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1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri olarak 29 Kasım
2017'de, 50. KEİPA Genel Kurulu vesilesiyle Kiev'de bir araya gelerek, bu Deklarasyonla
KEİPA'nın 26 Şubat 2018'de kutlanacak olan 25. yıldönümünü hep birlikte memnuniyetle
karşılamaktayız.

2.

KEİPA'nın 1993'teki kuruluşu bölgedeki parlamentolar arası işbirliği için yeni bir dönem
açmıştır. Bölge halklarına, 25 yıl önce, KEİ çerçevesinde, önemli ticaret, ulaşım ve enerji
hatlarındaki statejik konumlu geniş Karadeniz Bölgesindeki müşterek geleceğin değişimi ve
inşası için harekete geçme fırsatı verilmiştir.

3.

KEİPA'nın, İstanbul Zirve Deklarasyonu’nun (1992), Boğaziçi Bildirisi’nin (1992) ve
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kuruluş Deklarasyonu’nun (1993)
ortak hedeflerini ve ilkelerini yerine getirme amacıyla, bölgedeki işbirliğini geliştirmek üzere
güncel konuları müzakere eden önemli ve etkili bir bölgesel parlamenter platform haline
geldiğini kaydetmekten memnuniyet duyuyoruz.

4.

KEİ'nin bölgede daha yakın ekonomik işbirliğini geliştirme yönündeki faaliyetleri için tam
desteğimizi beyan ediyor ve bu bağlamda 22 Mayıs 2017'de KEİ Örgütü Devlet ve Hükümet
Başkanlarınca Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Yirmi Beşinci Yıldönümü vesilesiyle kabul
edilen İstanbul Zirvesi Deklarasyonunu ve 5 Temmuz 2017'de İstanbul'da tertiplenen 49.
KEİPA Genel Kurulunda kabul edilen Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Yirmi Beşinci
Yıldönümüne ilişkin KEİPA Deklarasyonunu benimsiyoruz.

5.

KEİPA, ekonomik büyüme ve ortak refah hedeflerine ulaşmak için, eşitlik, karşılıklı saygı,
açıklık, esneklik, pragmatizm ve uzlaşma gibi evrensel ilkelere dayalı bir parlamenter
diplomasi ruhunu muhafaza etmiştir.

6.

KEİPA, 25 yıllık varlığı boyunca bölgesel işbirliğinin öncelikli hedeflerinin ve görevlerinin
yerine getirilmesinde önemli çalışmaları yerine getirmiştir: ulusal hukukların
uyumlaştırılması ve yasama deneyimlerinin paylaşılması; milli, bölgesel ve küresel düzeyde
belirlenen hedefleri ve ölçülebilir sonuçları daha iyi elde etmek gayesiyle belirli alanlardaki
uluslararası ve ulusal hukuk ilkelerinin, kurallarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması.
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7.

KEİPA; yerel yönetimler, kamu televizyon ve radyo yayıncıları ve anayasa mahkemeleri
yanı sıra çocuk ve gençlik festivalleri düzeylerindeki işbirliği çerçevesinde daha ileri
seviyede bir bölgesel uyum için KEİ sürecine yeni katılımcıları dahil etmek adına bir çok
önemli girişimde bulunmuştur.

8.

Asamble, KEİ'nin faaliyetlerine parlamenter destek sağlama ihtiyacı farkındalığıyla
bölgedeki işbirliğinin neredeyse tüm boyutlarıyla ilgili olan 160 kadar Tavsiye Kararını
değerlendirmiştir. KEİPA’nın Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu,
Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu ve Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Asamble
tarafından onaylanan Tavsiye Kararlarının tam anlamıyla uygulanabilmesi adına gereken
önlemleri almaya özel önem vermektedir.

9.

Ulusal delegasyonların adanmışlıkları ve ortak hedeflere ulaşılması yönündeki yapıcı
yaklaşımları, Asamblenin faaliyetlerine son derece büyük katkı vermelerini sağlamaktadır.
Gelecekte bu çabaların daha da artmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla önemli problemleri
çözmek ve bölgedeki başlıca zorlukların üstesinden gelmek adına işbirliğinin ve
koordinasyonun genişletilmesinin sağlanması için parlamentoların yeni itici güçler
geliştirmesi elzemdir.

10.

KEİPA Uluslararası Sekretaryasının bölgesel ekonomik işbirliğini pekiştirmek ve geliştirmek
gayesiyle Genel Kurulun karar ve tavsiyeleriyle kabul gören görevlerin ve önceliklerin
uygulanmasında katma değerli uzman desteğini sağlamadaki önemli rolünü vurguluyoruz.

11.

Diğer bölgesel ve uluslararası kurumlarla, söz konusu yapıların görev tanımları çerçevesinde
daha etkin bir ortaklık yapısını hayata geçirebilmek adına, sinerjiyi ve tamamlayıcılığı
güçlendirme yollarını aramamız şarttır. Bu yöndeki çabalar mevcut sorunlara daha etkili
çözümler bulmaya ve bölgedeki daha büyük çok taraflı işbirliğine yönelik yolu açacaktır.
Uluslararası parlamenter asamblelerle mevcut işbirliğini daha da genişletme ve diğer
uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla yeni ilişkiler kurma yönündeki ilgimizi vurguluyoruz.

12.

İşbirliğinin 25 yılı içerisinde önemli bir mesafe kat ettik. Bu yol kolay olmamıştır. Bu yolda
bir çok fedakarlık gösterilmiştir ve işbirliğimizi nitelikli bir yeni seviyeye ulaştırmak adına
ileri adımlar atmada tam olarak kararlıyız. Bugün, geçmişteki başarıların olumlu sonuçlarını
daha da artırabilmek ve her düzeyde görüş ve fikirleri daha geniş bir kapsamda paylaşarak
ekonomik işbirliği programlarını tamamlamak için daha çok kararlılığa ve adanmışlığa
ihtiyacımız vardır.

13.

KEİPA ve KEİ Örgütü arasında daha üretken ve yakın bir işbirliğinin bölgedeki
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada ve refahı artırmada bir öncelik olduğunun farkındayız.
Üye devletlerin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak adına işbirliğimizi gerektiği gibi
gözden geçirmek ve tekrar ele almak ve yeni yöntemlerin gelişmini müzakere etmek
gerekmektedir.

14.

KEİPA, kamuoyunun karar alma süreçlerine daha geniş kapsamlı katılımını sağlamak
amacıyla KEİ İş Konseyi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Karadeniz
Çalışmaları Merkezi ile sağlanan daha geniş koordinasyonun önemini vurgulamaktadır.
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15.

KEİPA gözlemcilerinin ve ortaklarının Asamblenin çalışmalarındaki değerli katkıların,
çeşitli parlamenter asamblelerle yakın işbirliğinin ve Karadeniz işbirliğinin yeni paydaşların
dahil edilmesiyle genişletilmesini hedefleyen KEİPA özel temsilcileri tarafından yürütülen
girişimlerin öneminin altını çiziyoruz. Hızla çoğalan küresel ve bölgesel ekonomik işbirliği
kurumlarının olduğu bir dünyada hedeflere ulaşmak ve küresel ekonomik süreçlere ayak
uydurmaya devam edebilmek için yeni ve yaratıcı yollar arayışında olmak gerekmektedir.

16.

Sivil toplumu demokrasiyi geliştirmede ve bölgede sosyal birleşimi güçlendirmede daha
aktif bir rol oynamaya dahil etme niyetindeyiz. Benzer biçimde, özel sektörün temsilcilerinin
de bu sürece aktif katılımını hoş görüyoruz ve daha yakın ve geniş kapsamlı bir etkileşim
kurulmasında kararlılıyız.

17.

KEİPA çok çeşitli konularda iş dünyası ile sürdürülebilir bir işbirliği mekanizması
oluşturmuş olup, ekonomik işbirliğini genişletmedeki ve KEİ Ekonomi Gündeminin
ilerletilmesindeki rollerini tamamiyle takdir etmektedir.

18.

Her bir üyenin kendine has koşullarına uygun olan kalkınma yolunda ilerlemeye kararlıyız.
Açıklıkların giderilmesi ve pratik işbirliği ve karşılıklı yardım yoluyla müşterek hedeflere
ulaşılması adına politika koordinasyonunun ve tecrübelerin teatisinin genişletimesi
gerekmektedir.

19.

Ekonomide büyüme ve halklar arasında daha büyük ölçüde anlayışı teşvik etmede
parlamenter katkıların dostluk ve karşılıklı anlayışın temelini oluşturarak ortak sorunlara
etkin bir yanıt vermenin yolunu açacağını tanımaktayız.

20.

Ekonomik ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma sürekli barış ve güvenlik gerektiren istikrara
dayanır. Bu bağlamda üye devletleri ve bölgesel ekonomik işbirliğinin tüm paydaşlarını,
diyalogu barışın tesisinin bir yolu olarak geliştirmek adına, barışı ve güvenliği güvence altına
almadaki çabalarını yoğunlaştırmaları için teşvik ediyoruz.

21.

Bölgesel ve küresel seviyelerdeki barışı, istikrarı ve işbirliğini zayıflatan, sosyal istikrarı
etkileyen ve üye devletlerin ekonomik kalkınmasına engel olan KEİ bölgesinde devam
etmekte olan ihtilaflardan derin kaygı duymaktayız. Bu ihtilafların, KEİ üye devletlerinin
toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine tamamıyla saygı duyulması temelinde
çözümlenmesi gerektiğine inanıyor ve BM, AGİT, AKPM ve AP gibi uluslararası
teşkilatlarca yasadışı ilhak edilmiş olarak tanınan KEİ devletlerinin topraklarının yeniden
bütünleştirilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini bildiriyoruz.

22.

Örgütsel ve kurumsal kapasitesini geliştirme gayesiyle KEİPA'nın reformuna yönelik
desteğimizi yineliyoruz. Karadeniz Bölgesi, günümüzde, bölgedeki ekonomik ve ticari
işbirliğini derinleştirmeye yönelik olarak çaba sarf etmekteyken, Parlamenter Asamble
bölgesel ve uluslararası kurumlarla temas ve işbirliğinin etkin bir biçimde geliştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla uluslararası ortamda oynadığı rolü somut bir biçimde artırmaya
karar vermiştir.
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23.

Bu bağlamda, Haziran 2015'te, “bölgesel parlamenter örgütlerin artan siyasi öneminin ve
KEİPA'nın parlamentolar arası etkin bir diyalog platformu olarak sahip olduğu potansiyeli
tam manasıyla açığa çıkarma ihtiyacının, KEİPA'nın statüsünün güçlendirilmesini ve
KEİPA’nın uluslararası bir parlamenter örgüte dönüştürülmesini gerektirdiği" ifadesine yer
veren KEİPA'nın Statüsünün Güçlendirilmesi Deklarasyonu kabul edilmiştir.

24. Bugün başarılarımızı kutlarken gelecekteki çalışmaları da öngörmeliyiz. Karşılıklı güvene ve

uluslararası hukukun kabul gören evrensel değerlerine dayanan gelecekteki işbirliğini
desteklemek adına Asamblenin parlamentolar arası bir forum olarak görünüşünü
kuvvetlendirmeye tam olarak kararlıyız.

25. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin geniş Karadeniz Bölgesinde barışı,
refahı ve istikrarı teminat altına almaya yönelik bölgesel yapılanmayı güçlendirmek için
desteğini sürdüreceğini ilan ediyoruz. Bölgedeki etnik, kültürel ve dini farklılıklara rağmen
ortak değerler ve gelenekler yoluyla biraradayız. Bundan gurur duyuyor, ve barışı, uyumu ve
kültürler ile inançlar arası diyalogu güçlendirmenin bölge genelinde ortak
sorumluluklarımıza katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu amaçla hem bugünkü hem de
gelecekteki kuşakların çıkarları açısından dostluk ve uluslararası anlayış ruhu içerisinde ortak
adımlar atmaya hazırız.
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