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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin Yirmi Beşinci Yıl
Dönümü Zirvesi Vesilesiyle KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Başkanları
ORTAK BİLDİRİSİ*
16 Mayıs 2018, İstanbul
Arnavutluk Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan
Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya,
Rusya Federasyonu, Sırbistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna
parlamentoları liderleri olan bizler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter
Asamblesi’nin (KEİPA) Kuruluşunun Yirmi Beşinci Yıl Dönümü vesilesiyle, 16 Mayıs
2018 tarihinde, İstanbul’da bir araya geldik ve aşağıdaki hususları beyan ediyoruz;
1. KEİ üyesi devletlerin parlamentolarının KEİPA’nın 25 yıl evvelki kuruluşunda
kullanılan güçlü siyasi iradeleri ve üstün destekleri, iyi komşuluğun paylaşılan
menfaatlerine dayanarak ve Karadeniz Bölgesindeki insanların faydası için
pekiştirilmeye devam etmektedir.
2. Asamble’nin mevcudiyeti boyunca biriktirilen olumlu tecrübeleri son derece takdir
ediyor ve KEİPA Kuruluş Deklarasyonu’nda (1993) ve işbirliğimizin arttırıldığı,
etkileşimin derinleştiği ve dostça bağların idame edildiği temele dayalı mütakip yasal
evraklarda kabul gören ruha ve ilkelere tam taahütümüzü teyid ediyoruz.
Deklarasyon’da yeralan ilkeler, günümüzde, uygunluğunu korumakta olup, bizler bu
ilkelere tam bağlılığımızı bildiriyoruz.
3. Günümüzde, geniş Karadeniz Bölgesindeki insanların bugününün ve geleceklerinin
kendilerinin beklentilerini ve gayelerini karşılamalarını sağlamak için elimizden
gelenin en iyisini yapma adına müstesna bir sorumluluğumuz bulunmaktadır.
Karadeniz Bölgesi, bir barış, refah ve istikrar bölgesi olma yönündeki büyük
potansiyeliyle, dünyada önemli bir bölge konumundadır. Esnek uzlaşmaların
bulunması ve ortak menfaatlerin belirlenmesi çabaları, her zaman “KEİPA Ruhu”nun
temelidir. Karadeniz, insanları ve ülkeleri ayırmaktan ziyade birleştiren ve birbirlerine
daha da yakınlaştıran bir semboldür.
-----------------

* 16 Mayıs 2018 tarihinde , İstanbul’da, oy birliğiyle kabul edilmiştir.
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4. Bölgedeki tüm insanlar için, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, barışı, işbirliğini ve
ekonomik refahı sağlamaya daha etkin bir şekilde müdahil olma adına Bölgedeki
karşılıklı işbirliğinin daha da kalkınması ve faaliyetlerin daha çok koordinasyonu için
kapsamlı yardım sağlamaya devam etme isteğimizi bildiriyoruz.
5. Dünyada önemli ve hızlı değişikliklerin vukubulmakta olduğunu ve
çözümlenmelerinde karşılıklı çaba ve işbirliği gerektiren bir çok karmaşık meselenin
bulunduğunu tanımaktayız. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin önemini
ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yanı sıra 2015 Yılında BM Genel
Kurulu’nda kabul edilen hedeflere ulaşma ihtiyacını teyid ediyoruz. Asamble’nin
gündemi geniş ve çeşitlidir. Bölge için mevcut meseleler hususunda 160’ın üzerinde
Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Tüm parlamentoları, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin ve bölgemizdeki ilgili hedeflerin yerine getirilmesine yardımcı olacak
bu ve gelecekteki Tavsiye Kararlarını müştereken uygulamak adına ileri adımları
atmaya davet ediyoruz.
6. Hükümetler arası (KEİ Örgütü), finansal (Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası), iş
camiası (KEİ İş Konseyi), akademik (Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi)
seviyelerdeki KEİ ailesi kurumları arasında ve KEİ gözlemcilerinin ve sektörel diyalog
ortaklarının katılımıyla tesis edilen çok yönlü, uygulamalı ve sonuç odaklı süregelen
işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz. KEİ sürecinin tüm katılımcıları arasındaki
diyalogun ve koordinasyonun desteklenmesinin ortak refah için uyumlu bir ortamın
inşasına katkı sağladığına inanıyoruz.
7. KEİPA’nın amacı, uluslararası alandaki önemli bölgesel teşkilatlardan birisi olmaktır.
Bölgesel ve uluslararası parlamenter yapılarla artan münasebetleri memnuniyetle
karşılıyor ve bunun Asamble’nin çalışmalarına ilave bir arttırıcı kuvvet sağlayacağına
kanaat getiriyoruz.
8. Bölgedeki ülkeler arasındaki etkileşimin, işbirliği ilkelerinin desteklenmesinin Avrupa
ve ayrıca küresel sürecinin hayati bir unsuru olmasıyla, onur duymaktayız. Karadeniz
bölgesinin
en değerli varlığı bu bölgede yaşayan değişik kültürlerdeki ve
geleneklerdeki insanlardır. Bu sebeple, Bölgenin insanlarının ve ülkelerinin faydası
için Bölgedeki barışı ve istikrarı kuvvetlendirmek adına her türlü çabayı sarfetmek
elzemdir.
9. KEİPA Yirmi Beşinci Yıldönümü Zirvesi’nin Asamble’nin kurulduğu İstanbul
Şehri’ndeki başarılı organizasyonu ve bizler için gösterilen geleneksel misafirperverlik
için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en samimi minnettarlığımızı sunuyoruz.
-------------------------

Evrakın Kabulü sırasında, Türkiye Cumhuriyeti özel görüş ifade etmiştir. (Ektedir)
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Görüşü
Türkiye Cumhuriyeti, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi bir üyesi
olarak, Ortadoğu’da sürdürülebilir, kalıcı ve adil barışın tesisine yönelik taahhüdünü
vurgulamaktadır. Türkiye, barışın ancak Doğu Kudüs’ün Filistin'in başkenti olacak şekilde,
1967 sınırları temelinde, uluslararası meşru kararlara bağlı, iki devletli çözümün hayata
geçirilmesiyle sağlanabileceğine inanmakta ve uluslararası hukuka ve yerleşik
parametreler hilafına Filistin topraklarında atılan tek taraflı adımların barış zeminini
derinden tahrip edeceğini düşünmektedir. Türkiye, İsrail’in, barışçıl protesto gösterilerine
katılan masum Filistinli sivillere yönelik orantısız güç kullanımı sonucunda
gerçekleştirdiği katliamı şiddetle kınamakta ve bölgede itidal çağrısında bulunmaktadır.
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