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ASAMBLE DEKLARASYONU
1. Biz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, 27
Kasım 2012 tarihinde, KEİPA Kırkıncı Genel Kurulu vesilesiyle Azerbaycan
Cumhuriyeti'nde, Bakü'de toplanarak 26 Şubat 2013'te idrak edilecek olan
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Yirminci Kuruluş
Yıldönümünü onurla ve mutlulukla karşıladığımızı beyan ediyoruz.
2. İstanbul Zirve Bildirisi’nin, Boğaziçi Bildirisi'nin ve Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kuruluş Deklarasyonu'nun ortak hedeflerini ve
ilkelerini gerçekleştirmek maksadıyla, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)
konseptine olan inancımızı, bölgedeki iyi niyet ve yapıcı işbirliğini güçlendirme
kararlılığı temelinde, teyid ediyoruz.
3. Ekonomik, sosyal, kültürel veya insani nitelik arzeden uluslararası sorunların
çözümlenmesi ve aynı zamanda daha barışçıl, daha müreffeh ve adil bir dünyaya
ulaşılması yolunda ulusal parlamentolar arasında koordinasyonun sağlanması
amacıyla KEİ Bölgesi'nde parlamentolar arası işbirliğinin ve diyalogun
geliştirilmesini ileriye doğru destekleme kararlılığımızı tekrar ifade ediyoruz.
4. KEİ tarafından bölgede daha yakın ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi adına
yürütülen faaliyetlere olan tam desteğimizi beyan ediyor ve bu itibarla KEİ
devlet ve hükümet başkanları tarafından 26 Haziran 2012'de kabul edilen ve
KEİ’nin tüm faaliyetlerine sağlanan parlamenter katkının önemini vurgulayan
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Yirminci Yıldönümü Münasebetiyle İstanbul
Zirve Bildirisi’ni memnuniyetle karşılıyoruz.
5. KEİPA’nın geçtiğimiz 20 yıl boyunca, ülkelerimizin parlamenterleri arasında
verimli işbirliğini ve etkin iletişimi sağlayan bir organ olarak varlığının ve
faaliyetlerinin gerekliliğini ve yararlılığını tartışmasız bir şekilde ortaya
koyduğunu belirtiyoruz. Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz temel
gayenin, ülkeler arasında iyi komşuluk ilişkileri, samimiyet ve ortaklık
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çerçevesinde, bölgedeki bütünleşme sürecinin bölge halklarının biraraya
getirilmesine ve refahlarının sağlanmasına yönelik çabalara olumlu katkı
yapmaya devam ettirilmesinin sağlanması olduğuna inanıyoruz.
6. KEİPA faaliyetleri çerçevesinde, KEİ üyesi oniki devletin parlamenterleri
arasında halklarımızı ilgilendiren muhtelif konularda sürekli ve samimi
tartışmalar yapılmasını mümkün kılan istikrarlı bir işbirliği oluşturulmuştur.
7. KEİPA, yirmi yıldır ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerdeki arzu edilen
hedeflere ve ölçülebilen sonuçlara daha da ulaşılması amacıyla bölgesel
işbirliğinin öncelikli görevlerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, ulusal
yasaların uyumlaştırılmasında ve hukuki deneyimin paylaşılmasında ve belirli
alanlardaki uluslararası ve ulusal hukuk ilkelerinin, kurallarının ve
prosedürlerinin geliştirilerek uygulanmasında önemli işler başarmıştır.
8. KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu bünyesinde
KEİPA, gümrük mevzuatının geliştirilmesi; Karadenizin çevresel sağlığının ve
çevresel korunmasının desteklenmesi; bankacılık, ticaret ve iş sektörlerinin
gelişiminin kolaylaştırılması; ulaştırma alanındaki işbirliğinin artırılması;
turizmin geliştirilmesi; yatırımların teşvik edilmesi ve korunması; küçük ve orta
ölçekli işletmelerin geliştirilmesi; iletişimin geliştirilmesi; KEİ Bölgesi'nde
ekonomik bütünleşmenin genişletilmesi; yeni teknolojilerin rolü; Avrupa
Ekonomik Alanının şekillendirilmesi; insanların ve malların sınırlar ötesine
hareketinin kolaylaştırılması; ekonomik suçlarla mücadelenin hızlandırılması;
alternatif enerji kaynakları; balıkçıların beklentilerinin geliştirilmesi; enerji
alanında işbirliği; deniz taşımacılığının geliştirilmesi; su kaynaklarının yönetimi;
gıda güvenliği; genetiği değiştirilmiş organizmaların güvenli ve etkin kullanımı;
vergilendirme sisteminin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma
için kamu özel sektör işbirliğinin rolü gibi öncelikli alanlarda Tavsiye
Kararlarını kabul etmiştir.
9. Asamble, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu çerçevesinde yasaların
uyumlaştırılması; demokratik kurumların güçlendirilmesi; vize uygulamalarının
basitleştirilmesi; doğal afetlerin ve insan kaynaklı felaketlerin sonuçlarının
bertaraf edilmesi; organize suçlarla mücadele; dış ticaret rejimlerinin
uyumlaştırılması; çifte vergilendirme sorununa çözüm bulunması; insan
kaçakçılığıyla mücadele; ulaştırma sistemlerinin entegrasyonu; hukukun
üstünlüğünün ve siyasi istikrarın güçlendirilmesi; küreselleşme; iyi yönetişimin
geliştirilmesi; Ombudsman kurumunun kuvvetlendirilmesi; bölgesel işbirliğinin
güçlendirilmesinde yerel kurumların ve sivil toplumun rolü; küresel iklim
değişikliğinin ele alınması; uluslararası terörizmle mücadelede parlamentoların
rolü; doğal kaynakların akılcı yönetimi; sivil havacılığın düzenlenmesi; bilimsel
ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılmasına verilecek hukuki destekte
parlamentoların rolü; ve siber güvenliğin artırılması konulardaki temel Tavsiye
Kararlarını ele almış ve kabul etmiştir.
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10. Asamble, KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu çerçevesinde
Karadeniz Kültür, Eğitim, Bilim ve Bilişim Alanında İşbirliği
Konvansiyonu'nun onaylanması ve uygulanması; Karadeniz Havzası Tarihi
hakkında Ortak Araştırma Programı; kültürel mirasın korunması; eğitim
sisteminin geliştirilmesi; diplomaların karşılıklı tanınması ve yüksek eğitimde
reform; mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin hakları ve sosyal korunması;
gençlik işbirliği; akademik çevrelerin işbirliği; çocukların korunması; kamu
sağlığı alanında işbirliği; işbirliğinin desteklenmesinde kitlesel medyanın rolü;
bölgenin kalkınmasında kültürün rolü; yoksullukla mücadele; kültür turizmi
alanında işbirliği; kültürler arasında diyalogun artırılması; yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi; toplumsal uyumun teşvik edilmesi; ekolojik bilincin
şekillendirilmesi; kadınların şiddete karşı korunması; yaşam boyu öğrenim ve
sosyal güvenlik sistemlerinin ıslah edilmesi gibi önemli konulardaki Tavsiye
Kararları kabul etmiştir.
11. Gezegendeki iklim değişikliğiyle ilgili mevcut gelişmeler ve çevre güvenliği
alanındaki yeni sorunlar göz önünde bulundurulduğunda KEİPA’nın işbirliği
kapsamındaki önceliklerinden birinin Karadeniz Bölgesi'nde çevrenin
korunması olduğunu vurguluyoruz. KEİ üye devletlerinin gösterecekleri ortak
çaba, sadece bölgesel ölçekte değil ama aynı zamanda küresel düzeyde tehlike
arzeden çevre ve teknoloji felaketlerinin önlenmesine yönelik yegane etkili
tedbirdir.
12. Günümüz dünyasında halklarımızın kültürel gelenekleri daha dikkatli
incelenmeden, halklarımıza ve onların mirasına karşılıklı saygı gösterilmeden
ekonomi alanında karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğinin mümkün olmadığını
kabul ediyoruz. KEİPA, bölgenin tüm halklarının kültürel mirasının incelenmesi
ve uluslararası arenada desteklenmesi çağrısında bulunmaktadır. İyi eğitimli bir
genç nesilin KEİ üyesi ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının anahtarı olması
nedeniyle, bu hedeflere ulaşılması
bilim ve yüksek eğitim alanındaki
işbirliğinin aktif olarak teşvik edilmesi suretiyle kolaylaştırılmalıdır.
13. Bölgesel işbirliği çerçevesindeki zayıf oğelerini güçlendirerek, üye devletlerin
potansiyelini bütünüyle değerlendirmeye yönelik artan sayıdaki ikili ve
çoktaraflı girişimin daha iyi koordine edilmesi gereğine dikkat çekerek ve aynı
zamanda bu girişimlere daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir nitelik kazandırarak
KEİ Bölgesi'ndeki kilit hususları ele almak üzere birlikte çalışma kararlılığımızı
teyid ediyoruz. Bununla birlikte çözümlenememiş uyuşmazlıkların ve bunların
sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin sürdürülebilir kalkınmayı tehdit
ettiğini ve bölgesel entegrasyon sürecini engellediğini kaygıyla not ediyoruz.
14. Bu itibarla, KEİ Örgütü’nün üye devletlerinin liderlerine, ülkelerimizin
ekonomik kalkınması yolunda ölçülebilen olumlu sonuçlar sağlayacak daha sıkı
ve daha verimli bir işbirliği çağrısında bulunuyoruz. Böylesi bir işbirliği,
Karadeniz Bölgesi'ndeki çok taraflı işbirliğini güçlendirme amaçlı karşılıklı
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fayda sağlayan mevcut ortak projelerin hayata geçirilmesiyle ve yeni işbirliği
projelerinin oluşturulmasıyla etkinlik kazanabilir.
15. KEİPA ile KEİ, KEİ İş Konseyi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası,
Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi arasında daha verimli ve daha
yakın bir koordinasyon oluşturulmasının öncelikli olduğunu kabul ediyoruz. Bu
kurumlar arasında sağlanacak daha güçlü bir koordinasyonun, ülkelerimizin ve
halklarımızın önündeki zorlukları aşmak için elzem olan proaktif katılıma
ulaşılmasında en etkin vasıta olduğuna inanıyoruz.
16. KEİPA'nın, kabul edilen kararların ve tavsiye kararlarının hayata geçirilmesi
için gereken kaynaklarla ve araçlarla donatılarak öncelikli görevlerin ifasında
daha etkili bir enstrümana dönüşmesini güvence altına alacak her çabayı
göstermekte kararlıyız.
17. Bu itibarla, KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın, KEİ üye devletlerinin menfaati
adına, ülkelerimizin ortak öncelikleriyle uyumlu hedeflere yoğunlaşarak Genel
Kurul'un kabul ettiği kurallar ve prosedürler uyarınca mevcut kaynaklardan
optimum düzeyde yararlanacağına olan güvenimizi ifade ediyoruz.
18. Avrupa Parlamentosu, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası
Asamblesi (BDT PA), Avrasya Ekonomik Topluluğu Parlamentolar Arası
Asamblesi (AvrasEB PA), Parlamentolar Arası Birlik (PAB), NATO
Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM),
Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Belarus-Rusya Birliği Parlamenter
Asamblesi (BRB PA), Merkezi Avrupa Girişimi - Parlamenter Boyutu (MAG
PB), Parlamentolar Arası Ortodoksluk Asamblesi (OPA), İKÖ Üye Devletleri
Parlamenter Birliği (İKÖ PAB) ile devam eden ilişkilerin geliştirilmesine özel
bir dikkat göstererek, uluslararası parlamenter asambleler ile işbirliğini daha da
güçlendirmeye ve genişletmeye olan ilgimizin altını çiziyor ve diğer uluslararası
ve bölgesel örgütlerle yeni ilişkiler kurma gereğini vurguluyoruz.
19. Bu tarihi fırsat vesilesiyle, İstanbul'da bulunan KEİPA Uluslararası
Sekreteryası'nın çalışmalarına sürekli ve çok değerli desteğinden ve
yardımından ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne içten teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Türk makamlarının, KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın sorunsuz
ve pürüzsüz işleyişinin sağlanması adına gereken çabayı göstermeye devam
edeceğine olan samimi ümidimizi ifade ediyoruz.
20. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin, KEİ Bölgesi
parlamentoları için karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğinin geliştirilmesine
yönelik ortak arzularımızı paylaştığımız esaslı bir forum olduğunu bir kez daha
onurla ve mutlulukla beyan ediyoruz. Bütün bölge ülkelerinin ve halklarının
ortak geleceğimizin mucitleri ve şekillendiricileri olmasını kuvvetle temenni
ediyoruz.
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