
TAIEX ya da diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi AB Komisyonu Genişleme Genel 
Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir mekanizmadır. TAIEX AB 
mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı olur. 
Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa 
vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikinde katkıda bulunur.   

 
TAIEX hangi hizmetleri sunar?  

TAIEX'in temel görevleri şunlardır:  

 Bu hizmetten faydalanan ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB mevzuatına uyumlu hale 
getirilmesi ve bu bir mevzuatın daha sonra idaresi, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında 
kısa süreli teknik destek ve tavsiyeler sunmak  

 Faydalanıcı ülkelerdeki paydaşlara ve ortaklara teknik eğitim ve örnek uygulama sunmak.  
 Bilgiyi toplayarak ve ulaşılabilir kılarak bir bilgi simsarı olmak  
 Hem uyumlaştırma sürecini izlemek ve kolaylaştırmak hem ileri aşamalardaki teknik yardım 

ihtiyacını belirlemek amacıyla veritabanı araçları sunmak.  

TAIEX’ten kimler yararlanabilir?  

TAIEX yardımından yararlanacak olanlar, faydalanıcı ülkelerde AB mevzuatının aktarımı, uygulanması 
ve yürütülmesi aşamalarında çalışan kamu personelidir. Temel hedef gruplar şunlardır:  

 Merkezi ve taşra teşkilatında çalışan kamu kurumu personeli;  
 Adalet ve kolluk kuvvetleri;  
 Sosyal tarafları temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile işçi ve işveren sendikaları;  
 Mevzuat tercümanları, düzeltmenler ve mütercimler.  

TAIEX mekanizması aşağıdaki faydalanıcı ülke gruplarını kapsamaktadır:  

 Yeni Üye Ülkeler: Çek Cumhuriyeti, Estonya, G.K.R.Y., Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, 
Polonya, Slovakya, Slovenya; Bulgaristan, Romanya;  

 Aday  Ülkeler: Hırvatistan, Makedonya, Türkiye;  
 Muhtemel Aday Ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova;  
 Avrupa Komşuluk Politikası: Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Mısır, 

Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin Yönetimi, Suriye, Tunus 
ve Ukrayna.  

 Diğerleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya  

Daha fazla bilgi için : http://taiex.ec.europa.eu/  

Türkiye'nin TAIEX Başvuruları:  

Türkiye, 15 Mart 2002 tarihinde TAIEX bütçesine dahil edilmiş olup, bu tarih itibarı ile TAIEX ofisinin 
tüm faaliyetleri ile ilgili koordinasyon Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.  

TAIEX Başvuruları Nasıl Yapılır?  

Uzman desteği, inceleme gezileri ve seminerler/çalışma grupları vasıtasıyla sunulan TAIEX teknik 
desteğine başvurmak için ekteki bilgi ve belgeleri inceleyiniz.   

 Kısa Süreli Teknik Destek Başvuru Formları  



- Seminer / Çalışma Toplantısı 
- Çalışma Ziyareti 
- Uzman Talebi  

 


