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Ekonomik ve Sosyal Konsey 
(ECOSOC) nedir ve ne yapar?

ECOSOC, Birleşmiş Milletler (BM) sistemindeki ekonomik, sosyal, çevresel ve 
diğer ilgili alanlardaki faaliyetlerin koordinasyonunu ve denetimini sağlayan 
temel mekanizmadır. BM, bu mekanizma ile sürdürülebilir kalkınmanın üç bo-
yutuyla ilgili hedefler arasında uyumu sağlar. BM Genel Kurulu tarafından üç 
yıllığına seçilen 54 Üye devletin oluşturduğu konseyin temel işlevleri şunlardır:

● Ekonomik ve sosyal kalkınma konularıyla ilgili BM organları arasında koordi-
nasyonu ve diyaloğu sağlamak, politika incelemesi yapmak ve tavsiye vermek
● Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere başlıca BM Konferans-
ları ve zirvelerinde kabul edilen uluslararası kalkınma hedeflerinin uygulanma-
sını sağlamak
● Uluslararası düzeyde meydana gelen ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili so-
runlara çözüm üretmek
● İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı teşvik etmek 

ECOSOC Danışma 
Statüsü Nedir?

Ekonomik ve Sosyal Konsey, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) katılımı için resmi 
ve oturmuş bir sistemi olan tek BM organıdır. Bu sistem, konseye sivil toplum 
örgütlerinin deneyim ve uzmanlığından yararlanmasını sağlarken, STÖ’lere de 
görüşlerini uluslararası düzeyde ifade ederek konseyin, dolayısıyla da Birleş-
miş Milletlerin çalışmalarını etkileme fırsatı verir.

ECOSOC Danışma Statüsü, sivil toplum örgütlerine Birleşmiş Milletlerdeki bir 
dizi önemli toplantı ve oturuma erişim imkânı sağlar. BM Konferansları ve Genel 
Kurul Başkanı’nın etkinlikleri ile Ekonomik ve Sosyal Konsey ve İnsan Hakları 
Konseyinin oturumları bu toplantılardan bazılarıdır. 

Danışma statüsünün STÖ’lere sunduğu başlıca imkânlar şunlardır:
● BM’nin uluslararası konferanslarına ve etkinliklerine katılma
● Bu oturumlarda yazılı ve sözlü açıklamalar yapma
● Yan/paralel etkinlikler düzenleme



● BM yerleşkelerine girme
● Diğer STÖ temsilcileriyle bir araya gelerek ağ kurma ve 
● Hükümet temsilcileri ile görüşerek lobi yapma

Danışma statüsü, örgütlerin bu faaliyetler yoluyla savunuculuk çalışmalarını 
uluslararası boyuta taşımaları ve en yüksek düzeydeki karar alıcıları etkilemele-
ri için önemli bir araçtır. Ayrıca, özellikle insan hakları ihlallerini izleyen ve rapor-
layan STÖ’lerin uluslararası mekanizmalara erişimini kolaylaştırır ve seslerini 
tüm dünyadaki paydaşlara duyurmalarına olanak verir. 

ECOSOC Danışma Statüsü bulunan STÖ’ler, insan hakları ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanında çalışan örgütleri yakından ilgilendiren Kadının Statüsü Komis-
yonu ve İnsan Hakları Konseyinin oturumlarına gözlemci olarak katılabilir, aktif 
bir şekilde savunuculuk yapabilir, diğer ülkelerde benzer alanlarda çalışan sivil 
toplum örgütleriyle ortaklık kurma şansı yakalayabilir.

Unutmayın, sözleşme organlarının toplantılarına katılmak, 
bunlara rapor sunmak ve özel raportörlere rapor göndermek 
için danışma statüsüne ihtiyacınız yok!

Kimler 
Başvurabilir?

Uluslararası, bölgesel, ulusal sivil toplum örgütleri, kâr amacı gütmeyen kuru-
luşlar, kamu yararına ve gönüllü çalışmalar yürüten kuruluşlar Ekonomik ve 
Sosyal Konseye danışma statüsü için başvurabilir. Başvuru için sağlanması 
gereken koşullar şunlardır:
● Konseyin çalışmaları ile ilgili faaliyetler yürütmek
● Şeffaf ve demokratik karar alma süreçleri ile demokratik bir şekilde kabul edil-
miş bir tüzüğe sahip olmak
● Bir yöneticiye ve merkeze sahip olmak
● En az iki yıl önce kurulmuş olmak
● Üyeleri adına konuşma yetkisine sahip olmak



ECOSOC danışma statüsü başvurusuna başlamadan önce, STÖ’lere kolaylık 
sağlamak için yayımlanan başvuru formunu inceleyin. Formda yazılan yönlen-
dirici ipuçları, çevrimiçi formu doldurmadan önce soruların yanıtlarını hazırla-
manızda yardımcı olacaktır.

● Temsili/temsilci bir yapıya sahip olmak
● Hesap verebilirlik için uygun mekanizmalara sahip olmak

Ayrıca, başvurmak isteyen STÖ’ler, bağış, katkı ve diğer destekler ile doğrudan 
ve dolaylı harcamaların yer aldığı mali tablolarını komiteye sunmayı kabul ederler.

ECOSOC başvuruları, her yıl 1 Haziran’dan önce tamamlanmalı 
ve İngilizce veya Fransızca dillerinde yapılmalıdır. 

Hem profil oluştururken hem de danışma statüsü için 
başvururken, soruları yanıtlamak için fazla vakit harcadığınızda 
sistem sizi atabilir ve başvurunuz hata verebilir. Soruların 
yanıtlarını önceden hazırlayıp, esas başvuruyu yaparken 
kopyala-yapıştır yöntemiyle bunları forma aktarmanız bu 
sorunun önüne geçmenize yardımcı olabilir.

ECOSOC başvurunuzu yapmadan önce STÖ Biriminin sayfasında kurumsal pro-
fil oluşturmanız gerekir. Yaklaşık 10-15 dakika süren başvuru sırasında örgütü-
nüzün ve yazışmaları yürütecek kişinin bilgileri ile yönetişim yapısını, çalışma 
alanlarını, BM’nin temel çalışma alanlarında yürüttüğü faaliyetleri açıklamanız 
gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra birkaç gün içinde STÖ kaydınızın kabul edi-
lip edilmediğine dair e-posta alacaksınız ve sayfaya giriş bilgileriniz gönderi-
lecek. STÖ kaydınızı tamamladıktan sonra artık ECOSOC danışma statüsü için 
başvuru yapmaya hazırsınız. 

Nasıl
Başvurulur?

http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf
https://csonet.org/


Eğer hazırlığınız tamamlandıysa şu adımları izleyin:

1- STÖ Birimi sayfasında oturum açın.
2- “Consultative Status” sekmesine, daha sonra da açılan sayfada “Submit 
Application” bağlantısına tıklayın. 
3- Örgütsel ve mali yapınız, amaç ve faaliyetleriniz ve BM sistemine olası katkı-
nız hakkında detaylı sorular içeren başvuru formunu doldurun. 
4- Başvurunuzun tamamlandığından emin olunca “Submit” bağlantısına tıklayın.
5- Formu doldurduktan sonra, “Documents” sekmesini kullanarak Faaliyet 
Belgesi (vakıflar için Tescil Kararı), Tüzük (vakıflar için Vakıf Senedi) ve Mali 
Tablolar (Beyanname) zorunlu olmak üzere başvurunuzu destekleyeceğinizi 
düşündüğünüz belgelerin İngilizcesini (veya Fransızcasını) sisteme yükleyin. 

Unutmayın, bu süreçte verdiğiniz tüm bilgilerin birbiriyle 
tutarlı olması gerekir. STÖ profili oluştururken ve danışma 
statüsü başvurusu yaparken yazdığınız bilgiler ile sisteme 
yüklediğiniz dokümanlarda yer alan bilgiler birbirini 
desteklemelidir.

ECOSOC başvurunuzu yapmadan önce STÖ Biriminin sayfasında kurumsal pro-
fil oluşturmanız gerekir. Yaklaşık 10-15 dakika süren başvuru sırasında örgütü-
nüzün ve yazışmaları yürütecek kişinin bilgileri ile yönetişim yapısını, çalışma 
alanlarını, BM’nin temel çalışma alanlarında yürüttüğü faaliyetleri açıklamanız 
gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra birkaç gün içinde STÖ kaydınızın kabul edi-
lip edilmediğine dair e-posta alacaksınız ve sayfaya giriş bilgileriniz gönderi-
lecek. STÖ kaydınızı tamamladıktan sonra artık ECOSOC danışma statüsü için 
başvuru yapmaya hazırsınız.

ECOSOC Danışma Statüsü için yapılan başvurular, ilk önce STÖ birimi (NGO 
Branch) tarafından ön değerlendirmeye alınır. Bu aşamada eksik veya net ol-
mayan bilgi varsa, tamamlanması için başvurucu örgütle iletişime geçilir. Ön 
kontroller sağlandıktan sonra başvuru, STÖ Komitesine iletilir. 

Başvurduktan
Sonra…

https://csonet.org/


Ekonomik ve Sosyal Konsey’in daimi komitelerinden biri olan STÖ Komitesi, dün-
yanın farklı bölgelerinden devletleri temsil eden 19 üyeden oluşur. Komite, ECO-
SOC Danışma Statüsü başvurularını değerlendirmek üzere yılda iki kez toplanır. 
Toplantı gündemine dahil edilen başvuruların sahiplerine ilgili oturum hakkında 
bilgi verilir ve bu örgütlerden en fazla iki temsilci oturumu yerinde izleyebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi, bazen STÖ’ler için zorlu bir süreç olabilir çünkü 
bazı ülkelerin temsilcileri “hassas ve riskli” meselelerle ilgili hak savunuculuğu 
yapan örgütlerin danışma statüsü almasını önlemek için çabalayabilir. Örne-
ğin, bazı Komite üyeleri, başvurular hakkında detaylı bilgi edinmek için tanınan 
soru sorma hakkını süreci tıkamanın bir aracı olarak kullanabilir çünkü soru 
sorulan örgütün başvurusu sonraki oturum(lar)a ertelenir. Ne yazık ki yıllarca 
süren değerlendirmenin sonunda danışma statüsü elde eden veya başvuruları 
reddedilen örgütler mevcut.

Belirtmek gerekir ki, STÖ Komitesinin kararları tavsiye niteliğindedir. Gözden ge-
çirilip onaylanan başvurular, danışma statüsü verilmesi tavsiye edilerek Eko-
nomik ve Sosyal Konseye iletilir. Konsey de ilk toplantısında komitenin notları 
ışığında bir karara varır. 

Sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin oturuma katılımı zorunlu 
değildir. Ayrıca, oturumda yer almak, giden örgütlerin avantajlı 
olduğu anlamına da gelmez. Bu davet, yalnızca örgütlerin 
başvuruları değerlendirilirken oturumu takip etme hakları 
olduğunu gösterir. Oturumu takip eden STÖ temsilcileri bütün 
masraflarını kendileri karşılar ve Birleşmiş Milletler bu konuda 
sorumluluk üstlenmez. 

Oturumlarda taktiksel soru sorulmasının önüne geçmek için 
başvuru formunu mümkün olduğunca net bilgilerle yanıtlayın. 



Başvuru sürecinde verdiğiniz e-posta adresini düzenli olarak 
kontrol edin. ECOSOC danışma statüsü ile ilgili tüm yazışmalar 
bu adresle yapılır. Ayrıca, değerlendirme sürecinde bu adrese 
gönderilen soruları hızla yanıtlarsanız başvurunuzun ileri tarih-
lere ertelenmesini önleyebilirsiniz.

ECOSOC Danışma Statüsü 
Bulunan STÖ’lerin Yükümlülükleri

Örgütler, dört yılda bir sundukları raporlarla BM faaliyetlerine nasıl katkı sun-
duklarını açıklar. STÖ Komitesi, bu raporlarda bahsedilen çalışmaların belirli 
bir standartta devam edip etmediğini gözden geçirir ve danışma statüsünün 
devamına karar verir. STÖ’lerin dört yıllık raporlarını zamanında veya Konsey 
tarafından verilen ek süre içinde sunmaması, danışma statüsünün askıya alın-
ması, hatta iptali ile sonuçlanabilir.

Kaynaklar:

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile STÖ’lere sağlanan Danışma Statüsü hakkında 
daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ve yayınları incelemenizi öneririz:

ECOSOC: https://www.un.org/ecosoc/en 
ECOSOC Destek ve Koordinasyon Ofisi STÖ Birimi: https://csonet.org/
ECOSOC ile Çalışmak - STÖ’ler için Danışma Statüsü Rehberi: 
http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf 
ISHR Academy – Accessing the UN: 
https://academy.ishr.ch/learn/accessing-the-un-1

https://www.un.org/ecosoc/en
https://csonet.org/
http://csonet.org/content/documents/ECOSOC%20Brochure_2018_Web.pdf
https://academy.ishr.ch/learn/accessing-the-un-1
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Bu yayın, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. 
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hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


