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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 90275019-746.01.02-E.12648142 08.12.2015
Konu: TAIEX, SEI, ESEI AB Finansal

Enstrümanlarının Kullanımı

D A Ğ I T I M Y E R L E R İ N E

Bilindiği üzere, "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)", yararlanıcı konumundaki
ülkelere Avrupa Birliği'ne uyum ve üyelik yolunda yapılması gereken reformlar için AB
desteği sağlanmasının başlıca finansal aracıdır. Bu süreç 2014-2020 döneminde IPA-II
başlığı ve dokuz öncelikli sektör ile devam etmektedir.

AB uyum çalışmalarını desteklemek üzere diğer finansal enstrümanlarla birlikte
aşağıda kısa bilgi ve elektronik adresleri verilen TAIEX, SEI, ESEI mali kaynaklarından
Kurumsal olarak optimum şekilde yararlanılması önem arz etmektedir.

TAIEX: TAIEX, AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi
aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar. Büyük oranda talep güdümlü olan
bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun
uzmanlığın tedarikine katkıda bulunur. AB mevzuatının yararlanıcı ülke idareleri tarafından
daha iyi anlaşılmasını, katılımcılar arasında ağ kurulmasının teşvik edilmesini ve en iyi
uygulamalar ile deneyimlerin paylaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

TAIEX'in temel görevleri şunlardır:
Faydalanıcı ülkelerin ulusal mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve
uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli
uzmanlık ve danışmanlık desteği sunmak.

1.

Faydalanıcılara teknik eğitim ve örnek uygulamalar sunmak.2.
Veritabanları yoluyla teknik yardım ihtiyacını belirlemek.3.

Bu amaçla gerçekleştirilen etkinlikler şunları içerebilir:
Üye devletlerden uzmanların, AB mevzuatına ilişkin yasama işlemleri ve mevzuatın
yorumlanması konusunda tavsiyede bulunması veya bu mevzuatın uygulanması ve
yürütülmesi için gerekli idari düzenlemeler konusunda rehberlik sağlaması,
Üye devletlerin AB mevzuatını hangi şekilde uyguladığının ve yürüttüğünün daha iyi
anlaşılması amacıyla yararlanıcı ülke resmi görevlileri için çalışma ziyaretleri,
Bu konuları daha geniş bir kitleye açıklayıcı nitelikte seminerler ve çalıştaylar;
Emsal Değerlendirmeleri ve Değerlendirme Görevleri yoluyla kaydedilen gelişmenin
izlenmesi ve analiz edilmesi.

TAIEX mekanizması kapsamındaki tüm faaliyetlerin koordinasyonu Avrupa Birliği
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup Bakanlığımızın TAIEX irtibat kişileri ekte takdim
kılınmıştır.

TAIEX için ilgili bağlantı: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=202
SEI: Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik 200.000

Avro'ya kadar kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB
Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the
European Integration Process - SEI) projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi
Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir. SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve
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uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için
kullanılmaktadır.

SEI’nin iki ana bileşeni vardır:
Proje Hazırlama Aracı (PPF): PPF’nin amacı, IPA I yararlanıcılarının, belirlenen

standartlara tamamen uyumlu Proje Fişleri sunmalarının temin edilmesidir. PPF ile proje
fişlerinin şablonlar ile uyumlu bir biçimde hazırlanmasını ve zamanında tamamlanmasını
sağlamak amacıyla iş tanımı belgeleri, teknik şartname ve teklif çağrısı gibi ihale
dosyalarının hazırlanması için de destek sağlayabilir.

Kurumsal Yapılanma Aracı (UNIBE ): SEI’nin bu ikinci aracının temel amacı,
Türkiye’deki kurumların katılım öncesi sürece ilişkin rollerini ve görevlerini yerine getirme
kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Bu araç, şu amaçlar için kullanılabilir:
• PPF dışında müktesebatla ilgili kısa dönemli teknik yardım projeleri (ihtiyaç ve

boşluk analizleri, eylem planı tasarımı, strateji geliştirme, hukuki işler),
• Müktesebatla ilgili toplantılara, çalıştaylara ve çalışma ziyaretlerine katılma,
• Müktesebatla ilgili konularda eğitim alma (AB müktesebatının kabulü ve

uygulanması için ilgili kuruluşların insan kaynaklarının geliştirilmesi),
• IPA’nın Türkiye’de uygulanması çerçevesinde görevlendirilen DIS kurumlarının ve

operasyonel yapıların güçlendirilmesiyle ilgili faaliyetler.
ESEI: 2011 yılında, Avrupa Komisyonu ve NIPAC, bu araç altında 3 milyon Avroya

kadar IPA fonu kullanacak türde tam ölçekli kurumsal yapılanma projelerine izin vererek,
SEI’nin UNIBE bileşeninin kapsamını genişleterek "Genişletilmiş SEI" yani "ESEI"
kavramını ortaya çıkarmıştır. ESEI ile birlikte 200.000 Avro ile 3 Milyon Avro'ya kadar olan
projelerin hızlı bir şekilde başlatılmasına olanak sağlamaktadır.

SEI ve ESEI için ilgili bağlantı: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45545&l=1

SEI, Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili kurumsal kapasitelerin
güçlendirilmesine odaklanırken, TAIEX ağ kurma ve en iyi uygulama ve deneyimlerin
paylaşımı ile uzman kapasitelerinin güçlendirilmesine yöneliktir.

Bu çerçevede Bakanlığımızın önümüzdeki dönemde Projelerle ilgili yapacağı
çalışmalarda finansal enstrümanlardan optimum şekilde yararlanılması konusunda gerekli
özenin gösterilmesi müsterhamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı
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