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RUSYA DEVLET DUMA'SINA MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ	
18 Eylül 2016 tarihinde Rusya Parlamento-
su'nun alt kanadı Devlet Duma'sına 7. dönem 
milletvekilliği seçimleri yapıldı. Rusya Mer-
kezi Seçim Komisyonu'nun sonuçlarına göre 
110,061,200 kayıtlı seçmenin %47.82'i yani 
52,631,849 seçmen oyunu kullanmıştır ve 
Birleşik Rusya Partisi seçmenlerin yüzde 
%54,20 oyu (28,527,828) ile seçimde birinci 
parti olmuştur. Anayasa'ya göre, Rusya par-
lamentosu (Federal Meclis) Devlet Duma’sı 
ve Federasyon Konseyi'nden oluşan iki kanatlı 
bir yapıya sahiptir (mad. 95). İşlev ve yetkiler 
açısından Devlet Duma'sı yasama özelliği ağır 
basan meclistir. Buna karşın Federasyon 
Konseyi ise danışma ve temsil özelliği ağır 
basan bir senato görünümündedir. Anayasa'da 
Devlet Duma'sının üye sayısı 450 olarak 
belirtilmiştir. Federasyon Konseyi ise Rusya 
Federasyonun her federe unsurunun yasama 
ve yürütme organlarından birer temsilci olmak 
kaydıyla ikişer temsilciden oluşur denilmiştir 
(mad. 95). Buna göre 85 federal bölgesi 
bulunan Rusya'nın Federasyon Konseyi’nde 
toplam 170 üye bulunmaktadır. Rusya Cum-
hurbaşkanı Federasyon Konseyi'nin 17 üyesi-
ni atama hakkına sahiptir (mad. 95). Federas-
yon Konseyi daimi çalışan organdır (mad. 99). 
3 Aralık 2012 tarihli Federasyon Konseyi'ni 
Oluşturma Düzeni İle İlgili Kanunda Konsey 
üyelerinin görev süresi onları seçen veya tayin 
eden kurumun görev süresi ile sınırlı tutul-
maktadır (mad. 1). Seçilmesinde yasal olarak 
hiçbir sakıncası bulunmayan ve 30 yaşını 
doldurmuş Rus vatandaşları Federasyon 
Konseyi'ne senatör adayı olabilirler (mad. 2).   
Devlet Duma'sı üyelerinin görev süresi 5 
yıldır (mad. 96). 21 yaşını doldurmuş ve 
seçimlere katılma hakkına sahip her bir Rusya 
vatandaşı Devlet Duma’sı milletvekili seçile-
bilir (mad. 97). 22 Şubat 2014 tarihli Rusya 
Federasyonu Devlet Duma’sı Seçim Kanuna 
göre milletvekilliği seçimlerinde karma sistem 
uygulanmaktadır. Buna göre 225 milletvekili 
tek kişilik dar bölge (her seçim bölgesinden 
tek bir milletvekili) yöntemiyle, diğer 225 
milletvekili ise nispi temsil yöntemine göre 
seçilirler (mad. 4). Aynı kanuna göre Devlet 
Duma’sına bir kişinin parti adından milletve-
kili olarak seçilebilmesi için, yapılan seçim-
lerde aday olduğu partinin seçmenlerinin en 
az %5 oyunu alması gerekir (mad. 88).  
4 Aralık 2011 tarihinde 7 siyasi partinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 6. dönem millet-
vekilliği seçimlerinde %7 barajını sadece dört 
parti geçebilmişti ve seçimlere katılan 
65,656,526 seçmenin %49.32 oyunu Birleşik 
Rusya Partisi, %19.19'unu Rusya Federasyo-
nu Komünist Partisi, %13.24'ünü Adil Rusya 

Partisi ve %11.67'sini Rusya Liberal Demok-
rat Partisi almışlardı. Bunun sonucunda 
Devlet Duma'sında sandalye sayılarının 
238'ini Birleşik Rusya Partisi, 92'sini Rusya 
Federasyonu Komünist Partisi, 64'ünü Adil 
Rusya Partisi ve 56'sını Rusya Liberal De-
mokrat Partisi almışlardı.   
Devlet Duma'sına milletvekilleri seçimleri, 
Suriye sorunu yüzünden uluslararası alanda 
Rusya ile Batı, özellikle ABD ilişkilerinin 
gerginleştiği ve ülkede sosyoekonomik sorun-
ların arttığı döneme denk gelmiştir. Tarafların 
farklı hedefleri ve çıkarları yüzünden Suriye 
sorunu bağlamında Rusya – ABD ilişkilerinin 
gerginleşmeye devam edeceği tahmin edil-
mektedir. Diğer taraftan, ABD ve Batı ülkele-
rinin yöneticileri Rusya'nın önderliğinde 
kurulan Avrasya Ekonomik Birliği'nden 
(AEB) tedirginliklerini dile getirmişlerdir. 
Onlar AEB'yi Rusya'nın yakın çevre (post-
Sovyet ülkeleri) üzerinden dünyadaki konu-
munu ve otoritesini güçlendirebilecek örgüt 
olarak algılamaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, 
Batılı ülkeler Ukrayna'nın AEB yerine Avrupa 
Birliği yönlü politikalarını desteklemişlerdir.  
Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ekono-
mik yaptırımlar petrol fiyatlarının düşmesiyle 
de birleşince, ekonomisi ham petrol fiyatlarına 
bağımlı olan Rusya'nın bütçesi sarsılmıştır. 
Federal Devlet İstatistik Servisi’nin 
yayınladığı verilere göre 2015 yılının sonunda 
19.2 milyon insan asgari ücretin altında 
fakirlik seviyesinde yaşamaktadır ve bu oran 
halkın %13.4'ne tekabül etmektedir. Bazı 
ekonomi uzmanları ise petrol fiyatlarının 
artmaması durumunda fakirlik seviyesinde 
yaşayan Rus vatandaşlara 3 milyon kişinin 
daha eklenebileceği tahmininde bulunmak-
tadırlar. Söz konusu bu durumlar Rusya'nın iç 
istikrarının bozulmasına ve ülke iktidarından 
memnun olmayanların sayısını artırma riski 
taşımaktadır. Nitekim Rusya Cumhurbaşkanı 
V.Putin 26 Şubat 2016 tarihinde Federal 
Güvenlik Servisi yöneticileriyle toplantı 
yaparak Devlet Duması milletvekilliği seçim-
leri öncesi dış güçlerin etkisiyle ülkede siyasi 
çalkantıların yaşanabileceğine dair öngörüle-
rini dile getirdi. Toplantıda V.Putin yabancı 
istihbarat kurumlarının Rusya'da faaliyetlerini 
arttırdıklarını ifade ederek, Federal Güvenlik 
Servisi'nin karşı istihbarat bölümüne ülke 
içinde güvenliği arttırıcı ve dıştan organize 
edilebilecek kışkırtmaları önleyici ek görevler 
vermiştir. Kısacası Rusya yöneticileri seçim 
öncesinde ülkedeki sosyoekonomik sorunları 
kullanmak isteyen dış güçleri destekleyen 
grupların aktifleşmesi durumunda, gerekli 
güvenlik tedbirlerin hazır tutulmasına dikkat 

etmişlerdir. Bu doğrultuda 5 Nisan 2016 
tarihinde №157 kararnameyle Federal Ulusal 
Muhafız Askerleri Servisi kuruldu ve bazı 
federal bölgelere askeri alanda otoriteleri olan 
devlet adamları vali olarak atandı. Devlet 
Duması 7. dönem milletvekilliği seçimleri bu 
sıkıntılı ortamda gerçekleştirildi.  
Bu koşullar altında girilen seçimlere 4580 
milletvekili adayı katılmıştır. %5 barajını ise 
dört parti geçebilmiştir: Birleşik Rusya Partisi 
%54.20 (28,527,828), Rusya Federasyonu 
Komünist Partisi %13.34 (7,019,752), Rusya 
Liberal Demokrat Partisi %13.14 (6,917,063) 
ve Adil Rusya Partisi %6.22 (3,275,053). 
Böylece parti listelerine göre Devlet Duma'sı 
içindeki sandalyelerin 140'ını Birleşik Rusya 
Partisi, 35'ini Rusya Federasyonu Komünist 
Partisi, 34'ünü Rusya Liberal Demokrat 
Partisi ve 16'sını Adil Rusya Partisi ka-
zanmıştır.  
Tek kişilik dar bölge yöntemine uygun olarak 
oluşturulan 225 seçim bölgesinden alınan 
sonuçlara göre sandalye dağılımı şöyle olmuş-
tur: Birleşik Rusya Partisi – 203 (%79.6), Adil 
Rusya Partisi – 7 (%2.7), Rusya Federasyonu 
Komünist Partisi – 7 (%2.7), Rusya Liberal 
Demokrat Partisi - 5 (%2), Vatan Partisi – 1 
(%0.4), Sivil Platform – 1 (%0.4) ve 
Bağımsızlar – 1 (%0.4). Genel olarak, seçim-
lerin sonucunda 450 sandalyeli Devlet Du-
ma'sının 343'ünü (%76.2) Birleşik Rusya 
Partisi, 42'sini (%9.3) Rusya Federasyonu 
Komünist Partisi, 39'unu (%8.7) Rusya Libe-
ral Demokrat Partisi, 23'ünü (%5.1) Adil 
Rusya Partisi, 2'sini (%0.4) diğer parti üyeleri 
ve 1'ini (%0.2) bağımsız aday kazanmıştır. 
Seçim bölgeleri içerisinde vatandaşların en 
aktif katılımı iki bölgede gözlenmiştir: Tuva 
Cumhuriyeti (%90.13), Kemerovsk eyaleti 
(%86.80). Buna karşın seçimlere en pasif 
katılım İrkutsk eyaletinde (%32.92) ya-
şanmıştır. Rusya'da Devlet Duma'sı seçimle-
rini 63 ülke ve 10 uluslararası örgütten 874 
temsilci ve 260 binden fazla yerel müşahit 
izlemiştir. Seçimi gözlemleyen ŞİÖ, BDT gibi 
uluslararası kurumlar ile yerel müşahitler 
parlamento seçimlerinin özgür ve demokrasi 
düzeyinde gerçekleştiğini bildirmişlerdir.   
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, iktidar 
partisi olan Birleşik Rusya Partisi bir önceki 
seçimlere kıyasla sandalye sayılarını %69 
(+105) oranında çoğaltabilmiştir. Bu demektir 
ki, iktidar partisi Duma’daki milletvekilleri 
sayesinde istedikleri yasaları kolaylıkla 
çıkartabilir ve çok kutuplu dünyada Rusya'nın 
başat bir konuma yükselmesini sağlamaya 
dayalı dış politikasının aktifleşmesi için yasal 
zemini hazırlayabilir. 
 



	

• Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, 
Kırgızistan’ın Jalal-Abad, Oş ve Batken 
bölgelerine komşu olan Özbekistan'ın 
Namangan, Andican ve Fergana bölgeleri 
içinde 55 sınır bölgesine ilişkin olarak 
Kırgızistan ile protokoller imzaladıklarını 
duyurmuştur. 

• Erivan'a yaptığı resmi ziyarette Tacikis-
tan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkis-
yan, Afganistan'daki mevcut durumun 
yanısıra terör, aşırılık ve uyuşturucu ka-
çakçılığı ile mücadele dahil olmak üzere 
karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası 
ve bölgesel sorunlar üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

• Tiflis’e yaptığı resmi ziyarette Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Marg-
velaşvili, işbirliğinin daha da güçlendi-
rilmesiyle ilgili konuları görüşmüşlerdir. 
Ayrıca taraflar ekonomi, güvenlik ve eği-
tim alanlarında ilişkilerin arttırılmasıyla 
ilgili anlaşmalar imzalamışlardır. Bu, 
Kırgızistan ve Gürcistan’ın kurul-
masından bu yana bir Kırgız liderin Gür-
cistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olmuştur. 

• Lozan'da Suriye ile ilgili olarak bakanlar 
düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda 
katılımcılar, Suriye'nin toprak bütünlüğü-
nün korunmasına yönelik verdikleri güçlü 
desteği teyit etmişler ve Eylül ayında Ce-
nevre'de Rusya-ABD arasında varılan an-
laşma bağlamında Halep ve Suriye’de 
ateşkesin yeniden sağlanması hedefine 
odaklanmışlardır. 

• 5. Avrupa Birliği – Azerbaycan Adalet, 
Özgürlük, Güvenlik ve İnsan Hakları Alt 
Komitesi toplantısında taraflar Avrupa 
Komşuluk Politikası Eylem Planı’nı göç 
ve sınır yönetimi alanlarının yanısıra, ya-
sal hükümler ve adli alanda işbirliği 
açısından da tartışmışlardır. 

• BM Genel Kurulu, görev süresi 31 Aralık 
2016 tarihinde dolacak olan Ban Ki-
moon’un yerine Portekiz Eski Başbakanı 
Antonio Guterres’i Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri olarak beş yıllığına oybir-
liğiyle atamıştır. 

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Milli 
Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi doğrultu-
sunda olağanüstü halin üç ay daha 
uzatılmasına karar vermiştir. 

• NATO Basın Merkezi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Azerbaycan ile işbirli-
ğinin genişletilmesi amacıyla yeni bir Bi-
reysel Ortaklık Eylem Planının (IPAP) 
geliştirilmesi planlanmaktadır. 

• Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü Zirvesinde üye devlet-
lerin liderleri, terör dahil olmak üzere or-
tak tehditler ile ilgili olarak bilgi alışveri-
şinde bulunmak için ortak bir kriz müda-
hale merkezi kurmaya karar vermişlerdir. 

• Kazakistan Devlet Güvenlik Servisi’ne 
göre, Almatı'da ülkenin güvenlik hizmet-
lerine saldırı düzenlemeyi planladıkları 
şüphesiyle üç kişi tutuklanmıştır.  

 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• 23. Dünya Enerji Kongresi’nde Rusya ve 
Türkiye, Türk Akımı doğalgaz boru hattı 
projesinin uygulanmasına ilişkin hükü-
metlerarası bir anlaşma imzalamışlardır. 
Bu anlaşma Rus doğal gazının Türkiye’ye 
ve Doğu Avrupa'ya sevkiyatını öngör-
mektedirler. Anlaşmaya göre taraflar, Ka-
radeniz üzerinden her biri 15.75 milyar 
metreküplük doğal gaz kapasitesine sahip 
olan iki paralel boru hattının inşası konu-
sunda anlaşmışlardır. 

• İslam Kalkınma Bankası (IDB), Türkme-
nistan – Afganistan – Pakistan – Hindis-
tan (TAPI) doğalgaz boru hattının Türk-
men bölümünün inşasını finanse etmeyi 
kabul etmiştir. IDB, inşaanın finansmanı 
için ülkeye 15 yıl boyunca 700 milyon 
dolar tutarında kredi sağlayacaktır. 

• Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, 
Hazar Denizi üzerinden 739 kilometrelik 
Eskene – Kuryk – Bakü petrol boru hattı-
nın inşası konusunda Kazakistan ile mü-
zakerelerde bulunmaları gerektiğini be-
lirtmiştir. Astana’ya Gürcistan ve Türkiye 
limanlarına petrol ihraç etme imkanı sağ-
layacak olan bu yeni boru hattının yıllık 
kapasitesi 23-25 milyon tona çıkabilir. Bu 
kapasitenin gelecekte 56 milyon tona 
çıkarılma imkanı bulunmaktadır. 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı verilerine 
göre, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu 
aracılığıyla Kashagan petrol sahasından 
çıkarılarak ihraç edilecek petrolün 7,000 
ton tutarındaki ilk partisi gönderilmiştir. 
Ayrıca, devlet kontrolündeki Kaztransoil 
şirketi tarafından işletilen boru hattı 
aracılığıyla 18,800 ton petrol sevk edilmiş 
ve Intergas Orta Asya'nın boru hattı sis-
temine 22.8 milyon metreküp doğal gaz 
taşınmıştır. Aynı zamanda, bu sahanın 
dört kuyusunun günde toplam 12,600 ton 
petrol ürettiği belirtilmiştir. 

• Taşkent’e yaptığı resmi ziyarette Kaza-
kistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar 
Mamin ve Özbek mevkidaşı Rustam 
Azimov, Kazakistan ve Özbekistan 
arasındaki ikili ticaretin ve ekonomik 
ilişkilerin mevcut durumu üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. Ayrıca taraflar, ticaret hac-
minin 2015 yılındaki 3 milyar dolar sevi-
yesinden orta vadede 5 milyar dolar sevi-
yesine çıkarılacağını vurgulayarak iki ül-
ke arasındaki ekonomik ve ticari işbirli-
ğinin genişletilmesine yönelik bir proto-
kol imzalamışlardır. 

• Belarus ve Avrupa Komisyonunun Tica-
retten Sorumlu Birimi arasında yürütülen 
ticaretle ilgili diyaloğun 1. turunda taraf-
lar, ticaret alanında diyaloğun kurulması 
konusunda bir işbirliği anlaşması imza-
lamışlardır. 

• Çin Gümrük İdaresi, Rusya ve Çin 
arasındaki ticaret hacminin 2016 yılının 
ilk üç çeyreğinde yıllık %0.4 oranında ar-
tarak 50.27 milyar dolara yükseldiğini 
bildirmiştir. Rusya’nın Çin'e ihracatı aynı 
dönemde %7.1 oranında artarak 26.98 
milyar dolara yükselirken ithalatı %6.4 
oranında azalarak 23.3 milyar dolara 
düşmüştür. 

• Kazakistan ulusal demiryolu operatörü 
Kazakistan Demir Yolu; Azerbaycan, 

Kazakistan ve Gürcistan demiryolu işlet-
melerinin Trans-Hazar Uluslararası Taşı-
macılık Güzergah Kalkınma Koordinas-
yon Kurulu (TITR) ile ilgili bir mutabakat 
anlaşması imzaladıklarını ve bu anlaş-
manın şartlarını kabul ettiklerini bildir-
miştir. Bu Kurul, ilgili güzergahı transit 
kargoları ve dış ticaret kargoları için ilgi 
çekici hale getirmenin yanısıra TITR’nin 
entegre lojistik ürünlerinin geliştirilmesi-
ni hedeflemektedir. Kurul’un merkezi As-
tana'da yer alacaktır. 

• Kırgızistan Birinci Başbakan Yardımcısı 
Mukhammetkaly Abulgaziev 2015 yılın-
da Çin’in, Kırgızistan’ın başlıca ticaret 
ortaklarından biri olduğunu ve ülkenin 
toplam ticaret hacmi içinde Çin’in 1 mil-
yardan fazla ticaret hacmi (%18.5) ile 
ikinci sırada yer aldığını açıklamıştır. 

• Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, 
Ocak-Eylül 2016 döneminde Özbekis-
tan'da  23,616  yeni küçük işletme (çift-
likler hariç) kurulduğunu bildirmiştir. 
Küçük işletmelerin sayısı yıldan yıla 
%5.8 oranında artarak 215,801’e 
ulaşmıştır. Ülkenin sanayi üretiminde kü-
çük işletmelerin payı, Ocak-Eylül 2016 
döneminde %43.8’e çıkmıştır. Bu rakam, 
2015 yılının aynı döneminde %38.7 ol-
muştur. 

• Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı 
Kairat Aituganov, ülkenin Sovyet sonrası 
dönemde tarihinin en iyi tahıl hasadını 
gerçekleştirdiğini açıklamıştır. Kazak 
çiftçilerin, 2015 yılında hasat edilen 20.3 
milyon ton tahıl ile kıyaslandığında 2016 
yılında 23.1 milyon ton tahıl hasat ettiği 
kaydedilmiştir. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan Parlamentosunun Kamu 
Binaları, Kamu Dernekleri ve Dini Der-
nekler ile ilgili Yasal Düzenlemeleri ince-
lemek üzere kurulan Komisyonunun top-
lantısında yetkililer, Azerbaycan Ceza 
Kanunu için önerilen yeni değişiklikleri 
tartışmışlardır. Buna göre, İslami törenler 
ve ibadetler düzenleyen yabancılar ile va-
tandaşlık hakkına sahip olmayan kişilere 
para cezası uygulanacaktır. 

• Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ve Birleş-
miş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 
2016-2020 dönemi için bir işbirliği 
planına imza atmışlardır. Bu plan, Kaza-
kistan 2050 Stratejisi'nin uygulanmasına 
ve Birleşmiş Milletlerin öngördüğü Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaş-
maya yardımcı olacaktır. 

• Özbekistan Senatosu, Cumhurbaşkan 
Vekili Shavkat Mirziyaev’in mahkumlara 
genel af uygulanmasına yönelik önerisini 
onaylamıştır. Bu genel af, 8 Aralık’ta kut-
lanan Anayasa Günü dolayısıyla kabul 
edilmiştir. 

• AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan 
Hakları Bürosu İhtiyaç Değerlendirme 
Misyonu uzmanları, Özbekistan'ın Mer-
kez Seçim Komisyonu’nda (MSK) bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda MSK 
Başkanı Mirza-Ulugbek Abdusalomov, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık sü-
recinde yürütülen faaliyetler hakkında 
ayrıntılı bilgi vermiştir. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 
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