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ERMENİSTAN'DA 2 NİSAN 2017 MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ 
Ermenistan'da 2 Nisan 2017 tarihinde 6. dö-
nem Milli Meclis milletvekillerini belirlemek 
için seçimler yapılmıştır. Ermenistan Merkezi 
Seçim Komisyonu'nun resmi olmayan kesin 
sonuçlarına göre 2,588,590 kayıtlı seçmenin 
yüzde 60,86'ı, yani 1,575,382 seçmen oyunu 
kullanmış ve Ermenistan Cumhuriyet Partisi 
seçmenlerin yüzde 49,17 oyu (771,247) ile 
seçimde birinci parti olmuştur.    
6 Aralık 2015 tarihinde referandumla değişen 
ülke anayasasının 89. maddesine göre Erme-
nistan'ın en az 101 milletvekilinden oluşan tek 
meclisli yasama organı vardır. Ermenistan 
Seçim Kanunu'na göre, milletvekili adaylarını 
siyasi partiler ve parti blokları önerebilirler. 
Parti bloğu en az iki partiyle oluşturulabilir ve 
her parti sadece tek bir parti bloğunun üyesi 
olabilir. Parti bloğuna dâhil olan siyasi parti 
yalnız başına bağımsız olarak milletvekilliği 
seçimlerine katılamaz (madde 81). Bir kişinin 
Milli Meclis'e parti ya da parti bloğu adından 
milletvekili olarak seçilebilmesi için, yapılan 
seçimlerde aday olduğu partinin seçmenlerin 
en az yüzde 5, parti bloğunun ise yüzde 7 
oyunu alması gerekir (95. madde). Seçilme-
sinde yasal olarak hiçbir sakıncası bulunma-
yan ve 25 yaşını doldurmuş Ermenistan va-
tandaşları milletvekili adayı olabilir (80. mad-
de). Milli Meclis milletvekillerinin görev 
süresi 5 yıldır (90. madde). 
Dönemin seçim kanunları çerçevesinde 6 
Mayıs 2012 tarihinde 8 parti ve 1 parti bloğu-
nun katılımıyla gerçekleştirilen 5. dönem 
milletvekilliği seçimlerinde yüzde 5 ve 7 
barajını beş parti ile bir parti bloğu geçebil-
miştir. Bunun sonucunda Milli Meclis'te san-
dalye sayılarının 40'ını Ermenistan Cumhuri-
yet Partisi, 28'ini Çiçeklenen Ermenistan 
Partisi, 7'sini Ermeni Ulusal Kongresi (Muha-
lif Blok), 5’er tanesini de Miras ve Ermeni 
Devrimci Federasyonu "Daşnaksutyun" ile 
Kanunlar Ülkesi Partisi almışlardır. Diğer 41 
sandalyeyi ise çoğunluk seçim sistemine 
uygun olarak, 29'unu Ermenistan Cumhuriyet 
Partisi ve 9'unu Çiçeklenen Ermenistan Partisi 
kazanmışlardır. Miras ve Ermeni Devrimci 
Federasyonu "Daşnaksutyun" Partileri ile 
bağımsızlardan da 1'er milletvekili daha se-
çilmiştir. Milli Meclis'te Ermenistan Cumhu-
riyet Partisi'nin büyük çoğunluğu oluşturması, 
hükümetin kanun yapma sürecinde parlamen-
todan ciddi bir muhalefetle karşılaşmaması 
sonucunu getirmiştir. 
Söz konusu milletvekilleri seçimleri, Anayasa 
reformunun devam ettiği ve ülkede bazı mu-
halif grupların protesto gösterilerini arttırdığı, 
işgal altındaki Dağlık Karabağ sorunu yüzün-

den Ermenistan-Azerbaycan gerginliğin yük-
seldiği ve bu bağlamda Rusya ile müttefiklik 
(özellikle askeri alanda) bağlarının güçlendi-
rildiği, ülkede sosyoekonomik gerginliğin 
yaşandığı döneme denk gelmiştir. Bilindiği 
gibi, 22 Aralık 2015 tarihinde ilk dört bölümü 
yürürlüğe giren Anayasa reformunun 2018 
yılının Nisan ayına kadar tamamlanması bek-
lenilmektedir. Cumhurbaşkanı Serj Sarkis-
yan'ın inisiyatifiyle başlatılan Anayasa refor-
munu, Ermenistan Cumhuriyet Partisi ve 
Çiçeklenen Ermenistan Partisi ile Ermeni 
Devrimci Federasyonu "Daşnaksutyun" Parti-
si desteklemişlerdi. Miras, Kanunlar Ülkesi ve 
Ermeni Ulusal Kongresi Partileri ise Anayasa 
değişiklik teklifine şiddetle karşı çıkmışlardı. 
Söz konusu reform temelde siyasi gücü Milli 
Meclis'in elinde toplayarak partilerin siyasal 
sistemdeki rolünü güçlendirmeyi ve kabinenin 
(hükûmetin) oluşmasında etkilerini arttırmayı 
amaçlamaktadır. Böylece Başkanlık sistemin-
den Parlamenter sisteme geçişin kolaylaşması 
ve Başbakanın yetkilerinin çoğaltılması hedef-
lenmektedir. Örneğin, yeni Anayasada Cum-
hurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla 
yükseltilmiş, buna karşılık Cumhurbaşkanının 
2 kere seçilme hakkı kaldırılarak 1 kere se-
çilmesi yasallaştırılmıştır (124. madde). Ayrı-
ca doğrudan halk tarafından seçilmesine dair 
hüküm yürürlükten kaldırılmış ve Milli Mec-
lis milletvekillerinin dörtte üçünün oyuyla 
seçilmesi hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 
yapılan diğer değişikliklere göre Cumhurbaş-
kanının ancak Başbakanın önerisiyle Büyü-
kelçileri (132. madde) ve Silahlı Kuvvetlerin 
komutanlarını atanmakta, savaş durumunda 
Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlık görevini 
Başbakan yerine getirmektedir (155. madde).   
2-5 Nisan 2016 tarihlerinde Dağlık Kara-
bağ'da yaşanan "Dört Günlük Savaş", Erme-
nistan yetkililerini Rusya ile askeri müttefiklik 
bağlarını kuvvetlendirmeye itmiştir. Bu doğ-
rultuda 30 Kasım 2016 tarihinde Ermenistan 
Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan Mosko-
va'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında iki 
ülke ordularını birleştiren "Birleşik Ordu 
Grubu" anlaşmasını imzalamıştır. Resmi 
kaynaklarda Birleşik Ordu Grubuna Ermenis-
tan'daki 102'nci Rus askeri üssü ile Silahlı 
Kuvvetlere bağlı bazı askeri birliklerin dâhil 
edileceği, bu grubun üçüncü ülkelere karşı 
olmadığı da belirtilmektedir. Ermenistan basın 
kaynaklarında Birleşik Ordu Grubu'nun asıl 
hedefi, Rusya ve Ermenistan'a olası askeri 
saldırılara karşı iki ülkeyi evvelden uyarmak, 
devletin varlığı ile bekası için önemli görülen 
öğeleri ve sınırları korumaktır. Kısacası, 

önümüzdeki süreçte Ermenistan ile Rusya 
arasındaki askeri müttefiklik bağlarının daha 
fazla güçlenebileceği öngörülebilir. 
Bu koşullar altında girilen seçimlere 1500 
milletvekili adayı katılmıştır. 2009 sandığın 
konulduğu 13 seçim bölgesinden alınan so-
nuçlarına göre seçmenlerin kullandıkları 
oyların dağılımı şöyle olmuştur: Ermenistan 
Cumhuriyet Partisi %49.17 (771,247); Tsa-
rukyan bloğu %27.35 (428,965); Çıkış Yolu 
bloğu %7.78 (122,049); Ermeni Devrimci 
Federasyonu "Daşnaksutyun" Partisi %6.58 
(103,173); Ermenistan Rönesans Partisi 
%3.72 (58,277); Ohanyan-Raffi-Oskanian 
bloğu %2.07 (32,504); Ermeni Ulusal Kong-
resi ve Ermenistan Halk Partisi bloğu %1.66 
(25,975); Hür Demokratlar Partisi %0.94 
(14,746); Ermenistan Komünist Partisi %0.75 
(11,745). Buna göre yüzde 5 ile 7 barajını iki 
siyasi parti ile iki parti bloğu geçebilmiş olup 
parti ile blok listelerine göre Milli Meclis 
içindeki toplam 105 sandalyenin 58'ini Erme-
nistan Cumhuriyet Partisi, 31'ini Tsarukyan 
bloğu; 9'unu Çıkış Yolu bloğu ve 7'sini Erme-
ni Devrimci Federasyonu "Daşnaksutyun" 
Partisi kazanmıştır.   
Ermenistan'da Milli Meclis seçimlerini Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü, Avru-
pa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT), AGİT Parlamen-
ter Asamblesi, BDT Parlamenter Asamblesi 
ve Avrupa Parlamentosu gibi toplam 650 
uluslararası örgüt temsilcileri ve 28 bin yerel 
müşahit izlemiştir. BDT temsilcileri seçimle-
rin açık, şeffaf, yasalara uygun ve etik ilkeler 
çerçevesinde geçtiğini dile getirmişlerdir. 
Buna karşın AGİT temsilcileri seçimlerde 
organizasyon sorunlarının yaşandığını, özel-
likle bazı parti temsilcilerinin etik ilkelere 
uygun olmayan müdahalelerde bulundukları-
nı, fakat genel olarak seçimlerde özgürlük 
ilkelerine riayet edildiğini ve seçim sürecinin 
sakin geçtiğini beyan etmişlerdir. 
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, yürürlük-
teki Anayasaya göre Serj Sarkisyan'ın Cum-
hurbaşkanlığı süresi Mart 2018 tarihinde 
bitecek ve Anayasa reformları Nisan 2018 
tarihine kadar tamamlanacaktır. Bu bağlamda 
1954 doğumlu Sarkisyan, iktidarını Ermenis-
tan Cumhuriyet Partisi üzerinden devam 
ettirebilir. Nitekim Anayasa reformları da 
Sarkisyan’ın önündeki olası engelleri ortadan 
kaldıracaktır. Seçim sonuçları da kendisini 
destekleyebilecek çoğunluğu sağlamaktadır. 
Bu maksatla gelecekte, Ermeni Devrimci 
Federasyonu "Daşnaksutyun" Partisi'nin ve 
ayrıca Rusya'nın desteğinin alınmaya çalışıla-
cağı da ifade edilmelidir.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 
x Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu 

tarafından yapılan açıklamaya göre, millet-
vekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Serj 
Sarkisyan’ın iktidarındaki Cumhuriyet Parti-
si, oyların %49.17’sini alarak yeni Mecliste-
ki 105 sandalyenin 58'ini kazanmış, muhale-
fette bulunan Tsarukyan İttifakı ise seçmen-
lerin %27.35 (31 sandalye) oyunu almıştır. 
Batı yanlısı muhalefet sergileyen Çıkış Yolu 
İttifakı ve Ermeni Devrimci Federasyonu 
Partisi sırasıyla %7.78 (9 sandalye) ve 
%6.58 (7 sandalye) oy almışlardır. Seçimle-
re katılım oranı %60.86 olmuştur. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, iki 
ülke arasında siyasi, tarım, kültür ve turizm 
alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine 
odaklanarak Özbek-Rus ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi konusunu ele almışlardır. Ay-
rıca, Özbekistan ve Rusya ticaret hacminin 
artırılması, ulaşım ve transit alanlarında bağ-
ların genişlemesi konularında görüş alışveri-
şinde bulunmuşlardır. Toplantı sonucunda 
iki ülkenin Hükümetleri ve Bakanlıkları, 12 
milyar dolar değerinde yatırım anlaşmaları 
ve 3.8 milyar dolar değerinde ticaret anlaş-
maları dâhil olmak üzere toplam 16 milyar 
dolar değerinde 50'den fazla belgeye imza 
atmışlardır. 

x Taşkent'te düzenlenen toplantıda Özbekistan 
Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kaza-
kistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahma-
nov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Ab-
dildayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirod-
jidin Aslov ve Türkmenistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Vepa Khodjiyev, ikili işbirliği-
nin daha da güçlendirilmesine odaklanarak 
Orta Asya'daki mevcut durum hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunmuşlardır. Toplantı 
sonucunda taraflar, Orta Asya Devletleri Dı-
şişleri Bakanları nezdinde düzenlenen beş 
taraflı forumların düzenli olarak yürütülme-
sine karar vermişlerdir. 

x Taşkent'te düzenlenen BDT Dışişleri Bakan-
ları Konseyi toplantısında Ermenistan, Be-
yaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe-
kistan, Rusya, Tacikistan Dışişleri Bakanları 
ve Azerbaycan, Moldova, Türkmenistan Dı-
şişleri Bakan Yardımcıları, bölgesel güven-
lik ve istikrarın güçlendirilmesi, ticari, eko-
nomik, kültürel ve insani işbirliğinin derin-
leştirilmesi üzerinde durarak örgüt faaliyet-
lerinin çeşitli alanlarında işbirliğinin mevcut 
durumu ve geleceğe yönelik beklentileri 
üzerinde görüşmüşlerdir. BDT üyesi ülkele-
rin Dışişleri Bakanlıkları tarafından değer-
lendirilen 15 belgenin 9'u Ekim 2017'de 
Devlet Başkanları Konseyi'ne sunulacaktır. 

x Afganistan için İstanbul Süreci kapsamında 
Aşgabat'ta düzenlenen 15. Bölgesel Altyapı 
Güven Artırıcı Önlemler (RI-CBM) teknik 
grupları toplantılarında katılımcılar, bölgesel 
entegrasyon için transit koridorların rolü ve 
sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve is-
tikrar faktörü olarak bölgesel enerji işbirliği 
gibi konularda görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. İstanbul Süreci, Afganistan ve 
komşuları arasında güvenliği, siyasi ve eko-
nomik istikrarı teşvik etmek için bölgesel 
diyaloğun ve işbirliğinin sağlanması amacıy-
la bir platform olarak oluşturulmuştur. İs-
tanbul Süreci çerçevesinde, RI-CBM bölge-
sel teknik grupların eş başkanlığı şu anda 

Türkmenistan ve Azerbaycan tarafından yü-
rütülmektedir. 

x Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi-
yoyev, Rusya ile askeri ve teknik işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma-
nın onaylanmasıyla ilgili yasayı imzalamış-
tır. Bu yasa, Mart 2017'de Parlamento tara-
fından kabul edilmiştir. 2016 yılında Rusya 
ile Özbekistan arasında imzalanan askeri ve 
teknik işbirliği anlaşması, askeri ve teknik 
alanda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi-
ni ve askeri malzemelerin üretimi ve moder-
nizasyonu alanlarında tarafların bilimsel, 
teknik, üretim ve teknolojik potansiyelinin 
korunmasını amaçlamaktadır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
(IBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı (TANAP) Projesi için Azerbaycan'ın 
Güney Doğal Gaz Koridoru şirketine ikinci 
bir kredi dilimi tahsis edildiğini açıklamıştır. 
IBRD, 146.3 milyon dolar değerindeki ikin-
ci dilimi ayırmış ve AIIB 219.5 milyon do-
larlık ikinci dilimi 5 Nisan'da tahsis etmiştir. 
İki uluslararası finansal kuruluştan alınan ve 
sırasıyla 108.4 milyon dolar ve 162.6 milyon 
dolar değerinde olan ilk dilimler ise Şubat 
2017'de tahsis edilmiştir. 

x Rusya'nın Gazprom Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Alexey Miller ve Özbekistan Baş-
bakan Yardımcısı Gulomjon Ibragimov, 
2018 yılından itibaren beş yıl boyunca şirke-
tin, Özbekistan'dan yıllık 4 milyar metreküp 
doğal gaz satın almasına ilişkin bir anlaşma 
imzalamışlardır. Rusya'nın 2016 yılında Öz-
bekistan'dan 6.2 milyar metreküp doğal gaz 
satın aldığı ve 2017 yılında 5 milyar metre-
küp doğal gaz satın almayı planladığı kay-
dedilmiştir. 

x Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın 
Rusya Birim Başkanı Farid Jafarov, şirketin 
Azerbaycan'a yıllık doğal gaz arzını 3-5 
milyar metreküp artırmak için Rusya'nın 
Gazprom şirketi ile görüşmeler başlattığını 
açıklamıştır. 2015 yılında iki şirket, yılda 2 
milyar metreküp doğal gaz arzı üzerinde an-
laşmaya varmışlardır. 

x SOCAR Birinci Başkan Yardımcısı Hoşbaht 
Yusifzade, 2017 yılının ilk çeyreğinde 
Azerbaycan'ın ticari amaçlı doğal gazının 
4.8 milyar metreküp olduğunu açıklamıştır. 
Ayrıca, Azerbaycan'ın toplam doğal gaz üre-
timinin 2016 yılında 29.4 milyar metreküp 
olduğu, bunun 18.71 milyar metrekübünün 
ticari amaçlı doğal gaz olduğu belirtilmiştir. 
Bu ticari amaçlı doğal gaz miktarının 6.754 
milyar metrekübü ise ihraç edilmiştir. 

x Aktau'a yaptığı ziyarette Azerbaycan Eko-
nomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Aktau Deniz Limanı Özel Ekonomik Bölge-
si'nde Azerbaycan’a ait Azersun Holding 
Lojistik Merkezi için özel bir gümrük rejimi 
uygulamayı kabul etmişlerdir. Toplam alanı 
8,730 metrekare olan Azersun Lojistik Mer-
kezi, Azerbaycan'ın ülkenin dışında kurulan 
ilk lojistik merkezidir. Projenin maliyeti 20 
milyon dolardır. 

x Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi-
yoyev'in Moskova'ya yaptığı resmi ziyaret 
çerçevesinde düzenlenen oturumlarda Özbek 
ve Rus üst düzey yetkilileri, ticaret, ekonomi 
ve yatırım alanlarında 3.5 milyar doların 
üzerinde 16 ikili anlaşma, sözleşme ve diğer 

belgelere imza atmışlardır. Taraflar ayrıca, 
Rusya'ya 612 milyon dolar değerinde taze ve 
işlenmiş meyve ve sebze ürünü tedarikine 
ilişkin bir anlaşma, Rus petrolünün Özbekis-
tan'a tedarik edilmesi için bir mutabakat an-
laşması ve Ekskavatör ekipmanlarının teda-
rikinde işbirliğine ilişkin bir anlaşma imza-
lamışlardır. 

x Azerbaycan-Estonya Hükümetlerarası Tica-
ret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 3. 
Toplantısında Azerbaycan Ulaşım, İletişim 
ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Gu-
luzade ve Estonya'nın Kamu Yönetimi Ba-
kanı Mihail Korb, enerji, turizm ve ticaret 
gibi farklı alanlarda ikili işbirliğinin derin-
leştirilmesini öngören bir Protokol imzala-
mışlardır. 

x Kırgızistan Devlet Sanayi, Enerji ve Toprak 
Kullanımı Devlet Komitesi, Toktogul rezer-
vuarında toplanan su miktarında 2016 yılın-
da yaşanan artış nedeniyle 2017 yılında 
komşu ülkelere elektrik ihraç edebilecekle-
rini açıklamıştır. Ayrıca, Nisan 2017 itiba-
riyle Toktogul hidroelektrik santrali (HES) 
rezervuarındaki su seviyesinin 12.7 milyar 
metreküp olduğu belirtilmiştir. Bu rakam, 
geçen yıla göre 3.8 milyar metreküp daha 
fazladır. 1975 yılında kurulan Toktogul 
HES, ülkedeki tüm elektrik üretiminin yak-
laşık %40'ını sağlamaktadır. 

x Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi-
yoyev, ülkenin Harezm eyaletinde ve Kara-
kalpakistan özerk bölgesinde faaliyet göste-
ren işletmelere geniş bir fayda ve tercih 
imkânı sağlayan bir kararname imzalamıştır. 
Kararname, iki bölgede kayıtlı ve faaliyet 
gösteren tüzel kişileri, emtia dışındaki sana-
yi ürünlerin ihracatından elde edilen döviz 
kazancının zorunlu satışından muaf tutmak-
tadır. 

  

Toplum ve Kültür 
 

x Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly 
Berdimuhamedov'un kararıyla, Başbakan 
Yardımcısı Esenmyrat Orazgeldiyev, Ulus-
lararası Aral Denizi Kurtarma Fonu (IFAS) 
İcra Komitesi üyeliğine atanmıştır. Türkme-
nistan, 2017-2019 yılları arasında Uluslara-
rası Aral Denizi Kurtarma Fonu'na başkanlık 
edecektir. IFAS, Aral Denizi bölgesinin çev-
resel şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan 
bilimsel ve uygulamalı araştırmaların des-
teklenmesi ve bölgede sosyal, ekonomik ve 
çevresel finansman programlarının organize 
edilmesi amacıyla Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ta-
rafından 1993 yılında kurulmuştur. 

x Ülkedeki özel yayınların yetkilendirilmesini 
sağlayacak bir yasa tasarısı İran Parlamento-
su tarafından reddedilmiştir. Ülkenin tek ya-
yın organı olan IRIB, İran'daki televizyon 
kanallarının tek sahibidir. IRIB Başkanı, ül-
kenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 
tarafından imzalanan doğrudan kararnamey-
le onaylanmıştır. Reddedilen tasarı, Parla-
mentoda reformist grubu temsil eden Umut 
Parlamento Grubu tarafından sunulmuştur. 

x Azerbaycan Parlamentosu Hukuk Politikası 
ve Devlet Yapısı Komisyonu Başkanı Ali 
Hüseynli, yabancıların ve bir uyruğa tabi 
olmayanların ülkede vizesiz kalma sürelerini 
kontrol altına almak amacıyla göç kartları-
nın verilmesinin geçici olarak askıya aldığı-
nı bildirmiştir. Bu bağlamda, Azerbaycan 
Göç Yasası'nda daha önce yapılması öneri-
len değişikliklerin de askıya alındığı kayde-
dilmiştir. 


