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TÜRKMENİSTAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN SONUÇLARI 
VE STRATEJİK ÖNCELİKLERİ	
12 Şubat 2017 tarihinde Türkmenistan'da beşinci 
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Türkmenistan 
Merkez Seçim Komisyonu'nun sonuçlarına göre 
3,140,865 kayıtlı seçmen oy kullanmış, seçime 
katılım oranı yüzde 97,27 olmuş ve Gurbangulı 
Berdımuhamedov seçmenlerin yüzde 97,69 
(3,068,311) oyu ile üçüncü kez Cumhurbaşkanı 
olarak seçilmiştir. Türkmenistan'da Cumhurbaş-
kanlığı seçimini uluslararası örgütlerden ve yerel 
müşahitlerden oluşan toplam 3,374 gözlemci 
izlemiştir. Seçimi gözlemleyen İslam İşbirliği 
Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şang-
hay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası örgütler ile 
yerel müşahitler Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
yasalara uygun, özgür ve demokratik bir ortamda 
gerçekleştiğini bildirmişlerdir.    
Türkmenistan seçim yasasına göre, Cumhurbaş-
kanı adaylarını siyasi partiler ve vatandaş grup-
ları önerebilirler (mad. 44). Vatandaş gruplarının 
önerebilmesi için en azından 10 bin seçmenin 
imzasının toplanması ve bu sayının ülkedeki 
toplam ilçe sayısının en az üçte birine karşılık 
gelen ilçelerin her birinden 300 seçmenin imzalı 
desteğini barındırması gerekir (mad. 46). Gerçek-
leştirilen son seçime toplam 9 kişi aday gösteril-
miştir. Ülkede yasal olarak kaydı bulunan sadece 
üç parti vardır. Türkmenistan Demokratik Partisi 
Gurbangulı Berdımuhamedov'u, Türkmenistan 
Sanayiciler ve Girişimciler Partisi Bekmırat 
Atalıyev'i ve Türkmenistan Tarım Partisi Dur-
dıgılıç Orazov'u aday göstermişlerdir. Diğer 6 
aday ise vatandaş gruplarınca önerilmiştir: 1) 
Mary şehri vali yardımcısı Djumanazar Annayev; 
2) Seidinski petrol rafinerisi yöneticisi Ramazan 
Durdıyev; 3) Daşoguz şehri vali yardımcısı 
Meretdurdı Gurbanov; 4) Ahal şehri Ekonomi ve 
Gelişim Genel İdaresi başkanı Serdar Djelilov; 5) 
"Garabogazsulfat" ve devlet şirketi olan “Türk-
men Kimya”nın başkanı Süleymannepes Nurne-
pesov; 6) Birleşik Devlet Gıda Sanayi başkan 
yardımcısı Maksat Annanepesov. Vatandaş grup-
larınca önerilen adaylar toplamı seçmenlerin 
sadece yüzde 2,31 (72,554) oyunu alabilmişler-
dir. Bunlar içinde en fazla oyu da Maksat Anna-
nepesov (yüzde 1,02) almıştır.     
Son yıllarda dünya ekonomisi ile paralel bir 
şekilde Türkmenistan’da da ekonomik yavaşlama 
görülmeye başlanmıştı. Dünya Bankası’nın 
verilerine göre 2015 yılında Türkmenistan’ın 
GSYİH büyüme hızı yüzde 6,5 olmuştur. 
Karşılaştırmalı olarak ele alırsak, 2014 yılında 
ülkenin GSYİH büyüme hızı ise yüzde 10,30 
olarak gerçekleşmişti. Diğer taraftan, 2016 
yılının sonuna doğru bazı devlet kurumlarında 
çalışan memurların sayısı azaltılmıştır. Bütçeye 
ek gelir sağlanamadığından halka verilen bazı 
devlet kolaylıklarında (bedava elektrik, doğalgaz, 
su vs.) kesintiler söz konusu oldu. Fakat ülkedeki 
bunun gibi sosyoekonomik sorunlar Cumhurbaş-
kanlığı seçimine olumsuz yansımamıştır. Bunun 
temel sebebi olarak ülkede siyasi rejimin istik-
rarlı yapısını koruyan sağlam devlet kurumlarının 
mevcudiyeti gösterilebilir. Aynı zamanda ülkede 
siyasi rejimin istikrarını sağlayan önemli kurum-
lardan bir diğeri, Aksakallar Konseyi'dir. Türk-
men halkının yerel geleneğe bağlılığını dikkate 
alırsak, Aksakallar Konseyi'nin devletin bekasını 

ve istikrarını sağlamadaki rolü kendiliğinden 
anlaşılabilir. Bu doğrultuda Aksakallar Konse-
yi’nin 14 Eylül 2016 tarihli toplantısında ülkenin 
yeni anayasası kabul edilmiştir. Buna göre ana-
yasada Türkmenistan Cumhurbaşkanlığına se-
çilebilmek için üst yaş sınırı (yetmiş yaş) kaldı-
rılmış ve seçilme süresi 5 yıldan 7 yıla çıkar-
tılmıştır. Böylece yeni anayasaya göre Cumhur-
başkanı doğrudan halk tarafından 7 yıllık süre 
için seçilir (mad. 70) ve Türkmenistan’da doğan, 
yaşı kırktan aşağı olmayan, devlet dilini bilen, 
son 15 yıldır sürekli olarak Türkmenistan’da 
yaşayan ve çalışan her Türkmen vatandaşı 
Cumhurbaşkanı seçilebilir (mad. 69).  
Berdımuhamedov'un yeni döneminde izleyeceği 
stratejik öncelikler seçim beyannamesinde ve 
Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra yaptığı 
resmi konuşmalarında ortaya konulmuştur. Buna 
göre Berdımuhamedov, "Gelişmiş Endüstri 
Toplumu" yaratmaya dayalı siyasete öncelik 
vereceğinin, böylece halkın geliri ile refahını ve 
ülkenin ekonomik potansiyelini arttırma hedefiy-
le hareket edeceğinin altını çizmiştir. Bu doğrul-
tuda önümüzdeki süreçte Türkmenistan, sanayi, 
turizm ve tarım sektörleri ile yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi yanısıra eğitim, bilim, sağlık ve 
sosyal hizmetler alanlarına yatırımları arttırmayı 
hedeflemekte, yerel yönetimleri güçlendirmeye 
dayalı adımlar atmayı planlamaktadır.  
Nitekim seçim beyannamesi ile resmi konuşma-
larında Berdımuhamedov’un devletin gelişimi 
açısından dikkat çektiği hususlar şöyle özetlene-
bilir: 1) Sanayi Sektörü: a) sanayi sektöründe 
çalışan işadamlarını desteklemek ve teşvikleri 
arttırmak, b) hidrokarbon kaynaklarının ülke 
içinde işletilmesine öncelik vermek; 2) Tarım 
Sektörü: a) tarımsal malların rekabet gücünü 
arttırmak ve bunların dünya pazarlarına daha çok 
ihraç edilmesine öncelik vermek, b) "Köyleri 
Geliştirme Ulusal Programı" uygulamasına 
devam etmek ve köylerde suyun verimli kul-
lanılmasına dikkat edilmesi için hidrolik sulama 
sistemini oluşturmak, c) Türkmen gölü etrafında 
yeni yerleşkeler oluşturarak halophyte ekim 
alanlarını çoğaltmak, ç) tarım alanında çalışan 
işadamlarını desteklemek; 3) Bilim ve Eğitim: a) 
gençlerin daha kaliteli eğitim almasını sağlamak, 
b) uzay araştırmalarına önem vermek ve bu 
doğrultuda araştırma merkezleri kurmak ve bu 
merkezleri gerekli teknik teçhizatlarla donatmak; 
4) Sağlık ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri: a) halkın 
sosyal güvencesini arttırmak ve bu doğrultuda 
yasal değişimler yapmak, b) "Sağlık Devlet 
Programı" kapsamında sağlık ocakları, sağlığı 
güçlendirme merkezleri ile hastane sayısını 
arttırmak, c) İl ve ilçelerde ışıklandırmaya önem 
vermek ve yol vb altyapı sorunlarını çözmek, d) 
ülke genelindeki tüm yerleşim yerlerini, halkın 
temel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni-
den yapılandırmak, e) halkın gelirlerini arttırmak 
ve yeni iş imkânları sağlamak, f) emekli maaş-
ları, çalışan aylıklarını, bursları ve halka sunulan 
diğer sosyal yardımları çoğaltmak, g) aile hiz-
metlerinin kalitesini arttırmak, h) Vilayet mer-
kezlerine ulaşan ana yollar boyunca her 40-50 
km.'de bir halkın ihtiyaçlarına cevap verecek 
dinlenme merkezlerini kurmak; 5) Turizm 

Sektörü: a) turizmi dünya standartlarına 
ulaştırmaya dayalı adımlara hız vermek ve 
sağlık-sanatoryum sistemini yeniden yapılandır-
mak, b) Hazar kıyısındaki "Avaza" isimli ulusal 
turizm mekânı geliştirme çalışmalarına hız 
vermek, c) nehirlerin kenarına 40-50 km.’de bir 
yeşillendirilmiş dinlenme merkezlerini kurmak, 
ç) sağlığa faydalı Kopetdag, Koitengaz ve 
Sumbara vadilerinde ve Amuderya, Karakum ve 
Murgab sahillerinde gelişmiş tatil merkezlerini 
inşa etmek; 6) İç Siyaset ve Yerel Yönetimleri 
Güçlendirme: a) toplumun siyasi sistemini 
iyileştirmek ve demokratikleşmenin arttırılması 
için yerel yönetimleri güçlendirme adımlarına 
başvurmak, b) vilayet, il ve ilçelerin, özellikle 
köy ve kasabalardaki meclislerin (Geneş'lerin) 
etkilerini ve rollerini arttırmak, c) yeni kurulan 
siyasi partilerin daha etkili çalışabilmeleri için 
gerekli imkânları sağlamak; 7) Yeni Teknolojile-
ri Geliştirmek ve Kullanmak: a) modern iletişim 
ve multimedya teknolojisi alanlarında nitelikli 
eleman yetiştirmek, b) ülkede hidrokarbon 
kaynaklarının daha etkin işletilebilmesi için yeni 
teknolojilerin kullanımını sağlamak; 8) Yenile-
nebilir Enerji Kaynaklarına Yatırım: ülkede 
temiz enerji bağlamında özellikle güneş ve 
rüzgâr enerjilerinin gelişimi için yatırım yapmak.            
Türkmenistan Cumhurbaşkanı sayın Berdımu-
hamedov'un önümüzdeki 7 yıllık iktidar döne-
minde gerçekleştirmeyi hedeflediği bu politika-
lar, hem ekonomik (bütçeye ek gelir sağlama), 
hem de güvenlik alanlarında ülkenin karşılaştığı 
sorunların üstesinden gelinebilmesine bağlı 
olacaktır. Bilindiği gibi, Ocak 2016 tarihinden 
itibaren Rusya uluslararası doğalgaz pazarındaki 
konjonktür değişimi yanısıra bir takım ekonomik 
ile finansal sorunlar ileri sürerek Türkmen 
doğalgazını satın almayı durdurmuştu. Ayrıca 
Ocak 2017 tarihinde başlayarak Türkmenistan 
ödenmeyen borçlar sebebiyle İran'a da doğalgaz 
satışını kısıtladı. Böyle bir durum, Çin'in Türk-
men doğalgazının birincil ithalatçısı konumuna 
yükselmesine neden olmakta ve bütçeye ek 
gelirleri azaltmaktadır. Türkmenistan, Hindistan 
ve AB'ye doğalgaz ihracatını öngören TAPI ve 
Trans Hazar Doğalgaz Boru Hattı projelerini 
aktif destekleyerek söz konusu enerji talep 
güvensizliği sorununun üstesinden gelmek 
istemektedir. Bu doğrultuda ülke bölgedeki güç 
mücadelesini dikkate alarak, her iki projeyi uzun 
vadede hayata geçirmek için politika opsiyonları 
deneyecektir. Fakat bu güzergâhlar için güvenli-
ğin sağlanması stratejik önemdedir. Bundan 
dolayı, Türkmenistan kendi ve yakın çevresinde-
ki güvenlik ile istikrarın arttırılmasını en temel 
stratejik öncelik olarak belirlemiştir. Nitekim 
Berdumuhamedov seçim beyannamesinde ulus-
lararası örgütlerle işbirliğini arttırarak ülkeyi ve 
bölgeyi tehdit eden tehlikelerle (terörizm, radika-
lizm, sınır ötesi organize suç örgütleri, yasal 
olmayan uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvetçilik 
vs.) mücadeleyi güçlendireceğine, Silahlı Kuv-
vetleri günümüz dünya şartlarına uygun olarak 
modernize edeceğine ve dış ülkelerden yeni silah 
alımlarını arttıracağına vurgu yapmıştır.  



	

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
• Şubat ayında yapılan seçimlerde 

%97.69 oy oranıyla üçüncü dönem 
için tekrar seçilen Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi-
muhamedov, Hükümetin Feshe-
dilmesine Yönelik Kararı imza-
lamıştır. Yeni Bakanlar Kurulu liste-
si kabul edilene kadar hükümet üye-
lerine görevlerini yerine getirmeleri 
talimatı verilmiştir. 

• Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyarette 
Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş ve Tacikistan Devlet Başkanı 
Emomali Rahmon, iki ülke arasında 
ekonomi, ticaret, bilim ve kültür 
alanlarında ikili işbirliğinin geliştiril-
mesi ve bu alanlarda geleceğe yöne-
lik beklentiler üzerinde görüşmüşler-
dir. Taraflar ayrıca, uluslararası te-
rör, aşırıcılık ve diğer ulus ötesi suç-
larla mücadelede ikili işbirliğinin ge-
nişletilmesi ile ilgili görüş alışveri-
şinde bulunmuşlardır. 

• Belçika'ya yaptığı resmi ziyarette 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev ve Belçika Kralı 
Philippe, iki ülke arasında ticari iliş-
kilerin güçlendirilmesi dâhil olmak 
üzere ikili işbirliği ile ilgili konular 
üzerinde görüşmüşlerdir. Ayrıca, 
Brüksel'e yaptığı resmi ziyaret çer-
çevesinde Kırgızistan Cumhurbaş-
kanı, Avrupa Komisyonu Başkanı 
Jean-Claude Juncker ve Avrupa Bir-
liği Dışişleri ve Güvenlik Politi-
kasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini ile yaptığı gö-
rüşmelerde AB ile ticari-ekonomik 
ve kültürel-insani işbirliğinin derin-
leştirilmesi konusunu ele almıştır. 

• Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyarette 
Afganistan Dışişleri Bakanı Salahud-
din Rabbani ve Tacik mevkidaşı Si-
rodjiddin Aslov, terör, aşırılık ve ya-
sadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mü-
cadelede ikili işbirliğinin güçlendi-
rilmesi üzerinde odaklanarak güven-
lik konuları üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Rusya Genelkurmay Başkanı Gene-
ral Valery Gerasimov ve ABD Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph 
Dunford, Bakü'de düzenlenen top-
lantıda bir araya gelmişlerdir. Ger-
ginliğin azaltılması ve askeri olay-
ların önlenmesi için ortak çalışma 
yolları belirleyen taraflar, ayrıca 
Rusya-ABD ilişkilerinin mevcut du-
rumu ile Avrupa, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve dünyanın diğer önemli 
bölgelerinde uluslararası güvenlik ile 
ilgili görüş alışverişinde bulunmuş-
lardır. 

• Astana görüşmelerinin ikinci turunda 
Rusya, İran ve Türkiye, Suriye'de 
kabul edilen ateşkese tam olarak 

uyumun sağlanması ve gözlemlen-
mesi için oluşturulan üçlü mekaniz-
manın bir parçası olarak bir Ortak 
Grup kurulmasına karar vermişlerdir. 
Ayrıca, Suriye'de ateşkesin gözlem-
lenmesi için kurulan Rusya-Türkiye-
İran ortak grubunda BM uzman-
larının da yer alacağı belirtilmiştir. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, Kazakistan pet-
rolünün gelecekte Aktau limanından 
Azerbaycan üzerinden geçiş olasılı-
ğının, limanın ekonomik açıdan kul-
lanılabilirliğine bağlı olduğu belirtil-
miştir. Ayrıca, 2016 yılında Kazakis-
tan petrolünün Bakü üzerinden ihraç 
edilmediği ifade edilmiştir. Kazakis-
tan daha önce Bakü-Tiflis-Ceyhan 
boru hattı yoluyla ve Bakü üzerinden 
Gürcistan'ın Karadeniz limanlarına 
demiryolu ile petrol nakletmiştir. 

• İran Petrol Bakanlığı, ülkenin 2005 
yılından bu yana doğal gaz üretim 
kapasitesini iki katına çıkararak 2016 
yılında yaklaşık 284 milyar metrekü-
be yükselttiğini ve bu miktarın 
%97'sinin metan gazı ve geri ka-
lanının ise etan, propan ve bütan  
gazları olduğunu açıklamıştır. 

• Beyaz Rusya’nın Bel Oil şirketi, 
Şubat 2017'de yükleme için Ulusal 
İran Petrol Şirketi'nden (NIOC) 
80,000 ton hafif ve ağır ham petrol 
satın almıştır. NIOC, Bel Oil'in Po-
lonya'daki yan kuruluşu olan Bel Oil 
Polska'ya 80,000 ton petrol tahsis 
etmiştir. Beyaz Rusya, İran ham pet-
rolünü ilk kez satın almıştır. Rus-
ya'nın Beyaz Rusya'ya Ural petrolü 
ihracatını azaltmasından sonra alter-
natif ham petrol kaynaklarını arayan 
Minsk, 2016 yılında Azerbaycan'ın 
SOCAR şirketinden Odessa limanı 
üzerinden toplam 560,000 ton kü-
kürtsüz Azeri Light ve CPC Blend 
markalı ham petrol ithal etmiştir. 

• Kazakistan devlet enerji şirketi Kaz-
MunaiGas, 2016 yılında gelirlerinin 
yıldan yıla %37 oranında artarak 727 
milyar tenge (2.128 milyar dolar) ol-
duğunu açıklamıştır. Ayrıca, bu ar-
tışın büyük oranda işleme şeması uy-
gulamasına geçilmesinden ve ortala-
ma tenge-dolar kurunda %54'lük bir 
artış yaşanmasından kaynaklandığı-
na dikkat çekilmiş, bu artışın, Brent 
fiyatlarındaki %17'lik düşüş ile de 
kısmen dengelendiği kaydedilmiştir.  

• İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Türki-
ye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’ 
nda Türkiye Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin, Türkiye, Gür-
cistan ve Azerbaycan'ın karşılıklı ti-
caret hacmini 20 milyar dolara 

çıkarmayı planladıklarını açıklamış-
tır. Ayrıca, 2016 yılında Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 
ticaret hacminin 4.2 milyar dolara 
ulaştığı da kaydedilmiştir. Örneğin, 
Azerbaycan Devlet Gümrük Komite-
si'nden yapılan açıklamaya göre, ül-
kenin Türkiye ile yaptığı ticaret 
hacmi 2016'da 2.3 milyar dolar olur-
ken, Gürcistan ile ticaret hacmi nere-
deyse 395 milyon dolara ulaşmıştır. 
2016 yılında Türkiye,  Azerbaycan'ın 
başlıca ticaret ortağı olurken Gürcis-
tan 12. sırada yer almıştır. 

• Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak 
2017'de yıldan yıla %17 oranında 
azalarak (51.6 milyon dolar) 252.3 
milyon dolara düşmüştür. Böylece, 
Tacikistan'ın ticaret dengesi, Ocak 
2017'de 117 milyon dolarla negatif 
bir seyir izlemiştir. Ocak ayında Ta-
cikistan'ın başlıca ticaret ortakları 
Rusya (67 milyon dolar), Kazakistan 
(61 milyon dolardan fazla) ve Çin 
(40 milyon dolar) olmuştur. 

• Kazakistan Ekonomi Bakanlığı, 2016 
yılında ülkenin Avrasya Ekonomik 
Birliği (AEB) ülkeleriyle olan ticaret 
hacminin 2015 yılına kıyasla %16.8 
oranında azaldığını açıklamıştır. 
2016 yılında Kazakistan'ın AEB ül-
keleri ile ticaret hacmi 13.583 milyar 
dolar olmuştur. Kazakistan'ın ihracatı 
ve ithalatı, sırasıyla 3.917 milyar do-
lar ve 9.665 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev tarafından imzalanan ka-
rarnameye göre Özbekistan Kültür 
ve Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı 
ve Beden Eğitimi ve Spor Devlet 
Komitesi olmak üzere iki ayrı birim 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Ka-
rarname ayrıca, kültür ve sanatın ge-
liştirilmesi için bütçe dışı fon oluştu-
rulmasını da öngörmektedir. 

• Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan 
Abdyldayev, 1 Mayıs 2017'den itiba-
ren Bişkek'teki AGİT Merkezinin 
Kırgızistan'da AGİT Program Daire-
si olarak görev yapacağını açıklamış-
tır. Merkezin görevi, örgütün tüm 
üyelerinin onayladığı AGİT Daimi 
Konseyi kararına uygun olarak de-
ğiştirilmiştir. 

• Kazakistan'da İslam İşbirliği Örgü-
tü’ne (İİÖ) üye devletlerin diploma-
tik misyonlarının başkanlarıyla yapı-
lan resmi görüşmede Kazakistan Dış-
işleri Bakanı Yardımcısı Akylbek 
Kamaldinov, Eylül 2017'de Astana' 
da yapılacak olan 1. Bilim ve Tekno-
loji Zirvesi ile ilgili hazırlık sürecini 
değerlendirmiştir. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, 
Zhulduz Baizakova 
. 


