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KEİ Ülkeleri Arasında Organize Suçla Mücadele
Konusundaki Anlaşmaların Uygulanması
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi (KEİPA), organize suç
faaliyetlerinin olumsuz ekonomik ve sosyal neticeleri konusunda derin kaygıları olduğunu
ifade etmekte olup bu tür faaliyetleri önlemek ve bunlarla ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeylerde daha etkin şekilde mücadele etmek adına işbirliğinin güçlendirmesi gerektiği
kanaatine sahip bulunmaktadır.
2. KEİPA, KEİ Ülkelerinin, organize suçla mücadele alanındaki çabaları destekleme
kararlılığına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Asamble, KEİ Devlet ve Hükümet
Başkanları’nın, “halklarımızın günlük yaşamlarının kalitesini artıracak somut neticeler
sağlayacak olan çevre koruma, ticaret, ulaştırma, turizm, enerji, telekomünikasyon, bilim
ve teknoloji gibi öncelikli ortak ilgi alanlarında işbirliğinin artırılması ve terörizmle ve
organize suçun her şekli ile mücadele edilmesi” hususunu vurgulamakta olduğu 25
Haziran 2007 tarihli Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü On Beşinci Kuruluş
Yıldönümü Zirvesi Beyannamesi’ni hatırlatmaktadır.
3. KEİPA ayrıca, 26 Mart 2006 tarihinde Bükreş’te kabul edilen, “daha ileri işbirliğine
yönelik çerçevenin güçlendirilmesinin ve özellikle organize şekillerdeki suçla, ve aynı
zamanda yolsuzluk ve terörizm ile mücadele için koordineli ve etkili faaliyetlerin
geliştirilmesinin” önemini vurgulayan ve “organize suç, yolsuzluk ve terörizme karşı
savaşta işbirliğine ve bu hususta da uluslararası ve bölgesel düzeyde uzman kuruluşlarla
işbirliğini artırmaya hazır olunduğunu ifade eden Organize Suç, Yolsuzluk ve Terörizm’e
karşı Mücadelede İşbirliğinin Güçlendirilmesi hakkındaki Karadeniz Ekonomik İşbirliği
(KEİ) Örgütü Üye Devletleri İçişleri/Asayiş Bakanları Ortak Beyannamesini
hatırlatmaktadır.
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Raportör: Sayın Michael Yemelianov, Komisyon Başkanı – Rusya.
23 Mayıs 2012 tarihli Asamble Müzakeresi (bkz Doc.: GA38/LC38/REP/11, Hukuki ve Siyasi
İşler Komisyonunun 14 Eylül 2011 tarihinde Burgaz’da görüşülen KEİ Ülkeleri arasında
Organize Suçla Mücadele Konusundaki Anlaşmaların Uygulanması hakkındaki Raporu; Raportör:
Sayın Stoyan Gyuzelev, Komisyon Üyesi, Bulgaristan).
Müzakere Metni, Otuz Dokuzuncu Genel Kurul tarafından 23 Mayıs 2012 tarihinde Erivan’da
kabul edilmiştir.
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4. KEİPA organize suçların, insan güvenliği açısından, toplumların sosyal, ekonomik, siyasi
ve kültürel gelişimini engelleyen çok önemli bir tehdit oluşturduğunun bilincindedir. Çok
yönlü bir fenomendir ve aynı zamanda sayısız neticeler doğurmaktadır.
5. KEİPA, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devlet Hükümetleri arasındaki, Suçla,
özellikle de Organize Şekilleri ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının (Kerkyre,
Yunanistan, 2 Ekim 1998) ve iki ek protokolün – Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı
Devlet Hükümetleri arasındaki, Suçla, özellikle de Organize Şekilleri ile Mücadelede
İşbirliği Anlaşmasına Ek Protokol (Kiev, 15 Mart 2002) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Katılımcı Devlet Hükümetleri arasında, Suçla, özellikle de organize şekilleri ile
Mücadelede İşbirliği Anlaşmasına, terörizmle mücadele konusundaki Ek Protokol (Atina,
3 Aralık 2004)’ün uygulanmasını memnuniyetle karşılamaktadır.
6. KEİPA, KEİ Suçla Mücadelede İşbirliği Çalışma Grubunun faaliyetlerini, KEİ Suçla
Mücadelede İşbirliği Eylem Planının hazırlanmasında, KEİ İrtibat Görevlileri Ağı’nın
oluşturulmasında ve insan kaçakçılığı ve göç yönetimi konusundaki çok taraflı projelerin
başlatılmasındaki rolünden dolayı çok olumlu değerlendirmektedir.
7. KEİPA, KEİPA Üyesi Ülkeler arasında Organize Suçla Mücadele konusunda İşbirliği
hakkındaki 15/1996 sayılı Tavsiye Kararını; Organize Suç ve Terörizm konusunda
Karadeniz Sözleşmesinin Temel İlkeleri hakkındaki 17/1996 tarihli Tavsiye Kararını ve
Emniyet, Gümrük ve Göç Yetkilileri arası İşbirliği Yasal Çerçevesi hakkındaki 43/2000
sayılı Tavsiye Kararını hatırlatmakta olup siyasi ve harekat düzeyinde bölgesel işbirliğini
artırarak organize suçla mücadele etme taahhüdünü bir kez daha doğrulamaktadır.
8. KEİPA organize suçla mücadelede artan uluslararası işbirliğini desteklemekte olup
Birleşmiş Milletler Sınır aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesinin, sınır aşan
organize suçla mücadelede uluslararası işbirliği için etkili bir araç ve gerekli yasal
çerçeveyi oluşturduğuna güçlü bir şekilde inanmaktadır.
9. Yukarıda yazılanlar ışığında Asamble KEİ Üyesi Ülkelerin Parlamentolarına ve
Hükümetlerine:
i. organize suçu önleme ve bununla mücadelede ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi
geliştirmek amacıyla parlamentolar arası bölgesel ve uluslararası işbirliğini
güçlendirmede ulusal parlamentoların desteğini seferber etmeleri;
ii. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devlet Hükümetleri arasındaki, Suçla,
özellikle de Organize Şekilleri ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının ve
Protokollerinin etkin şekilde uygulanmasına yönelik yasama adımlarını
tamamlamak için her çabayı sarf etmeleri;
iii. gereken durumlarda Birleşmiş Milletler Sınır aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele
Sözleşmesini ve Protokollerini imzalayarak, onaylayarak ve uygulayarak karşılıklı
hukuki yardım ve adli işbirliğine olanak sağlamaları;
iv. ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve protokoller imzalayarak ve uygulayarak organize
suçla mücadelede tüm işbirliği şekillerinin ve yöntemlerinin etkin kullanımını
sağlamaları;
v. imzalanan mutabakat muhtıralarına dayalı olarak adli makamlarla emniyet teşkilatı
arasında direkt işbirliğini güçlendirmeye destek sağlamaları;
66

vi. anlaşmalar imzalamak suretiyle ve uluslararası normlar ve standartlara uygun ulusal
mevzuatın benimsenmesini güçlü bir şekilde teşvik ederek organize suçla
mücadelede bölgesel işbirliğini teşvik etmeleri;
vii. uluslararası standartlara uygun elle tutulur sonuçlar elde etme çabalarını artırmak
için mevcut olan mekanizmaları bölgeye çekerek organize suçla mücadele
konusunda bölgesel işbirliğini artırmaları;
viii. gereken durumlarda emniyet teşkilatını güçlendirmek ve organize suçla mücadelede
görev alan ulusal kuruluşların etkili işleyişini ve karşılıklı işbirliğini teşvik etmek
için uygun tedbirler almaları;
ix. organize suç konularında ve bu gibi eylemlerin toplumlar üzerindeki negatif etkileri
konusunda emniyet teşkilatı personeli ve aynı zamanda adli makam personeli için
eğitim kurslarının düzenlenmesine olanak sağlamaları;
x. Karadeniz bölgesinde organize suçla mücadele etmek için oluşturulan politikalar ve
alınan tedbirler konusunda halkı bilinçlendirmek ve sivil toplumu bilgilendirmek ve
bu politikalar için halk desteği sağlamak için gerekli adımları atmaları;
xi. terörizm ve diğer ilişkili suçların önlenmesi ve bunlarla mücadele ile ilgili ulusal
mevzuat ve aynı zamanda bunun uygulanmasının takibi konusunda bilgi alışverişini
artırmaları;
xii. organize suçla mücadele için ülkeler, iş dünyası ve sivil toplum arasında ortaklığı
teşvik etmek üzere ilgili bakanlıkların denetimi altında uzman ulusal kuruluşlar
arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamaları;
xiii. KEİ Suçla Mücadelede İşbirliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan KEİ Suçla
Mücadelede İşbirliği Eylem Planı’nın uygulanması konusunda gerekli desteği
sağlamaları
tavsiyesinde bulunmaktadır.
10. Asamble, KEİ Dış İşleri Bakanlar Konseyini bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye
çağırmaktadır.
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