
 

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (KEİ) 

BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION 

 

Kuruluş 

Tarihi 
25 Haziran 1992  

Merkez İstanbul, TÜRKİYE 

Amaçları 

 Dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla hareket etmek ve üye ülkeler 

arasında karşılıklı saygıyı, güveni, diyaloğu ve işbirliğini artırmak 

 Uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri temelinde ikili ve çok taraflı 

işbirliğini daha fazla geliştirmek ve çeşitlendirmek 

 İş ortamını iyileştirmek ve doğrudan ekonomik işbirliği sürecine dahil 

işletmelerin ve şirketlerin bireysel ve kolektif girişimlerini teşvik 

etmek 

 Ekonomik işbirliğini, üye devletlerin uluslararası örgütlere ya da 

kuruluşlara tam veya diğer nitelikteki üyeliklerinden kaynaklanan 

uluslararası yükümlülükleriyle çelişmeyecek ve üçüncü ülkelerle 

ilişkilerini geliştirmelerini engellemeyecek tarzda geliştirmek 

 Üye ülkeler ile ilgili özel ekonomik koşulların ve çıkarların göz 

önünde bulundurmak 

 Diğer ilgili devletlerin, uluslararası ekonomik ve mali kurumların yanı 

sıra işletmelerin ve şirketlerin ekonomik işbirliğinin KEİ sürecinde 

katılımlarını daha fazla teşvik etmek 

Üyeler 

12 Üye; 

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, 

Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan 



 

 

 

 

 

 

Genel 

Direktör 
Michael B. CHRISTIDES (Yunanistan) ( 1 Temmuz 2015’ten beri) 

Dönem 

Başkanı Ülke 
Sırbistan (Temmuz-Aralık 2016), Türkiye (Ocak-Haziran 2017) 

Resmi Dili 

KEİ dokümanlarının resmi dili İngilizcedir.  

KEİ toplantılarının resmi dilleri İngilizce ve Rusçadır.  

Türkiye ile 

İlişkileri 

Türkiye, bölgede işbirliği olanaklarının değerlendirildiği bölgenin en 

kapsayıcı ve tam teşekküllü ekonomik kuruluşu olan KEİ’nin kuruluşunda 

aktif rol almış olup, o zamandan beri faaliyetlerine aktif katılım sağlamakta 

ve Sekretaryasına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, uluslararası toplumun 

Karadeniz’e artan ilgisinden istifadeyle, KEİ çerçevesinde somut işbirliği 

projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmakta ve Örgütün etkinliğinin daha 

da arttırılması için yoğun çaba sarf etmektedir. 

Güncel 

Gelişmeler 

Türkiye, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 6 aylık bir dönem için KEİ Dönem 

Başkanlığını üstlenecektir. Bu süre zarfında, KEİ’nin 25. Kuruluş Yıldönümü 

sebebiyle Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde bir Liderler Zirvesi ve 

çeşitli düzeylerde toplantılar gerçekleştirilecektir. 

Bu kapsamda, Bakanlığımız, Tarım alanının KEİ gündeminde öncelikli bir 

alan haline getirilmesini sağlamak amacıyla 2017 yılının Mayıs ayında bir 

KEİ Tarım Bakanları Toplantısı düzenleyecektir. 

Bu hedef doğrultusunda çeşitli düzeylerde hazırlık toplantıları düzenlenecek 

olmasının yanı sıra 2017 yılının başından 2018 yılının sonuna kadar “Tarım 

ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü” görevini 

üstlenmemiz hasebiyle teknik içerikli toplantıların da gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. 



KEİ NEDİR? 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), üye ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel 

ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve Karadeniz bölgesinin bir barış, istikrar ve refah 

bölgesi haline getirilmesi amacıyla, Türkiye'nin önderliğinde başlatılan bir işbirliği modelidir.  

25 Haziran 1992 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan yedi yıl sonra KEİ Şartı’nın kabul 

edilmesiyle birlikte uluslararası tüzel kişilik kazanmış ve organları kurulmuştur.  

Örgüt kuruluşunda özel sektör merkezli olması amaçlanmış, fakat her ne kadar idari yönden 

büyük bir teşkilatlanmaya gidilmese de daha çok devletlerin öncülüğünde yürüyen ekonomik 

bir işbirliği örgütü halini almıştır.  

Ülkemiz, bölgede işbirliği olanaklarının değerlendirildiği bölgenin en kapsayıcı ve tam 

teşekküllü ekonomik kuruluşu olan KEİ’nin kuruluşunda aktif rol almış olup, o zamandan beri 

faaliyetlerine aktif katılım sağlamakta ve Sekretaryasına ev sahipliği yapmaktadır.  

İki kıtada faaliyet gösteren KEİ, Karadeniz Kıyı Devletleri, Kafkasya ve Balkanları içine alan 

yaklaşık 20 milyon km
2
 alanda faaliyet göstermektedir. Yıllık 300 milyar $’ı aşkın dış ticaret 

hacmi ile 350 milyon nüfusu temsil etmektedir. Basra Körfezi’nden sonra KEİ, zengin 

mineral ve metal rezervlerinin yanı sıra en geniş doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip 

bulunmaktadır. KEİ, Avrupa’nın ana ulaşım ağı ve enerji transfer ağında önem 

kazanmaktadır. 

Tarım ve tarımsal sanayi, bankacılık ve finansman, organize suçla mücadele, kültür, gümrükle 

ilgili konular, eğitim, acil durum yardımı, enerji, çevrenin korunması, istatistiksel verilerin ve 

bilgilerin değişimi, sağlık hizmetleri ve eczacılık, bilgi ve iletişim teknolojileri, kurumsal 

yenilenme ve iyi yönetişim, bilim ve teknoloji, kobiler, turizm, ticaret ve ekonomik kalkınma 

ve taşımacılık örgütün işbirliği alanlarıdır. 


