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KAZAKİSTAN'IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ ÜYE-
LİĞİ: ÖNCELİKLER VE BEKLENTİLER 
Kazakistan, 28 Haziran 2016 tarihinde Ocak 
2017′den itibaren geçerli olmak üzere iki 
yıllık bir süre için Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’ne (BMGK) geçici üye olarak 
seçilmiştir. Böylece Kazakistan, küresel barış 
ve güvenliğin sağlanmasında birinci derecede 
sorumlu olan dünyanın en önemli siyasi orga-
nına seçilen ilk Orta Asya ülkesi olmuştur. 
Ayrıca, Kazakistan, 1951-1952, 1954-1955, 
1961 ve 2009-2010 yıllarında bu görevde 
bulunan Türkiye'den sonra BMGK üyesi olan 
ikinci Türk dili konuşan ülkedir ve Ankara, 
Kazakistan'ın adaylığını desteklemek için her 
türlü çabayı göstermiştir. Astana, BM Güven-
lik Konseyi’ne üye olma niyetini Haziran 
2010'da açıklamış ve BM’ye üye ülkelerden 
destek almak için kapsamlı bir diplomatik 
kampanya yürütmüştür. Ülkenin başvurusu-
nun BM Genel Kurulu tarafından onaylanma-
sı, Kazakistan'ın uluslararası itibarının ve 
uluslararası ilişkilerdeki rolünün arttığının 
kanıtı olmuştur. 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 21. 
Yüzyıl Dünya Manifestosu’nu temel alan 
Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi çalışma 
programı, BMGK’nin “Kazakistan'ın Güvenli, 
Adil ve Refah İçinde Bir Dünya için Küresel 
Ortaklığı Sürdürme Vizyonu” başlıklı söyle-
vinde özetlenmiştir. Bu belgede Kazakistan, 
BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde açık, 
tarafsız, dengeli, sorumlu ve yapıcı bir şekilde 
çalışma ve tüm BM üyesi ülkeler arasında 
güven ve işbirliğini teşvik etmek için her türlü 
çabayı gösterme sözü vermiştir. 
Ülkenin BMGK üyeliğine yönelik temel 
öncelikleri arasında nükleer silahlardan arındı-
rılmış bir dünyaya doğru ilerleme; bir küresel 
savaş tehdidini önlemek için gerekli koşulları 
oluşturma; Afganistan dâhil olmak üzere Orta 
Asya'da barışı, güvenliği ve kalkınmayı teşvik 
etme; BM himayesinde küresel bir terör karşı-
tı koalisyonun (ağın) oluşturulmasını kolay-
laştırma; Afrika'nın barış içinde gelişmesine 
yardımcı olma; BM'nin sürdürülebilir kalkın-
ma hedeflerine katkıda bulunma ve BM faali-
yetlerini 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre şekil-
lendirme yer almaktadır. Kazakistan’ın Afga-
nistan ve Taliban, İŞİD (DAEŞ) ve El-
Kaide’nin yanı sıra Somali ve Eritre konula-
rında üç BM Güvenlik Konseyi Komitesi’ne 
başkanlık yapması, bu hedeflere ulaşılmasına 
yardımcı olacaktır. 
Buna ek olarak, Kazakistan diplomasisi küre-
sel ortaklığın en önemli alanları olarak dört 
ulus ötesi mesele belirlemiştir: nükleer güven-
lik, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve su 
güvenliği. Nükleer silahların yayılmasının 
önlenmesi ve silahsızlanma konusunda dünya 
liderlerinden biri olan Kazakistan, tüm BM 
üyesi ülkelere BM'nin 100. yıldönümü olan 
2045 yılına kadar nükleer silahlardan arınma 
çağrısında bulunmuştur. Bu bağlamda Astana, 

anti-nükleer girişimlerini desteklemek (ölüm-
cül silahların uzayda, denizaltında ve uluslara-
rası sularda, ayrıca Kuzey Kutbu'nda yayılma-
sına ilişkin evrensel bir yasak olarak) ve yeni 
kitle imha silahlarının yapılmasına yönelik 
araştırmaları yasaklamak amacıyla BMGK 
üyeliğini kullanacaktır. Kazakistan, Ortado-
ğu'da nükleer silahsız bir bölge kurma yönün-
deki uluslararası çabaları yoğunlaştırmaya 
çalışarak mevcut beş bölgenin ötesinde nük-
leer silahlardan arınmış olan coğrafi alanı 
genişletmek için çaba gösterecektir. Aynı 
zamanda, Kazakistan, nükleer enerjiye sahip 
olmayan devletlere sivil nükleer malzemelere 
eşit erişim sağlayacak olan UAEK Düşük 
Derecede Zenginleştirilmiş Uranyum Banka-
sı’na ev sahipliği yaparak barışçı atom enerji-
sinin güvenli bir şekilde kullanılmasını teşvik 
edecektir. 
Bununla birlikte, enerji güvenliği dikkate 
alındığında, enerji yeterliliğine sahip bir ülke 
olan Kazakistan, elektrik arzında ve fosil 
yakıtların neden olduğu çevre kirliliğinde 
bölgesel dengesizlikler ile ilgili ulusal enerji 
güvenliği konusunda bazı endişeler taşımak-
tadır. Bu nedenle, Kazakistan, enerji arzının 
çeşitlendirilmesi ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılması için temiz, verimli ve uygun fiyatlı 
enerji teknolojilerinin geliştirmesinin ve yay-
gınlaştırılmasının küresel bir ihtiyaç olduğu-
nun farkındadır. Kazakistan’ın, BMGK üyeli-
ğinin bir parçası olarak, yeşil ekonomi ve 
yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesine yar-
dımcı olmanın yanı sıra tüm tarafların Paris 
İklim Anlaşması'na ilişkin taahhütlerinin 
hayata geçirilmesini kolaylaştırmak için uygu-
lamaya yönelik adımlar atması beklenmekte-
dir. Bu çaba ile Astana, sosyal, ekonomik ve 
ekolojik zorlukların üstesinden gelmek için 
yenilikçi ve pragmatik enerji çözümleri dahil 
olmak üzere gelecekteki enerji konularına 
odaklanacak önemli bir uluslararası fuar olan 
Expo 2017'ye Haziran-Eylül 2017 döneminde 
ev sahipliği yapacaktır. Bu etkinlik, sürdürü-
lebilir kalkınma, çevre koruma ve iklim deği-
şikliği gibi önemli konular üzerinde ülkeler, 
sivil toplum kuruluşları, şirketler ve genel 
olarak halk arasında küresel bir diyalog oluş-
turmayı amaçlamaktadır. 
Her gün açlık ve bununla bağlantılı hastalıklar 
nedeniyle hayatını kaybeden binlerce insan ve 
dünyanın dört bir yanında açlık çeken milyon-
larca insan dikkate alındığında, gıda güvenli-
ğinin sağlanması küresel bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. BM Güvenlik Konse-
yi’ne üye olma kapasitesine sahip bir ülke 
olarak Kazakistan, dünya çapında kronik açlık 
ve beslenme yetersizliğinin ortadan kaldırıl-
masına yönelik uluslararası işbirliğine öncü-
lük etmektedir. Önde gelen bir bölgesel tahıl 
ve un üreticisi ve ihracatçısı olan Kazakistan, 
Afganistan'a ve Asya ve Afrika'daki diğer 

gelişmekte olan ülkelere gıda yardımı sağ-
lanması dâhil olmak üzere, komşu ülkelere 
insani yardım sağlama konusunda önemli bir 
deneyime sahiptir. Ayrıca, Orta Asya'nın tek 
bağış yapan ülkesi olan Kazakistan, ikili ve 
çok taraflı insani yardım projelerinde yer 
alacak olan yeni kurduğu Kazakistan Ulusla-
rarası Kalkınma Ajansı (KazAID) aracılığıyla 
resmi kalkınma yardımı programını hazırlama 
aşamasındadır. Gıda güvenliğindeki en önemli 
önceliklerden biri, kırsal altyapıya yatırım 
yapılması ve kaynak-etkin ve çevre dostu 
teknolojilerin kullanılması yoluyla tarımsal 
üretimin modernleştirilmesi olacaktır. 
Su güvenliği konusu da diğer güvenlik alanla-
rı kadar stratejik öneme sahiptir. Çünkü bu 
konu, geçim kaynaklarını, insan refahını ve 
sosyo-ekonomik kalkınmayı sürdürmek için 
yeterli miktarda kabul edilebilir kaliteli suya 
nüfusun sürekli olarak erişiminin sağlanma-
sıyla ilgilidir. Su kaynakları sınırlı olan dün-
yanın en büyük karayla çevrili ülkesi olan 
Kazakistan, ülke nüfusunun ve ulusal ekono-
minin ihtiyaçlarını karşılamak için su kıtlığı 
sorunuyla yakından ilgilenmektedir. Kazakis-
tan, Aral Denizi’nin kuruması ve sınır ötesi 
nehirlerin yönetilmesi konusunda edindiği 
deneyimleri kullanarak, temiz ve güvenli su 
temininin yetersizliği, az gelişmiş veya eski su 
tedarik sistemleri, hidro-enerji kaynaklarının 
uygun olmayan kullanımı ve verimsiz tarımsal 
sulama gibi su güvenliği ile ilgili zorluklarla 
mücadelede çok taraflı işbirliğini yoğunlaştı-
rabilir. 
Önümüzdeki iki yıl içinde Kazakistan, dünya-
nın karşılaşmakta olduğu güvenlik ve istikrara 
yönelik çok boyutlu tehditler ve zorluklarla 
mücadele konusunda BM için ön planda ola-
caktır. Kazakistan, çatışmaların çözümü, terör, 
silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını 
önleme, sürdürülebilir kalkınma ve çevre 
koruma ile birlikte şu anda BM Güvenlik 
Konseyi'nin gündeminde olan göç krizi, top-
rak anlaşmazlıkları, devletlerarası ilişkilerde 
güven eksikliği, uyuşturucu madde ve insan 
kaçakçılık dâhil olmak üzere sınır ötesi orga-
nize suçlar gibi diğer acil sorunlarla da baş 
etmek zorunda kalacaktır. 
BM'nin başlıca ilkelerini temel alan Astana, 
BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına an-
lamlı bir katkıda bulunmaya ve sıfır toplamlı 
oyundan ziyade kazan-kazan senaryolarını 
teşvik etmeye çalışacaktır. Kazakistan, BM 
Güvenlik Konseyi üyeliğini sadece önemli 
barış ve güvenlik konularını ele almak için 
değil, aynı zamanda Orta Asya'nın karşılaştığı 
sorunlara uluslararası toplumun dikkat çeke-
rek bölgesel çıkarlarını arttırmak ve ülkenin 
ulusal çıkarlarını küresel düzeyde korumak 
için kullanacaktır.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 
x Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 

resmi referandum sonuçlarının onaylandığı-
nı ve Anayasa değişikliklerinin kabul edildi-
ğini duyurmuştur. 25.1 milyon seçmen 
(%51.41) değişikliklerin lehinde oy kulla-
nırken, 23 milyon seçmen (%48.59) değişik-
liklerin aleyhinde oy kullanmıştır. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Japonya 
Başbakanı Shinzo Abe ve Rusya Cumhur-
başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin daha 
da geliştirilmesine ve bölgedeki mevcut du-
rumun korunmasına ve güvenliğin sağlan-
masına yönelik düzenlemeler üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

x Hazar bölgesine yaptığı resmi turda Suudi 
Arabistan Enerji, Sanayi ve Doğal Kaynak-
lar Bakanı Halid Abdulaziz Al-Falih, Türk-
menistan’ı ve Azerbaycan'ı ziyaret etmiştir. 
Al-Falih’in Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhamedov ile yaptığı 
görüşmede taraflar, ulaşım ve iletişim, inşaat 
ve kimya sanayiinde ortak projelerin uygu-
lanması imkânları üzerine odaklanarak tica-
ri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. Ayrıca, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüş-
mede taraflar, petrolün ve doğal gazın arı-
tılmasında işbirliğinin güçlendirilmesine 
özel önem vererek ekonomik işbirliğin geliş-
tirilmesine ve ikili ticaretin ve karşılıklı ih-
racatın artırılmasına yönelik fırsatlar üzerin-
de görüşmüşlerdir. 

x Taşkent'e yaptığı resmi ziyarette Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyo-
yev ticaret, yatırım, turizm, tarım ve diğer 
alanlarda işbirliğini ele almışlardır. Ayrıca 
taraflar, bölgesel ve uluslararası konular 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Ukrayna 
Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Bi-
rinci Başkan Yardımcısı Oleg Hladkovskiy 
ve Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı 
Yagub Eyyubov, üçüncü ülkelere satış ama-
cıyla savunma sektöründe ortak mal üreti-
minin gerçekleştirilmesi konusunu görüş-
müşlerdir. Taraflar, ikili askeri ve teknik iş-
birliği konularını da ele almışlardır. 

x AB Orta Asya Özel Temsilcisi, Büyükelçi 
Peter Burian, Orta Asya turu çerçevesinde 
Özbekistan’ı ve Kırgızistan'ı ziyaret etmiştir. 
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Ka-
milov ile yaptığı görüşmede taraflar, siyasi, 
ticari-ekonomik alanlarda, yatırımlarda ve 
mali-teknik alanlarda işbirliğinin geliştiril-
mesine yönelik perspektifler üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. Ayrıca, Burian’ın Merkez Se-
çim Komisyonu Başkanı, Dışişleri Bakanlığı 
üst düzey temsilcileri ve Kırgızistan Parla-
mentosu üyeleri ile yaptığı görüşmede taraf-
lar, ülkenin demokratikleşmesi için atılacak 
adımları ele almışlardır. 

x Azerbaycan Savunma Bakanı, 2017 yılı için 
Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlıkları 
arasındaki ikili işbirliği planı çerçevesinde 
iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin kimyasal, 
biyolojik ve radyasyonel kitle imha silahları 

(KİS) uzmanları arasında bir çalışma toplan-
tısı düzenlendiğini açıklamıştır. Toplantıda 
katılımcılar kimyasal, biyolojik ve radyolo-
jik KİS'lere karşı savunma konusunda Azer-
baycan ve Rusya askeri yapıları tarafından 
edinilen deneyimleri paylaşmışlardır. 

x Ukrayna’nın “Güney” Harekat Komutanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Si-
lahlı Kuvvetleri, Kırım'a yakın Nikolayev ve 
Kherson bölgelerinde (Güney Ukrayna'da) 
askeri tatbikatlar düzenlemişlerdir. Tatbikat-
lar sırasında atış uygulamasının ve füze atış-
larının planlanmadığı belirtilmiştir. 

x Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapı-
lan açıklamaya göre,  ülkenin Silahlı Kuv-
vetleri'ne bağlı 54 kişilik bir askeri birlik, ro-
tasyon planına uygun olarak Afganistan'dan 
Bakü'ye geri dönmüştür. Bu birliğin, NA-
TO’nun Afganistan'daki savaşmayan Kararlı 
Destek Misyonunda görevli olduğu kayde-
dilmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR 
Doğal Gaz İhracatı Başkanlığı Birinci Baş-
kan Yardımcısı Nazım Samadzade, ülkede 
ticari amaçlı doğal gaz üretiminin 2025 yılı-
na kadar yılda 40 milyar metrekübe ulaşaca-
ğını açıklamıştır. Ayrıca, Azerbaycan'ın Şah 
Deniz doğal gaz kondensat alanından yılda 
800 milyon metreküp doğal gazın Gürcis-
tan'a, 6.6 milyar metrekübün üzerinde doğal 
gazın Türkiye'ye sevk edildiği, 1.5 milyar 
metrekübün ise iç talebi karşılamak için kul-
lanıldığı belirtilmiştir. 

x Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi, 
Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in Ciz-
zak bölgesinde kurulan modern arıtma 
kompleksinin ilk taş döşeme törenine katıl-
dığını bildirmiştir. Kompleksin yılda 3.7 
milyon ton motor yakıtı, 700,000 tondan 
fazla kerosen yakıtı ve 300,000 ton petrol 
ürünü üretmesi beklenmektedir. 

x İsviçre ve Fransız şirketlerinden oluşan 
Alstom Renewable GE Hydro Konsorsiyu-
mu, şirketin Kırgızistan'ın Narın bölgesin-
deki At-Başı hidroelektrik santralinin (HES) 
onarılması için açılan ihaleyi kazandığını 
açıklamıştır. 1.535 milyar som (22.8 milyon 
dolar) değerinde olan At-Başı HES’in ona-
rılması projesi, ana güç ekipmanının değişti-
rilmesini ve HES kapasitesinin %10 oranın-
da artırılmasını içermektedir. 115-160 mil-
yon kWh yıllık üretim kapasitesiyle Narın 
bölgesindeki elektrik üretiminin tek kaynağı 
konumunda olan At-Başı HES, yıllık talebin 
%25'inden fazlasını karşılamaktadır. 

x Rusya'da bulunan Huawei Girişim İş Grubu 
Başkanı Cao Chong, şirketin 2017 yılında 
Rusya ile ortak projelerin uygulanması için 
3 milyon dolar harcama yapmayı planladığı-
nı belirtmiştir. Ayrıca, şirketin Rusya'daki 
ortakları için ileri eğitim, ürün belgelendir-
mesi ve pazarlama stratejisinin uygulanması 
için yaklaşık 2 milyon dolar harcadığı kay-
dedilmiştir. Bunun yanı sıra, 2016 yılında 
Huawei, Rusya’daki ortaklarının sayısını 
yıldan yıla %18 oranında artırarak 470 şirke-
te çıkarmıştır. 

x Türkmenistan Tarım ve Su Ekonomisi Ba-
kanlığı, tarım makineleri, iş giysileri, yedek 

parçalar ve tüketim malzemeleri satın almak 
için İsviçre şirketi John Deere International 
GmbH ile bir anlaşma imzalandıklarını du-
yurmuştur. Gelişmiş tarım makineleri teda-
riki (toplam 1.350 parça) 2017-2020 yılları 
arasında 3 aşamada yapılacaktır. İlk aşama-
da, 2017 yılında tahıl hasadının başlamasıyla 
birlikte 150 yeni John Deere W540 biçerdö-
ver tedarik edilecektir. 

x Kırgızistan Devlet Sınır Hizmeti Başkanı 
Azamat Süleymanov, Kırgızistan'daki kont-
rol noktalarının teçhizat donanımının sağ-
lanması için bütçeden 280 bin dolar ayrıldı-
ğını açıklamıştır. Bu fonların 7 kontrol nok-
tasında taşınabilir laboratuvar ve araç alımı 
ile bilgilendirmeye yönelik ekipman alımı 
için kullanıldığına dikkat çekilmiştir. 

x Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ah-
madov, 2016 yılında ülkedeki toplam 8.83 
milyar dolarlık yatırımın 6.71 milyar doları-
nın inşaat sektörüne yapıldığını açıklamıştır. 
Bu 6.71 milyar doların 2.29 milyardan fazla-
sının sabit varlıklara yatırıldığı kaydedilmiş-
tir. 

x Kazakistan Birleştirilmiş Birikimli Emekli-
lik Fonu (BBEF) Başkanı Nurbubi 
Nauryzbayeva'nın açıklamalarına göre, 
Ocak-Mart 2017 döneminde net yatırım tu-
tarı 51.5 milyar tenge (163.1 milyon dolar) 
olmuştur. 2017 yılının ilk çeyreğinde emek-
lilik varlıkları, 1 Nisan 2017 itibariyle 153 
milyar tenge (490.2 milyon dolar) artarak 6 
trilyon tenge (19.8 milyar dolar) seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Ocak-Mart 2017'de 
BBEF’den ödemeler, 77 milyar tenge (244.9 
milyon dolar) olmuştur. 

x Özbekistan devlet otomobil şirketi Uzavto-
sanoat, şirketin 2016 yılında 88,200 adet 
otomobil ürettiğini açıklamıştır. Ayrıca, şir-
ketin 2016 yılında ürünlerini yedi ülkeye ih-
raç etmeye başladığı belirtilmiştir. Bu ülke-
ler, bazı Orta Doğu ülkelerini (Lübnan, Ür-
dün ve Irak) ve Afrika ülkelerini (Gana, Se-
negal, Fildişi Sahili ve Nijerya) kapsamak-
tadır. 

  

Toplum ve Kültür 
 

x Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İslam ülke-
leri arasında dayanışmanın sağlanması ilkesi 
çerçevesinde, Azerbaycan’ın, 2011 yılında 
kurulan Azerbaycan Uluslararası Kalkınma 
Ajansı (AIDA) aracılığıyla Yemen'e insani 
yardım sağladığını açıklamıştır. 

x ABD'nin Kırgızistan Büyükelçisi Sheila 
Gwaltney, ülke genelinde 80 çocuk kütüp-
hanesine 130 binden fazla kitap bağışlandı-
ğını duyurmuştur. Kitaplar USAID Birlikte 
Okuma Projesi aracılığıyla teslim edilecek-
tir. 

x Çin'in İnsanlı Uzay Programları Ofisi Baş-
kanı Wang Zhaoyao, ülkenin 2019 yılında 
kendi yörünge istasyonunun inşasına başla-
mayı planladığını açıklamıştır. İstasyonun 
inşasının 2019-2022 yılları arasında devam 
edeceği kaydedilmiştir. 

x Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev, imzaladığı bir kararname ile yeni 
1. ve 2. Derece Yel Korganı (Anavatan Sa-
vunucusu) madalyalarını belirlemiştir. 
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