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Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi

AB-Türkiye Karma İstişare
Komitesi (KİK)
16 Kasım 1995’te AESK, Ankara Anlaşmasında bulunan:
“Ortaklık Konseyi; Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile AB’nin diğer
organları ve Türkiye Parlamentosu ve Türkiye’deki ilgili
organlar arasında gerekli işbirliği ve temasları teşvik etmek
için tüm uygun adımları atacaktır”
ibaresi uyarınca kendisine verilen görevi esas alarak bir
“AB-Türkiye Sivil Toplum Ortak İstişare Komitesi” (KİK)
oluşturmaya karar vermiş bulunmaktadır.
KİK, söz konusu tarihten itibaren AB ve Türkiye’de organize
olmuş sivil toplumun ekonomik ve sosyal aktörleri
arasında etkileşimi teşvik eden bir araç olarak işlev
görmüştür. 2005 yılından bu yana, katılım müzakerelerini
takip etmektedir.
AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi, AESK üyelerinden ve
Türkiye’deki organize sivil toplumu temsil eden üyelerden
oluşur. Üyeler, işveren örgütleri, sendikalar ile tüketici örgütleri,
çiftçi örgütleri, akademik çevreler, STK’lar gibi çeşitli çıkar
gruplarından oluşan üç grup sivil toplum kuruluşu arasından
eşit olarak seçilir.
Karşılıklı ilgi alanları ve sivil toplum ile alakalı farklı konuları
görüşmek üzere Brüksel’de ve Türkiye’de rotasyon usulüyle
toplantıda buluşmaktadırlar. Temel amaç, örgütlü sivil
toplumun katılım müzakere sürecine dahil olmasını
sağlamaktır. KİK üyeleri, açılan farklı fasılları takip etmekte,
AB müktesebatının uygulanmasının ekonomik ve sosyal
sonuçlarını analiz etmekte, AB ve Türk makamlarıyla bir araya
gelmekte ve tavsiyelerde bulunmaktadırlar.

KİK: Sivil Toplum Diyaloğunun
Destekçisi
KİK’in bir diğer görevi, Türkiye içinde, AB üyelik hakları
ve yükümlülükleri hakkında kamuoyunda müzakereyi
ve farkındalığı teşvik etmek ve ülkede kurumsal inşa
süreci ile sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesini
kolaylaştırmaktır. KİK, aynı zamanda, AB temsilcilerinin
Türkiye’deki sosyal yapılar ile reformların ekonomik ve
sosyal etkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayan bir
platformdur.
Yaptığı toplantılar çerçevesinde, KİK, farklı konularda
halka açık oturumlar düzenleyerek, verdiği tavsiyeler için
geniş kapsamlı görüşler alıyor.
KİK’in rolü aynı zamanda Türk temsilcilerin AB içerisinde
gerçekleşen istişare sürecinden ve daha genel olarak AB’deki
sosyal ve sivil diyalogdan haberdar olmalarını sağlamaktır.

KİK: ortak çalışma ve başarılar
Yıl boyunca farklı konularda raporlar hazırlanır ve Avrupalı
ve Türk KİK üyeleri tarafından ortaklaşa tartışılır. Araştırma ve
geliştirme alanında AB ve Türkiye arasında işbirliği, kayıt dışı
ekonomi, gençlerin istihdamı, Türkiye’de sendikal haklar, kadın
hakları, göç ve mülteci krizleri, tüketici ve sağlık politikaları gibi
çok sayıda konu ele alınmıştır.
Gündemde, AB-Türkiye ilişkileri ve AB-Türkiye beyanının
uygulanması, Türkiye ekonomisi ve AB-Türkiye ekonomik
gelişmeleri ve Türkiye’de toplumsal meseleler ve istihdam
gibi tekrar eden konular bulunmaktadır. Yakın zamanda
ele alınan tartışma konuları arasında kadın hakları ve istihdamı,
göç sorunu ve Suriye’deki mültecilerin iş gücü piyasasına

(11 AB üye ülkesinde ve Türkiye’de mültecilerin durumuyla
ilgili AESK bulgu sunumlarına dayalı olarak) entegrasyonu ve
çalışma hakları yer almaktadır.
Kadın hakları ve kadın istihdamı ile ilgili olarak, KİK,
kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesinin ve toplumsal cinsiyeti kaynaştırmanın hayati
önem taşıdığını ve kadınlar için iş ve aile yaşamı arasında
kurulacak dengenin büyümenin motoru olduğunu
düşünmektedir. KİK, iş gücü piyasasına eşit erişimin,
kadınların ekonomik bağımsızlığının ve kamusal hayata
katılımının temel taşlarından biri olduğunu vurgulamaktadır.
Kadın girişimciliğine verilen desteğin artırılması gerekirken
dijital ve finansal katılımın sağlanması da kolaylaştırılmalı ve
artırılmalıdır.
Göç konusuyla ilgili olarak, KİK üyeleri Türkiye’nin
göstermiş olduğu çabalara övgüde bulundu ve Doğu
Akdeniz’deki göç sorununun AB ve Türkiye tarafından
ortaklaşa ele alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Türkiye’de yasal koruma başvurusunda bulunan herkes için
entegrasyon politikalarının geliştirilmesi, iş gücü piyasasına
erişim sağlamaya dayanmaktadır.
Çalışma hakları konusunda KİK, Temmuz 2017’deki
toplantısında, ILO temel sözleşmelerine uygun olarak
temel çalışma haklarını ve düzgün işi teşvik etmek için
önlemlerin ve politikaların uygulanması gerektiğinin
altını çizdi. Kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişi
kolaylaştırmanın önemi de vurgulandı. 2018 yılındaki tartışma
konuları arasında mülteci krizi, Gümrük Birliği’nin olası bir
modernizasyonu ve kamu sektöründeki Sendikal Haklar yer
almaktaydı.

Her toplantıda, sivil toplumun önemli ekonomik
ve sosyal konulardaki görüşlerini vurgulamak için
ortak bir bildiri hazırlanmaktadır. Bu bildiri, Türkiye
ve AB'deki yetkililere gönderilmektedir. Toplantılara,
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, AB-Türkiye
Karma Parlamento Komitesi, Bölgeler Komitesi ve Türk
yetkililerden temsilciler de davet edilerek, KİK çalışmaları
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Türkiye ile ilgili raporlar
• Türkiye'nin mülteci krizindeki rolü (2018)
• AB-Türkiye ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve
Gümrük Birliği'nin modernizasyonu (2016)
• Suriyeli mültecilerin iş gücü piyasasına entegrasyonu
(2016)
• Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kurulması ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (2015) ile ilgili ortak
istişare notu

Farklı konular hakkında hazırlanmış olan raporlar ve KİK
ortak bildirileri AESK'nin internet sitesinde mevcuttur:
www.eesc.europa.eu/en/tags/turkey
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