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KAZAKİSTAN’IN 2012-2020 MONO ŞEHİRLERİ KALKINDIRMA           
PROGRAMI	  
Kazakistan’ın bağımsızlığını ka-
zandığı ilk günden itibaren bölgesel 
kalkınma ile ilgili konular, ülkenin 
ekonomi politikasının merkezinde yer 
almamıştır. Hükümetin ‘2012-2020 
Mono Şehirleri Kalkındırma Programı’ 
bölgesel kalkınmanın sağlanmasına 
yönelik uygulamadaki ilk program 
olarak değerlendirilebilir. Daha önce 
ise, bölgesel kalkınma kavramı sa-
dece başlıca büyük şehirlerin ve baş-
kentin kalkındırılması ile 
sınırlandırılmıştı.  
Bununla birlikte, Sovyetler Birliği dö-
neminde ekonomik etkinliği değil 
planlı ve merkezi ekonomiyi temel 
alan ve bu nedenle önemli ölçüde 
zararlı etkileri olmuş olan jeo-ekono-
mik politikalar uygulanmıştır. Piyasa 
ekonomisine geçiş süreciyle birlikte 
küçük ve orta büyüklükteki şehirler, 
özellikle yerel girişimler arasındaki 
düşük rekabet nedeniyle yavaş yavaş 
sayıca azalmaya başlamıştır. Bu 
durum çok sayıda probleme yol aça-
cak şekilde sosyal tepkilere neden 
olmuştur. Kazakistan’ın yanı sıra 
Belarus, Ukrayna ve Rusya da küçük 
ve orta büyüklükteki tek fonksiyonlu 
(tek endüstrili) şehirlerle ilgili stratejiler   
geliştirmişlerdir. Bu stratejiler bir nok-
taya kadar birbirine benzer özellikler 
taşımaktadır.  
Uygulamada tüm mono şehirlerin 
yüksek işsizlik, zayıf altyapı, yoksul-
luk, ekolojik problemler, vb. gibi çok 
sayıda probleminin bulunduğu görül-
mektedir. Son on yılda ülke genelinde 
yaşanan nüfus artışına rağmen, mono 
şehirler ortalama %4 oranında nüfus 
kaybına uğramıştır. Şöyle ki, yüksek 
işsizlik nedeniyle mono şehirlerde 
yaşayan nitelikli işgücünün çoğu bü-
yük şehirlere göç etmiştir. Bu durum, 
mono şehirlerde çalışma çağını aşmış 
insan yoğunluğunun %18 gibi nispe-
ten fazla olmasına neden olmuştur. 
Ayrıca işgücü piyasasındaki denge-
sizlik ve yüksek işsizlik oranı da yok-
sulluğa yol açmaktadır. Mono şehirle-
rin pek çoğunda gelir, bölge ortala-
masının %15-20 oranında altında 
seyretmektedir. Pek çok mono şe-

hirde devlet kademelerinde 
çalışanların elde ettiği gelir, toplam 
gelir içinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Örneğin gelirin ortalama olarak %50-
60’ı devlet kademelerinden sağlan-
maktadır. Emekli maaşları ve sosyal 
ödemeler gelirin %20-30’unu oluştu-
rurken, gelirin %10-15’i de diğer böl-
gelerden sağlanan işçi gelirleri, akra-
balardan elde edilen finansal yardım 
vb. çeşitli resmi olmayan kaynaklar-
dan elde edilmektedir. Pek çok mono 
şehirde yaşanan bir diğer problem de 
altyapının zayıf ve yetersiz olmasıdır. 
Örneğin yolların kötü olması, bölgesel 
idari merkezlere ve başlıca otoyollara 
ulaşımda problemlerin yaşanmasına 
yol açmaktadır.  
Söz konusu problemlerin çözülebil-
mesi için Mayıs 2012’de Kazakistan 
hükümeti tarafından ‘2012-2020 Mono 
Şehirleri Kalkındırma Programı’ onay-
lanmıştır. Teşvik edici nitelik taşıyan 
bu program, küçük, tek fonksiyonlu 
(tek endüstrili) şehirlerin 
kalkındırılmasını hedeflemektedir. 
Program, bu kapsamda temel giri-
şimlerin ve yerel üretici yapılarının 
optimizasyonu, küçük ve orta boy 
işletmelerin oluşturulması ve gelişti-
rilmesi ve işgücü akışkanlığının 
arttırılması gibi hedeflerin gerçekleşti-
rilmesine yönelik politikalar ortaya 
koymaktadır. Bu program, bölgesel 
kalkınma stratejisinin bir parçası ola-
rak görülmektedir. Programa göre 
nüfusunun en az %20’si tek bir fir-
mada çalışan tüm şehirler mono şehir 
olarak değerlendirilmektedir. 2015 
itibariyle, program için 141,3 milyar 
tenge harcanması planlanmaktadır. 
Listede yer alan 10 bölgede 27 mono 
şehir yer almaktadır. Bu mono şehirle-
rin 7 tanesi ülkede şehirleşme 
oranının en yüksek olduğu Karaganda 
bölgesinde yer almaktadır. Şehirler 20 
bin ila 200 bin kişinin yaşadığı alanlar 
olarak belirlenmiştir. Mono şehirlerde 
1,53 milyon kişi yaşamakta ve bu sayı 
toplam nüfusun %9’una denk gel-
mektedir. Mono şehirlerin pek ço-
ğunda madencilik sektöründeki giri-
şimler ön planda yer almaktadır. Prog-
ramın dört temel hedefi bulunmak-

tadır. Birincisi, yerel üretim sistemleri-
nin yerel nüfus ile uyumlaşmasını 
sağlayacak şekilde mono şehirlerin 
büyüklüğünü optimize etmektir. İkin-
cisi, küçük ve orta boy işletmeler 
aracılığıyla yerel ekonomileri çeşitlen-
dirmektir. Üçüncüsü, mono şehirlerde 
nüfusun işgücü akışkanlığını 
arttırmaktır. Dördüncüsü ise altyapının 
geliştirilmesine yönelik yatırımları 
teşvik etmektir. Programın mono 
şehirlerdeki sanayi üretimini %20 
oranında arttırması beklenmektedir. 
Bu program küçük ve orta boy işlet-
melerin sayısını arttıracak ve geliştire-
cektir. Ayrıca, programın, yoksulluk 
sınırı altında yaşayan nüfusun oranını 
%6’nın altına çekmesi ve işsizlik 
oranını %5,5’e düşürmesi beklen-
mektedir. 
Yukarıda adı geçen nedenler, bölge-
sel analiz açısından altyapının gelişti-
rilmesinin önemine dikkati çekmekte-
dir. Mono şehirlerin kalkındırılması, 
yatırım ikliminin iyileştirilmesinden ve 
yerel üretim sistemlerinin çeşitlendi-
rilmesinden oluşan kapsamlı bir faali-
yet paketini içermelidir. Ayrıca, küçük 
şehirlerin kalkındırılması, açık ve 
anlaşılır bir imar programı ile 
ulaştırma sistemlerinin iyileştirilmesi 
yoluyla gerçekleştirilmelidir. Kalkınma 
açısından bir diğer önemli konu da 
kurumların geliştirilmesi ve nüfusun 
işgücü akışkanlığının sağlanmasıdır. 
Kurumların modernizasyonu ve insan 
sermayesinin arttırılması yoluyla böl-
gesel politikalar uygulanmalıdır.  
2015 yılı başından itibaren, Programın 
uygulanması için 80 milyar tengenin 
üzerinde harcama yapılmıştır. Bu 
konuda en büyük gelişme altyapı 
alanında sağlanmıştır. Böylece, eski-
miş elektrik şebekesinin sistemdeki 
payı %70’den %20-30’a düşmüş ve 
eskimiş evlerin 2/3’ünden fazlası ya 
yıkılmış ya da kısmen restore edilmiş-
tir.  
Dolayısıyla, Hükümetin ‘2012-2020 
Mono Şehirleri Kalkındırma Prog-
ramı’nın uygulanması, ülkedeki böl-
gesel kalkınma açısından önemli bir 
adım olarak değerlendirilmelidir. 



	  

• Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dış 
İşleri Bakanları Konseyi Mos-
kova’da bir toplantı düzenlemiştir. 
Toplantıda, yüksek düzeyli yetkili-
ler, bölgesel ve uluslararası dü-
zeydeki temel konular üzerinde ve 
ŞİÖ içinde işbirliğinin geliştirilmesi 
üzerinde tartışmışlardır. Konsey 
üyeleri ayrıca Hindistan ve Pakis-
tan’ın bloğa üye olarak kabul edil-
melerine karar vermişlerdir. Bu ka-
rar, Temmuz ayında yapılacak 
ŞİÖ Zirvesi’nde onaylanacaktır. 

• BRICS ülkelerinin ilk parlamenter 
düzeydeki forumu Moskova’da 
gerçekleştirilmiştir. Forumda 
BRICS Parlamenterler Birliği’ni ku-
rabilecek 100’ün üzerinde katılımcı 
(BRICS üst düzey yasama organ-
larının başkanları ve üyeleri) bir 
araya gelmiştir. 

• Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) Savunma Bakanları ve Ko-
lektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
(KGAÖ) ülkeleri, Kırgızistan’da ve 
Tacikistan’da 2 gün süren bir top-
lantı gerçekleştirmişlerdir. Top-
lantıda Bakanlar, BDT ve KGAÖ 
ülkelerinin sınırlarında artan terö-
rizm tehditlerine karşı askeri işbir-
liğini arttırma ihtiyacına dikkati 
çekmişlerdir. 

• G7 ülkeleri Zirvesi, Almanya’nın 
Bavyera eyaletinde gerçekleşmiş-
tir. Zirve’de Batılı ülkelerin Mos-
kova ile ilişkileri, Rusya’ya yönelik 
yaptırımların devam etmesi ve 
Yunanistan’ın borç problemi ile il-
gili konular görüşülmüştür.   

• Türkiye’deki 7 Haziran Genel 
Seçimleri sonucunda, iktidar par-
tisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) seçimi kazanmış ancak tek 
parti çoğunluğunu elde edeme-
miştir. İlk sonuçlar AKP’nin %40.9 
oy oranı ile 258 milletvekili elde et-
tiğini göstermektedir. Bunu 
sırasıyla %25 oy oranı ve 132 mil-
letvekili ile Cumhuriyet Halk Parti-
si, %16.3 oy oranı ve 80 mil-
letvekili ile Milliyetçi Hareket Partisi 
ve %13.1 oy oranı ve 80 mil-
letvekili ile %10 seçim barajını 
aşarak ilk kez meclise giren Halkın 
Demokrasi Partisi izlemiştir.  

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı’na bağlı Özel Gözlem Misyonu 
Kiev kontrolündeki Marinka’da ve 
ateşkesin büyük ölçüde ihlal edil-

diği Donetsk bölgesindeki diğer 
alanlarda ağır silahların kul-
lanıldığını ve çatışmaların ya-
şandığını gözlemlemiştir.  

• Ukrayna Parlamentosu kendi 
topraklarında BM ve AB gözeti-
minde bir uluslararası barış ope-
rasyonunun yabancı ülkeler ta-
rafından yürütülmesine izin veren 
bir dizi değişikliği kabul etmiştir.  

• Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 
Musul’un kuzeyinde İŞİD militan-
ları ile mücadele etmek üzere Irak 
Milli Koruma Kuvvetleri’ne ait bir-
likleri eğitmeye başlamıştır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Enerji Bakanı Natig 
Aliyev, Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi (SOCAR) Başkanı Rovnag 
Abdullayev ve Irak Petrol Bakanı 
Adil Abdul-Mahdi arasında yapılan 
toplantıda taraflar arasında petrol 
ve doğal gaz ile ilgili bir Mutabakat 
Anlaşması imzalanmıştır. Bu an-
laşma çerçevesinde Azerbaycan 
ve Irak, iki ülkenin topraklarında 
yer alan ortak girişimlerin işletil-
mesi için bir çalışma grubu oluştu-
racaklardır.  

• Rusya Enerji Bakanı Alexander 
Novak ile Viyana’da yaptığı gö-
rüşmenin ardından İran Petrol Ba-
kanı Bijan Namdar Zanganeh, 
önümüzdeki hafta iki ülke 
arasındaki barter anlaşması çer-
çevesinde İran’ın Rusya’ya petrol 
ihraç etmeye başlayacağını be-
lirtmiştir. Bakan ayrıca Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne üyelik anlaş-
ması çerçevesinde Kazakistan ve 
Belarus’a da İran’ın ham petrol 
sevkiyatının Rusya’dan 
yapılabileceğini ifade etmiştir. 

• Rus Novatek Doğal Gaz ve Elekt-
rik Şirketi, Shell Uluslararası Orta-
doğu Ticaret Şirketi ile 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzı 
ile ilgili uzun dönemli anlaşma 
yaptıklarını duyurmuştur. Bu çer-
çevede Novatek önümüzdeki 20 
yıl boyunca 0.9 milyon ton ci-
varında LNG’yi arz edeceğini du-
yurmuştur. Söz konusu miktar, 
Novatek tarafından 2017 yılında 
faaliyete geçirilecek olan Kuzey 
Sibirya’daki Yamal LNG tesisle-
rinde üretilerek arz edilecektir. 

• Viyana’da düzenlenen OPEC 
toplantısında bir araya gelen Shell 
Şirketi Başkanı Ben van Beurden 

ve İran Petrol Bakanı Bijan Nam-
dar Zanganeh arasındaki görüş-
melerin ardından Shell, İran’a olan 
2.3 milyar dolarlık borcunu geri 
ödemek istediğini duyurmuştur. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
Kazakistan’da önemli bir dönüm 
noktası oluşturacak yenilenebilir 
enerji projelerinin finansmanı için 
80 milyon Euro’yu aşan miktarda 
kredi sağlayacağını açıklamıştır.  

• Türkiye’nin büyük ve en maliyetli 
projelerinden biri olan Gebze - Or-
hangazi - İzmir otoyol projesi için 
sekiz Türk bankası ve Deutsche 
Bank AG Londra 5 milyar dolar tu-
tarında bir kredi anlaşması im-
zalamışlardır. 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı’na 
bağlı Atom Kontrol Komitesi’nin 
açıklamalarına göre, Kazakistan, 
2017 yılında Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı’na bağlı düşük dü-
zeyde zenginleştirilmiş uranyum 
yakıtı bankasında tutulmak üzere 
nükleer madde elde etmeye baş-
layacaktır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• 1 Haziran’da Çin’in Jianli in Hubei 
eyaletindeki Yangtze nehrinde 
fırtına nedeniyle devrilen gemideki 
456 yolcudan, 1’i geminin kaptanı 
olmak üzere 14 kişi kurtulabilmiş-
tir. Çinli yetkililer, kurtarma 
çalışmalarına katılanlar ve kazada 
hayatını kaybedenlerin yakınları, 
431’e ulaşan ölü sayısı ve 11 
kayıp yolcu için 7 Haziran’da yas 
tutmak üzere toplanmışlardır.   

• Rus Uzay Ajansı Başkanı Igor 
Komarov, Baikonur Uzay Üs-
sü’nden Rusya’nın Uluslararası 
Uzay İstasyonu’na 2024 yılına ka-
dar insanlı uzay mekiği fırlatmaya 
devam edeceğini ve daha sonra 
bu programı yeni Vostochny Uzay 
Üssü’ne devredeceğini 
açıklamıştır. 

• Güney Kore’de MERS hastalığı 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
sayısı 6’ya yükselmiştir. Güney 
Kore, ölümcül MERS virüsünün 
Suudi Arabistan dışında 23 yeni 
enfeksiyon vakası ile en fazla 
yayıldığı ülke olmuştur.  

• Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl 
aradan sonra bilimsel 
araştırmalara tekrar başlamıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Prepared by Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Zhuldyz Kanapiyanova, Kanat Makhanov.  
Meiramgul Issayeva 


