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102/2008 SAYILI TAVSİYE KARARI1
“KEİ Üyesi Devletlerin Parlamentolarının Uluslararası Terörizm ile
Mücadeledeki Rolü”
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenterler Asamblesi, terör eylemlerinin dünyanın
her yerinde süregelen artışına dair derin endişelerini dile getirmektedir.
2. Parlamenterler Asamble, uluslararası, bölgesel ve milli barış, güvenlik ve istikrar için güncel
ve ciddi bir tehdit oluşturan uluslararası terörizme karşı gösterilecek küresel mücadelede
uluslararası toplum ile dayanışmasını ifade eder.
3. Parlamenterler Asamble, uluslararası terörizmin tek bir ülke tarafından tek başına
çözülemeyeceğini kabul etmektedir. Büyük veya küçük, güçlü veya zayıf, her bölgedeki her
devlet uluslararası terörizmin sonuçlarına açıktır. Dünyanın her yerindeki ülkelerin bir araya
gelmesi ve bu musibeti, küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde acilen ve kararlı bir biçimde
ele alması gerekmektedir.
4. KEİPA, parlamenterlerin, teröre karşı engellerin oluşturulmasında ve terör musibetine karşı
ortak davalarında içeride ve uluslararası alanda güçlü bir siyasi desteği harekete geçirmek
için parlamenter diplomasinin avantajlarını kullanmaktaki rollerini vurgulamaktadır. Bu
bağlamda Parlamenterler Asamble, ulusal parlamentoları ulusal mevzuatlarına gerekli
mücadele stratejilerini dahil etmeye ve kanunların yürürlüğe konulmasını ve terörle mücadele
politikalarının ve mekanizmalarının uygulanmasını uygun bir biçimde gözetmeye çağırdığı
KEİPA Üye Ülkeleri Arasında Organize Suçla Mücadelede İşbirliğine ilişkin 15/1996 sayılı
Tavsiye Kararı’nı ve Organize Suç ve Terörle Mücadelede Karadeniz Anlaşmasının Temel
Prensiplerine ilişkin 17/1996 sayılı Tavsiye Kararı’nı hatırlatmak ister.
5. Parlamenterler Asamble, istikrarsız siyasi ortamın, ekstremizmin ve ayrılıkçılığın, Karadeniz
bölgesinde uzayıp giden çözümlenmemiş anlaşmazlıkların, çok sayıda mültecilerin ve ciddi
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güvenlik sorunlarının bir potansiyel risk yaratabileceği endişesini paylaşmaktadır. Böyle bir
durum anlaşmazlıkların uluslararası hukukun ilkeleri ve normları çerçevesinde
çözümlenmesini gerektirir ve bu husus bölge için önceliğe sahiptir.
6. Parlamenterler Asamble, Birleşmiş Milletler’in ve bünyesindeki kurumların uluslararası
terörizm ve ekstremizm ile küresel mücadeledeki nihai rollerini kabul etmekte ve bu
maksatla, BM konvansiyonlarını ve protokollerini ve terörle mücadele alanında geniş
kapsamlı yasal bir çerçeveyi öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarını desteklemekte ve
2005 tarihli BM Dünya Zirvesi’nin sonuçlarını ve Birleşmiş Milletler Terörizm ile Küresel
Mücadele Stratejisi’nin 2006 yılında kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır.
7. Parlamenterler Asamble AB, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT ve bunların parlamenter boyutları
tarafından uluslararası mutabakatı derinleştirerek ve uluslararası terörle mücadele için
normatif çerçeveyi güçlendirerek uluslararası terörizm ile mücadelede gösterilen küresel
çabaların değerli katkılarını vurgulamaktadır.
8. Parlamenterler Asamble, KEİ üyesi devletler tarafından, bölgede terörizm ile mücadele için
işbirliğini geliştirmeye, demokratik kurumları birleştirmeye ve hukukun üstünlüğüne yönelik
gösterilmiş olunan ilerlemelerin farkındadır. Parlamenterler Asamble, bu bağlamda, KEİ
Suçla Mücadele Çalışma Grubu’nun çalışmalarından elde ettiği sonuçları memnuniyetle
karşılamaktadır.
9. Bu nedenlerle Asamble, KEİPA üyesi ülkelerin parlamentolarına ve hükümetlerine
aşağıdakileri yapmalarını tavsiye eder:
i.

Hükümetlerin uluslararası terörizm ile mücadele çabalarını desteklemek için ulusal
mevzuatlarını gözden geçirmelerini ve güçlendirmelerini;

ii.

Terörle mücadele için alınan her türlü tedbirlerin ülkelerin uluslararası kanunlar
altındaki yükümlülüklerine uygun olmasını sağlamalarını;

iii.

Terörle mücadele alanındaki uluslararası temel belgeleri gerektiğinde onaylamalarını
ve uygulamalarını;

iv.

Mevzuatların etkinliğini ve uluslararası terörizm ile mücadele ile ilgili diğer tedbirleri
değerlendirmek için parlamenter oturumlar düzenlemelerini;

v.

Kabul edilmiş terör ve organize suçla mücadele kanunlarının ve tedbirlerinin etkin bir
biçimde uygulanmasını sağlamalarını;

vi.

Ulusal terörle mücadele stratejilerinin uygulanması sürecinde her türlü engeli
tanımlamalarını ve uygun bir biçimde ele almalarını;

vii. Yoksulluğun yok edilmesi, az gelişmişlik, işsizlik, ayrımcılık ve marjinalleşme
meselelerini ele alarak, küreselleşmenin sosyal unsurunu güçlendirme sürecine aktif
olarak katılmalarını;
viii. Uzayıp giden çözümlenmemiş anlaşmazlıklarda uluslararası hukukun ilkelerine ve
normlarına dayalı barışçıl bir çözüme ulaşmak için ulusal ve uluslararası kapasiteleri en
iyi şekilde kullanmalarını;
ix.

İstihbarat birimleri ve kanunları yürürlüğe koyan makamlar arasında ilişkili ve
güvenilir verilerin paylaşımı için gerekli yasal çerçeveyi sağlamak için gerekli
tedbirleri almalarını;
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x.

Sınırları güvenceye alarak ve kanunların yürürlüğe konulması ve istihbarat için mevcut
desteği ve kaynakları artırarak, koruyucu tedbirlerin uygulanmasını sağlamalarını;

xi.

Terör musibetini yok etmek adına küresel işbirliğini daha da güçlendirmek için ulusal
ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesine katkıda bulunmalarını;

xii.

Ulusal ve dinsel nefretin kışkırtılmasına, yabancı düşmanlığı (ksenofobi), nefret ve
hoşgörüsüzlük propagandasına karşı gerekli önlemlerin alınması;

xiii. Karadenizin terörizmden arınmış bir bölge olarak ilan edilmesinin hedef olarak gösterilmesi;

xiv. Üye devletleri, terörle mücadelede uluslararası işbirliğini artırmak için kendi
kapasitelerini kullanmaya ve BM’nin Geniş Kapsamlı Uluslararası Terörizm
Sözleşmesi’nin kabul edilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik
etmelerini;
xv.

Türkiye tarafından KEİ bünyesinde sunulan, KEİ üyesi devletlerin ilgili birimleri için
özel bir terörle mücadele eğitiminin düzenlenmesine dair Öneri’yi değerlendirmelerini

10. Parlamenterler Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararı’nı dikkate
almaya davet eder.
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