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ÖZBEKİSTAN'DA 4 ARALIK 2016 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE 
YENİ DÖNEM DIŞ POLİTİKASI 
Özbek halkı, ülkenin 2. Cumhurbaşkanını belir-
lemek üzere 4 Aralık 2016 tarihinde sandık 
başına gitti. 2003 yılından bu yana Başbakanlık 
görevini yürüten ve İslam Kerimov'un 2 Eylül 
2016 tarihinde vefat etmesiyle Cumhurbaşkanlı-
ğına vekalet eden Şavkat Mirziyoyev seçimi 
kazandı.  
Anayasa'ya göre, en az 35 yaşında olan, devletin 
resmi dilini iyi bilen, Özbekistan sınırları içinde 
seçimden önce en az 10 yıl süreyle sürekli ikamet 
etmiş olan her Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı 
Cumhurbaşkanı seçilebilir. Aynı kişi arka arkaya 
iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemez. 
Cumhurbaşkanı, Özbekistan vatandaşları tarafın-
dan genel, eşit ve doğrudan seçim yoluyla ve 
gizli oyla 5 yıllık süre için seçilir (mad. 90). 
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçim-
leri Hakkında Kanuna göre Cumhurbaşkanlığına 
aday olabilecek vatandaş, seçim kampanyasının 
başlamasından 6 ay önce Adalet Bakanlığında 
kayıtlı siyasi partiler tarafından önerilebilir (mad. 
24). Ülkede yasal olarak kaydı bulunan sadece 4 
siyasi parti vardır ve her biri Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine kendi adaylarını göstermişlerdir. 
Özbekistan Liberal-Demokrat Partisi Şavkat 
Mirziyoyev'i, Ulusal Diriliş Demokratik Partisi 
Sarvar Otamuradov'u, Adalet Özbekistan Sosyal 
Demokratik Partisi Nariman Umarov'u ve Özbe-
kistan Ulusal Demokratik Partisi Hotamjon 
Ketmonov'u Merkezi Seçim Komitesi'ne aday 
olarak sundular.  
Cumhurbaşkanlığı adayları içinde en güçlü isim 
Şavkat Mirziyoyev idi. Anayasaya göre görevde 
olan Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 
kendi yetkilerini kullanamaması durumunda, üç 
ay içinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Seçimleri Hakkında Kanuna uygun olarak 
seçim yapılması kaydıyla, Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkileri geçici olarak Özbekistan 
Cumhuriyeti Ali Meclisinin Senato Başkanı'na 
geçmesi gerekir (mad. 96). Fakat Cumhurbaşkan-
lığına vekalet etmekle görevli Senato Başkanı 
Nigmatulla Yoldaşev bu görevi üstlenmek 
istemedi. Bu durum, Parlamento Genel Kurulun-
da Başbakan Şavkat Mirziyoyev'in geçici olarak 
Cumhurbaşkanı atanması yönünde bir karar 
çıkmasına olanak sağladı. Şavkat Mirziyoyev bu 
süre zarfında ülke kamuoyunun değerleri ile 
ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden bazı kararlı 
çözümleri hayata geçirebildi. Örneğin, pamuk 
hasadının başladığı dönemlerde hükümetin halka 
zorla pamuk toplatma işini yasakladı; halkın 
gözünde belli bir şöhrete sahip olan ancak daha 
önce sahneden uzaklaştırılan bazı ünlü sanatçıla-
rın sahneye geri dönmesine izin verdi; meyve ve 
sebze ihracatçıları ihracatta kur farkından elde 
ettikleri kazancın daha önce %50’sini vergi 
olarak devlete verirken bu oranı %25’e indirdi; 
halkın şikayetlerini internet üzerinden doğrudan 
Cumhurbaşkanlığına iletebilmeleri sağlandı; 
İslam Kerimov’un geçiş güvenliğini sağlamak 
için halkın kullanımına kapatılan Taşkent şehrin-
deki Cumhurbaşkanlığı caddesi trafiğe açıldı; 
Taşkent’te iki büyük yol projesi başlatıldı ve 
şehirdeki yolların tamamen tamir edilmesi karara 
bağlandı. Ayrıca halkın isteklerine cevap verme-
diği gerekçesiyle Djizak ilinin Valisi, ilin Baş-

savcısı ve bazı İlçe Belediye Başkanları ile 
Uzbek Enerji A.Ş. Başkanı İskandar Basidov 
görevlerinden azledildi. Bütün bu kararlar kamu-
oyunun gözünde Şavkat Mirziyoyev'in halkının 
önceliklerini önemseyen güçlü bir siyasi lider 
imajının pekiştirmesini ve böylece önemli farkla 
rakiplerinin önüne geçmesini sağladı.  
Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun 
sonuçlarına göre 20,461,805 kayıtlı seçmenin 
%87.73'ü yani 17,951,667 seçmen oy kullanmış-
tır. Özbekistan Liberal-Demokrat Partisi'nin 
adayı Şavkat Mirziyoyev seçmenlerin  
%88.61’inin oyu (15,906,724) ile ülkenin 2. 
Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Seçim sonuç-
larına göre diğer adayların aldığı oyların dağılımı 
şöyle olmuştur: Sarvar Otamuradov (Ulusal 
Diriliş Demokratik Partisi) %2.35 (421,055); 
Nariman Umarov (Adalet Özbekistan Sosyal 
Demokratik Partisi) %3.46 (619, 972); Hotamjon 
Ketmonov (Özbekistan Ulusal Demokratik 
Partisi) %3.73 (669,187). Seçimleri uluslararası 
örgütlerden ve yerel müşahitlerden oluşan toplam 
37,600 gözlemci izlemiştir. Seçimi gözlemleyen 
ŞİÖ, BDT, AGİT "Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Ofisi" gibi uluslararası kurumlar ile 
yerel müşahitler Cumhurbaşkanı seçimlerinin 
yasalara uygun, özgür ve demokratik bir ortamda 
gerçekleştiğini bildirmişlerdir.  
Şavkat Mirziyoyev'in güvenlik ve dış politikaya 
dair tercihleri, yaptığı resmi konuşmalarda açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 8 Eylül 2016 tarihinde 
Parlamento Genel Kurulunda yaptığı resmi 
konuşmada İslam Kerimov'un belirlediği güven-
lik ve dış politika çizgisinden asla taviz verilme-
yeceğini, herhangi bir askeri-siyasi ittifaka üye 
olmayacaklarını, ülkede dış güçlerin askeri 
üslerine müsaade edilmeyeceğini, ülke sınırları 
dışında Özbek askerlerinin konuşlandırılmayaca-
ğını dile getirmişti. Bu doğrultuda kısa vadede 
Şavkat Mirziyoyev'in Rusya'nın önderliğindeki 
bölgesel entegrasyon girişimlerine aktif olarak 
yanaşmayacağı ve komşu ülkelerle ile yakın 
çevre ülkeleriyle ilişkilerini ikili işbirliği anlaş-
maları temelleri üzerine geliştirmeye devam 
edeceği tahmin edilebilir. Örneğin, 29 Kasım 
2016 tarihinde Özbekistan Savunma Bakanı 
Kabul Berdiyev'in Rusya'ya ziyareti gerçekleşti 
ve meslektaşı Sergei Şoygu ile ikili görüşmeler 
yapıldı. Görüşmeler sonunda iki önemli anlaşma 
imzalandı: 1) Askeri-Teknik İşbirliğini Geliştir-
me Anlaşması; 2) 2017 Yılına Yönelik Askeri 
Kurumlar Arasında İşbirliği Planı. Ayrıca Rusya 
Savunma Bakanı Sergei Şoygu Rusya’nın, 2020 
yılına kadar Özbekistan Silahlı Kuvvetlerini yeni 
Rus silahları ve askeri-teknik cihazla destekleme 
yoluyla modernizasyonu sağlama programını 
sürdüreceğini teyit etti. Görüldüğü gibi, Özbekis-
tan kısa vadede güvenliği ve bölgesel istikrarı 
sağlama hususunda KGAÖ'ye üye olmadan, fakat 
ikili askeri işbirliği anlaşmaları uygulayarak 
Rusya'nın desteğini almaya devam edebilir. 
Kısacası, Şavkat Mirziyoyev ilk Cumhurbaşkan-
lığı döneminde köklü siyasi değişimlere başvur-
madan, ilk önce halkın sosyal sorunlarını çözme-
ye ve komşu ülkelerle özellikle ekonomik ilişki-
leri güçlendirmeye öncelik verebilir. Böylece 
İslam Kerimov'un güvenlik ile dış politikadaki 

bağlayıcı ittifaklar ağına dâhil olmadan, ikili 
görüşmeler temelinde işbirliğini arttırma çizgisini 
kısa vadede sürdürebilir.  
Diğer taraftan, Şavkat Mirziyoyev dış politika 
alanında komşu Orta Asya ülkelerine daha fazla 
açılacağını ve yumuşak bir üslup izleyeceğini 
gösteren bazı adımlar atmıştır. Bu doğrultuda 
komşu iki ülkeyle, yani Kırgızistan ve Tacikis-
tan'la olan sınır anlaşmazlığı konularının çözü-
müne ilişkin diplomatik girişimleri arttırmıştır; 
komşu ülke vatandaşlarının Özbekistan sınırla-
rından geçişlerini kolaylaştırmaya çalışmıştır; 
Tacikistan ile hava iletişiminin yeniden canlan-
masını sağlamıştır. Fakat orta ve uzun dönemde 
Özbekistan'ın sınır sorunları konusunda Kırgızis-
tan ile Tacikistan ile ortak bir noktada birleşme-
lerinin zor olduğu, özellikle Tacikistan'ın Rogun 
HES'in inşaatının devamıyla iki ülke arasındaki 
ilişkilerin onarılamayacağı tahmin edilmektedir.    
Dolayısıyla, Özbekistan güvenlik ve dış politika 
alanında İslam Kerimov'un çizgisini orta ve uzun 
vadede devam ettirmeyebilir. Ancak bu durum, 
doğrudan ülkenin ulusal çıkarlarına yönelik 
tehditlerin artmasına ve bölgesel istikrar ile 
güvenliğe yönelik tehlikelerin çoğalmasına bağlı 
olarak gelişebilir. Böyle bir durumda Özbekis-
tan'ın Rusya önderliğindeki güvenlik örgütüne 
üyeliği de söz konusu olabilir. Ayrıca dış politi-
kada ilk önceliğin BDT ülkelerine, özellikle 
stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde Rusya 
ile işbirliğinin kuvvetlendirilmesine verileceğine 
dikkat çekilmesi ve daha sonra sırasıyla ABD, 
Çin, Asya-Pasifik bölgesi (Japonya, Kore Cum-
huriyeti), Avrupa (Almanya, Fransa, İngiltere), 
Hindistan ile Pakistan ve diğer Güney Asya ile 
Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerin geliştirileceğine 
vurgu yapılması, Rusya açısından yeni fırsatlar 
oluşturabilir.  
Bu şartlarda orta ve uzun vadede Özbekistan dış 
politika alanında güçlü aktörler arasındaki 
öncelikli tercihini daha çok kuzey istikametinde 
yapabilir. Bu durum Rusya’nın Orta Asya'daki 
etkisini arttırabilir. Ayrıca Rusya'nın 30 Kasım 
2016 tarihli Dış Politika Konsepti'nde yakın 
çevreye (post Sovyet coğrafyasına) daha fazla 
önem verileceğinin altı çizilmiştir. Bu nedenle, 
Rusya Orta Asya’nın itici gücü ve ağırlık merke-
zi olan Özbekistan'ı zamanla kendi önderliğinde-
ki entegrasyon girişimlerine dahil etme yönünde-
ki diplomatik gayretlerini arttırabilir. Bu doğrul-
tuda Rusya Özbekistan'a yaptığı yardımları 
arttırmayı öngören ve bazı tavizler içeren diplo-
matik adımlar atabilir. Karşılığında, Rusya’nın 
Doğu'ya daha fazla açılma stratejisine uygun 
olarak, ilk etapta Özbekistan'dan Avrasya Eko-
nomik Birliği ile ekonomik ilişkilerini yeni bir 
boyuta taşıması istenebilir. Böylece Özbekistan 
ile ekonomik ilişkileri arttırma üzerinden ikili 
stratejik işbirliğini diğer alanlarda da güçlendir-
me yönündeki ilk adımların temelleri atılabilir. 
Nitekim, Şavkat Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla ilk dış ülke ziyaretinde Rusya'ya öncelik 
vermesi, Rusya-Özbekistan ilişkilerini (özellikle 
ekonomik alanda) daha güçlü boyutlara ulaştırma 
hedefinin yapı taşları olarak değerlendirilebilir.  



 

x Kırgızistan Merkez Seçim Komitesinden 
elde edilen en son sonuçlara göre, ülkede 
Anayasa değişiklikleriyle ilgili referan-
duma katılım oranı % 40.48 olmuştur. 
Diğer bir ifadeyle 1.145 milyon kayıtlı 
seçmen oy kullanmıştır. %79.62’nin üze-
rinde seçmen Anayasa değişikliklerinin 
lehine, %15.37 seçmen ise aleyhine oy 
kullanmıştır. Referanduma katılan seç-
men sayısının %30’u aşması nedeniyle 
referendum geçerli sayılmıştır. 

x Özbekistan Parlamentosunun iki Meclisi-
nin ortak toplantısında yeni Cumhurbaş-
kanı Shavkat Mirziyoyev resmi olarak 
görevine başlamıştır. Ayrıca, toplantıda 
Başbakan Yardımcısı Abdulla Aripov, 
Başbakanlık görevine getirilmiştir. Daha 
önce Abdulla Aripov’un adaylığı, Parla-
mentodaki koltukların çoğunluğuna sahip 
olan Özbekistan Liberal Deemokrasi Par-
tisi tarafından önerilmiştir. 

x Gürcistan, Güney Osetya ve Abazya 
arasında diyalog paltformu işlevi gören 
ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
gözetiminde düzenlenen Cenevre Görüş-
melerinin Güney Kafkasya’da güvenlik 
ve istikrar ile ilgili 38. turunda, taraflar 
güç kullanmama prensibine uyulmasıyla 
ilgili ortak bir bildiri hazırlanması konu-
sunda anlaşmaya varmak için gösterilme-
si gereken çabalar üzerinde görüşmüşler-
dir.  

x Tokyo’ya düzenlediği iki günlük resmi 
ziyarette Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 
iki ülke arasında siyasi diyaloğun arttı-
rılması ve ticaret ve ekonomi alanında or-
tak öncelikli projelerin uygulanması ko-
nularını içeren ikili işbirliği hedefleri üze-
rinde görüşmüşlerdir. Toplantı sonunda 
10 hükümetlerarası anlaşma imzalanmış-
tır.  

x Bakü ve Astana’ya gerçekleştirdiği resmi 
ziyarette İsrail Başbakanı Benjamin Ne-
tanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev ile görüşmüştür. 
Bakü’deki ziyaretin ardından taraflar, 
standardizasyon ve uygunluk değerlen-
dirmesi, çifte vergileme, tarım ve ekono-
mi alanında işbirliği, bilim, teknoloji, sağ-
lık, tarım ve ticaret alanlarında ikili işbir-
liğinin geliştirilmesi için ortak  bir ko-
misyon kurulmasıyla ilgili konuları içeren 
bir dizi anlaşma imzalamışlardır. Asta-
na’daki toplantıda ise taraflar, ikili ilişki-
lerin iyileştirilmesi yolları üzerinde gö-
rüşmüşler ve tarım alanında işbirliğinin 
geliştirilmesine özel bir önem vermişler-
dir. Sonuç olarak, iki ülke arasında tarım 
alanında ve doğrudan uçuş şartlarının iyi-
leştirilmesi ve vizesiz seyahat imkanının 
sağlanması konularında işbirliği ile ilgili 
anlaşmaları da içeren bir dizi anlaşma im-
zalanmıştır.  

x Özbekistan ve Kazakistan çalışma grupla-
rının, Özbekistan Tarım ve Su Yönetimi 
Bakan Yardımcısı Shavkat Hamraev’in 

ve Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı 
Erlan Nysanbaev’in başkanlığında Taş-
kent’te düzenlenen toplantısında, taraflar 
su ile ilgili konularda işbirliğinin uygu-
lamalı boyutları üzerinde görüş alışveri-
şinde bulunmuşlardır. 

x Ankara’da düzenlenen Azerbaycan-
Türkiye 9. Üst Düzey Askeri Diyalog 
toplantısında, Savunma Bakanlıklarının 
temsilcileri 2017 yılı için ortak faaliyet 
planı belirlemişler ve iki ülkenin silahlı 
kuvvetleri arasında askeri işbirliğinin ge-
liştirilmesiyle ilgili beklentiler üzerinde 
görüşmüşlerdir.  
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
(TANAP) Konsorsiyumu Genel Müdürü 
Saltuk Düzyol, projenin inşa çalışmaları-
nın %55’inin tamamlandığını açıklamış-
tır. Ayrıca TANAP projesinin maliyetinin 
1.7 milyar dolar azalarak, ilk tahmin edi-
len maliyet değerinden 10 milyar dolara 
düştüğü ifade edilmiştir.  

x Rusya’nın en büyük doğal gaz işleme ve 
petro-kimya şirketi Sibur ile Çin’in İpek 
Yolu Fonu arasında bir anlaşma imza-
lanmıştır. Bu anlaşmaya göre Fon, Rus 
şirketinin %10’una sahip olacaktır. Fon 
ayrıca Sibur şirketinin yönetim kurulunda 
bir temsilci bulundurma imkanına sahip 
olacaktır. Eylül 2015’de Sibur, Çin’in Si-
nopec şirketiyle de benzer bir anlaşma 
imzalamış ve bu anlaşmaya göre Sinopec, 
1.338 milyar dolar ödeyerek şirkette 
%10’luk hisseye sahip olmuştur.  

x Rusya’nın devlete ait mühendislik şirketi 
Tekhnopromexport ve İran’ın devlete ait 
Elektrik Enerjisi Üretim Şirketi TPP ara-
sında Hormozgan Termal Enerji tesisinde 
her biri 350 MW kapasiteye sahip dört 
güç ünitesinin kurulmasıyla ilgili bir an-
laşma imzalanmıştır. 1.2 milyar Avro de-
ğerindeki fonların, Rusya’nın bütçesinden 
karşılanacağı ve 5 yıl vadeli olarak ülke-
ler arası borç şeklinde verileceği açık-
lanmıştır.  

x Azerbaycan’ın devlete ait Hazar Nakliye 
Şirketi Genel Müdürü Rauf Valiyev ve 
Ukrayna’nın Denizcilik Mühendisliği Bü-
rosu Genel Müdürü Gennadiy Egorov, 
‘Hazar Denizcilik Mühendisliği Bürosu’ 
adında ortak bir girişim kurma konusunda 
bir anlaşma imzalamışlardır. Bu yeni or-
tak girişim, konuyla ilgilenen uzmanların 
eğitilmesinin yanı sıra tasarım çalışması, 
gemi projelerinin oluşturulması, gemile-
rin modernizasyonu ve işletilmesi alanla-
rında da faaliyet gösterecektir. 

x Çek Cumhuriyeti’nin devlete ait Uran-
yum Endüstrisi Şirketinin Yönetim Kuru-
lu Başkanı Milan Klechki ve Kazakis-
tan’ın devlet şirketi Kazatomprom’un 
Yönetim Kurulu Başkanı Askar Zhuma-
galiyev bir Mütabakat Anlaşması (MOU) 
imzalamışlardır. Bu anlaşmaya göre, iki 
şirket, özellikle uranyumun jeolojik keşfi, 
üretimi ve işletilmesi ile uranyum ürünle-
rinin satışı ve pazarlanması alanlarında 
uzun dönemli işbirliğini geliştirmeyi 
planlamaktadır.  

x Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, 
Ocak-Kasım 2016 döneminde devlet büt-
çesine 2.06 milyar manat (1.16 milyar do-
lar) transfer edildiğini ve bu miktarın, 
2015 yılının aynı dönemine kıyasla 
%48.2 daha fazla olduğunu açıklamıştır. 
Komite’nin transferlerinin, öngörülen se-
viyeyi 250 milyon manat (140 milyon do-
lar) aştığı ifade edilmiştir. Kasım 2016’da 
gümrük gelirleri Kasım 2015’e kıyasla 
%86.8 oranında artarak 219.62 milyon 
manata (30 milyon dolar) ulaşmıştır. 

x Gürcistan Milli İstatistik Ofisi, 2016 
yılının üçüncü çeyreğinde Azerbaycan’ın 
ülke ekonomisine 151 milyon dolar yatı-
rım yaptığını ve bu miktarın, 2015 yılının 
aynı dönemine kıyasla %15.1 daha az ol-
duğunu açıklamıştır. Gürcistan ekonomi-
sinde Azerbaycan yatırımları, tüm yatı-
rımların %33’ünü oluşturmakta ve yatı-
rım hacmi açısından ilk sırada yer almak-
tadır. İlgili dönemde Gürcistan ekonomi-
sine toplamda 463 milyon dolar yatırım 
yapılmıştır. Bu miktar, 2015 yılının üçün-
cü çeyreğine kıyasla %4.1 daha düşüktür. 

x Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet 
Komitesi, yeni özelleştirme programının 
bir parçası olarak devlete ait 26 mülkün 
açık arttırma yoluyla satıldığını duyur-
muştur. Bu özelleştirme faaliyetlerinin 
sonucunda Azerbaycan devlet bütçesine 
2.42 milyon dolar gelir sağlanacağı açık-
lanmıştır.  

x Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı 
Kasım 2016’da aylık ortalama nominal 
ücretin 142,088 tenge olduğunu açıkla-
mıştır.  
 

Toplum ve Kültür 
 

x Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara’da Rusya Büyükelçisi 
Andrei Karlov’a düzenlenen suikast ne-
deniyle Rus halkına taziyelerini iletmiştir. 
Üst düzey Rus Diplomatın suikastinin 
araştırılmasıyla ilgili olarak ortak bir so-
ruşturma komitesinin kurulacağı belirtil-
miştir. 

x Bağımsızlık Günü kutlamaları onuruna, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-
guly Berdimuhamedov, mahkumların af-
fıyla ilgili bir karara imza atmıştır. Bu ka-
rar çerçevesinde içinde yabancıların da 
bulunduğu 560 kişi aftan yararlanarak 
serbest bırakılmıştır.  

x Moskova Şehir Meclisi Anıtsal Sanat 
Komisyonu Başkanı Igor Voznesensky, 
Özbekistan’ın bir önceki cumhurbaşkanı 
Islam Karimov’un anıtının Moskova’daki 
Özbekistan Büyükelçiliği önüne yerleşti-
rileceğini açıklamıştır. Anıt, Moskova’nın 
Yakimanka semtinde İslam Kerimov’un 
adının verildiği şehir meydanında inşa 
edilecektir.  

x Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, ülkenin bağımsızlığının 25. 
yılı kutlamalarını başlatmıştır. 

x Milli havayolu şirketi Türkmenistan 
Havayolları, Aralık 2016’dan itibaren şir-
ketin, Aşgabat-Kazan-Aşgabat güzerga-
hında düzenli olarak yolcu uçuşları ger-
çekleştireceğini açıklamıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça Şimşek,  
Daniyar Nurbayev. 


