
Son raporlar

n			Düşük karbonlu ekonomiye doğru: enerji sektörünün 
durumu  (2011)

n			AB ve Türkiye’de Kadınların hakları ve rolü (2010)
n			Türkiye ve AB’de kayıt dışı ekonomi (2010)
n		Ortaklık Sinerjisi: Türkiye ve AB’de Gıda Güvenliği (2010)

n		Türkiye ve AB arasında araştırma-geliştirme ile ilgili işbirliği 
(2009)

n		AB-Türkiye ilişkileri bağlamında enerji tedarik politikaları 
(2009)

n		Türkiye’de Sendikal Haklar (2008)

n		Türkiye ve AB’de KOBİ’lerin finansman erişimi (2008)

n		AB ve Türkiye’de tüketici ve sağlık politikaları (2008)

ODK’nın bu farklı konu başlıklarıyla ilgili raporları ve ortak 
bildirileri EESC web sitesinde bulunabilir:  

www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.european-
enlargement-turkey-jcc-meetings

Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz:
EESC Dış İlişkiler Birimi
Turkey@eesc.europa.eu
Tel. +32 5469969 TR

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Yetkili birim: Ziyaretler ve yayınlar birimi
EESC-2013-49-TR

www.eesc.europa.eu

© Avrupa Birliği, 2013
Kaynak bildirmek suretiyle çoğaltılabilir.

Picture copyright: Shutterstock/Pavol Kmeto/2013

QE-30-13-642-TR-C
ISBN 978-92-830-2132-2

doi:10.2864/49469
REG.NO. BE - BXL - 27 

AESK  
ve Türkiye

 Dış İlişkiler (REX)

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 



Aralık 1999’daki Helsinki Avrupa Konseyi’nde 
Türkiye’nin diğer aday ülkelerle eşit koşullarda 
bir aday ülke olduğu resmen tanınmıştır. Bu 
tarih, Türkiye açısından, mali yardım ve diğer 
işbirliği yollarıyla reform sürecinin başlatılması 
ve desteklenmesi için tasarlanmış bir katılım 
öncesi stratejisinin başlangıcı olmuştur.  
3 Ekim 2005’te katılım müzakereleri resmen 
başlatılmıştır.

AB-Türkiye Ortak Danışma Kurulu 
(ODK)

EESC, 16 Kasım 1995’te, «Ortaklık Konseyi Avrupa 
Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve 
diğer AB idari birimleri ile Türk Parlamentosu ve Türkiye’deki 
diğer denk idari birimler arasında gerekli işbirliği ve 
temasları desteklemek için uygun olan tüm adımları atar» 
ifadesinin yer aldığı Ankara Anlaşması’ndan aldığı yetki ile 
bir AB-Türkiye Ortak Danışma Kurulu (ODK) oluşturmaya 
karar vermiştir.

ODK o tarihten bu yana, AB ve Türkiye arasında siyasi 
düzeydeki ilişkilerde güçlükler yaşandığı dönemlerde 
dahî, iki taraftaki örgütlü sivil toplum aktörleri arasında 
etkileşimi destekleyen bir araç görevi görmüştür.

AB-Türkiye Ortak Danışma Kurulu, EESC üyeleri ile 
Türkiye’deki örgütlü sivil toplumu temsil eden üyelerden 
oluşmaktadır. Üyeler sivil toplum örgütlerinin üç grubundan 
eşit oranda seçilir. Bu gruplar işveren örgütleri, sendikalar 
ve tüketici birlikleri, çiftçi örgütleri, akademisyenler, STÖ’ler 
vb. gibi çeşitli çıkar gruplarıdır.

Üyeler sivil toplumun karşılıklı çıkarları ve alakası ile ilgili farklı 
konuları tartışmak üzere yılda iki kez (biri bir AB üyesi ülkede, 
biri Türkiye’de olmak üzere) toplanır. Temel amaç, katılım 
müzakereleri sürecinde örgütlü sivil toplumun katılımını 
sağlamaktır. ODK üyeleri, açılan farklı fasılları izler, AB 
müktesebatının uygulanmasının ekonomik ve sosyal neticelerini 
analiz eder, AB ve Türk yetkilileriyle buluşur ve önerilerde bulunur. 

ODK: Sivil Toplum Diyalogunun 
Destekçisi

ODK’nin bir diğer görevi de Türkiye’de AB üyeliğinin getireceği 
hak ve yükümlülüklerin kamuoyunda tartışılmasını ve 
kamuoyunun bu konularda bilinçlenmesini teşvik etmek ve 
kurum geliştirme ve sivil toplum örgütlerinin bütünleşmesi 
sürecini kolaylaştırmaktır. ODK ayrıca AB temsilcilerinin 
Türkiye’deki sosyal yapılar konusunda ve reformların ekonomik ve 
sosyal etkileri konusunda aşinalık kazanmalarına olanak tanıyan 
bir platformdur.

Bu nedenle ODK, yaptığı toplantılar çerçevesinde, önerilerine 
çok geniş bir yelpazeden görüşleri dahil etmek için farklı konu 
başlıklarında açık tartışmalar düzenler.

ODK’nın bir diğer rolü de Türk temsilcilerin AB içinde gerçekleşen 
danışma sürecini ve daha genel olarak da AB’deki sosyal ve sivil 
ortaklar arasındaki diyalogu öğrenmelerine olanak tanımaktır. 

ODK: ortak çalışma ve başarılar
Yıl boyunca EESC ve Türk ODK üyeleri tarafından farklı konu 
başlıklarında raporlar hazırlanır ve sunulur. Bu raporlarda 
araştırma-geliştirme konusunda AB ve Türkiye arasındaki 
işbirliği, kayıt dışı ekonomi, gençlerin istihdamı, Türkiye’deki 
Sendikal Haklar, kadın hakları tüketici ve sağlık politikaları 
vb. gibi birçok farklı konu ele alınmıştır. 

Sendikal haklar ve kadınların toplumdaki rolü gibi 
bazı konular, gündemin mükerrer başlıklarıdır. ODK’nın 
2008’de onayladığı, Türkiye’de sendikal haklarla ilgili ortak 
rapor durumun geniş kapsamlı bir incelemesini yapmış ve 
mevzuatın eksikliklerine işaret etmiştir. Bu rapor Avrupa 
Komisyonu’nun konuyla ilgili değerlendirmesine de 
katkıda bulunmuş ve Türkiye’de siyasi tartışmalara mesafe 
kat ettirmiştir. ODK’nın Ekim 2010’daki toplantısında ise AB 
ve Türkiye’de Kadınların hakları ve rolü ile ilgili bir ön rapor 
hazırlanmıştır. Bu rapor gelecekte bu konu üzerine daha 
fazla çalışma yapılması için zemin hazırlamıştır.

Her toplantıda, sivil toplumun hayatî ekonomik ve sosyal 
meseleler üzerine görüşlerini vurgulamak amacıyla bir 
ortak bildiri hazırlanır. Bu bildiri Türkiye ve AB’deki 
yetkili makamlara gönderilir. Avrupa Komisyonu, Avrupa 
Birliği Konseyi, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu 
ve Bölgeler Komitesi’nden temsilciler ile Türk yetkililer 
de ODK’nın çalışmaları konusunda bilgilendirilmek üzere 
toplantılara davet edilir.


