
Kazakistan Halklar Asamblesi 
(KHA)’nin Meclis üyeleri tarafından 
başlatılan cumhurbaşkanlığı erken 
seçimi 26 Nisan 2015 tarihinde gerçek-
leştirilmiştir. Kazakistan Cumhurbaş-
kanı sayın Nursultan Nazarbayev, 
diğer iki adaya karşı önemli oy farkı ile 
ciddi bir zafer elde etmiştir. Merkez 
Seçim Komisyonu (MSK)’ndan yapılan 
açıklamaya göre, iktidar partisi Nur 
Otan’ın başkanı Nursultan Nazarbayev 
toplam oyların %97,75’ini alarak tekrar 
seçilmiştir. Diğer adaylardan Komünist 
Partisi adayı Turgun Syzdykov %1,61 
ve bağımsız aday Abelgazi Kusainov 
%0,64 oy oranı elde etmişlerdir.  
Erken cumhurbaşkanlığı seçim kararı 
alınmasının altında yatan temel neden, 
milletvekilliği seçimlerinin 2016 yılında 
yapılmasına karar verilmesi ve hem 
cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği 
seçimlerinin aynı yılda yapılmasının 
anayasaya aykırı olmasıdır. Diğer 
yandan, Nazarbayev’in erken seçime 
gitme kararının başlıca nedenlerinden 
birinin, ülkenin yaşadığı ekonomik 
problemlerle başa çıkabilmek olduğu 
ifade edilmektedir.  

Yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 
bazı temel özellikleri söz konusudur. 
Bunlardan biri; seçimlere daha önce 
görülmemiş oranda yüksek bir katılım 
oranının sağlanmış olmasıdır. 
MSK’den yapılan açıklamaya göre, 
9.547.864 kayıtlı seçmenin 
9.090.920’si diğer bir ifadeyle, seç-
menlerin %95,21’i seçim sürecine dahil 
olmuştur. Bu yükseklikte bir seçim 
katılım oranı Kazakistan tarihinde ilk 
kez gerçekleşmiştir. Yapılan cumhur-
başkanlığı seçiminin diğer bir özelliği 
de Nazarbayev’in yeniden seçilmesi 
konusundaki seçmen desteğinin ol-
dukça yüksek olmasıdır. Nitekim, sa-
dece 1991 yılında yapılan cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde Nazarbayev, top-
lam oyların %98,7’sini alarak oldukça 
yüksek bir destek ile cumhurbaşkanlığı 
yarışını kazanmıştır. 1999 yılı seçim 
kampanyasındaki oy oranlarının 
azalışının (toplam oyların %79,78’i) 

ardından, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
2005 ve 2011 seçimlerini sırasıyla 
%91,15 ve %95,5 oranları ile ka-
zanmıştır. 

Yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, 
dünyadaki topluluklar ve uluslararası 
gözlemciler tarafından olumlu olarak 
değerlendirilmiştir. MSK, 37 yabancı 
ülke temsilcisi ile aşağıda adı geçen 
uluslararası organizasyonların seçimi 
izlemesine onay vermiştir: Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız 
Devletler Topluluğu, Şangay İşbirliği 
Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parla-
menterler Meclisi. Ayrıca 168 yabancı 
medya temsilcisi de seçimi izlemek 
üzere Dışişleri Bakanlığı’ndan onay 
almıştır. Nursultan Nazarbayev beşinci 
cumhurbaşkanlığı dönemine resmi 
olarak 29 Nisan 2015 tarihinde baş-
lamıştır. Nazarbayev’in yeniden cum-
hurbaşkanı seçilmesi, Parlamento 
başta olmak üzere ülkedeki resmi 
kurumların etkinliğinin ve verimliliğinin 
iyileştirilmesini hedefleyen demokratik 
reformlara olan yüksek kamuoyu des-
teğinin kanıtı olarak görülmektedir.  

Kazakistan Anayasası’na göre, Parla-
mento iki kısımdan oluşmaktadır: Se-
nato (6 yıl görev yapmak üzere seçilen 
ve yarısı her 3 yılda bir yeniden seçilen 
toplam 47 üyeden oluşur) ve Meclis 
(görev süresi 5 yıl olan toplam 107 
üyeden oluşur). Senato, seçilmiş 32 
üyeden (14 eyaletten ve iki özel bölge 
olan Almatı ve Astana’dan ikişer üye) 
ve Kazakistan Cumhurbaşkanı ta-
rafından doğrudan atanan 15 üyeden 
oluşmaktadır. Meclis ise blok liste nispi 
temsil sistemi ile seçilen 98 üyeden ve 
KHA tarafından seçilen 9 üyeden 
oluşmaktadır.  

Günümüzde Kazakistan parlamenter 
sisteminin gelişme süreci, 2007 öncesi 
ve 2007 sonrası dönem olmak üzere 
iki dönemde ele alınabilir. 2007 yılında 
ülkedeki siyasi partilerin güçlendirilme-
si amacıyla, Meclis’te yer alma niyeti 

ile yarışa katılacak her partinin %7 
oranındaki barajı geçmesi gerektiği 
şeklinde bir anayasal reform gerçek-
leştirilmiştir. 2002 yılında ise Siyasi 
Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklik-
ler ile bir siyasi partinin kayıtlı üye 
sayısının 3000’den 50000’e arttırılması 
yönünde uygulamaya gidilmiştir. Bu 
uygulama iktidar partisi Nur Otan’a 
rakip olabilecek siyasi parti sayısının 
azalması yönünde bir etki doğurmuş-
tur. 1999 seçimleri sonunda, 4 ayrı 
siyasi partinin (Otan Partisi, Sivil Parti, 
Çiftçi Partisi ve Komünist Parti) millet-
vekilleri Meclis’te yer almıştır. 2004 
yılında, Meclis’teki siyasi parti sayısı 
beşe yükselmiştir (Otan Partisi, Asar 
Partisi, Ak Jol Partisi, Demokratik Parti 
ve seçim bloku AIST). 2007 yılında 
sadece Nur Otan Partisi (önceden adı 
Otan Partisi idi) %7 barajını aşabilmiş-
tir. Bu durum, dünya genelinde ülke 
politikalarına ilgi duyan çevrelerin bek-
lentilerinin ötesinde olmuştur, çünkü 
Kazakistan Anayasası’nda Parlamen-
to’da ikiden daha az sayıda partinin yer 
alamayacağına yönelik bir sınırlama 
söz konusudur. Bu sınırlama nedeniy-
le, 2009 yılında Seçim Kanunu’nda 
yapılan değişikliklere göre ikinci en 
yüksek oyu alan parti, %7 barajını 
aşamadığı halde otomatik olarak Mec-
lis’te yer almalıdır. 2012 seçimlerinin 
ardından ise üç siyasi parti (%80,99 ile 
Nur Otan Partisi, %7,47 ile Ak Jol 
Partisi ve %7,19 ile Komünist Parti) %7 
barajını aşarak Parlamento’ya girme 
şansı yakalamıştır. Bu yolla Kazakistan 
yaptığı anayasal reformlar ile özellikle 
siyaset alanında kararlılığını ortaya 
koymuştur.  

Sonuç olarak, Kazakistan hukuki ve 
siyasi sistemini iyileştirme yönünde 
önemli adımlar atmaktadır. Son cum-
hurbaşkanlığı seçimleri ile Nazarba-
yev’in liderliğinde Kazakistan’ın de-
mokratikleşme sürecini geliştirerek 
sürdüreceği görülmektedir.  
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• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev yeniden cumhur-
başkanı seçilmesinin ardından beş 
stratejik hedef açıklamıştır: Orta gelir 
grubunun payının arttırılması, tek bir 
yurt içi piyasanın oluşturulması, yol-
suzluk ile mücadele, sanayi programı 
yoluyla yeni iş imkanları oluşturul-
ması ve iş dünyasının geliştirilmesi, 
toplumun birliğinin güçlendirilmesi.  

• Anzali Serbest Bölgesi halkla ilişkiler 
biriminin açıklamalarına göre, İran, 
Hazar Denizi’ne Kıyısı Olan Ülkelerin 
Ticaret Odaları Zirvesi’nin 15.’sine ev 
sahipliği yapacaktır. Hazar Denizi’ne 
kıyısı olan ülkelerin ticaret oda-
larından 100’ün üzerinde başkan ve 
üyenin Zirve’ye katılması beklenmek-
tedir. En son Zirve 2014 yılında Ast-
rahan’da yapılmıştır.  

• Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf 
Ghani, ülkenin kuzeyinde hükümet 
güçleri ve radikal Taliban militanları 
arasındaki şiddetli çatışmalar nede-
niyle Hindistan’a yapacağı resmi zi-
yareti ertelemiştir.  

• Rusya, 2006 yılında Kazakistan, 
Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan 
ve Türkmenistan ile imzaladığı Orta 
Asya’da Nükleer Serbest Bölge 
Oluşturma Anlaşması’na ilişkin pro-
tokolü onaylama sürecini tamam-
lamıştır. Ayrıca ABD, Anlaşmayı Se-
nato düzeyinde onaylama sürecini 
başlatmıştır. 

• Tacikistan Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Tacikistan 
Afganistan ile sınırında ikinci bir sa-
vunma hattı oluşturmuştur. Katlon 
eyaletinde Tacik-Afgan sınırına ek 
güçler yerleştirilmiştir.   

• Türkmenistan Askeri Sınır Hizmetle-
ri’nden 18 görevli, Türkmen-Afgan 
sınırında yer alan İmamnazar Sınır 
Geçiş Noktası’nda düzenlenen AGİT 
Sınır Yönetimi ve Tehditleri Değer-
lendirme eğitimini tamamlamışlardır. 
Bu eğitim, Sınır Hizmetleri’ndeki per-
sonelin bilgi toplamanın yanı sıra 
sınırda araştırma yapma, gözetleme 
ve tehditleri değerlendirme konu-

larında kapasitelerini arttırmak için 
düzenlenmiştir. 

• Azerbaycan, Türkmenistan, Türki-
ye’den petrol ve doğal gaz bakanları 
ile AB temsilcilerinin Aşkabat’ta 
ağırlandığı toplantıda taraflar, enerji 
deklerasyonunu kabul etmişler ve 
enerji alanında işbirliğini geliştirmeye 
yönelik ortak bir çalışma grubu oluş-
turmaya karar vermişlerdir.  

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
(SOCAR) Türkiye’deki Fransa’ya ait 
Total petrol istasyonlarını satın al-
mak istediğini duyurmuştur. Şirketin 
Türkiye’den ayrılma kararının 
ardından SOCAR, Total’in %5,3’lük 
payı ile ilgilenmeye başlamıştır.  

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Hazar Denizi’nin 
Kazakistan’a ait bölgesindeki Kaşgan 
alanında petrol üretimine yeniden 
başlanmasının 2 milyar dolardan da-
ha yüksek bir maliyeti olacağını be-
lirtmiştir. Kazakistan, 2015 sonunda 
veya 2016 yılında Kaşgan alanında 
petrol üretimine yeniden başlamayı 
planlamaktadır.  

• Resmi raporlara göre, Rus enerji 
şirketi Gazprom’un karı %86 
oranında azalmıştır. Şirket, 2014 yılı 
net karının 22 milyar dolardan 3,1 
milyar dolara düştüğünü duyurmuş-
tur. Gazprom ayrıca Ukrayna’ya do-
ğal gaz sağlamaya son vermesi ne-
deniyle borç ve fiyatlama problemiyle 
de karşılaşmıştır. Avrupa ve diğer ül-
kelere doğal gaz satışları %8,5 
oranında düşmüştür. 

• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parla-
mentosu Petrol ve Doğal Gaz Ko-
misyonu Başkan Yardımcısı Dilşad 
Şaban, Türkiye’ye ihraç edilecek 
petrol miktarının artarak Haziran 
2015 itibariyle günlük 625 bin varile 
çıkarılacağını belirtmiştir. 

• Ukrayna Maliye Bakanlığı Ukray-
na’nın dış borcunun Mart 2015 itiba-
riyle %8,3 oranında ve 2,4 milyar do-
lar artarak toplamda 32,8 milyar do-
lara çıktığını açıklamıştır. Böylece ül-
kenin toplam kamu borcu 54,1 milyar 

dolara yükselmiştir. Ukrayna’nın sa-
dece Mart ayı borç artış göstergeleri, 
tüm 2014 yılının borç göstergeleriyle 
kıyaslanacak büyüklüğe ulaşmıştır.  

• Astana’da düzenlenen Birinci Ulusla-
rarası Petrol ve Doğalgaz keşif Fo-
rumu’nda Kazakistan Enerji Bakanı 
Birinci Yardımcısı Uzakbai Karabalin, 
toplam maliyeti 500 milyar dolar olan 
Avrasya’nın en büyük petrol projesi-
nin Hazar Havzası’nda başlatılmasını 
istediklerini duyurmuştur. Avrasya 
Petrol Keşif Projesi, Astargan (Rus-
ya) ve Atrav (Kazakistan) arasındaki 
alanda gerçekleştirilecektir.  

• AB, Ukrayna’ya Çernobil nükleer 
santralinin bulunduğu alanda koruyu-
cu bir alan oluşturmak için 70 milyon 
Euro destek vereceğini belirtmiştir. 
Çernobil nükleer santralinde kurula-
cak olan ve Yeni Sığınak adı verilen 
yeni güvenli alanın inşası için 1,425 
milyar Euro harcanacağı tahmin edil-
mektedir. 

• Aral Gölü’nde balık türlerinin yaşam-
larını sürdürebilmelerine ilişkin geliş-
melerle ilgili AGİT destekli eğitim se-
mineri Kızılorda’da düzenlenmiştir. İki 
gün süren seminer, Astana’daki AGİT 
Program Ofisi ile Uluslararası Fon’un 
Aral Gölü’nü Korumaya Yönelik Ka-
zakistan’daki İcra Direktörlüğü 
arasında yapılan işbirliği ile düzen-
lenmiştir.  

• Birleşik Roket Uzay Şirketi (URSC) 
Rusya’nın, Rus roket ve füze motoru 
imalatçılarını bir araya getirecek olan 
dünyanın ilk roket ve füze motoru ima-
lat holdingini kuracağını açıklamıştır. 
Holdingin yapısı ve holdingi oluştura-
cak firmalar henüz kesinleşmemiştir.  

• Kazakistan’dan Tacikistan’a 9 vagon 
insani yardım malzemesi gönderilmiş-
tir. Diğer 24 vagon ise yoldadır. Sel 
felaketine karşı yardım sağlama 
amacıyla Kazakistan’ın gönderdiği in-
sani yardım malzemesi miktarının top-
lam değeri 2,7 milyon doları aşmıştır. 
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