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Karadeniz Başkentler Birliği Üçüncü Genel Kurulu Toplantısı
BAKÜ DEKLARASYONU

Biz, Bakü Şehri’nin Yürütme Gücü Başkanı’nın daveti üzerine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Parlamenter Asamblesi himayesinde 29-30 Nisan 2002 tarihlerinde Bakü'de düzenlenen 3.
Karadeniz Başkentleri Birliği Genel Kuruluna katılan Karadeniz Ülkelerinin Başkentlerinin Vali,
Yönetici ve Belediye Başkanları olarak:
·

yeni Avrupa mimarisine önemli bir katkı olarak, Karadeniz Bölgesinde iyi komşuluk ilişkilerinin,
ekonomik entegrasyonun, refahın ve barışın güçlendirilmesi amacına yönelik çok taraflı işbirliği
için ilk kez sağlam, pragmatik ve demokratik bir çerçeve ortaya koyan Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı'nın Onuncu Yıldönümünü memnuniyetle karşılıyor ve Karadeniz Başkentleri
Birliği'nin bu hedefleri yerine getirmede daha kapsamlı bir rol üstlenme taahhüdünü yeniden
teyit ediyor,

·

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) tarafından Karadeniz
Başkentleri arasında yakın etkileşimin geliştirilmesi sürecine yönelik olarak sağlanan sürekli
desteğin ve bu çerçevede, 18. KEİPA Genel Kurulu tarafından 2001 yılı Aralık ayında Sofya'da
kabul edilen ve her şeyden önce yaşam standartları, vatandaşların yerel yönetimin genel
yönetimine katılımı, ülkelerimizin genel sürdürülebilir kalkınması üzerinde doğrudan olumlu
etkiye sahip kapsamlı ekonomik ve sosyal programların detaylandırılması ve uygulanması
konularında olmak üzere yerel yönetimin hayati sorunlarının ele alınmasında Karadeniz
Başkentleri Birliği'nin kaydettiği ilerleme ile ilgili olarak on bir Ulusal Parlamentoyu temsil eden
Parlamenterlerin takdirlerini ifade ettiği 57/2001 sayılı Tavsiye Kararı’nın önemini vurguluyor,

·

Parlamentolar ve Hükümetler tarafından hayata geçirilen ve Karadeniz Başkentleri Birliği'nin
çabalarının gerçekleştirilmesini kolaylaştıran yasal ve idari tedbirlerin hayati önemini
vurguluyor,

·

Karadeniz Başkentleri Birliği Tüzüğü'nde yer alan ilke ve hedeflere bağlılığımızı ve Karadeniz
işbirliği çerçevesinde vatandaşlarımızın temel kaygılarını gelecekteki işbirliğimizin öncelikleri
arasına almak için kararlı adımlar atma kararlılığımızı yeniden teyit ediyor,

·

Bakü Toplantısı'nın, Başkentlerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde yerel yönetimlerin rolünün
güçlendirilmesinin ve Başkentlerin idari yönetimlerinin yüksek sorumluluklarının yerine
getirilmesi için ekonomik stratejilerin, sosyal programların ve kurumsal çerçevenin
geliştirilmesine yönelik pragmatik yol ve araçların belirlenmesinde katılımcıların katkısının
öneminin vurgulanmasının kritik önemine dair verimli ve kapsamlı bir görüş alışverişi için
mükemmel bir fırsat sunduğunu belirtiyor,

·

Başkentler arasında hızlı ve verimli iletişimin sağlanması için gerçek fırsatlar sunan Karadeniz
Başkentleri Birliği'nin (http/Avww.bs-ca.org) özel internet sitesinin Ankara Belediyesi tarafından
kurulumunu takdir ediyor,

·

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile işbirliğini genişletmek için yeni eylemlerde
bulunma istekliliğini ifade ediyor, ve

işbu vesile ile aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata vardığımızı beyan ediyoruz:
I.

Ekonomik Stratejiler

Valiler ve Belediye Başkanları, ülkelerimizin Başkentlerinin çoğunda geçiş döneminin ciddi
sonuçlarını hafifletmeyi amaçlayan kapsamlı programları uygulamaya koyma konusundaki
kararlılıklarını, esas olarak:
1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve hayal kırıklıkları,
suç oranları, sosyal uyum eksikliği, sosyal izolasyon ve marjinalleşme gibi olumsuz sosyal
fenomenlerin önemli bir nedeni olan işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yeni istihdam
olanaklarının yaratılmasına ilişkin katkılarının arttırılması için özel programlar hazırlayarak
(Bu amaçla, Belediye Başkanları ve Valiler, girişimci ruhu ve piyasa zihniyetini teşvik etmeye ve
özel sektöre teknik destek ve eğitim sağlamaya kararlıdır);
2. Başkentlerimizin bu hassas faaliyet alanında karşı karşıya olduğu kritik durumu hafifletmek için
ağırlıklı olarak dezavantajlı kesimlere yönelik konut projelerini nispeten düşük maliyetle hayata
geçirmeye odaklanarak;
3. Uluslararası Finans Kuruluşları da dahil olmak üzere Başkentlerin idare yönetimleri tarafından
başlatılan yerel projelere yatırım çekerek;
4. Başkentlerin devam eden genişlemesine ve esas olarak kırsal alanlardan gelen nüfusun
ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern ve verimli bir ulaşım altyapısını ve kamu hizmet
kurumlarını geliştirerek; ve
5. Başkentlerin birçoğunun sıklıkla feci depremlerden etkilendiğini göz önünde bulundurarak inşaat
sektöründe yüksek teknik standartları gözeterek ortaya koymaktadır.
II.

Sosyal Programlar

Yetki ikamesi ilkesine dayalı kapsamlı sosyal programlarımızı vatandaşların karşılaştığı birçok
olumsuz sosyal zorluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilecek ve aynı zamanda özellikle
aşağıdakiler aracılığıyla dayanışma ve dostane ortamın teşvik edilmesi açısından bir sinerji etkisi
yaratabilecek şekilde aileler, mahalle ve topluluklar olmak üzere üç düzeyde taşıma kararlılığımızı
ifade ediyoruz:
1. Başkentlerimizin ve bir bütün olarak ülkelerimizin genel gelişiminde çok önemli bir faktör olarak
kamu refahının iyileştirilmesi;
2. sosyal dışlanma ile mücadeleye ve genç neslin topluma entegrasyonuna yönelik özel kültürel
projelerin hayata geçirilmesi; ve
3. ilgili finans kurumlarının ve STK'ların desteğini almak suretiyle, çocukların, gençlerin,
kadınların, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, engellilerin, yaşlıların ve
göçmen işçilerin korunmasına özellikle özen gösterilmesi.
III.

Kurumsal Çerçeve

Demokrasinin vatandaşa en yakın düzeyde uygulanması gerektiğini göz önünde bulundurarak,
demokratik kurumların geliştirilmesinde Başkentlerin idari yönetimlerine büyük sorumluluk
düşmektedir. Bu amaçla:
1. Başkentlerimizde demokratik vatandaşlığı, insan haklarını, hoşgörüyü ve kültürel ve dini
farklılıklara saygıyı teşvik etmeye;
2. devletler arasındaki sosyal ve bölgesel uyuma katkıda bulunan ve çeşitli siyasi ve ekonomik
aktörler arasında daha yakın işbirliğini gerektiren ‘iyi yönetişim’ ilkesinin belediyelerimizin
yönetiminde uygulanmasını desteklemeye;

3. yolsuzlukla ve yasadışı insan kaçakçılığıyla mücadele etmek, halkın güvenini kazanmak ve
vatandaşların Başkentlerin idari yönetimlerinin kamu işlerine katılımını teşvik etmek için uygun
yasal çerçeveyi oluşturarak yerel yönetimde etik standartları gözetmeye,
4. Başkentlerin idari yönetimleri tarafından hazırlanan programların uygulanmasına sivil toplum
temsilcilerini dahil etmeye; ve
5. Karadeniz Başkentleri arasındaki ortaklıkları, su yönetimi, atık arıtma, ulaşım altyapısı, belediye
personelinin eğitimi başta olmak üzere şehirlerimizin gerçek ekonomik ve çevresel önceliklerine
odaklanacak şekilde genişletmeye karar vermiş bulunuyoruz.
IV. Karadeniz Başkentleri Festivali. Katılımcılar, Ankara Belediye Başkanı Sn. Melih Gökçek'in
Başkentlerimiz arasında ve arasında dostane işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir kültürel
etkinlik olarak Birinci Karadeniz Başkentleri Festivali'ni 24-31 Ağustos 2002 tarihleri arasında
Ankara'da düzenlemeye yönelik nazik teklifini memnuniyetle karşılamış ve desteklemiştir.
V. Bir Sonraki Toplantı. Belediye Başkanları ve Valiler, Dördüncü Karadeniz Başkentleri Birliği
Genel Kurulu’nun, Kişinev Belediye Başkanı’nın nazik daveti üzerine, 2003 yılı Eylül ayının
ikinci yarısında Kişinev'de yapılmasına karar vermiştir.
Bir sonraki toplantının ana gündem maddesi: Çocukların ve Ailenin Korunmasının
Geliştirilmesinde Başkentlerin Rolü: ekonomik, sosyal ve idari programlar.
VI. Teşekkür beyanı. Katılımcılar, Toplantı için sağlanan mükemmel koşullar ve katılımcılara
gösterilen sıcak misafirperverlik dolayısıyla Bakü Şehri’nin Yürütme Gücü Başkanı Sn. Hajibala
Abutalibov'a teşekkürlerini iletmiştir.
İşbu metin, 30 Nisan 2002 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen Üçüncü Karadeniz Başkentleri Birliği
Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

