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KEİ Üye Ülkelerinin Kamu Yayın Kurumlarının Temsilcilerinin
İkinci Toplantısına ilişkin 64/2002* sayılı Tavsiye Kararı
1. Karadeniz Bölgesinde dostluk ve anlayışın, istikrarın ve barışın teşvik edilmesi ve
KEİ Teşkilatı’nın üstesinden gelmeye çalıştığı zorluklar hakkında kamuoyunun
bilinçlendirilmesi amacıyla, Yunanistan Yayın Kurumu’nun daveti üzerine,
Parlamenter Asamble himayesinde, 16-17 Mayıs 2002 tarihlerinde Yunanistan'ın
Halkidiki kentinde gerçekleştirilen Katılımcı Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Üye Devletlerinin Kamu Yayın Kurumlarının Temsilcilerinin İkinci
Toplantısı, Karadeniz Bölgesindeki çok taraflı işbirliğinin önemli bir boyutu olarak
kamu yayıncılarının pragmatik ve kapsamlı bir işbirliği oluşturmaya kararlı
olduklarını ortaya koymuştur.
2. 2001 yılı Mayıs ayında kabul edilen Bükreş Deklarasyonu’na bağlılıklarını yeniden
teyit eden katılımcılar, KEİ'nin gelinen aşamasında kamu yayın kurumları ile ilgili
olarak programların içeriği ve amacı, uluslararası ortak yapımlar, eğitim
programları, haber programlarının değişimi, radyo alanında işbirliği, işbirliğinin
kurumsal çerçevesi, AB programlarına katılım, uluslararası toplantılarda
benimsenecek ortak politikalar, uluslararası arenada etkileşim ve Koordinasyon
Grubu’nun faaliyetleri gibi konuları odağına alan işbirliğini geliştirmenin yolları ve
yöntemleri hakkında önemli görüş alışverişlerinde bulunmuştur. Ülkelerin
“profilinin” sunumu, tematik çokuluslu ortak yapımların önünü açan söz konusu
türden en başarılı deneyim olmuştur.
Sofya’da gerçekleştirilen KEİPA Genel Kurulunda alınan Tavsiye Kararı’nın
ardından Radyo Yayıncılarının toplantıya ilk kez katıldıklarını ve böylece
gelecekteki işbirliğinin bir parçası haline geldiklerini belirtmek gerekir.
Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. George Papandreu Toplantı
katılımcılarına bir mesaj göndermiş, Makedonya ve Trakya Bakanı ise Toplantı
sırasında Toplantı’ya müdahil olmuştur.
3. KEİPA Yunanistan Delegasyonu ve KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler
Komisyonu Üyesi Sn. Georgios Kirkos ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. George
Petricu Toplantıdaki konuşmalarında, Üye Devletlerin kamu televizyon ve radyo
kurumlarının KEİ, KEİPA ve diğer İlgili Organların ana faaliyetleri ve konuları
hakkında değerli bilgiler sağlamadaki çok önemli rolü ve sorumluluğu dikkate
alındığında, Parlamenter Asamble’nin Bölgedeki çok taraflı işbirliğinin yeni,
dinamik ve çok önemli bir boyutu olarak kamu yayın kurumları arasında özel bir
işbirliği çerçevesinin oluşturulmasını mümkün kılma girişiminin önemini
vurgulamışlardır.
Bu bağlamda, katılımcılar, KEİ, KTKB (Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası)
ve UKAM’ın (Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi) Toplantıya katılımını
takdir etmiştir.
Raportör: KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Sn. Georgios Kirkos. İşbu metin,
13 Haziran 2002 tarihinde Tiflis’te gerçekleştirilen KEİPA Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
*

4. Parlamenter Asamble:
i. İkinci KEİ Üye Devletleri Kamu Yayın Kurumları Temsilcileri Toplantısı’nın
sonucunu ve Parlamenter Asamble tarafından sağlanan tutarlı desteğin ve
demokratik değerlerin ve anlayış ve işbirliği ortamının teşvik edilmesindeki en
güçlü ve etkili kitle iletişim araçları ve ilaveten Karadeniz Bölgesi nüfusunun
çoğunluğunun en önemli bilgi kaynakları olarak başlıca kamu televizyonları ve
radyoları olmak üzere kitle iletişim araçlarının katkısının tanınması noktasında
KEİ Bakanlar Konseyi'nin olumlu tutumunun vurgulandığı Halkidiki
Deklarasyonu'nun kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta;
ii. 25 Haziran 2002 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi'nde gösterimi yapılmak ve aynı gün üye ülkelerde
yayınlanmak üzere, kamu yayın kurumlarının sadece bir yıl içerisinde Bölge
toplumunun tamamı için önemli ortak projeleri ortaya koymaya başladığını
gösteren bir örnek olarak, son on yılda üye ülkeler tarafından yürütülen ana
faaliyetler hakkında ortak bir belgeselin hazırlanması suretiyle KEİ Onuncu
Yıldönümüne gösterilen ilgiden dolayı takdirlerini ifade etmekte;
iii. kamu yayın kurumlarının televizyon ve radyo programları ve haber materyalleri
alışverişinde bulunma, ortak yapımlar gerçekleştirme, eğitim programları
düzenleme ve teknik bilgi birikimini paylaşma konularında işbirliklerini
arttırmak için attıkları somut adımları desteklemekte;
iv. kamu yayın kurumlarının başarılı işleyişini güvence altına almak ve kamu
yayın kurumları arasındaki işbirliği için sağlam bir temel oluşturmak adına
esnek, verimli ve uygun bir kurumsal çerçeve oluşturmak amacıyla üzerinde
anlaşmaya varılan ve 2003 yılı Mayıs ayında Türkiye'de yapılacak olan Üçüncü
KEİ Üye Devletleri Kamu Yayın Kurumları Temsilcileri Toplantısı’nın
onayına sunulmak üzere üzerinde mutabık kalınan karara özel önem vermekte;
ve
v. Avrupa Birliği ve Avrupa Yayıncılar Birliği'nin çeşitli programlarına katılımın,
özgür ve bölünmemiş bir Avrupa'ya katkı olarak KEİ-AB işbirliğini teşvik etme
çerçevesinde olumlu etkisinin altını çizmektedir.
5. Bu hususlar muvacehesinde, Parlamenter Asamble, ulusal parlamentolara ve KEİ
Üye Devletlerinin Hükümetlerine, kamu yayın kurumlarının ulusal düzeydeki
rollerinin güçlendirilmesi ve Karadeniz Bölgesi ailesi içindeki yeri doldurulamaz
pozisyonlarının sağlamlaştırılması için gerekli yasaları çıkarmak ve/veya
güncellemek suretiyle kamu yayın kurumlarının çabalarına tam destek sağlamaları
yönünde çağrıda bulunmaktadır.
6. Asamble, işbu Tavsiye Kararını göz önünde bulundurmaları yönünde KEİ Dışişleri
Bakanları Konseyi'ne çağrıda bulunmaktadır.

