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Azerbaycan'da 1 Kasım 2015 tari-
hinde 5. dönem Milli Meclis milletve-
killerini belirlemek için seçimler 
yapılmıştır. Azerbaycan Merkezi 
Seçim Komisyonu'nun resmi olma-
yan kesin sonuçlarına göre 2.89 
milyon kayıtlı seçmen oy kullanmış, 
seçime katılım oranı yüzde 55,7 
olmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi 
seçmenlerin yüzde 74 oyu ile millet-
vekili seçimlerinde birinci parti ol-
muştur. Azerbaycan Merkezi Seçim 
Komisyonu sonuçları Anayasa Mah-
kemesi'nin onayıyla resmiyet kaza-
nacaktır. Azerbaycan'ın 125 milletve-
kilinden oluşan tek meclisli yasama 
organı vardır. Ülke anayasasının 83. 
maddesine göre milletvekilleri ço-
ğunluk seçim sistemi esasına uygun 
olarak eşit, doğrudan ve gizli oy 
kullanma yolu ile 5 yıllığına seçilirler. 
Seçilmesinde yasal olarak hiçbir sa-
kıncası bulunmayan ve 25 yaşını dol-
durmuş Azerbaycan vatandaşları mil-
letvekili adayı olabilirler (85. madde).  
Meclis toplantılarının yetkili olması 
için yetersayı olan 83 milletvekilinin 
toplantılarda bulunması şarttır (87. 
madde). 7 Kasım 2010 tarihinde 
gerçekleştirilen 4. dönem Milli Meclis 
seçimleri sonucunda, parlamentoda 
Yeni Azerbaycan Partisi'nden 71, 
diğer partilerden 12 ve 
bağımsızlardan 42 milletvekili seçil-
miştir. Mecliste tek bir partinin büyük 
çoğunluğu oluşturması, hükümetin 
kanun yapma sürecinde parlamento-
dan ciddi bir muhalefetle karşılaş-
mamasını sağlamıştır.  
Milli Meclis milletvekilleri seçimleri, 
ülkede sosyoekonomik gerginliğin 
yaşandığı ve bölgesel istikrarsızlığın 
arttığı döneme denk gelmiştir. Bilin-
diği gibi, dünya ekonomik krizin etki-
siyle Azerbaycan'ın önemli gelir 
kaynağını oluşturan petrol ve doğal-
gaz fiyatlarındaki düşüş, ülkenin 
ekonomik gelişimine olumsuz yansı-
mış ve altın-döviz rezervlerinin 2,4 
milyar dolara kadar düşmesine ne-
den olmuştur. Aynı zamanda bu yılın 
Şubat ayında ülke devalüasyona 
giderek, ülkenin para birimi manatın 

avro ve dolar karşısındaki değerini 
yüzde 33,9 düşürmüştür. Ülkede 
yaşanan bu sosyoekonomik sorun-
ların üstesinden gelmek için Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev bir dizi tedbirler almıştır. Bu 
bağlamda hem yolsuzlukla mücade-
leyi güçlendirmiş hem de ekonomiyi 
düzeltmek için bir kısım önlemler 
almıştır. Örneğin, bu doğrultuda bazı 
bakanlıklarda değişiklikler yapılmış, 
devletin tekelindeki Azerbaycan 
Uluslararası Bankası'na yönelik özel-
leştirme kararı imzalanmıştır.  
Bölgesel istikrarı olumsuz etkileyen 
sorunların başında ise IŞİD örgütü-
nün ülke içinde gençlere yönelik 
yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin 
artması ve Eylül ayında Dağlık Kara-
bağ'da Ermenilerle yaşanan silahlı 
çatışmalar gelmektedir. Azerbaycan 
yetkilileri bu konulara yönelik ülke-
deki dini kurumlar ile sivil-toplum 
örgütlerinin finansal kayıt işlemlerini 
daha sıkı kontrol etmeye başlamışlar 
ve Azerbaycan - Ermenistan hattın-
daki sorunları daha karalı bir tutumla 
çözme yoluna gitmişlerdir. Bununla 
birlikte, 4 Haziran 2015 tarihinde 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 
AGİT'e Bakü'deki Proje Koor-
dinatörlüğü ofisinin kapatılmasına 
ilişkin diplomatik nota vermiştir. Dip-
lomatik notada doğrudan bir gerekçe 
gösterilmese de, Batılı basın kay-
nakları ofisin kapatılma kararının, 9 
Ekim 2013 tarihinde yapılan Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri ile bağlantılı 
olduğunu yazmışlardır.         
Seçimlere 15 partinin temsilcileri ile 
yedi liberal eğilimli muhalif partinin 
birleşmesiyle oluşan "Azatlık-2015" 
bloğundan toplam 767 aday katıl-
mıştır. 28 Ekim 2015 tarihinde "Mu-
savat Partisi" kayıtlı 25 adayını geri 
çektiğini ve seçimlere katılmaya-
cağını duyurmuştur. Aynı şekilde 
muhalif kanadı temsil eden "Azer-
baycan Halk Cephesi" ile ülkenin 
siyasi rejiminden memnun olmayan 
100'e yakın bağımsız siyasetçi, ente-
lektüel zümreler ve çeşitli sivil toplum 
örgütleri yöneticilerinin ortaklaşa 

kurdukları "Demokratik Güçler Ulusal 
Konseyi" seçimleri boykot etmişlerdir. 
Azerbaycan Merkezi Seçim Komis-
yonu'ndan yapılan açıklamada, 5547 
sandığın konulduğu 125 seçim böl-
gesinden alınan sonuçlara göre 
Meclis içindeki sandalye dağılımı 
şöyle olmuştur: Yeni Azerbaycan 
Partisi –70, Bütün Azerbaycan Halk 
Cephesi Partisi –1, Azerbaycan 
Demokratik Islahatlar Partisi –1, 
Büyük Kuruluş Partisi –1, Milli Diriliş 
Harekâtı Partisi –1, Azerbaycan 
Sosyal Demokratik Partisi –1, Vatan-
daş Beraberlik Partisi –2, Anavatan 
Partisi –1, Azerbaycan Sosyal Refah 
Partisi –1, Vahdet Partisi –1, Vatan-
daş Birliği Partisi –1, Azerbaycan 
Demokratik Maarifçilik Partisi –1. 
Meclisin geri kalan 43 sandalyesi 
bağımsızlardan oluşmuştur.    
Azerbaycan'da parlamento seçimle-
rini 40 uluslararası örgütten 503 
temsilci ve 63 binden fazla yerel 
müşahit izlemiştir. AGİT "Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi" ise 
gözlem misyonunu iptal etmiştir ve 
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamb-
lesinden 30 gözlemci görev-
lendirilmiştir. Genel olarak, seçimi 
gözlemleyen uluslararası kurumlar ile 
müşahitler parlamento seçimlerinin 
özgür ve adil, şeffaf ve demokratik 
düzeyinde gerçekleştiğini bildirmiş-
lerdir.    
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, 
Azerbaycan'daki parlamento seçim-
leri bölgesel gerginliğin ve ülkede 
yaşanan sosyoekonomik sorunların 
arttığı döneme denk gelmesine rağ-
men muhalefet başarı elde edeme-
miştir. Bunun temel nedeninin, ülke 
içinde ve yakın çevresinde yaşanan 
sorunlara rağmen Azerbaycan 
halkının bölgesel istikrarı, ekonomik 
gelişmeyi, refahı ve güvenliğin sağ-
lanmasını tercih etmesi olduğu söy-
lenebilir. Dolayısıyla, Azerbaycan 
halkı, Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev'in yönetimindeki Yeni Azer-
baycan Partisi'ne bir kez daha güve-
noyu vermiştir.      



	  

• Ukrayna’daki yerel seçimlerde 
yapılan iki turlu oylamada seçime 
katılım oranı %34 olmuştur. İki 
turlu yerel seçimler 29 şehirde 
yapılmıştır. Oy verme işlemi, Uk-
rayna’da nüfusun yoğun olduğu 
merkezlerde ve 90,000’in üze-
rinde nüfusa sahip şehirlerde 
gerçekleştirilmiştir. 

• Türkiye’nin Antalya şehrinde 
düzenlenen G20 Zirvesi’nde dev-
let başkanları, Suriyeli mülteciler 
problem ve terörizme karşı mü-
cadele başta olmak üzere küresel 
ekonomi politikalarında işbirliğinin 
iyileştirilmesi üzerinde görüşmüş-
lerdir.  

• Suriye ile ilgili bakanlıklar düzeyin-
deki çok taraflı görüşmeler, Avus-
turya’nın Viyana şehrinde 
yapılmıştır. Görüşmelere Rusya, 
ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Al-
manya, Türkiye, Suudi Arabistan, 
İran ve diğer Körfez Ülkeleri ile bir-
likte AB Dış Politikalar Başkanı 
Federica Mogherini, BM Suriye 
Özel Temsilcisi Staffan de Mistura 
ve Arap Birliği’nden bir temsilci 
dahil olmak üzere toplam 19 tem-
silci katılmıştır. 

• Rus Silahlı Kuvvetlerinin Perso-
nelden Sorumlu Asbaşkanı Niko-
lay Bogdanovsky başkanlığındaki 
askeri heyet ile Kuzey Kore Sa-
vunma Bakanı Pak Yong Sik, 
Pyongyang’da düzenlenen top-
lantıda, iki ülkenin askeri kuvvet-
leri arasında işbirliğinin geliştiril-
mesi konusunda görüşmüşlerdir. 
Toplantının sonunda Rusya ve 
Kuzey Kore arasında imzalanan 
anlaşmaya göre her iki ülke de 
zorunlu sebepler ya da kasıt dışı 
faaliyetler nedeniyle bile olsa si-
lahlı güçlerinin ve teçhizatlarının 
birbirlerinin topraklarına girmesini 
engellemek için gerekli önlemleri 
alacaklardır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• OPEC’in Kasım ayı petrol piya-
sası raporuna göre, Kazakistan’ın 
petrol üretiminin, 2015 yılında 
günlük 20,000 varil düşerek gün-
lük ortalama 1.6 milyon varil ol-
ması öngörülmüştür. Kazakis-
tan’ın Eylül ayı petrol üretiminin, 
Ağustos ayı ile kıyaslandığında 
günlük 25,000 varil düşerek gün-
lük 1.49 milyon varil olduğu duyu-
rulmuştur. Bu rakamın, son üç 
yılın en düşük değeri  olduğu ve 
ayrıca son üç ayda sürekli bir dü-
şüş trendi gözlendiği belirtilmiştir. 

• BP Bölge Direktörü Gordon Bir-
rell, bu yıl Azeri-Çırak-Güneşli 
(AÇG) havzasında üretilen petrol 

hacminin, öngörülerin üzerinde 
gerçekleştiğini belirtmiştir. BP ve 
partnerleri, 2015 yılının ilk 
yarısında AÇG petrol ve doğal 
gaz havzasında 16 milyon ton 
(116 milyon varil) petrol üretmiş-
lerdir. Bu miktar, 2014 yılının aynı 
döneminde üretilen miktara eşittir. 
2014 yılında BP ve partnerleri ta-
rafından, havzadan 31.5 milyon 
ton (233 milyon varil), 2013 
yılında ise 32.2 milyon ton (239 
milyon varil) petrol çıkarılmıştır. 

• Rusya Maliye Bakanı Anton Si-
luanov, 2016 yılı sonunda Rus-
ya’nın Rezerv Fonu’nun yaklaşık 
1 trilyon ruble (15 milyar dolara 
yakın) olabileceğini ve 2015 
yılında  ülkeden sermaye çıkışı-
nın ise 60-65 milyar dolara çıkabi-
leceğini belirtmiştir.  

• Ukrayna Milli İstatistik Servisi, 
2015 yılı başından bu yana enf-
lasyon oranının %33.3 oranında 
arttığını duyurmuştur. Ocak-Ekim 
2015 döneminde enflasyon oranı, 
2014 yılının aynı dönemiyle 
kıyaslandığında ise %41.3 ora-
nında artmıştır. 

• Dünya Bankası’nın raporuna 
göre, Kırgızistan’ın GSYİH’sı 
Ocak-Ağustos 2015 döneminde 
%6.8 oranında artmıştır. Altın 
üretimi %46 oranında artarken, 
altın-dışı GSYİH artış oranı ise 
%4.5’e çıkmış olup 2014 yılının 
aynı dönemiyle kıyaslandığında 
%0.9 puan artış göstermiştir. Bü-
yümenin, 2016 yılında daha yük-
sek altın üretimine ve bölgesel 
ekonomik faaliyetlerde beklenen 
artışa bağlı olarak %4.2 olması 
öngörülmektedir.  

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesi’ne göre, 
Ocak-Eylül 2015 döneminde ül-
kenin, Avrasya Birliği ülkeleri ile 
ticareti yaklaşık 12.121 milyar do-
lar olmuştur. Bu rakam, geçen 
yılın aynı dönemiyle kıyaslan-
dığında %25.8 daha düşüktür. 

• Azerbaycan, Dünya Enerji Kon-
seyi tarafından yıllık olarak he-
saplanan 130 ülkenin enerji sür-
dürülebilirliği sıralamasındaki ye-
rini 16 puan arttırarak 71. sıradan 
55. sıraya yükselmiştir. Rusya ve 
Kazakistan gibi diğer enerji zen-
gini Avrasya ülkeleri ise sırasıyla 
49. ve 77. sıralarda yer 
almışlardır. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesi’ne göre, 
Kazakistan’da Ekim 2015’de tü-
ketici fiyatları endeksiyle hesap-
lanan enflasyon oranı bir önceki 
ayla kıyaslandığında %5.2’ye 
yükselmiştir. Kazakistan’da Ocak-
Ekim döneminde tüketici fiyatları 

2014 yılında %6.3 iken 2105 
yılında %8.2 olmuş olup, Ekim 
2015 itibariyle bir önceki yılın aynı 
dönemine göre tüketici fiyatları 
%9.4 oranında artmıştır. 

• Azerbaycan Merkez Bankası, 
2015 yılı için ülkedeki enflasyon 
beklentisinin %4.4 olduğunu du-
yurmuştur. 

• Özbekistan Milli Meclisi’nin Ya-
sama Komisyonu, 2016 yılı devlet 
bütçesini onaylamıştır. Bütçe ra-
kamları, 2016 yılında GSYİH artış 
oranının %7.8 olacağı, sanayi 
üretiminin %8.2, tarım üretiminin 
%6.1 ve sermaye yatırımlarının 
%9.6 oranında artacağı beklenti-
sine göre belirlenmiştir. Bütçe 
açığı/GSYİH oranının %1 ve büt-
çe gelirlerinin ve harcamalarının 
GSYİH içindeki payının sırasıyla 
%18.4 ve %19.4 olması öngörül-
müştür.  

• Kazakistan Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin 
mal ihracatı, Ocak-Eylül 2015 dö-
neminde ciddi bir azalış göstere-
rek 36.4 milyar dolara düşmüştür. 
Nitekim, geçen yılın aynı döne-
minde ülkenin ihracatı 62.7 milyar 
dolar olmuştur.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Federal Hava Ulaşım 
Ajansı, Mısır’a yaptığı yolcu se-
ferlerini yasaklamıştır. Rus hava-
yolu şirketi Aeroflot, 1 Aralık 2015 
tarihine kadar sadece tek yönlü –
Mısır’dan Rusya’ya - uçuşlar ger-
çekleştirecektir. 

• En az 129 kişinin hayatını kaybet-
tiği ve 352 kişinin yaralandığı Pa-
ris’teki terör saldırılarının 
ardından Rusya, Tacikistan, Ka-
zakistan, Ermenistan, Azerbay-
can ve Kırgızistan gibi Avrasya 
bölgesi ülkeleri Fransa’ya taziye-
lerini iletmişlerdir.  

• Rusya’ya ait 44. insani yardım 
konvoyu  1,100 tondan fazla in-
sani yardım malzemesini Uk-
rayna’nın doğusundaki Donetsk 
ve Luhansk şehirlerine 
ulaştırmıştır. 

• Azerbaycan devlet şirketi Azer-
cosmos, Japonya’nın Sumitomo 
Mitsui Bankası ve Mizuho Ban-
kası ile 100 milyon Avro tutarında 
11 yıllık bir kredi anlaşması im-
zalamıştır. Kredi, AzerSky uydu 
sisteminin finansmanı ve zemin 
altyapısının kurulması için kul-
lanılacaktır.  

• Kazakistan Başbakanı Karim 
Masimov, Astana’da ‘‘yeşil’’ tek-
nolojilerin ve yatırım projelerinin 
geliştirilmesi için BM’in desteğiyle 
bir uluslararası merkezin 
açılacağını duyurmuştur. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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