
BEYAZ KAĞIT 

 

4641 sayılı Kanun ile kurulan, görevleri arasında “(a) Toplumdaki ekonomik ve 

sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına 

katılımlarını sağlamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal 

kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar 

yapmak,  (b) Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümet’e, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne, Cumhurbaşkanı’na ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken 

uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek,  (c) Sürekli ve geçici 

nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını 

görüşmek,   (d) Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa 

Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak 

belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek, (e) Amaçları doğrultusunda 

ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun 

görülecek toplantılara temsilci göndermek,  (f) Ekonomik ve sosyal konularda 

yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak ayrıca, Hükümetin istemi 

üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal 

yaşamı doğrudan etkileyen kanun tasarıları ve kalkınma planı ile yıllık 

programların hazırlanması sırasında görüş bildirmek” olan Ekonomik ve Sosyal 

Konsey 3 yıldır toplanamamaktadır. 

 

Halbuki Ekonomik ve Sosyal Konsey’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye 

İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak 

İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu gibi 

reel sektörün, emekçilerin temsilcileri bulunmaktadır. Temsil kabiliyetine sahip 

bu örgütlerin hükümet ile müzakere ve istişare ederek ekonomi politikalarını 

belirleyebileceği bu alan, toplumsal aklın oluşması ve ekonominin ihtiyaç 

duyduğu çok boyutlu çözümlerin ortaya konmasını sağlayacaktır. 

 

12 Haziran 2010 tarihinde yapılan referandumla Ekonomik ve Sosyal Konsey 

anayasamızda da yer bulmuş, bu sayede anayasal bir kurum olarak 

oluşmuştur. 

 

2012 yılında ortaya çıkabilecek krizlerin engellenmesi, ekonominin ihtiyaç 

duyduğu 2. Nesil reformların belirlenmesi ve geleceğe daha sağlıklı bir şekilde 

adım atılabilmesi için Konseyin toplanması temel bir ihtiyaçtır. 

 

Bu kapsamda Başbakan’ı başkanlığını yaptığı bu konseyi kendisinin acilen 

toplamasını ve ortak akıl mekanizmalarından istifade etmeye çağırıyor, 2012 

yılında beyaz bir sayfa açmasını diliyoruz. 


