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Karadeniz Başkentleri Birliği Üçüncü Genel Kuruluna İlişkin
63/2002* SAYILI TAVSİYE KARARI
1. Bakü Belediye Başkanı’nın daveti üzerine KEİ Parlamenter Asamblesi himayesinde 29-30
Nisan 2002 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilen Karadeniz Başkentleri Birliği Üçüncü
Genel Kurulu, Bölgede komşuluk ilişkilerinin, ekonomik entegrasyonun, refah ve istikrarın
güçlendirilmesine ve yerel yönetimin hayati sorunlarının ele alınması, vatandaşların yerel
yönetimin genel yönetimine katılımı, ülkelerimizin genel sürdürülebilir kalkınması
üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip kapsamlı ekonomik ve sosyal programların
detaylandırılması ve uygulanması konularının ele alınmasına yapıcı bir katkı olarak,
Karadeniz Üye Devletlerinin Başkentleri arasında yakın işbirliğini geliştirmede önemli bir
adım olmuştur.
2. Bakü Toplantısı, Başkentlerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve ilgili zorlukların
üstesinden gelinmesine yönelik ekonomik stratejilerin, sosyal programların ve kurumsal
çerçevenin teşvik edilmesi için pragmatik yol ve araçların belirlenmesi gibi yerel yönetimler
için hayati önem taşıyan konular hakkında verimli bir görüş alışverişi yapmak için
mükemmel bir fırsat sağlamıştır.
Aynı zamanda, Valiler ve Belediye Başkanlarının Başbakanla görüşmesi ve Millet Meclisi
Birinci Başkan Yardımcısının ve Başbakan Yardımcısının Genel Kurul çalışmalarına
katılımı Azerbaycan’ın Üst Düzey Yetkililerinin Karadeniz Bölgesindeki çok uluslu
işbirliği sürecine yeni aktörleri dahil etmek amacıyla Parlamenterler Asamble’nin üstlendiği
eylemlerin yanı sıra bu etkinliğe gösterdikleri ilgiyi açıkça ortaya koymuştur.
3. KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Sn. Yashar Aliyev
ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. George Petricu, Genel Kurul'un açılışı kapsamında yaptıkları
konuşmalarda Parlamenter Asamble'nin, KEİ Teşkilatı’nın ilke ve amaçlarının, Başkentler
arasındaki dinamik işbirliğinin, Karadeniz Başkentleri Birliği'nin daha yüksek seviyede bir
bölgesel işbirliğinin ve ve Avrupa demokratik kurumları ile daha fazla entegrasyonun
sağlanmasını amaçlayan yerel yönetimlerin çabalarını birleştirmeye yönelik spesifik ve
yapıcı eylemlerinin teşvik edilmesindeki artan rolünün altını çizmiştir. Bu bağlamda
Parlamenter Asamble’nin Bakü Toplantısı'nın ana gündem maddesi olan yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi konusuna ve Vali ve Belediye Başkanlarının ulaşım, altyapı, konut, kentsel
planlama ve rehabilitasyon, sosyal ve kültürel tesisler, çevreye verilen zararların önlenmesi
ve ilgili Avrupa yapılarıyla işbirliğinin genişletilmesi alanındaki yoğun faaliyetlerine özel
önem verdiği vurgulanmıştır.
* İşbu metin, 13 Haziran 2002 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilen KEİPA
Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Raportör: Sn. Yashar Aliyev, KEİPA Başkan Yardımcısı

4. Parlamenter Asamble:
i. Karadeniz Başkentleri Birliği'nin Üçüncü Genel Kurulu'nun sonuçlarını, Valiler ve
Belediye Başkanlarının Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Onuncu
Yıldönümü'nün, Karadeniz Başkentleri arasında devam eden işbirliğini genişletme
sürecine Parlamenter Asamble tarafından sağlanan tutarlı desteğin ve ve Karadeniz
Başkentleri Birliği'nin vatandaşların temel haklarının korunmasında, tüm sektörlerde ve
toplumsal yaşamın her düzeyinde eşit fırsatlar sunulmasında artan bir rol oynama ve bu
amaca yönelik olarak ilgili programları geliştirme taahhüdünün öneminin altının
çizildiği Bakü Deklarasyonu'nun kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta,
ii. Valiler ve Belediye Başkanları tarafından, gelecekteki faaliyetlerinin ana yönünü teşkil
eden başlıca aşağıda belirtilen yöntem ve araçlar yoluyla refah ve demokrasiyi getirme
konusunda kabul edilen eylem programının önemini vurgulamakta;
a)

ekonomik stratejiler: yeni istihdam olanakları yaratan ve hayal kırıklıkları, suçlar,
sosyal uyum eksikliği, sosyal izolasyon ve marjinalleşme gibi olumsuz olayların
önemli bir nedeni olan işsizliği azaltan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
geliştirilmesi; öncelikli olarak nüfusun dezavantajlı kesimlerine yönelik konut
projelerinin geliştirilmesi; yerel projelere yatırım çekilmesi; modern ve verimli
bir ulaşım altyapısı ve kamu hizmetlerinin oluşturulması; ve sık sık meydana
gelen feci depremler göz önüne alınarak inşaat sektörüne yüksek teknik
standartların getirilmesi;

b)

sosyal programlar: kamu refahının iyileştirilmesi, sosyal dışlanmaya karşı
mücadeleye yönelik kültürel projelerin geliştirilmesi ve çocukların, kadınların,
engellilerin, yaşlıların, mültecilerin ve göçmen işçilerin korunması; ve

c)

kurumsal çerçeve: insan haklarının, hoşgörünün ve kültürel ve dini farklılıklara
saygının teşvik edilmesi, yolsuzlukla ve insan kaçakçılığıyla mücadele
bağlamında yerel yönetimde etik standartlara uyulması ve demokrasinin
vatandaşlara mümkün olan en yakın düzeyde uygulanması;

iii. 24-31 Ağustos 2002 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan Birinci Karadeniz
Başkentleri Festivali'nin, Karadeniz Başkentleri arasında dostane işbirliğini
derinleştirmeyi amaçlayan önemli bir kültürel etkinlik olarak gerçekleşeceğine
duyduğu güveni ifade etmekte; ve
iv. Karadeniz Başkentler Birliği'nin özel internet sitesinin Ankara Belediyesi tarafından
kurulmasıyla Başkentler arasında hızlı ve verimli iletişim için yeni ve gerçek fırsatlar
yaratılmasını takdir etmektedir.
5. Bu hususlar muvacehesinde, Parlamenter Asamble, KEİ Üye Devletlerinin
Parlamentolarına ve Hükümetlerine, bölgesel işbirliği sürecinin önemli bir bileşeni olan
Başkentlerin İdari Yönetimleri ve Karadeniz Başkentleri Birliği tarafından üstlenilen
çabalara tam destek vermelerini tavsiye etmektedir.
6. Asamble, işbu Tavsiye Kararını göz önünde bulundurmaları yönünde KEİ Dışişleri
Bakanları Konseyi'ne çağrıda bulunmaktadır.

