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Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
adına, ‘Asya Birliği’nin Siyasi, Güvenlik, Ekonomi ve Kültürel parametreleri’ adı altında 
düzenlenen Altıncı Uluslararası Türk Asya Kongresi’nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumu belirtmek isterim. Ayrıca, çok değerli ev sahibimiz Türk-Asya Stratejik Araştırma 
Merkezi’ne (TASAM) böylesine bir kongreyi organize etmesi sebebiyle teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
 
Bugün burada, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün değeri ve Avrasya bölgesi için rolü 
hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim.  
 
26 Haziran tarihinde, Türkiye ve Sırbistan’ın eş başkanlığında ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 
bu yıl İstanbul’da düzenlenecek zirvede, KEİ 20. Yıldönümünü kutlayacaktır.  Bu zirvede bir 
zirve deklarasyonu kabul edilecektir.  
 
Örgüt, Karadeniz ülkeleri arasında, bölgedeki barış ve istikrarı güçlendirebilecek daha güçlü 
ekonomik işbirliği düşüncesiyle 1992 yılında kurulmuştur. Bu girişimin temel ilkeleri 
kapsayıcılık, şeffalık ve bölgesel aidiyet olmuştur. Bu ilkeler, Karadeniz bölgesinde geçmişte 
tecrübe ettiğimiz bölünmelerin yeniden oluşmasını engelledikleri için oldukça önemlidir. KEİ, 
bugün, Karadeniz bölgesindeki en kapsayıcı ve kurumsallaşmış forumdur.  
 
KEİ’nin başarısı, ortak projelerin somut ve etkili bir biçimde uygulanmasına dayanmaktadır.  
KEİ’nin oldukça önemli iki projesi vardır. Bu projeler, Karadeniz Çevre Otoyol projesi ve KEİ 
Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi projesidir. Bahsettiğimiz projeler, bölgedeki 
ulaşım ağlarının geliştirilmesiyle ilgilidir. Bu projelerin, Karadeniz ülkeleri arasındaki turizm, 
altyapı yatırımları ve ekonomik refahın yanı sıra, KEİ içindeki ticareti artırması 
beklenmektedir. Daha da önemlisi, bütün bunlar, hem bölge insanının yaşamında somut 
değişiklikler oluşturacak hem de birbirlerine yakınlaştıracaktır.  
 
Karadeniz Çevre Otoyol Projesi, KEİ üye ülkelerinin hem birbiri arasında hem de Avrupa ve 
Asya ile bağlantılarının sağlanması için yaklaşık 7700km uzunluğunda dört şeritli bir çevre 
otoyol sistemini planlamaktadır. Diğer taraftan, KEİ bölgesinde Deniz Otoyollarının 



geliştirilmesi projesi KEİ üye ülkelerinin limanları arasındaki deniz ulaşımını güçlendirmeye 
yöneliktir.  
 
Taşımacılığın yanı sıra, Karadeniz ekonomik işbirliği potansiyelinin en görülebilir olduğu 
alanlardan biri ticarettir. Son zamanlarda, KEİ içindeki yatırım ve ticaret istenen düzeyde 
değildir. Bu yüzden, KEİ içindeki mevcut ticari durumu geliştirme adına çok sayıda girişim de 
bulunulmuştur.  
 
Örneğin, KEİ bu konuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ile işbirliği 
oluşturmuştur. Bu çerçevede, iki örgüt arasında ilk ortak proje olan Karadeniz Ticaret ve 
Yatırım Teşvik Programı (BSTIP) başlatılmıştır. Yunanistan, Türkiye, BMKP ve KEİ’nin ortak 
finansmanlığındaki bu proje, KEİ ülkeleri arasında ve bu ülkelerle doğrudan bağlantılı iş 
çevreleri ile ticari ve yatırım bağlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
KEİ bölgesinde Karayolu Eşya Taşımacılığı’nın Kolaylaştırılmasına Yönelik Anlayış Muhtırası 
(2002 yılında imzalanmış ve 2006 yılında yürürlüğe girmiş) KEİ ülkeleri tarafından bölgesel 
ticareti güçlendirme adına atılmış bir diğer somut adımdır.  
 
Yakın zamanda, karayolu taşımacılığının kolaylaştırılması alanında atılan yeni adımı da burada 
belirtmekten memnuniyet duyarım. Bu çerçevede, yedi KEİ üye ülkesinin desteğiyle eşya 
taşımacılığının transit olarak yapılması için bir KEİ Geçiş belgesinin oluşturulmasına yönelik 
bir pilot proje başlatılmıştır. Söz konusu pilot geçiş belgesi, katılımcı ülkeler arasındaki 
karayolu eşya taşımacılığının işleyişini kolaylaştırmanın yanı sıra ticari ilişkilere katkı 
sağlamaktadır. Bu proje ile KEİ bu tür belgeleri düzenleyen ilk bölgesel örgüt sıfatını 
kazanmıştır. Kazanılan başarılardan destek alan katılımcı ülkeler pilot projenin süresini bir yıl 
daha uzatmak yerine daimi hale getirmeye karar vermişlerdir. 
 
KEİ, ayrıca, çevre koruma alanında da çalışmalar yapmaktadır. Son zamanlarda Karadeniz 
bölgesinde git gide bozulan çevre ciddi bir kaygı oluşturmaktadır. Bu bozulma, gelecek 
nesiller için doğanın korunması ve iyileştirilmesi için önlem alınması ihtiyacını gün yüzüne 
çıkarmıştır. Söz konusu bozulmanın nedenleri, bölgesel ve uluslar arası işbirliğinin bölge için 
olmazsa olmaz unsur olduğunu ortaya koymuştur.  
 
İklim değişikliği ile birlikte yaşamayı öğrenme insanlık için mutlak bir önceliktir. KEİ Dış İşleri 
Bakanları Konseyi, Kasım 2010 yılında, Thessaloniki’de gerçekleşen buluşmasında Geniş 
Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Ortak Bildiri’yi kabul etmiştir. 
Bu bildiri, KEİ’nin, Aralık 2010 yılında düzenlenen Cancun Konferansına desteği niteliğindedir. 
Bu ortak bildiri uygulandığı takdirde, gezegenimizi, gelecek nesilleri, insanoğlunu ve yaşayan 
tüm canlıları kurtarmaya yönelik küçük bir adım olacaktır. Ayrıca, BMKP ile ortaklaşa olarak 



Karadeniz’i korumaya yönelik çevre stratejisinde iklim değişikliğini tanıma projesi yakın 
zamanda başlatılacaktır. 
 
Yapmamız gereken, yalnızca gelecek nesillerin bu gezegende yaşamasını sağlamak değil 
yeryüzünün kendisinin de bu nesiller için yaşanabilecek bir yer olarak muhafaza edilmesini 
sağlamaktır. Gezegen insanlık olmadan da yaşayabilir ancak tam zıddı düşünülemez. Çevre 
temizlik vergilerinin dayatılmasıyla kirlilik yol edilemez. Gezegenimiz bizim ekonomik 
stratejilerimize göre işlememektedir. Yeryüzü, kendisini temizlemek içi para kabul etmiyor. 
Bizler, hiçbir ekonomik hususu hesaba katmadan bu konuda adım atması gereken nesilleriz.  
Yeşil enerji ve gezegene ait çevrenin korunması birbiriyle bağlantılıdır. Sürdürülebilir 
enerjinin geliştirilmesinin teşviki yönündeki projelerin desteklenmesi KEİ için öncelik 
oluşturmaktadır. Örgütün iki finansal kuruluşu olan KEİ Proje Geliştirme Fonu ve henüz yeni 
kurulan KEİ- Yunan Kalkınma Fonu aracılığıyla KEİ’nin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji 
verimliliği yönündeki projeler için finansal destek kapasitesi artırılmıştır.  
 
İnsanoğlunun açgözlülüğü, gezegenin koruduğu milyarlarca yıl boyunca oluşan enerji 
birikimini ayrılan ikinci astronomik tarihte yok etmiştir. Sonuç olarak, yaşıyorsak ve 
yaşayacaksak, bu sömürüyü önemli ölçüde azaltmaya ivedilikle başlamalıyız. Güneşten, 
rüzgardan, met-cezir ve sudan elde ettiğimiz yüksek miktardaki günlük enerjinin işlenmesi en 
iyi çözüm fırsatları olarak düşünülmelidir. Henüz, güneş pili veya yüksek teknoloji petrolsüz 
türbin üretme düzeyine ulaşmadığımızdan, yeni teknolojilerin araştırılmasının üzerinde 
durulması bir zorunluluktur. Japonya’daki felaketin ardından,  böylesi felaketler 
gerçekleştiğinde kendimizi koruyabileceğimiz etkili güvenlik önlemleri 
oluşturamayacağımızdan, nükleer enerji politikalarımızın bir an önce yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  
 
Enerji işbirliğinde, KEİ için diğer bir öncelik; bir bölgesel KEİ enerji stratejisi ve 2010 stratejisi 
geliştirerek enerji kaynaklarının istikrarı ve güvenliğini sağlamaktır.  
 
KEİ, enerji konusunda KEİ-AB ortaklaşa olarak bir Eylem Planı geliştirme ve Enerji Topluluğu 
ile işbirliğini teşvik aracılığıyla AB ile enerji piyasalarının bütünleşmesini sağlama yönünde 
çalışmalar yapmıştır.  
 
KEİ, organize suçlarla mücadele konusunda Üye Ülkeler arasında işbirliği anlaşmaları 
imzalamıştır. KEİ, UGÖ, BMUSO ve bölgedeki birçok bağlı organ, Karadeniz bölgesindeki en 
yaygın organize suçlardan biri olan insan kaçakçılığı ile mücadele konusunda işbirliği 
yapmaktadır.  
 
 
 



 
BMUSO ile birlikte KEİ, Karadeniz bölgesinde insan kaçakçılığına karşı ceza yargılaması 
artırmaya yönelik bölgesel bir proje başlatmıştır. Bu kapsamda; ortaklaşa olarak bir Bölgesel 
Eylem Planı düzenlenmiştir.  
 
KEİ’nin bir diğer amacı ise yolsuzlukla mücadeledir. Bu bağlamda; KEİ Üye Devletlerin İç işleri 
Bakanları 14 Nisan 2011 tarihinde Bucharest’te bir araya gelmiş, Yolsuzlukla Mücadele ve 
Yolsuzluğun Önlenmesi yönünde Bölgesel Çalışmalar hakkında Ortak bir Bildiri’yi kabul 
etmişlerdir. Bu belge, organize suçlarla mücadele hususlarıyla yakından ilişkili ve bu konuda 
ciddi bir tehdit oluşturan yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi konusundaki 
diyalogu derinleştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Söz konusu bildiri, KEİ’nin suçlarla mücadele konusundaki Çalışma Grubu kapsamında bir 
Çalışma Kolu oluşturulmasını öngörmektedir. Amaç ise; yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun 
önlenmesi yönündeki KEİ Eylem Planı’nın büyük bir itinayla hazırlanmasıdır. Eylem Planı, 
bilginin ve etkin uygulamaların devletlerin hem kendi arasında hem de STK ile paylaşılmasını 
sağlayan bölgesel bir mekanizma oluşturacaktır. 
 
Değerli Katılımcılar, II. Dünya Savaşı’ndan beri yaşadığı büyük ekonomik krizler için pratik 
çözümler bulma da yetersiz kalan Avrupa’dan KEİ ekonomik işbirliğinin etkilenmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Bu durum, hepimizin en önemli meselesi olmalıdır. Zirveler zirveleri, 
protestolar ise protestoları kovalar. Dünya ekonomisi, krizin başlangıcından beri berbat 
döngüde dışarı çıkamamıştır. Aynı zamanda, ilerlemedense yoksulluğu artıran, tasarruf 
önlemlerine ve aşırı sınıf ayırımlarına neden olan yönetilemeyen finansal sisteme ve 
açgözlülüğe karşı küresel gösterilere de şahit olmaktayız. Bütün bunlar hem bizlere bir şeyler 
anlatmalıdır hem de ekonomik politikalarımız ve eylemlerimizi yeniden gözden geçirmeye 
zorlamalıdır. Şimdiye kadar; kimse insanları dinlememiştir. Zaman, insanların çıkarlarına 
faydalı olan öncelikler yönünde karar alma zamanıdır. Belki de ‘piyasalar ne söylüyor?’ 
sorunsunu değil ‘İnsanlar ne söylüyor?’ sorusunu sormalıyız. Belki de değerlerimizi ve ‘Niçin 
küresel sorumluluğu ortadan kaldırarak insanlığı sağlıklı bir temelde yeniden 
başlayabileceğini aynı zamanda mümkün olup olmayacağını değerlendirmediğimizi’ yeniden 
düşünmenin zamanı gelmiştir. Geçmişte, Batı tarafsız ülkelerin ve bu on yılın başında IMF ve 
Dünya Bankası ağır şekilde borçlanmış yoksul ülkelerin borçlarını sildiğinde bu durum kısmen 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak aynı durum küresel düzeyde de gerçekleştirilebilir. Bütün 
ihtiyacımız olan, siyasi irade ve vizyondur.  
 
Burada, en belirgin KEİ’nin bölgesel işbirliği yönündeki katma değer örneklerinin sadece bir 
kısmını özetlemiş bulunmaktayım. 
 



Uluslar arası toplumda, KİE, bugün Karadeniz bölgesindeki işbirliğinin lokomotifi olarak 
görülmektedir. ABD, Mısır, Tunus ve İsrail gibi AB üyesi olmayan ülkelerin yanı sıra; 
Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Beyaz Rusya ve 
Hırvatistan gibi ülkeler KEİ içinde Gözlemci statüsüne sahiptir. Diğer taraftan; çok sayıda 
bölgesel örgütün yanı sıra, Birleşik Krallık, Macaristan, Karadağ, İran, Ürdün, Japonya, 
Slovenya ve Kore Cumhuriyeti ise Sektörel Diyalog Ortaklığı statüsüne sahiptir.    
 
Avrupa Birliği, ayrıca, KEİ içinde Gözlemci statüsüne sahiptir. Bir yandan taşımacılık ve enerji 
ortaklığı planlanırken, çevre alanında 2010 yılında bir ortaklık başlatılmıştır.  
 
BM Genel Kurulu’nda gözlemci statüsüne sahip KEİ BM sistemi ve uzmanlaşmış kurumlarla 
yakın faal ilişkilere sahiptir.  
 
KEİ, milletler, farklı kültürlere ve dinlere ait insanlar arasında işbirliği, anlayış ve saygının 
artırılmasının kutuplaşmayı körükleyecek güçlere karşı çıkabilme adına önemli olduğunu öne 
sürmektedir. Biz inanıyoruz ki; sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrarı destekleme yönünde 
yapılan her çalışma değerlidir. Bu çerçevede, 2009 yılında KEİ, Birleşmiş Milletler 
Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’nun üyesi olmuştur. Umarız ki; Türkiye ve İspanya’nın eş 
başkanlığındaki bu önemli girişimi, çeşitli kültürler ve toplumlar arasında köprüler 
oluşturmayı amaçlayan projeleri teşvik ederek çok daha aktif biçimde destekleriz. 
 
Değerli Katılımcılar, Sonuç olarak, daha önce bahsettiğim gibi, bugün Karadeniz bölgesindeki 
en kapsamlı ve tam teşekküllü tek örgüt olan KEİ büyük bir sorumluluk yüklenmektedir. KEİ 
mekanizması aracılığıyla Karadeniz bölgesinde artan işbirliği yalnızca ekonomik yarar 
sağlamakla kalmayıp devam eden karşılıklı gerilimi azaltarak güven oluşumuna katkıda 
bulunmaktadır. Bu da, karşılığında, uluslar arası toplumun, Avrasya bölgesi ve Karadeniz 
bölgesinin ortak çıkarı olan bölgedeki istikrar ve güvenliği güçlendirmektedir. Teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

 
Çeviren: Fatma Kevser KAPLAN  

 
 
  
 
 


