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Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü ( KE‹Ö) Genel Sekreteri

Çev: Ayfle Merve KAMACI

“Asya’da Bölgesel Örgütler / Kurumsallaflma ve ‹flbirli¤i” konulu IV.
Türk – Asya Kongresi’nde Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü ad›na bulun-
maktan çok memnunum. Sayg› de¤er ev sahibimiz Türk Asya Stratejik Arafl-
t›rmalar Merkezi’ne (TASAM) teflekkürü borç bilirim.

Bugün sizlerle Karadeniz ekonomik iflbirli¤inin de¤eri ve bu iflbirli¤inin
Avrasya bölgesindeki rolü ile ilgili bir tak›m görüflleri paylaflmak istiyorum. 

So¤uk Savafl sona erdi¤inde, Türkiye, Sovyet dönemin merkezi olarak
planlanan ekonomilerinin dönüfltürülmesinde yard›mc› olacak bölgesel bir gi-
riflimi bafllatma ve bölge potansiyelini en üst düzeye ç›karma amac›yla bu eko-
nomileri dünya ekonomisine entegre etme sürecinin bafl›n› çekmifltir. Bu anla-
y›flla 1992 y›l›nda, Karadeniz ülkeleri aras›nda kurulacak güçlü bir ekonomik
iflbirli¤inin bölgede bar›fl ve istikrar› sa¤lamlaflt›raca¤› fikrine istinaden Kara-
deniz Ekonomik ‹flbirli¤i ilan edilmifltir.

Bu giriflimin temel çerçeveleri içericilik, fleffafl›k ve bölgesel mülkiyet-
tir. Bu ilkeler, Karadeniz bölgesinde yeni bölücü hatlar oluflturulmas›n› önle-
yen ilkeler olmalar›ndan ötürü büyük önem ihtiva etmektedir. 

Günümüzde KE‹Ö, Karadeniz bölgesindeki en kapsaml› ve kurumsallafl-
t›r›lm›fl forumdur. Bölgede bar›fl ve istikrar sürecine katk›da bulunan önemli
bir etkendir. Detayc› yaklafl›m› ve pragmatik proje bazl› vizyonu sayesinde,
örgüt Karadeniz bölgesindeki tüm ülkeleri, güven ve yap›c› iflbirli¤i niyeti al-
t›nda bir araya getirmifltir. KE‹Ö’nün bölgesel bir örgüt olmas›ndan bu yana
görülen en büyük kriz olan ve A¤ustos ay›nda bölgemizi etkileyen kriz hepi-
miz için bir test gibiydi. Çok kifli örgütün krizle birlikte zay›flayaca¤›n› düflü-
nüyordu; ancak öyle olmad›. 
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KE‹Ö üyeleri günümüzde, 330 milyon kifliyle, yaklafl›k 20 milyon kilo-
metrekarelik bir alan› kaplamaktad›r. Bu durum, devasa bir ekonomik potan-
siyel olarak yorumlanabilir. Ancak KE‹Ö’nin baflar›s›, ortak projelerin somut-
lu¤u ve etkin bir flekilde uygulanabilirli¤ine ba¤l›d›r. 

Bu çerçevede, Karadeniz ve Avrasya bölgesindeki ülkeler için büyük
önem tafl›yan iki projeye de¤inmek istiyorum. Bunlar, Karadeniz Çevre Oto-
yolu ve KE‹Ö bölgesindeki Deniz Otoyollar›n›n gelifltirilmesi projeleridir.
Bölgede ulafl›m ba¤lar›n›n gelifltirilmesine yönelik bu iki projenin, KE‹Ö içi
ticareti ve Karadeniz ülkeleri aras›ndaki turizm, altyap› ve ulafl›m yat›r›mlar›-
n› ve ekonomik refah düzeyini yükseltmesi beklenmektedir. En önemlisi, bu
projeler bölge insanlar›n›n yaflamlar›nda büyük de¤ifliklik oluflturacak, vatan-
dafllar› birbirlerine yak›nlaflt›racakt›r.

Karadeniz Çevre Otoyolu projesi, KE‹Ö üye ülkelerini birbirlerine ba¤-
layacak yaklafl›k 7100 km uzunlu¤unda dört fleritli bir çevre otoyolu sistemi
planlamaktad›r. 

KE‹Ö bölgesindeki Deniz Otoyollar›n›n gelifltirilmesi projesi ise KE‹Ö
üye ülkelerinin limanlar› aras›ndaki denizcilik iliflkilerinin güçlendirilmesine
iliflkindir. Bu proje kapsam›nda gerçeklefltirilen eylemler aras›nda KE‹Ö böl-
gesinde liman tesislerinin yükseltilmesi, ortak ilgi alanlar›na hizmet edecek
projelerin tan›mlanmas›, uluslararas› denizcilik alan›nda serbest ve adil reka-
bet ortam› garanti etme, ulafl›m›n tüm çeflitlerine eriflimin kolaylaflt›r›lmas› ve
çok türlülü¤ün teflviki ve denizcilik emniyeti ve güvenli¤inin gelifltirilmesi ko-
nular› yer almaktad›r. 

Ulafl›m›n yan› s›ra, Karadeniz ekonomik iflbirli¤i potansiyelinin çok gö-
rünür oldu¤u alanlardan biri de ticarettir. Geçti¤imiz y›llar içinde, ortalamada
y›ll›k % 6.2’lik büyüme oran› ile bölge GSMH üzerinden en h›zl› büyüyen
bölge olmufltur. Ancak görülen baz› geliflimlere ra¤men, KE‹Ö içi ticaret ve
yat›r›m düzeyin istenilen aflamaya gelememifltir. Bu nedenle, KE‹Ö içi ticare-
tin geliflimine katk›da bulunmak üzere KE‹Ö çerçevesinde son zamanlarda çe-
flitli giriflimler bafllat›lm›flt›r. 

Örne¤in, KE‹Ö içi ticaret durumu geliflimine destek olmak üzere, KE‹Ö
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› ile iflbirli¤i içine girmifltir. Bu çerçe-
vede, iki organizasyon aras›ndaki ilk ortak proje olan Karadeniz Ticaret ve Ya-
t›r›m Teflviki Program› (BSTIP), 2007 y›l›nda ilan edilmifltir.  Yunan ve Türk
Devletleri taraf›ndan ortak finansman› yap›lan proje, KE‹Ö ülkelerinin ifl top-
luluklar›n›n do¤rudan kat›l›m› yoluyla KE‹Ö üye devletleri aras›ndaki ticaret
ve yat›r›m ba¤lar›n› gelifltirmeyi hedefler. Bu hedefe, KE‹Ö bölgesindeki kul-
lan›lmam›fl potansiyelin tan›mlanmas›, sektöre odakl› etkinlikler, ortakl›k fo-
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rumlar› ve di¤er ticaret ve yat›r›m teflviki etkinliklerinin organize edilmesi, ay-
r›ca bölgemizdeki ifl topluluklar› aras›nda a¤ mekanizmalar›n› destekleme yol-
lar›yla ulafl›lmaktad›r.  

2002 y›l›nda imzalanan KE‹Ö Bölgesinde Mallar›n Karayolu Tafl›mac›l›-
¤›n›n Kolaylaflt›r›lmas› Üzerine Bildirisinin yan› s›ra 2008 y›l›nda imzalanan
KE‹Ö Üye Ülkelerinin ‹fladamlar› ve Profesyonel Kamyon Sürücülerinin Vize
Prosedürlerinin Basitlefltirilmesine Yönelik KE‹Ö Anlaflmalar›, bölgesel tica-
retin kolaylaflt›r›lmas› yönünde KE‹Ö taraf›ndan at›lan somut ad›mlardand›r.   

Mallar›n Karayolu Tafl›mac›l›¤›n›n Kolaylaflt›r›lmas› üzerine çal›flan Yü-
rütme Komitesi, 11 fiubat tarihinde gerçeklefltirilen toplant›da,  Mallar›n Ka-
rayolu Tafl›mac›l›¤›n›n aflamal› liberalleflmesine yönelik çeflitli görüflleri ayr›n-
t›l› bir flekilde düzenlenmifltir; ayn› zamanda KE‹Ö geçifl izni sistemi de bu
toplant›da oluflturulmufltur. Bu düzenlemeler sonunda, bir KE‹Ö üye devleti,
di¤er bir üye devlete KE‹Ö Sekreterli¤i taraf›ndan verilecek tek bir belge ile
geçebilecektir. Bu kolayl›kla kara yolu tafl›mac›lar›n›n yaflamlar›nda büyük ra-
hatl›k sa¤lanm›fl olacak ve s›n›r geçme prosedürleri oldukça basitlefltirilecek-
tir. Bu sistemi gelecek y›l›n bafllang›c›ndan itibaren deneysel bir tabanda uy-
gulamaya bafllayaca¤›z ve bu flekilde, KE‹Ö’yü bu türden geçifl dokümanlar›-
n› veren tek bölgesel örgüt haline getirmifl olaca¤›z.    

AB ile iliflkilerimizi son y›llarda ilerletmifl bulunuyoruz. Nisan 2007 y›-
l›nda Karadeniz Sinerji Girifliminde al›nan kararlar›n benimsenmesinden son-
ra, Haziran 2007’de Avrupa Komisyonu’na gözlemci statüsü verilmesi ve 14
fiubat 2008 tarihli AB D›fl ‹flleri Bakanlar› ve Karadeniz Bölgesindeki muha-
taplar› aras›ndaki toplant› da hayata geçirilmifl önemli baflar›lardand›r. 

AB Komisyonu, sektörel Çal›flma Gruplar›m›zda ve Üst Düzey Memur-
lar Komitesi’nin toplant›lar›nda büyük katk›larda bulunmufltur. Ancak Do¤u
Ortakl›¤›’n›n benimsenmesinden sonra Karadeniz Sinerjisi ile yap›lan iflbirli-
¤i, eski dinanizmini kaybetmifltir. Do¤u Ortakl›¤›, özellikle de vize kolaylafl-
t›rmas› alan›nda KE‹Ö’nün yararlanabilece¤i oldukça faydal› bir kolayl›k ol-
mas›na ra¤men, iki giriflim befl alanda kesiflmektedir; bunlar iyi yönetim, tica-
ret, mobilite ve güvenlik, enerji, istihdam ve sosyal iliflkiler. Sonuç olarak AB
bu kesiflimi önüne geçmeyi baflar›rsa, Karadeniz Sinerjisi ve Do¤u Ortakl›-
¤›’n›n bölgeye olumlu anlamda katk›da bulunma olas›l›¤› artar.

Uluslararas› topluluk, KE‹Ö’yü günümüzde Karadeniz bölgesindeki ifl-
birli¤inin bir demir bafl› olarak görmektedir. KE‹Ö’de Avusturya, Beyaz Rus-
ya, H›rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, ‹talya, Polonya ve Slovak
Cumhuriyeti’nin yan› s›ra Avrupal› olmayan M›s›r, ‹srail, Tunus ve Amerika
Birleflik Devletleri’ni Gözlemci statüsünde kabul etmektedir. 
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Avrupa Topluluklar› Komisyonu da KE‹Ö’de Gözlemci statüsündedir.
Ulafl›m ve çevre alanlar›nda sektörel ortakl›klar son zamanlarda EB Komisyo-
nu ile birlikte ele al›nmaktad›r.

‹ngiltere, Macaristan ve Karada¤ ise KE‹Ö’de Sektörel Diyalog Orta¤›
statüsüne sahiptir. Yak›n zamanda bölgemizde yer almayan ‹ran ve Ürdün’e de
Sektörel Diyalog Orta¤› statüsü verilmifltir ve bu ülkeler de k›sa süre içinde et-
kinliklerimizde yer almaya bafllayacakt›r. 

Sayg› de¤er Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Abdullah GÜL, 25
Haziran 2008 tarihindeki KE‹Ö Günü etkinli¤i için KE‹Ö Genel Merkezi’ne
gelerek bizi onurland›rm›flt›r. Bu, bir üye devlet Cumhurbaflkan›n›n KE‹Ö bi-
nas›na özel ziyarette bulundu¤u ilk örnek olmufltur. 

BM taraf›ndan gelen talep üzerine BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ‹s-
tanbul’da gerçeklefltirilen ‹kinci Medeniyetler ‹ttifak› Forumu çerçevesinde,
Nisan 2009’da KE‹Ö Genel Sekreterli¤iyle müzakerelerde bulunmufltur. Bu
flekilde iki örgütün de Genel Sekreterleri ilk defa ikili bir toplant› gerçeklefltir-
mifllerdir.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin 1 Kas›m 2008’den 30 May›s 2009’a kadar
sürecek KE‹Ö Dönem Baflkanl›¤› çerçevesinde, Ermenistan Cumhuriyeti D›fl
‹flleri Bakan› sayg› de¤er  Edward NALBANDIAN, Ermeni Baflkanl›¤›n›n ön-
celiklerini resmen bildirmek üzere Kas›m 2008’de Genel Merkezimizi ziyaret
etmifltir. Bu ziyaret Türkiye’deki Ermenistan D›fl ‹flleri Bakanlar› aras›nda ger-
çeklefltirilecek ikili bir toplant› için zemin haz›rlam›flt›r. 

Geçti¤imiz ay içinde Erivan’da 20. KE‹Ö D›fl ‹flleri Bakanlar› Konseyi
Toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. Toplant›n›n sonunda Ermenistan’›n KE‹Ö Dö-
nem Baflkanl›¤›n› Azerbaycan’a devretti¤i bir merasim düzenlenmifltir. Bu
toplant› ile hiçbir diplomatik iliflkisi olmayan üç ülkenin D›fl ‹flleri Bakanlar›
ayn› masada bir araya gelmesi sa¤lanm›flt›r. 

Di¤er bir deyiflle, KE‹Ö ekonomik bir örgüt olsa da, taraflar aras›nda et-
kileflim imkânlar› oluflturmas›ndan ötürü, bölgedeki politik yaklafl›m süreçle-
rine de dolayl› yoldan katk›da bulunma potansiyeli tafl›maktad›r.

fiimdi, bizi bekleyen temel s›k›nt› devam etmekte olan küresel finansal
krizdir. Bu, uluslararas› toplulu¤un tümünü ilgilendiren ortak bir s›k›nt›d›r.
Üye devletlerin, finansal kurumlar›n› korumak üzere önlemler almas› gerekir;
bu flekilde, KE‹Ö’deki ekonomik kalk›nma süreci olumsuz etkilenmeyecektir.
Örgütümüz, bu küresel duruma herkesten erken tepki vermifltir.  

Durumu de¤erlendirmek ve al›nan önlemlere ve daha az etkilenen ekono-
milere yönelik olas› reaksiyonlarla ilgili bilgileri paylaflmak üzere Kas›m
2008’de, Banka ve Finans Çal›flma Grubu bir araya gelmifltir. 

272 IIVV..  UUlluussllaarraarraass››  TTüürrkk--AAssyyaa  KKoonnggrreessii //  IIVVtthh IInntteerrnnaattiioonnaall  TTuurrkkiisshh--AAssiiaann  CCoonnggrreessss



Çal›flma Grubu, Nisan 2009’da IMF ve Dünya Bankas›’n›n da kat›l›m›y-
la Erivan’da yeniden bir araya gelmifltir. Bu toplant›da, finansal kriz ve krizin
kapsaml› yönetimi konular› ele al›nm›fl, KE‹Ö üye ülkeleri genelindeki duru-
mun detayl› de¤erlendirmesi yap›lm›flt›r.  

Geçen ay Erivan’da gerçeklefltirilen 20. KE‹Ö D›fl ‹flleri Bakanlar› Kon-
seyi Toplant›s›, küresel ekonomik kriz ve krizin bölgedeki göstergeleri genel
temas›yla organize edilmifltir. Bu, Konsey Ola¤an Toplant›s›’n›n ilk defa ge-
nel bir konu tema ald›¤› örnek olmufltur. Bu toplant›n›n sonunda, Konsey, ko-
nuyla ilgili bir karar alm›flt›r.

KE‹Ö’de ayr›ca dünya genelinde ciddi bir panik ortam› yarata H1N1 vi-
rüsü tehdidini de ele almaktay›z. Grip ölümlerinin artmas›yla al›nan önlemlere
ve KE‹Ö üye ülkelerinin bu salg›n hastal›¤› önleme ve hastal›kla savaflma yö-
nünde öngördü¤ü önlemlere dair bilgiler topluyoruz. Bu konu ile ilgili olarak
Sa¤l›k ve Eczac›l›k Çal›flma Grubu Toplant›s› düzenleme planlar› yap›yoruz.

Sonuç olarak, daha önce de bahsetti¤im üzere KE‹Ö, Karadeniz bölgesin-
de tam donan›ml› ve en kapsaml› iflbirli¤i örgütü olmak hedefini tafl›maktad›r.
KE‹Ö mekanizmalar› arac›l›¤›yla Karadeniz bölgesinde artan iflbirlikleri yaln›z-
ca ekonomik fayda getirmekle kalm›yor, ayn› zamanda güven oluflturma ve de-
vam eden ikili tansiyonlar›n azalt›lmas› yönünde yard›mc› olmaktad›r. Bu da s›-
ras›yla bölgede, Avrasya bölgesinde ve uluslararas› toplulukta istikrar ve güven-
lik oluflturulmas›n› sa¤lar ki, bu da zaten Karadeniz bölgesinin ortak hedefidir. 

Verilen bilgiler ›fl›¤›nda ve uluslararas› toplulu¤un bölgeye gösterdi¤i il-
ginin gittikçe artmas›yla, günümüzde Karadeniz bölgesindeki ana ekonomik
iflbirli¤i aktörü olan KE‹Ö, tüm üyelerinin ç›karlar›na göre hareket eden proje
odakl› bir örgüt olma hedeflerinin peflinden koflmaya devam edecektir. 
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