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KAZAKİSTAN’DA 20 MART 2016 MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN     
DEĞERLENDİRİLMESİ 
20 Mart 2016 tarihinde Kazakistan Parlamen-
tosu'nun alt kanadı Meclis'e 6. dönem millet-
vekilliği seçimleri yapıldı. Seçimler 5. dönem 
milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Sayın 
Nursultan Nazarbayev'den Meclis'in fesih 
edilmesi ve yeni seçim kararının alınması 
inisiyatifinden dolayı erken yapıldı. İnisiyati-
fin temel gerekçesi olarak ise Cumhurbaşkanı 
Sayın Nursultan Nazarbayev'in reformlarını 
pratikte hayata geçirmek ve ülkeyi modernleş-
tirmek için milletin güvenini almış yeni bir 
Meclis'in etkili görev yapabileceği gösterildi.  
Anayasa'ya göre, Kazakistan Cumhuriyeti 
parlamentosu Senato ve Meclis'den oluşan iki 
kanatlı bir yapıya sahiptir. Senato 6 yıllık bir 
dönem için seçilen 47 Senatörden oluşmak-
tadır. Senato'ya 14 eyaletten, ulusal öneme 
sahip şehir (Almatı) ve başkentten (Astana) 
ikişer kişi seçilmektedir. 15 Senato üyesi ise 
toplumun milli-kültürel ve diğer önemli 
çıkarlarının temsil edilmesi amacıyla Cum-
hurbaşkanı tarafından atanmaktadır (mad. 50). 
Senato üyeleri dolaylı olarak gizli oyla seçil-
mektedirler. Senato üyelerinin yarısı her üç 
yılda bir yenilenir. Bu durumda seçimler 
Senato üyelerinin görev süresinin dolmasına 
en az iki ay kala yapılır. Senato üyelerinin 
görev süresi altı yıldır. Seçilmesinde yasal 
olarak hiçbir sakıncası bulunmayan ve 30 
yaşını doldurmuş Kazakistan vatandaşları 
Senato adayı olabilirler (mad. 51).   
Kazakistan Cumhuriyeti'nin Seçim Kanunla-
rına göre Meclis'e bir kişinin parti adından 
milletvekili olarak seçilebilmesi için, yapılan 
seçimlerde aday olduğu partinin seçmenleri-
nin en az %7 oyunu alması gerekir (mad. 97-
1). Anayasa'ya göre Meclis kanadının üye sa-
yısı 107'dir (mad. 50). Onların 98'i genel, eşit, 
doğrudan ve gizli seçimle, kalan 9 milletvekili 
ise "Kazakistan Halklar Asamblesi" tarafından 
seçilirler. Seçilmesinde yasal olarak hiçbir sa-
kıncası bulunmayan ve 25 yaşını doldurmuş 
Kazakistan vatandaşları milletvekili adayı ola-
bilirler (mad. 51). Anayasanın 54. maddesinde 
belirtildiği gibi Meclis kanun yapma yetkisine 
sahiptir. 15 Ocak 2012 tarihinde 7 siyasi 
partinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. dönem 
milletvekilliği seçimlerinde %7 barajını üç 
parti geçebilmişti: "Nur Otan" Partisi 
(%80,99), "Ak Jol Kazakistan Demokratik" 
Partisi (%7,47) ve "Kazakistan Komünist 
Halk" Partisi (%7,19). Bunun sonucunda 
Meclis'teki sandalye sayılarının 83'ünü "Nur 
Otan" Partisi, 8'ini "Ak Jol Kazakistan De-
mokratik" Partisi ve 7'sini "Kazakistan Ko-
münist Halk" Partisi almışlardı.  
"Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki Yerel Devlet 
Yönetimi ve Kendi Kendini Yönetim 
Hakkında" isimli kanuna göre bulunduğu 
bölge halkının iradesini temsil eden Yerel 

Meclisler eyalet, ulusal öneme sahip şehir 
(Almatı), başkent (Astana), şehirler ve ilçe 
meclisleri olarak sıralanmaktadır (mad. 1). 
Ancak köy idarelerinde Yerel Meclis'ler bu-
lunmamaktadır. Tüzelkişiliğe sahip olmayan 
Yerel Meclis'ler (mad. 5), yapmış olduğu faa-
liyetlerine kendi coğrafi sınırları içerisinde 
halka hesap vermektedirler (mad. 8). Yerel 
Meclis'in üye sayıları Merkezi Seçim Komis-
yonu belirler ve eyalet ile Astana, Almatı 
sınırlarında 50 milletvekiline kadar; diğer 
şehirlerin meclisinde 30'a kadar; ilçe meclisle-
rinde ise 25'e kadar milletvekili bulunabil-
mektedir (mad. 5). Yaşı yirmiyi geçen her 
Kazakistan vatandaşı Yerel Meclis üyesine 
aday olabilir. Yerel Meclis milletvekillerinin 
görev süresi 5 yıl olup, halk tarafından genel, 
eşit, doğrudan ve gizli oy verme ile seçilmek-
tedirler (mad. 5).        
Yakın çevrede meydana gelen istikrarsızlığı 
yaratan olayların çoğalması ve uluslararası 
alanda Batı ile Rusya arasında yaşanmakta 
olan anlaşmazlıklar, özellikle Batı'nın Rus-
ya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlar 
Kazakistan'ın gelişimini olumsuz etkilemek-
tedir. 30 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaş-
kanı Sayın Nursultan Nazarbayev "Yeni 
Küresel Realitede Kazakistan: Büyüme, 
Reform ve Kalkınma" isimli Halka Sesleniş 
konuşmasını yaparak, ülkenin gelişimini 
olumsuz etkileyen bütün sorunların üstesinden 
gelmeyi öngören yol haritasını üç ana kavram-
la ve beş temel istikametle açıkladı. Ülke 
gelişimine olumsuz yansıyan krizle mücade-
lede bütüncül çalışmaları ve yapısal dönüşüm-
leri sağlamak için geliştirilen beş temel isti-
kamet ise: 1) Finans sektörünün istikrara 
kavuşturulması; 2) Bütçe politikalarının 
uygun şekle sokulması; 3) Özelleştirme ve 
ekonomik rekabetin teşvik edilmesi; 4) Yeni 
yatırım ve 5) Yeni sosyal politikalarının 
uygulanması olarak belirlendi.  
Yukarıda adı geçen, devletin duraksamadan 
gelişimine yönelen temel stratejilerin ve beş 
istikametin uygulanmasını sağlamlaştırmak 
için yeni yasal düzenlemelerin yapılması 
gerektiği açıktır. Bundan dolayıdır ki, Cum-
hurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev 
Milletvekillerin inisiyatifini Kazakistan'ın 
kaderine vatansever sorumlulukla yaklaşılan 
bir davranış olduğunu ve Yasama organı 
Meclis'in yenilenmesinin ülke ile halkın 
çıkarına işlediğini vurgulamıştır. Kazakistan 
halkı seçimlere büyük sorumlulukla yaklaşa-
rak, Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazar-
bayev'in yönetimindeki "Nur Otan" Partisi'ne 
bir kez daha güvenoyu verdiğini gözlemleye-
biliriz. Nitekim bunu sandıktan çıkan sonuç-
lardan okumak mümkün olmaktadır. 

Seçimlere "Nur Otan" Partisinden 127, "Ak 
Jol Kazakistan Demokratik" Partisinden 35, 
"Kazakistan Komünist Halk" Partisinden 22, 
"Auıl Ulusal Yurtsever" Partisinden 19, 
"Birlik" Partisinden 8 ve "Genel Ulusal Sos-
yal Demokrat" Partisinden 23 olmak üzere altı 
siyasi partiden toplam 234 aday katılmıştır.  
Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu'ndan 
yapılan açıklamada, 9840 sandığın konulduğu 
seçim bölgesinden alınan sonuçlara göre 
9810852 kayıtlı seçmenin %77,12'si, yani 
7566150 oyunu kullanmıştır. Seçim sonuçları-
na göre seçmenlerin kullandıkları oyların da-
ğılımı şöyle olmuştur: %82,20 "Nur Otan" 
Partisi (6183757), %7,14 Kazakistan Komü-
nist Halk Partisi (537123), %7,18 Ak Jol Ka-
zakistan Demokratik Partisi, %0,29 Birlik 
Partisi (21484), %1,18 Genel Ulusal Sosyal 
Demokrat Partisi (88813), %2,01 Auıl Ulusal 
Yurtsever Partisi (151285). Buna göre Meclis 
içindeki sandalyelerin 84'ünü "Nur Otan" 
Partisi, 7'ini Kazakistan Komünist Halk Parti-
si, 7'ini Ak Jol Kazakistan Demokratik Partisi 
kazanmış oldular. Seçim bölgeleri içerisinde 
vatandaşların en aktif katılımı dört eyalette 
gözlenmiştir: Almatı eyaleti (%94,06), Atırau 
eyaleti (%85,37), Güney Kazakistan eyaleti 
(%85,06) ve Kostanay eyaleti (%84,85). Buna 
karşın seçimlere en pasif katılım Almatı 
şehrinde (%34,1) yaşanmıştır.     
21 Mart 2016 tarihinde "Kazakistan Halklar 
Asamblesi" Meclis'e 6. dönem milletvekilleri-
ni belirlemek için seçimlere gitmiştir. Merkezi 
Seçim Komisyonu'nun sonuçlarına göre 446 
kayıtlı seçmenin %83.41, yani 372'si oyunu 
kullanmış olup 9 Milletvekili sırasıyla Kazak, 
Rus Mordvin, Kore, Ermeni, Çeçen, Uygur, 
Ukrayna ve Dungan etnik gruplarından seçil-
miştir.  
Kazakistan'da parlamento seçimlerini ulusla-
rarası örgütlerden ve yerel müşahitlerden 
oluşan toplam 955 gözlemci izlemiştir. Örne-
ğin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi'nden (TÜRKPA) sekiz gözlemci 
katılmıştır. Seçimi gözlemleyen uluslararası 
kurumlar ile müşahitler parlamento seçimleri-
nin özgür ve adil, şeffaf ve demokrasi düze-
yinde gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Sonuç 
olarak ifade etmek gerekirse, Kazakistan halkı 
ülkenin yakın çevresinde meydana gelen 
gerginliklerin olumsuz etkilerinden korunmak 
ve küresel krizin yarattığı sosyoekonomik 
sorunların üstesinden gelmek için "Ebedi 
Devlet" olma siyasetini güden "Nur Otan" 
Partisini desteklemişlerdir.   
Not: Meclis'e 6. dönem milletvekilliği seçim-
leri ile birlikte Yerel Meclis (Maslikhat) 
seçimleri de yapılmıştır. Yerel Seçim Komis-
yonların verdiği bilgilere göre Yerel Mec-
lis'teki sandalyelerin büyük çoğunluğunu "Nur 
Otan" Partisi adayları kazanmışlardır. 



	

• Kazakistan Merkezi Seçim Komis-
yonu tarafından yapılan açıklamada, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in partisi Nur Otan, 
Parlamento’nun Alt Kanadı olan 
Meclis’de çoğunluğu elde etmiştir. 
Nur Otan Partisi, yapılan erken se-
çimle, Meclis’e 84 milletvekili gön-
dermiştir. Milletvekilliği seçimleri 
sonucunda, Ak Jol Partisi ve Kaza-
kistan Komünist Halk Partisi 7’şer 
milletvekilliği elde etmişlerdir. 

• Rusya Dış İşleri Bakan Yardımcısı 
Grigory Karasin, Transkafkasya’da 
Güvenlik ve İstikrar ile İlgili Ulusla-
rası Cenevre Görüşmelerinin 35. tu-
runun en önemli sonucunun, Gürcis-
tan-Abhazya sınırında Olay Önleme 
ve Müdahale Mekanizması’nın 
(IPRM) yeniden işletilmesine yöne-
lik ana sözleşmenin kabul edilmesi 
olduğunu açıklamıştır. Gal’da yürü-
tülen IPRM faaliyetleri Nisan 
2012’de askıya alınmıştı. 

• Beyaz Rusya Dış İşleri Bakanı, 
Temas Grubu’nun siyaset ve güven-
lik altgruplarının Ukrayna’da uzlaş-
manın sağlanmasıyla ilgili Minsk’de 
yaptıkları ortak toplantının ana konu-
sunun, Donbas bölgesindeki seçimler 
sırasında güvenliğin sağlanması ol-
duğunu belirtmiştir. 

• ABD Dış İşleri Bakanı John Kerry, 
Moskova’ya yaptığı resmi ziyarette 
Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lav-
rov ve Rusya Cumhurbaşkanı Vla-
dimir Putin ile görüşmüştür. Mosko-
va görüşmeleri, Uluslararası Suriye 
Destek Grubu’nun savaşın durması 
amacıyla Suriye’ye verdiği insani 
yardım desteği, bu yardımın daha iyi 
kullanılması ve Suriye’de siyasi dö-
nüşümün sağlanması ve IŞİD’le mü-
cadele ile ilgili çabaları içermektedir. 
Ayrıca, taraflar Minsk Anlaşma-
ları’nın tamamen uygulanmasının 
sağlanmasıyla ilgili çabalar konu-
sunda da görüşmüşlerdir.  

• Nepal, Şangay İşbirliği Örgütü’nde 
(SCO) diyalog partneri statüsünü 
resmi olarak kazanmıştır. İlgili an-
laşma, SCO Genel Sekreteri Raşid 
Alimov ve Nepal Başbakanı Khadga 
Prasad Sharma Oli’nin katılımıyla 
örgütün ana merkezi olan Pekin’de 
imzalanmıştır. Kamboçya, Azerbay-
can, Nepal ve Ermenistan’a diyalog 
partneri statüsü verme konusundaki 
siyasi karar, Temmuz 2015’de Rus-
ya’nın Ufa şehrinde yapılan SCO 
Zirvesi’nde alınmıştır. Ufa Zirve-
si’nde ayrıca, Beyaz Rusya diyalog 
partneri statüsünden gözlemci statü-
süne çıkarılmıştır. SCO’ya 2009’da 
katılan Sri Lanka ve 2013’de katılan 
Türkiye ise diyalog partneri statüsü-
ne sahiptir.  

• Kırgızistan Dış İşleri Bakanı, ülkenin 
Özbekistan sınırındaki bir bölümle 
ilgili bir konuyu, Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü’nün Daimi Kon-
seyi’ne sunmayı planladıklarını du-
yurmuştur. Daha önce, Kırgızistan 
Dış İşleri Bakanlığı, Taşkent’e bir 
nota vererek Çalasart alanındaki ihti-
laflı sınır bölgesinde bulunan bari-
yerlerin kaldırılmasını talep etmiştir. 
Devlet Sınır Servisi Başkanları’nın 
ikili görüşmelerinin ardından, taraf-
lar hiç bir işaretin yer almadığı sınır 
bölümünden askeri güçlerini çekme-
yi kabul etmişlerdir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede 
yaklaşık 30,000 personel ve 3,800’ün 
üzerinde askeri teçhizat içeren strate-
jik komuta ve karargâh tatbikatının 
başlatıldığını duyurmuştur. Tatbikat-
lar, komuta tatbikatı ve hava kuvvet-
lerine bağlı ortak çalışan grupların 
verilen görevleri tamamlamaları ko-
nusunda Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın yeteneklerini sınamayı 
hedeflemektedir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Devlet İstatistik Servisi Rosstat’ın 
açıklamalarına göre, Rusya, Ocak 
2016’da günlük 10.466 milyon varil 
petrol üreterek 10.091 milyon varil 
petrol üretimi yapan Suudi Arabis-
tan’ı geride bırakmıştır. Ayrıca 
OPEC ülkeleri, günlük toplam 
32.335 milyon varil petrol ürettikle-
rini açıklamışlardır. Geçen yıla 
kıyasla Rusya’nın petrol ihracatı ise 
Ocak 2016’da %2.3 azalarak 19.2 
milyon ton olmuştur.  

• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR, Türk petrol ve kimya şirke-
ti Petkim’deki hisselerinin bir 
kısmını satmayı planladığını duyur-
muştur. Şu anda SOCAR, Petkim’de 
%51.39 paya sahiptir.  

• Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun (EPDK) raporuna göre, 
Azerbaycan, Ocak 2015’de Türki-
ye’ye 577.36 milyon metreküp doğal 
gaz satarken Ocak 2016’da 594.46 
milyon metreküp doğal gaz satmıştır. 
Ocak 2016’da Azerbaycan, Türki-
ye’nin toplam doğal gaz ithalatı için-
de %11 oranında paya sahip olmuş-
tur. Doğal gazın geri kalanı ise boru 
hatları aracılığıyla Rusya’dan (2.79 
milyar metreküp) ve İran’dan sağ-
lanmaktadır. Ayrıca, EPDK 2016 
yılında ilk kez Türkiye’nin ABD’den 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal 
ettiğini açıklamıştır. İthal edilen 
LNG miktarı 83 milyon metreküp 
olup bu miktar, ülkenin LNG tüketi-
minin %7.15’ini karşılamaktadır. 
LNG’nin diğer kısmı ise Katar, Ce-
zayir, Nijerya ve diğer ülkelerden it-
hal edilmektedir.  

• Rusya Başbakan Yardımcısı ile 
Rusya’nın Uzakdoğu Federal Bölge-
si Başkan Vekili Yuri Trutnev ta-
rafından düzenlenen Vladivostok li-
manı denetleme kurulu toplantısında, 
85 milyar ruble veya 1.23 milyar do-
lar değerinde projeleri bulunan 29 
şirket, Vladivostok Serbest Li-
manı’nın yerleşik şirketleri statüsü 
elde etmişlerdir. 

• Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali 
Rahman, Sughd vilayetindeki Ko-
nibodom şehrinde Naftrason petrol 
rafinerisinin resmi olarak açılışını 
gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Sughd 
eyaletindeki Bobojon Ghafurov böl-
gesinde LLC Huaxin Ghayur Sugd 
Çimento adında yeni bir çimento 
fabrikası da açmıştır.  

• Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Alexei Ulyukayev’in açıklamalarına 
göre, Temmuz-Ağustos 2016 sonun-
da GSYİH’daki aylık artışın pozitif 
bir yön alması beklense de Rus-
ya’nın GSYİH’sı Şubat 2016’da, 
Ocak 2016’da olduğu gibi % 2.7 
oranında düşmüştür. 

• Özbekistan Devlet İstatistik Komite-
si’nin açıklamalarına göre, 2015 
yılında 3.156 milyar dolar değerinde 
yabancı yatırım gerçekleştirilmiştir. 
Bu miktar, gerçekleştirilen sermaye 
yatırımlarının toplam hacminin 
%20.1’ini oluşturmaktadır. Toplam 
yabancı yatırımların % 59.1’i yakıt 
ve enerji sektörüne yapılmıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Kazakis-
tan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan 
ve diğer Avrasya ülkeleri, Brüksel 
Havaalanı ve metro istasyonunda ya-
şanan ve 31 kişinin hayatını kaybet-
mesi ve 316 kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanan bombalı terör saldırıları 
nedeniyle Belçika’ya taziyelerini 
iletmişlerdir.  

• Dünya’nın en derin gölü olan Baykal 
Gölü’nün korunmasına ilişkin alınan 
önlemlerin uygulanması için Rusya 
Hükümeti, 1.29 milyar ruble (18.9 
milyon dolar) yardım sağlanacağını 
duyurmuştur.  

• Türkmenistan Hükümeti, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) birimleriyle bir dizi 
anlaşma imzalandığını duyurmuştur. 
Bu anlaşmalar, BM Nüfus Fonu ile 
2016-2020 Dönemi için Yapılan Ülke 
Programı Faaliyet Planı ve BM Çocuk 
Fonu ile 2016-2020 Dönemi için 
Yapılan Ülke Programı Faaliyet Planı 
olarak belirtilebilir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk 
Uzay Merkezi’nden havalanan Soyuz-
2.1a füzesinin başarılı bir şekilde as-
keri uyduyu yörüngeye yerleştirdiğini 
açıklamıştır. Bu, bu yıl içinde Plesetsk 
Uzay Merkezi’nden havalanan ikinci 
Soyuz-2 füzesidir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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