Doc.: GA27/EC26/REC87/06/tr

TAVSİYE KARARI 87/2006 
“Karadeniz Bölgesi’nde Ekonomik Suçlara Karşı Mücadelede İşbirliği”

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi:
1. Bölge barışının ve istikrarının üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarına doğrudan bağlı
olduğunun, ve ekonomik güvenliğin bu kalkınma ve refah için ilk önkoşul olduğunun
bilincindedir;
2. Üye ülkelerin ekonomik istikrarlarına ve sürdürülebilir kalkınma prensiplerine zarar veren
ekonomi suçlarının boyutunun bölgede son on yıllar içinde arttığının farkındadır;
3. “KEİPA Üyesi Ülkeler Arasında Suçla Mücadelede İşbirliği” hakkındaki 15/96 sayılı,
"Yolsuzlukla Mücadelede Yasal Çerçeve” hakkındaki 46/2000 sayılı, "İyi Yönetimin
Güçlendirilmesine Dair KEİPA Üyesi Ülkeler Arasında İşbirliği” hakkındaki 69/2003
sayılı ve “İstikrar ve Güvenliğin Bölgesel Boyutu - KEİ Bölgesinin Perspektifi” hakkındaki
79/2004 sayılı Tavsiye Kararlarını hatırlamaktadır;
4. 2 Ekim 1998 tarihinde Korfu‟da yapılmış olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
Hükümetleri Arasındaki Suçla, Özellikle Organize Suçla Mücadelede İşbirliği
Anlaşması‟nı ve 15 Mart 2002 tarihinde Kiev‟de, 4 Aralık 2004 tarihinde Atina'da,
yapılmış olan Ek Protokollerini, 25 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da kabul edilmiş olan
Güvenlik ve İstikrara KEİ’nin Katkısı Hakkında KEİ Üyesi Ülkeler Dışişleri Bakanları
Konseyinin Bildirisi‟ni, 19 Ekim 1996 tarihinde Erivan'da, 15 Nisan 2002 tarihinde
Kiev'de ve 4 Aralık 2004 tarihinde Atina'da imzalanmış olan KEİ Üyesi Ülkeler
İçişleri/Kamu Düzeni Bakanlarının Bildirilerini vurgulamaktadır;


Raportör Prof. Filippos Tsalidis, Komisyon Üyesi (Yunanistan)
7 Haziran 2006 tarihindeki Asamble görüşmeleri (bakın Doc.: GA27/EC26/REP/06, Ekonomi, Ticaret,
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Bölgesi’nde Ekonomik Suçlara Karşı Mücadelede İşbirliği” Rapor’u, Raportör: Sayın Adrian SirojeaMihei - Romanya)
Asamble’nin 7 Haziran 2006 tarihinde Erivan’da onayladığı Metin.
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5. KEİ Üyesi Ülkelerde Ekonomi Sahtekarlığını Önlenme ve Mücadele için Yetkili
Makamların Başkanlarının Ortak Bildirisi‟nin, 19 Eylül 2005 tarihinde Kişinev'de kabul
edilmiş olmasını memnunlukla karşılamaktadır;
6. Ekonomik suçlarla mücadelede uluslararası örgütlerin deneyimlerini (FATF, GRECO,
MONEYVAL ve PACO‟nun çalışmaları) ve Güney-Doğu Avrupa için İstikrar Paktı‟nın
organize suçların ortadan kaldırılması ana amaçlarından biri olarak tanımlamış olmasını
dikkate almaktadır;
7. KEİ üyesi ülkelerde ekonomik suçlarla savaşıma dair ulusal yasaların uluslararası
standartlara getirilmesi gelişmini, ve yolsuzluk karşıtı ve para aklanması karşıtı önlemlerin
uygulanmasını memnunlukla karşılamaktadır;
8. Üye ülkeler arasındaki ikili ve çok yanlı anlaşmaların, özellikle para aklama, vergi
kaçırma, mal kaçakçılığı ve teröre mali kaynak sağlanması gibi şekilleriyle ekonomi
sahteciliklerine karşı mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesine önemli bir ivme
kazandırmış olduğunu vurgulamaktadır.
9. Dolayısı ile Asamble, KEİ üyesi ülkelerin parlamentolarına ve hükümetlerine aşağıdaki
tavsiyelerde bulunmaktadır;
i) Bu süreçte, ulusal düzeyde etkinliği ve şeffaflığı sağlamak, ve ulusal yasaları
uluslararası yasalar ile uyumlu hale getirmek üzere, ekonomi suçları ile mücadelede
bölgesel girişimler ve uluslararası örgütler ile uygulanabilir bir işbirliğinin geliştirilmesi;
ii) Devlet organlarının iyi yönetim prensiplerinin iyileştirilmesine yönelik olarak; yıllık
seminerler yapılması, uzmanların eğitimleri ve düzenli toplantılar gibi çalışmaların
tümüne destek verilmesi;
iii) Yolsuzlukların önlenmesine ve yok edilmesine dair diğer çalışmaların aşağıdaki
yöntemlerle güçlendirilmesi:
a) ekonomik refahın ve insanların sosyal yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için tüm
çabaların harekete geçirilmesi;
b) yürütme ve yargı organlarının yapısal reformlarının yapılması, üst düzey memurların
seçimi ve atanmaları için şeffaf ve eşitlikçi usullerin uygulanması, kapsamlı vergi
yasalarının geçirilmesi;
c) ticaret faaliyetleri ve yatırım ortamı için eşitlikçi ve rekabete dayalı koşulların
sağlanması, özel sektör çalışmalarının şeffaf ve medeni biçimde izlenmesi (özellikle enerji
sektöründeki işletmeler);
iv) Organize ekonomi suçları, ve insanların, uyuşturucu maddelerin ve silahın sınır aşan
kaçakçılığı hakkındaki yasal bilginin paylaşımı alanında işbirliğine katkı sağlanması;
v) Siber ortamdaki suçlar, telekomünikasyon sistemleri hırsızlığı ve modern teknik
malzemelerin sahtelerinin imali gibi oldukça yeni olan ekonomi suçları ile mücadele için
etkin prensiplerin hazırlanması;
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vi) Bölge çapında doğru ve kesin bir istatistiki veri tabanının oluşturulması amacıyla
ekonomi suçlarının toplanması, kayıtlarının tutulması ve kaydedilmesi için güvenilebilir ve
ortak metotların hazırlanması;
vii) Karadeniz bölgesinde güvenlik, istikrar ve refahın korunması için, bölgesel düzeyde
işbirliğinin güclendirilmesi ve ulusal düzeyde terörist örgütlerinin bu örgütlerle yakın ilişki
içinde olan organize suç örgütleri tarafından yasal ve yasadışı kanalıyla finanse
edilmelerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması;
viii) Ulusal güvenlik birimlerinin, içişleri/kamu düzeni bakanlıklarının, mali eylem görev
gruplarının ve ilgili araştırma kurumlarının yakın işbirlikleri ile teröre mali destek
sağlanması ile mücadelede bölgesel düzeyde müşterek yaklaşım oluşturulması;
ix) Bölgedeki „hassas bölgeler‟ olarak adlandırılan yerlerdeki sorunların barışçı yollardan
çözülmesinin sağlanması;
x) Sivil toplum örgütlerinin farklı projelerle ilgilenmelerinin sağlanması suretiyle, sivil
örgütlerin ekonomi sahtecilikleri mücadelesine aktif katılımlarının teşvik edilmesi;
10. Parlamenter Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi‟ni bu Tavsiye Kararı‟nı
dikkate almaya davet eder.
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