-02)
2004
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ’nÕn Özel AtÕk Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi (AtÕk Yönetimi) (TR04-IB-EN-01)
Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õ’nÕn Özel AtÕk Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi (Gürültü Yönetimi) (TR04-IB-EN-02)
Sa÷lÕk BakanlÕ÷ÕnÕn Biyosidal Ürünler ve Su AlanlarÕnda Yürüttü÷ü Mevzuat Uyumu ve
Uygulama ÇalÕúmalarÕnÕn Desteklenmesi (Biyosidal Ürünler) (TR04-IB-EN-03)
Sa÷lÕk BakanlÕ÷ÕnÕn Biyosidal Ürünler ve Su AlanlarÕnda Yürüttü÷ü Mevzuat Uyumu ve
Uygulama ÇalÕúmalarÕnÕn Desteklenmesi (Su) (TR04-IB-EN-04)
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2005
Türk LimanlarÕnda ve KÕyÕlarÕnda Deniz Güvenli÷inin Geliútirilmesi (TR05-IB-EN-01)
2006
Türkiye’de Su Sektörünün Kurumsal YapÕlanmasÕ için Destek (TR06-IB-EN-01)
2007
Nitrat Direktifinin UygulanmasÕ (TR07-IB-EN-01)
Marmara Bölgesi’nde Hava Kalitesi AlanÕnda Kurumsal YapÕlanma (TR07-IB-EN-02)
2008
IPARD AltÕnda Çevre ve KÕrsal KalkÕnma (TR08-IB-EN-01)
Emisyon Kontrolünün øyileútirilmesi (TR08-IB-EN-02)
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (TR08-IB-EN-03)
Maden AtÕklarÕnÕn Yönetimi (TR08-IB-EN-04)
2009
Endüstriyel Uçucu Organik Bileúik EmisyonlarÕnÕn Kontrolü (TR09-IB-EN-01)
Türkiye’de CITES UygulamalarÕna øliúkin Kurumsal Kapasitenin Geliútirilmesi
(TR09-IB-EN-02)
Su Kalitesinin øzlenmesi Konusunda Kapasite Geliútirme (TR09-IB-EN-03)
2010
TaúkÕn Direktifinin UygulanmasÕ øçin Kapasite Geliútirme (TR10-IB-EN-01)
Banyo Suyunun øzlenmesi Konusunda UyumlaútÕrma (TR10-IB-EN-02)
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ENERJø
2002
Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin ArtÕrÕlmasÕ
(TR02-IB-EY-01)
2003
Türkiye’de Enerji Verimlili÷inin ArtÕrÕlmasÕ (TR03-IB-EY-01)
2006
Türkiye'de Su Sektörü øçin Kapasite Geliútirilmesi (TR06-IB-EY-01)

FøNANS
2003
Türk øç Mali Kontrol Sisteminin UluslararasÕ Standartlar ve AB UygulamalarÕ ile
UyumlaútÕrÕlmasÕ (TR03-IB-FI-01)
SayÕútayÕn Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR03-IB-FI-02)
Hazine MüsteúarlÕ÷Õ SigortacÕlÕk Genel Müdürlü÷ü ve Sigorta Denetleme Kurulunun
Kapasitesinin Geliútirilmesi ( TR03-IB-FI-03)
Türk Kamu øhale Sisteminin Güçlendirilmesi (TR03-IB-FI-04)
Gümrüklerin Modernizasyonu (TR03-IB-FI-05)
YatÕrÕm Promosyon AjansÕnda Do÷rudan YabancÕ YatÕrÕm Teúvik Fonksiyonunun
Geliútirilmesi (TR03-IB-FI-06)
2004
Vergi ødaresinin Kapasitesinin Geliútirilmesi (TR04-IB-FI-04)
Sermaye PiyasasÕ Kurulunun AB Sermaye PiyasasÕ StandartlarÕna Tam Uyumunun
Sa÷lanmasÕ (TR04-IB-FI-01)
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2006
Türk Gümrük ødaresinin Modernizasyonu II (TR06-IB-FI-01)
Türk Gümrük ødaresinin Modernizasyonu III (TR06-IB-FI-02)
Türk Gümrük ødaresinin Modernizasyonu III (TR06-IB-FI-03)
2007
Fikri Mülkiyet HaklarÕnÕn UygulanmasÕnÕn ve øcrasÕnÕn Geliútirilmesinde Türkiye’nin
Desteklenmesi (TR07-IB-FI-01)
Türkiye’de Kamu Maliyesi Yönetim Sisteminin Geliútirilmesi (TR07-IB-FI-02)
2008
Kamu Muhasebesinde Veri Kalitesinin ArtÕrÕlmasÕ (TR08-IB-FI-02)
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (TR08-IB-FI-03)
2009
ønsan AúÕ ve SerumlarÕ øçin Kalite Kontrol Testleri (TR09-IB-FI-01)
Türk Gümrük Yönetiminin Modernleútirilmesi IV (TR09-IB-FI-02)
Türk Gümrük Yönetiminin Modernleútirilmesi (Risk Yönetimi) (TR09-IB-FI-03)

øSTATøSTøK
2005
e-Devlet KapsamÕnda, Genel Devlet Sektörü dahilindeki Tüm Kurum ve KuruluúlarÕn
Muhasebe Verilerinin Derlenmesi için Kapasite Geliútirme (TR05-IB-ST-01)
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SOSYAL POLøTøKA
2005
Cinsiyet Eúitli÷inin Güçlendirilmesi (TR05-IB-SO-01)

2006
øú Teftiú Sisteminin Geliútirilmesi (TR06-IB-SO-01)
2008
ÇalÕúma HayatÕnda Cinsiyet Eúitli÷inin Güçlendirilmesi (TR08-IB-SO-01)

STANDARDøZASYON
2003
Uygunluk De÷erlendirme Birimlerine ve Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õna Yeni YaklaúÕm
Direktiflerinin UygulanmasÕna Destek Projesi (TR03-IB-EC-01)
2004
Dokuma ve Di÷er Alanlar Konusunda Piyasa Gözetimi Deste÷i (TR04-IB-EC-01)
TÕbbi Cihazlar Konusunda Piyasa Gözetimi Deste÷i (TR04-IB-EC-02)
Kiúisel Korunma EkipmanÕ AlanÕnda Piyasa Gözetimi Deste÷i (TR04-IB-EC-03)
ønúaat Malzemeleri AlanÕnda Piyasa Gözetimi Deste÷i (TR04-IB-EC-04)
øyi Laboratuvar UygulamalarÕ (TR04-IB-EC-06)
2005
Ürün Güvenli÷i Sisteminin Türkiye’de KurulmasÕna Yönelik Olarak Kurumsal Kapasitenin
Güçlendirilmesi (TR05-IB-EC-01)
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TARIM VE BALIKÇILIK
2002
Türkiye’nin AB Veterinerlik MüktesebatÕna Uyumunun Desteklenmesi (TR02-IB-AG-01)
Türkiye’nin AB Bitki Sa÷lÕ÷Õ MüktesebatÕna Uyumunun Desteklenmesi (TR02-IB-AG-02)
2003
BalÕkçÕlÕk Sektörünün Yasal ve ødari Olarak AB MevzuatÕna Uyumu (TR03-IB-AG-01)
2004
AB Ortak TarÕm PolitikasÕnÕn UygulanmasÕna HazÕrlÕk Projesi (TR04-IB-AG-01)
GÕda Güvenli÷i ve Kontrol Sisteminin Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ ve Güçlendirilmesi
(TR04-IB-AG-02)
2005

KatÕlÕm Öncesi YardÕm AracÕ (IPA) KÕrsal KalkÕnma Ödeme AjansÕnÕn KurulmasÕ
(TR05-IB-AG-01)
2006

Pilot Türk Çiftli÷i Muhasebe Veri A÷Õ Kurulumu (TR06-IB-AG-01)
Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Geliútirilmesi ve AB’ye Uyumu (TR06-IB-AG-02)
2007

Türkiye’de BalÕkçÕlÕk Yönetim Sistemine Stok De÷erlendirme Metodunun Getirilmesi (TR07IB-AG-01)
Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin KayÕt AltÕna AlÕnmasÕ (TR07-IB-AG-02)
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2009

Pilot Çiftlik Muhasebe Veri A÷Õ Projesinin YaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve Sürdürülebilirli÷inin
Sa÷lanmasÕ (TR09-IB-AG-01)

ULAùTIRMA
2002

Türkiye'de øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷inin Geliútirilmesine Destek Sa÷lanmasÕ (TR02-IB-TR-01)

2003

Türk Demiryolu Sektörünün Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕ ve Güçlendirilmesi
(TR03-IB-TR-01)
2004

Türk Karayolu TaúÕmacÕlÕ÷Õ Sektörüne Destek (TR04-IB-TR-01)
2009

Türkiye'de Intermodal TaúÕmacÕlÕ÷Õn Geliútirilmesi (TR09-IB-TR-01)
2010
Geliúmiú Deniz E÷itim ve Ö÷retimi (TR10-IB-TR-02)
Türkiye’de Gemi KaynaklÕ Emisyon Kontrolü (TR10-IB-TR-01)
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YAPISAL FONLAR
2003

Devlet Planlama TeúkilatÕ MüsteúarlÕ÷Õ Bölgesel KalkÕnma ve YapÕsal Uyum Genel
Müdürlü÷ünün Kurumsal ve ødari Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TR03-IB-SPP-01)

DøöER
2004

Fikri Mülkiyet HaklarÕ AlanÕndaki ÇalÕúmalarÕn Desteklenmesi (TR04-IB-OT-01)
Tüketicinin KorunmasÕ (TR04-IB-OT-02)
2010

BT ve øletiúim Sektörü øçin Güçlendirilmiú Piyasa Gözetimi Sistemi (TR10-IB-FI-01)
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