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DEKLARASYONU∗

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) çeyrek asır önce gerçekleşen kuruluşu,
üye devletler tarafından Karadeniz bölgesinin artan önemi bağlamında günümüzde güncel
olarak kalan çağdaş zorluklara bir karşılık olarak Karadeniz Bölgesinde çok yönlü
işbirliği sürecini başlatan önemli bir olaydı. Üye devletlerin, vatandaşlarının mutluluk ve
refah düzeyini arttırmaya yönelik ortak isteği, ekonomik, enerji, ulaşım, sosyal, kültürel
ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunmaktadır.
BM Şartında ve Helsinki Nihai Senedinde benimsenen, bu bağlamda özellikle
egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve üye devletlerin sınırların ihlal edilemezliğine saygı
hususlarındaki, uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine tamamıyla bağlı kalma
ihtiyacını tanıyoruz.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeleri olarak bizler, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün son 25 yıldaki faaliyetlerinin büyük önemini vurguluyor
ve 1992 İstanbul Zirvesi Deklarasyonu ve Boğaziçi Bildirisi’nde ortaya konulan ortak
fikir ve ilkelerin hayata geçirilmesi bağlamında Asamblenin potansiyelini kullanarak bu
sürecin güçlenmesini destekliyoruz.
KEİ, yıllar içinde, uluslararası bağlamda önemli bir rol oynamış ve uluslararası
toplumdan destek alarak, karşılıklı güven üzerine inşa edilmiş çok yönlü hükümetler arası
işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur.
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5 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’daki 49. Genel Kurulda kabul edilmiştir
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Örgüt, "KEİ Ekonomik Gündemi: Güçlendirilmiş Ortaklığa Doğru" Belgesini kabul
ederek, bölgenin geleceği konusundaki vizyonunu ilan etmiş ve bölgesel işbirliği için bir
strateji belirlemiştir. Bu bağlamda, KEİ çerçevesinde geliştirilen müşterek karşılıklı yarar
sağlayan projelerin etkin bir şekilde uygulanması adına yasal çerçeveyi güçlendirmek
gerekmektedir.
KEİ Dönem Başkanlığını yürüten ülkeler tarafından yıllar içinde başlatılan yeni
girişimlerin desteklenmesi; bölgedeki işbirliği verimliliğini artırmak ve barışı, iyi
komşuluk ilişkilerini ve kalkınmayı yükseltmek amacıyla sürdürülebilir işbirliğinin ve
karşılıklı fayda sağlayan menfaatlerin teşvikinin bir kanıtıdır.
Asamble, son yıllarda, KEİ sürecini güçlendirme amacıyla yatırım, yeni teknolojiler,
ulaşım, küçük ve orta ölçekli iş geliştirme, istihdam, iklim değişikliği, terörizm,
yolsuzluk, sivil toplum, yerel yönetim rolü, mülteci sorunları, eğitim, sağlık ve kamu
yönetiminin geliştirilmesi gibi sosyo-ekonomik kalkınmanın ve entegrasyonun temel
yönlerine odaklanmıştır. KEİPA'nın; yerel yetkililer, kamu televizyonu ve radyo
yayıncılık şirketleri ve anayasa mahkemeleri düzeyindeki işbirliği çerçevesinde yeni
aktörleri KEİ sürecine dahil etme çabaları, daha büyük bir bölgesel bütünlüğe katkıda
bulunmuştur. KEİ Ülkeleri Çocuk ve Gençlik Festivalleri girişimi, bölgedeki gençler
arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmiştir.
Yeni tehditlerle ve zorluklarla karmaşık bir bölgesel ve uluslararası süreç, karşılıklı
dostluğa ve egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve üye devletlerin sınırlarının ihlal
edilemezliğine saygı duyulması geleneğine dayanan kararlı, kapsamlı ve eşgüdümlü
eylemleri gerektirmektedir. KEİ Parlamenter Asamblesi, parlamenter diplomasisinin,
yukarıdaki ilkeler temelinde, işbirliğinin, dostluğun ve karşılıklı anlayış ikliminin
güçlendirilmesine daha derin bir katılımı için adımlar atmaktadır.
Karadeniz bölgesinin bölgedeki ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek için yola
koyulduğu günümüzde, KEİ Parlamenter Asamblesi, Örgütün itibarının artırılmasına ve
bölgesel ve uluslararası örgütlerle temasların ve işbirliğinin güçlendirmesine daha etkin
bir şekilde katkıda bulunmak için uluslararası arenadaki rolünü nitel olarak artırmaya
karar vermiştir.
Bugün, yeterlilikleri, birikmiş tecrübe ve mevcut fırsatlarıyla KEİ, Parlamenter Asamble,
KEİ İş Konseyi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Karadeniz
Araştırmaları Merkezi arasındaki koordineli etkileşim, bölgesel işbirliği sürecinin
bütünlüğünü tamamlamak için son derece büyük önem taşımaktadır.
Asamble, KEİ Örgütü’nün 25. Yıldönümüne atıfla, parlamenter diplomasinin mevcut ve
yeni işbirliği alanlarını gerçekleştirmek adına dostluk ortamını ve karşılıklı anlayışı
güçlendirmedeki daha geniş katılımı istikametinde çalışmaya devam etme niyetini tasdik
etmektedir.

