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2. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Kamu Yayın Kurumları Toplantısı'nın 17
Mayıs 2002 tarihinde Halkidiki'de kabul edilen
BİLDİRGESİ
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerinin Kamu Yayın Kurumları:
1. Karadeniz Bölgesinde dostluk ve anlayışın, barış ve istikrarın teşvik edilmesine ve Bölgedeçok
taraflı işbirliğini tesis etmenin zorlukları hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik
işbirliğimizin öneminin bir kez daha vurgulandığı KEİPA 16. Genel Kurulu tarafından kabul
edilen Karadeniz Bölgesinde İşbirliğinin Teşvik Edilmesinde Kitle İletişim Araçlarının Rolüne
ilişkin 47/2000 sayılı Tavsiye Kararı’na ve yanı sıra KEİPA 17. Genel Kurulu tarafından kabul
edilen 53/2001 sayılı Tavsiye Kararı’na uyarak,
2. KEİ Üye Devletlerinin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin yukarıda belirtilen tavsiyelere yönelik
olumlu tutumundan cesaret alarak,
3. Kamu Yayın Kurumlarının KEİ’nin hedeflerinin yerine getirilmesi noktasında sunabilecekleri
katkıların arttırılması amacına yönelik olarak çeşitli işbirliği alanlarının kararlaştırıldığı Bükreş
Deklarasyonu’na bağlılıklarını yeniden teyit ederek,
4. KEİ Üye Devletlerinin Kamu Yayın Kurumları bünyesinde yürütülen çalışma ve çabaların yanı
sıra Koordinasyon Grubu tarafından yapılan çalışmaları değerlendirerek ve takdir ederek, ve
5. Radyonun hedeflerimizin gerçekleştirilmesi bağlamında dinamik bir araç olması nedeniyle
işbirliğimizde Radyo Kuruluşlarının özel önemini kabul ederek,
a) başarılı işleyişimizi korumak ve işbirliğimiz için sağlam bir temel oluşturmak için esnek,
verimli ve uygun bir kurumsal çerçeve oluşturmaya (Koordinasyon Grubu söz konusu
işbirliği çerçevesinin genel kılavuz ilkelerini hazırlamakla ve bu ilkeleri 3. KEİ Üye
Devletleri Kamu Yayın Kurumları Toplantısında sunmakla görevlendirilmiştir);
b) televizyon ve radyo programları ile haber materyallerinin paylaşımı, ortak yapımların
gerçekleştirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, teknik bilgi birikiminin
yaygınlaştırılması ve hukuk alanında deneyim paylaşımı gibi alanlarda işbirliği
yapmaya,
c) çalışmalarımızın sürekliliğini kararlılıkla sağlayan bir organ olarak işlev gören
Koordinasyon Grubu'nun görev ve yetkilerini güçlendirmeye,
d) Avrupa Birliği ve Avrupa Yayıncılar Birliği'nin çeşitli programlarına katılımımızı ve
uluslararası toplantılarda ortak bir yaklaşımı benimsememizi teşvik etmeye,
e) Devlet veya Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sunulmak ve aynı tarihte Üye Devletlerde
yayınlanmak üzere her bir ülkede KEİ'nin faaliyetleri hakkında ortak bir belgesel
hazırlamak suretiyle 25 Haziran 2002 tarihinde İstanbul'da kutlanacak olan KEİ'nin 10.
yıldönümüne katkıda bulunmaya,
f) Koordinasyon Grubunun bir sonraki toplantısını 2002 yılı sonbaharında Kiev'de
düzenlemeye, ve
g) bir sonraki KEİ Üye Devletleri Kamu Yayın Kurumları Genel Kurulu'nu 2003 yılı Mayıs
ayında Türkiye'de düzenlemeye karar vermiştir.
Katılımcılar, mükemmel konukseverlikleri ve Toplantı için sağlanan koşullar için Yunanistan Yayın
Kurumu’na teşekkürlerini iletmiştir.

