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Saygıdeğer Vatandaşlar! 

Sayın Milletvekilleri, Hükümet Üyeleri! 

Hepinizi yeni yasama yılının başlaması vesilesiyle tebrik ediyorum! 

Ülkemizin yeni tarihindeki en önemli geçidine yaklaşmaktayız. 

Yaklaşık otuz yıl önce, halkımız kendi bağımsızlığını ilan etti ve yüzyıllar boyunca devam 

eden atalarımızın hayallerini gerçekleştirdi. 

Bu süreçte ülkemiz, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 

öncülüğünde dünyada saygın ve istikrarlı bir devlet haline geldi. 

Birliğimiz ve beraberliğimizin güçlülüğü sayesinde bağımsızlığımızı güçlendirdik ve 

halkımızın refah düzeyinin artmasının önünü açtık. 

Bu dönem yapıcılık ve ilerleme ile birlikte barış ve uyum zamanı oldu. 

Ülkemizin gelişim seyri bütün dünyanın takdirini kazandı ve bu Kazakistan, yani 

Nazarbayev modeli olarak adlandırıldı. 

Bugün biz bağımsızlığımızın kazanımlarını ikiye katlayabilme ve ülkemizi yeni gelişim 

aşamasına getirebilme imkânına erişmekteyiz. 

Bunu, Elbası politikasının sürekliliğini koruyarak ve sistematik reformlarla başarabiliriz. 

Size de malum olduğu üzere, seçim öncesi programımın temeli buydu. 

Şu anda devlet kurumları bunu uygulamak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Ben halka verdiğim sözleri mutlaka yerine getireceğim. 

Çalışmamızda Elbası tarafından geliştirilen Beş Kurumsal Reformun ve Ulus Planının 

tam olarak hayata geçirilmesi ihtiyacından yola çıkmalıyız. Onun tarafından oluşturulan Ulusal 

Modernizasyon Komisyonunun çalışmalarına devam edilmelidir. 

Devamında ortak görevlerimizin, özellikle de seçim platformumun hayata geçirilmesi 

konusundaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

I. MODERN ETKİLİ DEVLET 

Söz verdiğim politik dönüşüm, devletimizin ve halkın çıkarlarına uygun olarak sistematik 

ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

Dünya ülkelerinin deneyimlerinde makul olmayan, sistematik bir politik liberalleşmenin 

istikrarsızlığa ve hatta devletçilik kaybına neden olduğunu görüyoruz. 



Bu nedenle, siyasi reformları “aceleci değil” ancak aksine adım adım, yoğun ve kapsamlı bir 

şekilde yapacağız. Ülkenin sosyo-politik yaşamını yükseltmeden başarılı ekonomik reformları 

uygulamak mümkün değildir. Bu bizim ana prensibimiz. 

 “Güçlü Cumhurbaşkanı - Etkili Parlamento - Sorumlu Hükümet”. Bu hedefe henüz 

ulaşmadık. Bu nedenle, bu yönde çalışmak için her türlü çabayı göstermeliyiz. 

Siyasal sistemin bu formülü devlet istikrarının temelidir. 

Ortak görevimiz, vatandaşların tüm yapıcı taleplerine hızlı ve verimli bir şekilde yanıt veren 

“Halkın sesini duyan devlet” kavramını uygulamaktır. 

Sadece iktidar ve toplum arasında kalıcı bir diyalog kurarak, mevcut jeopolitik duruma 

uyarlanan uyumlu bir devlet kurulabilir. 

Bu nedenle, sivil toplumu desteklemek ve potansiyelini güçlendirmek gerekir. Kritik 

hükümet zorluklarını ele almak üzere tartışmalara katılmak için sivil toplumun tam kapasitesini 

kullanmak önemlidir. 

Bu amaçla, önde gelen sivil toplum üyelerini içeren Ulusal Kamuoyu Konseyi kurduk. Söz 

konusu Konsey rotasyon prensibine göre çalışacaktır. 

Yakın gelecekte, aşağıdaki önlemleri almamız gerekiyor. 

Birinci. Parti kurma sürecine devam edilmesi 

Nur Otan Partisi, Liderimiz ve Parti Genel Başkanı Nursultan Nazarbayev sayesinde, 

ülkenin önde gelen siyasi gücü olarak zor ve sorumlu misyonunu tutarlı bir şekilde yerine 

getirmektedir. 

Toplumun yararına yapıcı politika izleyen diğer siyasi partiler ve hareketlerle de işbirliği 

yapmalıyız. 

Toplumu ilgilendiren ana meseleler sokakta değil, Parlamentoda ve sivil diyalog 

çerçevesinde tartışılmalı ve çözülmelidir. 

Milletvekilleri Hükümete güncel konularla ilgili başvurularda bulunma ve somut önlemler 

alınması talebinde bulunma dahil, kendi yasal haklarını kullanabilir ve kullanmalıdır. 

Yasama ve yürütme gücü arasındaki ilişkiler yapay çatışmaya değil, işe, karşılıklı saygıya 

dayanmalıdır. 

Devlet Başkanı olarak görevimi, çok partili sistemin gelişimine, siyasi rekabete ve 

ülkedeki çoğulculuğa katkıda bulunma olarak görüyorum. 

Bu, uzun vadede siyasal sistemin istikrarı için önemlidir. 

Yaklaşan Parlamento Meclisi ve yerel meclis için yapılacak seçimler, çok partili sistemin 

gelişimine katkıda bulunmalıdır. 

İkinci. Toplum ile verimli diyalog 

Kamu diyaloğu, açıklık ve halkımızın ihtiyaçlarına derhal cevap verilmesi kamu 

kuruluşlarının önceliğidir.  

Cumhurbaşkanlığı İdaresinde vatandaşların başvurularına verilen cevabın kalitesini 

denetleyen bir daire kuruldu. 



Çoğu zaman merkezdeki ve yerel yönetimin duyarsızlığı ve ulaşılmazlığı sonucunda 

vatandaşlarımız doğrudan Cumhurbaşkanına başvurmak zorunda kalıyor.  

Belirli bir alandaki kararların adaletsizliği ile ilgili tekrarlanan şikayetler, oradaki devlet 

kurumu veya bölgedeki sistematik problemlerin mevcut olması anlamına geliyor. Şimdi bu 

konuya böyle bakış açısıyla bakmak ve uygun kararlar vermek gerekiyor. 

Memurların çalışmalarının verimliliğini artırmak için, eğitimli gençlerin memur saflarına 

çekilmesi gerekli. Aynı zamanda 2020’den başlayarak memur sayısını adım adım azaltmaya 

başlayacağız ve serbest kalan bütçeyi en verimli çalışanları maddi olarak teşvik etmek için 

kullanacağız.  

2024 itibariyle, memurların ve ulusal şirket çalışanlarının sayısı %25 oranında azaltılmalı. 

Üçüncü. Mitinglere ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi 

Anayasaya göre, vatandaşlarımız ifade özgürlüğü hakkına sahip.  

Barışçıl eylemler, yasayı ihlal etme ve vatandaşların huzurunu bozma amacıyla 

yapılmıyorsa, ilgili kanun çerçevesinde onların yapılmasına izin vermemiz gerekli. Bunun için 

şehir merkezinden uzak olmayan özel yerler verilmesi gerekir.  

Bununla birlikte, yasaya aykırı ve gerginlik yaratan eylem çağrıları kanun çerçevesinde 

engellenecektir. 

Dördüncü. Toplumsal fikir birliğinin güçlendirilmesi. 

Sosyal ve etnik gruplar arasındaki uyum, tüm toplumun ortak çalışmalarının neticesidir. 

Bu bağlamda, politik eğilimleri analiz ederek, birliğimizi güçlendirmek için somut 

önlemler alınmalıdır. 

Kazak halkının ulus-inşa eden millet rolünü güçlendirmemiz ve etnik gruplar arası uyuşma 

ve dinler arası anlayış oluşturmaya devam etmeliyiz. 

Bizim ilkemiz: Ülkenin birliği – onun çeşitliliğindedir! 

Ülkemizde etnik grupların dil ve kültür gelişimini teşvik etmeye devam edeceğiz. 

Kazak dilinin bir devlet dili olarak rolünün artacağına ve etnik gruplar arası iletişim dili 

olacağına inanıyorum. 

Ancak böyle bir düzeye ulaşmak için hepimizin çok çalışıp, birlikte hareket etmemiz 

lazım. 

Ayrıca dilin büyük bir politika aracı olduğu da unutulmamalıdır.  

Aktif bir sivil toplum oluşturmada sivil toplum örgütlerinin saygınlığını arttırmanın 

gerekli olduğuna inanıyorum. 

Bu nedenle, yakın gelecekte 2025 yılına kadar Sivil Toplum Gelişimi konseptini 

geliştirmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. 

Gelecek yıl kutlanacak önemli etkinlik ve kutlamalar için hazırlıklar başladı. 

Önümüzdeki sene, El Farabi'nin 1150. yıldönümünü, Abai Kunanbayulı’nın 175. 

yıldönümünü kutlayacağız. 



Kutlamalarda savurganlığa, israfa izin vermemeliyiz ve düşünürlerimizin eserlerini halka 

yakından tanıtmalıyız. 

Bununla birlikte en önemli bayrama - Bağımsızlığın otuzuncu yıldönümüne ilişkin 

etkinlikleri hayata geçirmeliyiz.  

Ülke hayatındaki böylesi önemli olaylar, genç nesile vatanseverlik hissini uyandırmaya 

yol açacağına inanıyorum. 

 

II. VATANDAŞLARIN HAK VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. 

Yargı ve yasa uygulama sistemlerinde yapılan reform, vatandaşlarımızın haklarının 

korunmasında ve güvenliğinin arttırılmasında kilit bir faktördür. 

Mahkeme kararlarının kalitesini iyileştirmek için bir dizi ciddi tedbirler alınmalıdır. 

Bir hakimin, hukuka ve kendi inançlarına dayanarak karar verme hakkı kesinlikle devam 

edecektir.  

Ancak mahkeme kararlarının kapsamlı incelemesi yapılarak, adli pratiğin tekdüzeni 

sağlanmalıdır. 

Yasal uyuşmazlıklarda ve devlet organları faaliyetlerine yapılan şikayetlerde vatandaşlar 

genellikle eşit olmayan koşullar altında kalıyor. Vatandaşların imkanları Devlet idaresinin 

imkanlarıyla orantılı bile değildir. 

Bu nedenle söz konusu farkın kapatılması için özel ihtilaf çözme mekanizması olarak idari 

yargı uygulanmalıdır. 

Bundan böyle, anlaşmazlıkları çözerken mahkeme, ek kanıtların toplanmasını başlatma 

hakkına sahip olacak ve söz konusu kanıtların toplanmasından vatandaş veya işadamı değil, devlet 

organı sorumlu olacaktır. 

Mevzuatın tüm çelişkileri ve belirsizlikleri vatandaşlar lehine yorumlanmalıdır. 

Başka bir önemli konu ise; 

Biz aşırı baskılayıcı önlemlerden ve sert ceza gerektiren adalet uygulamalarından uzak 

durduk. Ancak, ülke içinde hala çok sayıda ağır suçlar işlenmektedir.  

Mevzuatımızın iyileştirilmesine çok zaman harcarken, vatandaşların temel haklarını göz 

ardı ettik. 

Cinsel istismar, pedofili, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, aile içi kadına şiddet ve 

bireye karşı ağır cezalar, özellikle çocuklara karşı ağır şiddet için verilen cezaları acilen daha 

ağır yapmamız gerekli. Bu benim Parlamento ve Hükümete talimatım. 

Son günlerdeki trajik olay, tehlikeli bir organize suç türü olarak kaçak avcılık sorununu da 

ortaya çıkardı. 

Bugün, kaçak avcılar zırhla donanmış, silahlandırılmış ve cezalandırılmayacaklarına 

güveniyorlar. Onlar sadece bu yıl içinde iki yaban hayatı müfettişini öldürdü.  

Yakında, Doğu Kazakistan Bölgesindeki bir gölde kaçak avcı çetesinin suç eylemi 

bastırılmıştır.  



Bunlar sadece birer örnek olaydır ancak kaçakçıların kökleri, kolluk kuvvetleri de dahil 

olmak üzere derinden kök salmış durumda. Kaçak avcılar acımasızca doğamızı, milli servetimizi 

yok etmektedir.  

Hükümete, iki ay içerisinde ilgili mevzuatı sıkılaştırılması ile ilgili ivedi olarak gerekli 

önlemlerin alması talimatını veriyorum. 

Yolsuzlukla sistemik mücadele konusu hala gündemde. 

Uzmanların ve halkın katılımıyla merkezi ve yerel makamların yasal düzenleme taslaklarını 

kontrol ve düzenleme yolsuzlukla mücadele inceleme pratiği geri getirilmeli. 

Yolsuzluk suçunun işlendiği kurumun en üst yetkilisinin sorumluluğu yasal olarak 

düzenlenmelidir.  

Ayrıca, yolsuzlukla mücadele organlarının çalışanlarının da sıkı sorumluluğu yasal olarak 

düzenlenmelidir. Yasadışı yöntem uygulanması ve kışkırtıcı eylemler için işlerine son verilmelidir. 

Masumiyet karinesine tam olarak saygı gösterilmelidir. 

Güncel konulardan biri, kolluk kuvvetlerin tam teşekküllü reformu olmaya devam 

etmektedir. 

Polisin, devletin güç aracı görüntüsü giderek geçmişte kalacaktır, onlar vatandaşların 

güvenliğini sağlamak için hizmet gösteren organ haline gelecektir. 

İlk aşamada, 2020 sonuna kadar idari polis komitesinin çalışmaları yeniden 

düzenlenmeli. Söz konusu işlemler kaliteli ve sistematik olarak yapılmalıdır.  

Polisin çalışmasının verimliliği, polis teşkilatının kendisinin prestijine bağlıdır.  

Önümüzdeki üç yıl içinde İçişleri Bakanlığı'nın reformu için 173 milyar tenge (445 milyon 

$) tahsis edilecektir.  

Bu bütçe emniyet çalışanlarının maaşlarını arttırmak, konut kirası, kamu hizmeti merkezleri 

ilkesine göre polis teşkilatının ön bürosunun oluşturulması için kullanılacaktır.  

Vatandaşları maalesef yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada sık rastlanan doğal 

felaketlerden ve teknolojik kazalardan korumaya özel dikkat gösterilecektir.  

Bu alanda profesyonel bir kadro çalışmalıdır.  

Hükümete, İçişleri Bakanlığı reformuna yönelik sağlanan bütçe çerçevesinde emniyet 

çalışanlarının maaşlarını arttırma ve bu amaçla 40 milyar tenge (103 milyon $) tahsis etme 

talimatı veriyorum. 

Yeni konsepte dayalı savaşa hazır ordu oluşturma göreviyle karşı karşıyayız. 

Arıs'taki olaylar, Silahlı Kuvvetlerde ciddi sorunlar biriktiğini gösterdi. 

Askeri harcamayı düzenli hale getirmek ve ordudaki mali ve genel disiplini güçlendirmemiz 

gerekiyor. Aynı zamanda, askerlik hizmetin saygınlığını ve Silahlı Kuvvetlerin maddi 

donanımlarının arttırılması lazım.  

Profesyonel olarak eğitilmiş, vatanına sadık subaylar ve askeri personel tarafından 

oluşturulan ordumuz, ülkenin yeni jeopolitik gerçeklerdeki güvenliğine yönelik tehditleri önlemek 

için hazırlıklı olmalıdır. 



III. HIZLI GELİŞEN VE KAPSAYICI EKONOMİ 

Küresel karakterdeki zorluklara rağmen Kazakistan ekonomisi ilerlemektedir. 

Yılın başından itibaren ülke ekonomisinin büyümesi dünya ortalamasından daha yüksekti. 

Eğer gerekli yapısal düzenlemeler yapılabilirse, 2025 yılına kadar yıllık sürdürülebilir 

GSYİH büyümesi %5 veya daha üst seviyeye ulaşabilir. 

Ekonominin gelişmesine yeni bir ivme kazandırmak için, Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı 

İdaresi, yerli ve yabancı uzmanların tüm çalışma ve önerilerini dikkatlice analiz etmelidir. 

Elbası tarafından önerilen Uzun Süreli Kalkınma Stratejisi 2050 ve Ulusal Plan kapsamında 

bir dizi yapısal görevleri yerine getirmeliyiz. 

Birinci. Ekonominin çeşitlendirilmesi ve hammadde temelli zihniyetin terk edilmesi. 

"Eğitim Ekonomisi", yapay zeka uygulanması, emek verimliliğinin arttırılması, yenilik 

geliştirme küresel kalkınmanın önemli faktörleri haline gelmiştir. 

Sanayileşmenin üçüncü beş yıllığı planı boyunca, daha önce yapılan hataları ve eksiklikleri 

göz önünde bulundurmalıyız. 

Bu konudaki tüm görev ve açıklamalarım, Hükümet tarafından eksiksiz olarak yerine 

getirilmelidir. 

Gerçek emek verimliliğini en az 1,7 kat arttırmamız gerekmektedir. 

Ülkemizi bölge lideri olarak tanıtarak, Orta Asya’daki itibarımızın arttırılması stratejik bir 

hedeftir.  

Bu, Elbası tarafından belirlenen siyasi çizgimizdir. 

İkinci. Kamu şirketleri verimliliğinin arttırılması 

Devlete ait şirketlerimiz, uluslararası rekabet gücü düşük olan hantal şirketler haline 

geldiği kabul edilmelidir.  

Devletin ekonomideki varlığını azaltmak için, kamu şirketlerinin kurulmasına ilişkin bir 

moratoryum kararı aldım. 

Ulusal Refah Fonu'nun kuruluşundan bu yana geçen 14 yıl boyunca halkın refahının 

büyümesine ne kadar katkıda bulunduğunu bilmemiz gerekir. 

Hükümet Hesap komitesi ile birlikte üç ay içinde devlet işletmelerinin ve ulusal şirketlerin 

verimliliğini analiz etmelidir. 

Kamu şirketleri genellikle aynı alanda birbirleriyle rekabet etmektedir. Örneğin, konut 

politikası alanında, sadece merkezi seviyede 7 devlet operatörü aynı anda çalışmakta! 

Devlete ait şirketlerin sayısı azaltılabilir ve azaltılmalıdır. 

Bununla birlikte, stratejik sektörlerde faaliyet gösteren devlet şirketlerinin faaliyetlerine 

dikkatle yaklaşılmalıdır. 

Söz konusu şirketlerdeki yönetim devlet kontrolünde devam etmelidir. Aksi takdirde, devlet 

tekelleri yerine, özel tekelci gelerek, onların ellerinden zarara uğrayabiliriz. 



Hükümet fiyatlandırma ve tarife konularını sistematik ve spesifik şekilde ele alması 

gerekiyor. Bu aynı zamanda doğal monopolistlerin mal ve hizmetleri için de geçerlidir. 

Ülkemizde gıda ve tekstilden farklı hizmetlere kadar fiyatların yüksek olduğu sır değildir. 

Örneğin: Neden ana ulaşım şirketinin en popüler rotalardaki uçuşları Avrupa’dan, bazen 

yüzde 30’a kadar, daha pahalı?! Havaalanlarımızdaki nispeten yüksek hizmet maliyetinin sebebi 

nedir? 

Neden havaalanlarımızdaki uçak yakıtı maliyeti yerli taşıyıcılar için daha uygundur? 

Sonuç olarak Kazakistan’ın havacılık endüstrisi rekabet gücünü kaybediyor ve ülkenin 

transit potansiyeli düşüyor.  

İlgili bakanlıkların ve kurumların kayıtsız kalması nedeniyle, demiryolu bilet açığı 

manipüle edildi. 

Söz konusu alanlardaki yaşanan böylesi olumsuz durumlar acil olarak düzenlenmelidir. 

Amacımız, devletin istikrara kavuşma rolünü korurken piyasa kurumlarının ve 

mekanizmalarının gelişmesini tam anlamıyla sağlamaktır. 

Aynı zamanda “basit şeyler ekonomisi” de unutulmamalıdır. Bu, çalışmamızın öncelikli 

alanı. 

Üçüncü. Etkili küçük ve orta ölçekli işletmeler, şehir ve köy gelişiminin sağlam 

temelidir. 

Küçük, özellikle de mikro işletmeler ülkenin sosyo-ekonomik ve politik yaşamında önemli 

rol oynamaktadır. 

Her şeyden önce, özellikle, kırsal kesimde yaşayanlara istikrarlı istihdam sağlayarak işsizliği 

azaltır. Aynı zamanda vergi tabanını oluşturarak, yerel bütçeyi güçlendirecektir. 

Ayrıca, kitlesel girişimciliğin gelişimi, himayeci kastın ve tembelce davranışın üstesinden 

gelinmesine yardımcı olacaktır. 

Bu nedenle devlet gelecekte işadamlarını desteklemeye devam edecektir. 

Bu amaçla Ulusal Fondan yaklaşık 100 milyar tenge tahsis edildi. 

Ancak uzmanlara göre, yalnızca yerel yetkililerle bağlantılı olan çiftçiler maddi destekten 

yararlanmaktadır. 

Aslında yeni projeler için şirketler kurularak, işyerleri oluşturulmalıydı. 

Bu, doğrudan “basit şeyler ekonomisi” ile ilgilidir. 

Ancak, yerel yönetim organizasyon şartlarını yerine getirmede taleplere uymadı. 

Bunun sonucunda, vergi ve emeklilik ödemelerini artırmaya ve yerel bütçeleri 

güçlendirmeye teşvik yapılamamaktadır. 

Bu vesileyle, Hesap Komitesi'ne ve Maliye Bakanlığına fon harcamaları üzerinde sıkı 

kontrol yapma talimatı veriyorum. 

Ülkemizde yeterli girişimcilik gelişimi örneği çoktur. Küçük işletmeyi toplum olarak 

desteklememiz gerekir. 



Hükümete mikro ve küçük işletme şirketlerinin gelir vergisi ödemekten 3 yıllık 

muafiyeti ile ilgili yasal çerçeve oluşturma talimatı veriyorum. 

İlgili yasal değişikliklerin 2020'den itibaren yürürlüğe girmelidir. 

2020 Ocak ayından itibaren mikro ve küçük işletmelerin denetlenmesinde üç yıllık yasak 

kararım yürürlüğe girecek.  

Tüketicilere ve vatandaşlara karşı sorumlu olması gereken, işadamlarımızın 

dürüstlüğüne ve yasalara uygunluğuna inanıyoruz. Moratoryum süresince, öz denetim ve 

kamu kontrol araçlarını etkinleştirmek gerekir. 

Öngörülen norm ve kuralların ticari kuruluşlar tarafından ihlal edilmesi durumunda, 

özellikle sıhhi-epidemiyolojik alanda, bu tür şirketler kapatılacak, sahiplerine ise ceza 

işlenecektir. 

Böylece, işletme üzerindeki yükü azaltıyoruz. 

İşadamları hala kolluk kuvvetleri ve denetleme organları faaliyetleri ile ilgili sayısız 

sorunla karşı karşıya kalmaktadır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere karşı baskı yapma olayları daha sık görülmeye başladı. 

Bu konudaki tutumum iyi bilinmektedir - özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

gelişimini engellemeye yönelik herhangi bir girişim devlete karşı suç sayılmalıdır. 

Bu bağlamda, ek yasal önlemlere ihtiyaç var. Parlamento ve hükümet bu soruna çözüm 

teklifinde bulunmalıdır.  

Aynı zamanda, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelenin güçlendirilmesi, sermayenin 

çekilmesi ve vergi kaçakçılığına karşı mücadelenin sıkılaştırılması gerekiyor. 

Devamında KOBİ'ler için devlet mali destek sistemi yeni projelere öncelik verme suretiyle 

yeniden başlatılmalı.  

Hükümete yeni “İş Yol Haritası” devlet programı çerçevesinde söz konusu hedefler için 

önümüzdeki 3 yılda ek olarak 250 milyar tenge (644 milyon $) tahsis edilmesi talimatını 

veriyorum.  

Özellikle düşük gelirli ve geniş aileler için aile işletmeleri kurmaya, sosyal yönlere 

odaklanarak yeni iş desteği yöntemlerini aktif olarak hayata geçirmeliyiz. 

Ekonominin önemli bir alanı olarak turizmin gelişmesine, özellikle de eko ve etno-turizmin 

gelişmesine dikkat edilmelidir. 

Altınordu'nun 750. yıldönümü kutlamasını, turistlerin dikkatini tarihimize, kültürümüze 

ve doğamıza çekme aracı olarak değerlendirmemiz lazım. 

Turizmin gelişmesi için gerekli altyapının sağlanması, özellikle yolların inşası ve bunun yanı 

sıra nitelikli uzmanlar yetiştirilmesi önemlidir. 

Dördüncü. Uluslararası pazarlarda ulusal iş çevreleri için destek. 

İhracata yönelik çalışan şirketlere devlet desteğinin etkinliğini önemli ölçüde artırmalıyız. 

Her şeyden önce orta ölçekli işletme hakkında konuşuyorum. 



Bu arada, söz konusu girişimci segmenti için etkin devlet destek önlemleri eksik kalmıştır. 

Her şeyden önce ürün satışı alanında. KOBİ'lerimizi desteklemeliyiz. 

Hükümete Endüstriyel ve Yenilikçi Kalkınma Devlet Programı çerçevesinde yüksek 

performanslı orta ölçekli işletmeleri desteklemek için vergi, finansal ve idari teşvikler dahil 

olmak üzere bir dizi önlem geliştirmesi talimatını veriyorum. 

Daha fazla ekonomik büyüme rezervlerinin sınırlı kalmaması için doğrudan yabancı 

yatırımları çekmek için çabaları ciddi bir şekilde yoğunlaştırmak gerekiyor. Bu, yürütme 

organının öncelikli görevlerinden biridir. 

Kazakistan'ın 2025 yılına kadar kalkınmasına yönelik Stratejik Plan çerçevesinde, her sanayi 

ve bölge için uygun hedefler belirlenmiştir. 

Hedeflerin yerine getirilmesi doğrudan devlet organlarının yöneticilerinin, özellikle de 

bölge Valilerinin sorumluluğundadır. 

Kazakistan dijital ekonomiyi geliştirmeyi hedeflemekte. 

Yapacak çok iş var.  

Görevimiz, bölgedeki bilgi ve iletişim altyapısının geliştirilmesi açısından liderliği 

güçlendirmektir. 

Hükümetin, mevzuatı 5G, Akıllı Şehirler, büyük veri, blockchain, dijital varlıklar, yeni 

dijital finansal araçlar gibi yeni teknolojik girişimlere uyarlanmalıdır. 

Kazakistan, teknolojik ortaklık, veri merkezlerinin kurulması ve yerleştirilmesi, veri 

geçişinin geliştirilmesi, küresel dijital hizmet pazarına katılım için açık bir yetki alanı olarak 

marka haline gelmelidir. 

Hükümet, özünde anayasal statü kazanmış olan Uluslararası Finans Merkezi'nin 

faaliyetlerini desteklemeye devam etmelidir. Astana Uluslararası Finans Merkezi, Nazarbayev 

Üniversitesi ile birlikte en son dijital teknolojilerin geliştirilmesi için bir platform haline 

gelebilir. 

Beşinci. Gelişmiş tarımsal sanayi kompleksi. 

Tarımcılık bizim temel kaynağımızdır. Ancak bu sektör tam kapasitede 

çalıştırılmamaktadır. 

Sadece yurtiçinde değil yurtdışında da talep gören organik ve çevre dostu ürünlerin üretimi 

için önemli bir potansiyele sahibiz. 

2030 yılına kadar sulanan arazilerin alanını kademeli olarak 3 milyon hektara 

çıkarmalıyız.  

Bu tarımsal üretimde 4,5 kat büyüme sağlayacaktır.  

Çiftçilerin ürünlerini dış pazarlarda pazarlamaları hususunda Ticaret ve Entegrasyon 

Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından ciddi bir şekilde destek sunulmalıdır 

İlgili talimatım zaten Hükümette mevcuttur. Bu öncelikli görevimizdir. 

Devamında. %70'e ulaşan tarımsal ihracatın hammadde yöneliminden uzaklaşmamız 

gerekiyor. Üretim yapan işletmeler ise sadece %40 yüklü. 



Yabancı yatırımcıları tarımcılık alanına çekmek ana gündem maddelerindendir. 

Müzakereler devam ediyor, Hükümetin somut sonuçlar elde etmesi gerekiyor.  

Toplumda şüphe ve kaygı meselesi olan toprağımız konusuna özellikle durmak isterim. 

Devlet Başkanı olarak bir kez daha beyan ediyorum: Topraklarımız yabancılara 

satılmayacaktır. Buna asla müsaade edilemez. 

Bu konu üzerinde yapılan yorumları sonlandırmak gerekir. Bunun yanı sıra, arazilerin 

verimli kullanılması – bizim görevimizdir. 

Toprakları verimsiz kullanma sorunu daha çok gündeme gelmektedir. 

Bu durum arazi üzerindeki düşük seviyeli doğrudan vergilerle daha kötüleşmektedir. 

Devlet tarafından karşılıksız kiraya verilen arsaların çoğu işletilmeden duruyor.  

Ülkede “latifundium” yandaşlarının sayısı arttı, bu kişiler toprakları hem kendileri 

işletmiyor, hem de başkasıyla paylaşmıyorlar. 

Kullanılmayan tarım arazilerine el koyma zamanı geldi.  

Bu topraklar, bizim ortak zenginliklerimiz ve onlar kim çalışıyorsa ona verilmelidir.  

Bu bağlamda, Hükümet ve Parlamento uygun mekanizmalar önermeli. 

Bu çok önemli bir meseledir. Çünkü bu konunun çözümü olmadan, yerel tarım endüstrisinin 

niteliksel gelişimi imkansızdır. 

Günümüzde et üretimi artışı sadece damızlık hayvanlarını yetersizliğine değil, bununla 

birlikte çiftçilerin yem bitkilerini yetiştirmeleri için toprak bulunmaması sorununa da 

dayanmaktadır. Sadece %60’lık pazar payını tatmin etmekteyiz. 

Kaliteli kırsal yaşam için uygun koşullar oluşturmadan, tarımsal verimliliği artırmak 

mümkün değildir. 

Elbası’nın özel “Köy-ülke beşiğidir” projesini hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

Küçük yerleşimleri geliştirme ile ilgili son derece zor olan problemi çözmeliyiz. 

Şu anda üç binden fazla kırsal yerleşim yerlerinde uygulanması gereken bölgesel standartlar 

geliştirilmiştir. 

Hükümete, “Köy-ülke beşiğidir” programı için bu yıl tahsis edilen 30 milyar tengeye ek 

olarak önümüzdeki üç yılda 90 milyar tenge tahsis edilmesi talimatını veriyorum. 

Bu fonlar hem altyapı, su temini, gaz sorunlarını çözme ve okulların, hastanelerin ve spor 

alanlarının imarının yanı sıra inşası için kullanılacaktır.  

Bu fonların harcaması tüm devlet kurumlarının sıkı kontrolü altında olmalıdır. 

Altıncı. Adil vergilendirme sistemi ve Etkin mali düzenleme 

 

GSYİH'nın ve nüfus gelirinin büyümesine rağmen, Kazakistan toplumunda mülk açısından 

tabakalaşma devam etmekte ve hatta yoğunlaşmaktadır.  

Bu özen gösterilmesi gereken endişe verici bir faktördür. 



Ulusal gelirin daha adil dağılımına odaklanılarak vergi sisteminin modernize edilmesinin 

gerektiğini düşünüyorum. 

Hükümet tarafından artırılan sosyal katkılara dikkat edilmelidir.  

Bir yandan, bu katkılar sosyal ve emeklilik sistemlerinin istikrarını sağlıyor, fakat öte yandan 

işverenlerin iş imkanları yaratma ve maaşlara zam getirme gibi teşviklerini yitirme risklerini 

beraberinde getirmekte üsteli kayıt dışı ticarete de yol açmaktadır. 

Bu nedenle Hükümet’e zorunlu %5’lik ek emeklilik katkılarının yatırılmasını 2023’e kadar 

erteleme talimatını veriyorum. 

Bu süre zarfında Hükümet, ticaret yöneticileri ve uzmanlar gelecekteki emeklilerin ve 

işverenlerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak ortak bir karara varmalıdır. 

Hükümet, Vergi Kanunu kapsamında olmayan tüm ödemelere yasak koymalıdır. Özellikle 

ek vergilerden bahsedilmektedir. 

Ayrı bir sorun mevcut vergi sisteminin kalitesini arttırmaktır. 

Şirketler, beşeri sermayeye, emek verimliliğini arttırmaya, yeniden donatmaya ve ihracata 

yatırım yapmaya teşvik edilmelidir. 

Nakitsiz ödemeler her alana uygulanmalı, yüksek banka komisyonu gibi kısıtlayıcı 

faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için banka dışı ödeme sistemlerini aktif şekilde ilgili 

düzenleyici kurallarla uygun olarak geliştirmek gerekir. Bu kara para aklama ve ülkeden sermaye 

çekilmesi için bir kanal olmamalı. Merkez Bankası bu alanda etkin kontrol sağlamalıdır. 

Hammadde olmayan ürünlerin ihracatını desteklemek için daha basit ve daha hızlı KDV 

iadesi prosedürlerinin uygulanması konusu ele alınacaktır. 

Ekonomimizdeki en sorunlu konulardan biri kredilerin yetersizliğidir. Son beş yılda, küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra tüzel kişilere toplam borç verme oranı %13’ten daha fazla 

azalma göstermiştir. 

İkinci kademe bankalar borçluların nitelik yetersizliğinden bahsederek kredi maliyetinde 

aşırı riskler koymaktadır. 

Elbette borçlularla ilgili nitelik sorunu bulunmaktadır. Fakat sorumlulukları bir kenara 

iterek ve sadece kolay yoldan giderek sorunlarla başa çıkamazsınız. 

Hükümetin ve Merkez Bankası'nın bu konuda uyumlu ve sağduyulu çalışmasını bekliyorum. 

Başka bir sorun - nüfusun özellikle sosyal açıdan desteğe ihtiyacı olan kesimlerinin borç 

yükünün yüksek olması, bu konuda ivedi şekilde önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu 

mesele herkes tarafından bilinmektedir. 

Bu problem sosyal ve politik bir hassasiyet kazanmıştır.  

Bu bağlamda, Hükümete ve Merkez Bankası’na iki ay içinde bu tür sorunların 

tekrarlanmaması adına garantili uygulama mekanizmalarını hazırlama talimatını veriyorum. 

Etkili para ve kredi politikasının eksikliği, ülkenin ekonomik kalkınması önündeki 

engellerden biri haline geliyor.  



İkinci kademe bankalar tarafından işletmeler için uygun şartlarda uzun süreli kredi 

programları sağlanmalıdır. Merkez Bankasının yıl sonuna kadar ikinci kademe bankaların 

varlıklarının kalitesi konusunda bağımsız değerlendirme yapması gerekmektedir. 

Yedinci. Ulusal Fonun etkin kullanımı hakkında. 

Ulusal Fonun mevcut sorunları çözme harcamalarını azaltmak gerekiyor. 

Bu gelecek neslin finansıdır. 

Ulusal Fon’un transferleri, yalnızca rekabetçi bir ekonominin oluşturulmasına yönelik 

program ve projelerin uygulanması için tahsis edilmelidir. 

Garantili transferin miktarı, iki bin yirmi iki (2022) yılından itibaren yavaş yavaş 2 trilyon 

Tenge'ye düşmelidir. 

Fon bütçesi kullanımında en etkin yatırım politikasını uygulamak gerekir. 

Hükümeti, Merkez Bankası ile birlikte, Ulusal Fonun finansmanını iyileştirmek için yıl 

sonuna kadar somut teklifler hazırlamakla görevlendiriyorum. 

Sekizinci. Maaş düzeyinin arttırılması. 

Büyük madencilik şirketlerinin başarısı artıyor, ancak vatandaşlarımızın maaşlarının 

önemli oranda artmadığını görüyoruz. 

Nüfusun sosyal refahı söz konusu olduğunda, Hükümet bu konuda ısrarcı olmalıdır. 

Hükümeti, işverenlerin ücret fonunu artırmaları için teşvikler konusunu ele almaları 

hususunda talimat veriyorum. 

 

IV. SOSYAL MODERNİZASYONUN YENİ DÖNEMİ. 

Ülkenin bütçesi iki ana hedefe odaklanmalıdır - ekonominin gelişimi ve sosyal sorunların 

çözümü. 

Sosyal alan aşağıdaki alanlara odaklanmalıdır. 

İlk olarak. Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi. 

Ülkemizde henüz işgücü kaynakları dengesi hesaplamasının etkin metodolojisi 

geliştirilmemiştir. 

Aslında, yerel eğitim sistemi gerçek işgücü piyasası dışındadır. 

Yıllık yaklaşık 21000 okul mezunu, mesleki ve yükseköğretimi kazanamıyorlar. 

Gençlerden oluşan bu grup işsiz ve marjinalleşmişlerin temelini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla onlar çaresizlik nedeniyle suç ve aşırılık yanlısı hareketlere maruz kalıyorlar. 

Öğrencilerin yeteneklerini tanımlamamız ve kariyer rehberliği politikasına doğru 

ilerlememiz gerekiyor. 

Bu politika, ulusal orta öğretim standartlarının temeli olmalıdır. 



Ekonomimizdeki teknik alanı uzmanlarına olan talep çok yüksek, ancak yerli öğretimin 

imkanları kısıtlı. İşletmeler, ilgili profesyonelleri yurtdışından davet etmek zorundadır. Bu durumu 

hızla düzeltmemiz gerekiyor. 

Kentsel ve kırsal okullar arasında ortaöğretimin kalitesi gün geçtikçe açılmaktadır. 

Asıl sorun, kırsal alanlardaki nitelikli öğretmen açığıdır. 

Bu nedenle, “Diplomayla - köye” programının kapsamı genişletmeli ve çalışmaya yeni bir 

düzeyde devam etmeliyiz. Hükümet, bu programın finansmanını gelecek yıl 20 milyar tenge'ye 

çıkarması talimatı veriyorum. 

Yetenekli kırsal gençleri seçerek, onları yerli ve yabancı yükseköğretim kurumlarına 

hazırlamak gerekir. 

Hükümet, az gelirli ve geniş aileleri destekleyecek, zeki çocukların yeteneklerini 

geliştirme yol haritası geliştirmelidir. 

Hükümetler ve valiler, bu tür çocukların kulüplere, merkezlere ve yaz kamplarına 

katılmalarını sağlamalıdır. 

Şimdi yükseköğrenimin kalitesine odaklanmak istiyorum. 

Ülkedeki yükseköğretim kurumlarının sadece yarısı yüzde 60'lık bir istihdam oranına 

sahiptir. 

Bu nedenle, bunların sayılarının azalması ile ilgili çalışma yapılmalıdır. 

Derinlemesine eğitim verme yerine diploma satışı yapan üniversitelerin olduğu bir sır değil. 

Her şeyden önce, onları ortadan kaldırarak eğitim kurumlarında eğitim kalitesini arttırmaya 

çalışacağız. 

Eğitimdeki bir diğer sorun ise düzensiz finansman ve modern bölgesel yönetim sisteminin 

etkisizliğidir. 

Eğitim bölümlerinin işlevini ve bütçe fonlarının yönetimini ilçe düzeyinden bölge düzeyine 

aktarmak gereklidir. 

Tüm eğitim seviyelerinde bağımsız finansman sistemi getirilmelidir. 

Diğer gündem maddesi, ders kitaplarının kalitesizliğidir. 

Öğrencilere kaliteli ders kitapları sağlamak, ilgili bakanlığın doğrudan sorumluluğundadır. 

Öğretmenlerin sosyal durumlarını iyileştirmezsek, eğitimde etkinliği sağlamak mümkün 

değildir. 

Bu yüzden Ağustos konferansında önümüzdeki dört yıl içinde öğretmen maaşlarını ikiye 

katlama talimatı verdim. Bu, gelecek yıl öğretmen maaşlarının %25 oranında artacağı anlamına 

geliyor. 

İlim alanındaki duruma özen gösterilmesi gerekmektedir. Onsuz milletin ilerlemesini 

sağlayamayız. Diğer yandan, eğitim sistemi ne kadar kaliteli ve etkilidir? 

Hükümet bu sorunu bilimsel araştırma seviyesini arttırma ve pratik uygulama açısından ele 

almalıdır. 



İkincisi. Aile ve çocuk enstitülerinin desteklenmesi, kapsayıcı toplumun oluşturulması 

Önceliğimiz çocuk haklarını koruma ve aile içi şiddetle mücadele olmalıdır.  

Ergenlik dönemindeki çocuklar arasında yüksek intihar oranı problemini özellikle ele almak 

gerekir. 

Şiddetten etkilenen çocukları ve ailelerini korumak için bütünsel program 

oluşturmalıyız. 

Engelli çocuklu ailelere özen gösterilmelidir. Resmi istatistiklere göre, 80 binden fazla 

engelli çocuk kayıt altına alınmıştır. 

Hükümet tarafından serebral palsi (beyin felci) hastalığı olan çocukların tıbbi ve sosyal 

desteğini geliştirmek için önlemler alınmalıdır. 

Çocuklar için yürüme mesafesinde olan küçük ve orta ölçekli rehabilitasyon merkezleri 

ağını genişletmek gerekir. 

Özel ihtiyaçları olan insanlar için eşit fırsatlar yaratmalıyız. 

Seçim kampanyası çerçevesinde bu konuları öne sürmüştüm. Şimdi ise, Hükümete bu hedefe 

ulaşmak adına üç yıl içerisinde en az 58 milyar tenge tahsis edilmesi talimatını veriyorum. 

Halk sağlığını güçlendirmek hususuna özen gösterilmelidir. Tüm yaş gruplarında kitle 

sporu geliştirmek önemlidir. 

Çocuklar için spor altyapısının maksimum erişebilirliğini sağlamak gerekir. 

Kitlesel spor kültürünün gelişimi, zirvesinde yeni şampiyonların olduğu bir piramit ve 

temelinde sağlıklı, aktif gençliğin olduğu bir sistem haline gelmeli. Nihayetinde güçlü bir millet 

oluşturarak biz kazanacağız. 

Bunun için yasal destek düzenlenmeli ve Kitle Sporlarının Geliştirilmesi için Kapsamlı 

Planlamanın uygulanması gerekmektedir. 

2020 yılı “Gönüllü Yılı” ilan edildi. Amacımız vatandaşların, özellikle de gençlerin ve 

öğrencilerin gönüllüler safına katılım düzeyini arttırma, onlara aktif yaşam pozisyonu 

kazandırmadır. Bu sivil toplumu güçlendirmek için yaptığımız işin önemli bir parçasıdır. 

Üçüncü. Sağlık hizmetlerin kalitesini ve erişilebilirliğinin sağlanması 

Nüfus sağlığı göstergelerinde, özellikle anne ve bebek ölümlerinde bölgesel dengesizlikler 

izlenmektedir. 

Tabii bu gösterge düşüyor, ancak halen yüksek seviyede ve gelişmiş ülkelerin göstergelerini 

önemli ölçüde aşmaktadır. 

Hükümet her bölge için öncelikli sağlık kayıtların listesi oluşturmalı ve buna dayalı bütçe 

ayarlamalıdır. 

1 Ocak 2020 itibariyle Kazakistan’da zorunlu sosyal sağlık sigortası sistemi 

başlatılacaktır.  

Devlet garantili ücretsiz sağlık hizmetini devam edecektir. Bunun finansman için gelecek 

üç yıl boyunca 2,8 trilyon tengeden fazla bütçe tahsis edilecektir. 



Zorunlu sosyal sağlık sigortası sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak 

amaçlı yapılmaktadır.  

Üç yıllık bütçe kapsamında, sağlık sisteminin geliştirilmesi için ek 2,3 trilyon tengeden 

fazla bütçe tahsis edilecektir. 

Hükümet Sosyal sağlık sigortasının itibar kaybına uğramaması için onu uygulama konusuna 

son derece duyarlılık göstermesi gerekmektedir.  

Bundan sonra hata yapma hakkımız yoktur. 

Dördüncü. Kültür alanı çalışanlarına destek. 

Kültür alanında çalışan vatandaşlara yeterince dikkat etmiyoruz. 

Bu öncelikle kütüphane, müze, tiyatro personeli meselesidir. 

Maaşları son yıllarda hiç artmamıştır. 

Sonuç olarak, kültür alanında çalışanlar, özellikle genç profesyoneller, uygun fiyatlı konut 

programlarına katılamamaktalar. 

Böyle bir durum mesleğin itibarını düşürerek, uygun personel eksikliğine yol açmaktadır. 

Gelecek yıldan itibaren, Hükümet kültür alanı çalışanların maaşını arttırmalıdır. 

Ayrıca, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki zorunlu sosyal indirimler kültür işçilerine de 

sağlanmalıdır. 

Beşinci. Sosyal destek sistemi geliştirilmesinin devamı. 

Devlet tarafından sosyal ihtiyacı olan vatandaşları desteklemek amaçlı her türlü önlem 

alınmaktadır. 

Ancak bir takım kararlar tam olarak incelenmeden kabul edilmiştir. 

Sonuç olarak, paternalizm (babacıl) yaklaşım ciddi ölçüde arttı. Beş yılda, hedeflenen 

sosyal yardım alanların sayısı 77 binden kişiden 1,4 milyondan fazla kişiye çıkmıştır.  

2017'den bu yana sosyal destek için bütçeden tahsis edilen miktar 17 kat ve daha üzerinde 

artmıştır.  

Başka bir deyişle, gittikçe daha fazla sayıda insan çalışmamayı tercih ediyor, hatta daha da 

kötüsü, sosyal yardım almak adına gelirlerini gizlemektedirler. Varlıklı ailelerin bu tür sosyal 

yardımlardan yararlandıkları gazetelerde de yayınlanmıştı. 

Anayasaya göre sosyal devletiz, bu nedenle vatandaşlara karşı yükümlülüklerimizi yerine 

getirmenin gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 

Hükümet bu prensiple hareket etmek zorundadır, tüm verimsiz giderleri ortadan kaldırarak 

ve gelirleri artırarak rezervler oluşturmalıdır. 

Bu rezervler elbette ki mevcuttur. Maliye Bakanlığı tarafından geliri artırma çalışmaları 

yapılmaktadır. Ancak daha fazla çaba sarf etmek gerekmektedir. Örneğin, gümrüklerle ilgili. 

Nur Otan Partisi Siyasi Kurulu'nun geniş çaptaki toplantısında Elbası kamu alımları 

sürecini kolaylaştırmaya dikkat çekti. Maliye Bakanlığı, alımları optimize etmeye başladı, ancak 

yasal önlemlere ihtiyaç var. 



Kamu alımları, acil sosyal sorunları çözebilecek, büyük bir rezerve (bazı tahminlere göre, 

yılda 400 milyar tenge kadar) sahiptir. 

2018 yılında, kamu alımları 4,4 trilyon tenge olarak gerçekleşti. Bundan 3,3 trilyon tenge 

veya %75 rekabetçi olmayan bir kaynaktan gerçekleştirilmiştir. 

Yetkililer için bu "besleme teknesini" kapatma zamanı gelmiştir. 

Hedeflenen sosyal yardıma tekrar gelecek olursak, Hükümet, tahsis mekanizmasını şeffaf, 

adil, çalışmayı motive edecek ve boş yaşam tarzı olmayacak şekilde düzenlemelidir. Sosyal 

yardımın gerçekten çalışmakta olanlara tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda, düşük gelirli ailelerden gelen çocuklara önemle dikkat edilmelidir. Onlar 

için, okul öncesi çocuklara düzenli yardım, tüm öğrenciler için ücretsiz sıcak yemekler, okul 

malzemeleri ve üniforma sağlama gibi garantili sosyal pakete ihtiyaç vardır. Diş bakımı dahil 

olmak üzere sağlık sigortaları sağlanmalıdır. Toplu taşımada seyahat giderleri geri ödenmelidir.  

Tüm bu önlemler 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmelidir. 

Hükümet, Atameken Ulusal Girişimciler Odasıyla birlikte, acilen bir ay içinde çok çocuklu 

anneler için evde çalışma imkanı olan işletmeler dahil olmak üzere mikro ve küçük işletmeler için 

program geliştirmelidir. 

Altıncı. Ayrıca ciddi sorunları biriktirmiş olan yerel emeklilik sisteminin geliştirilmesi 

konusuna dikkat çekmek isterim. 

Şu anda, yetersiz emeklilik tasarrufunun yetersizlik sorunu o kadar somut değildir. Ancak 

10 yıl sonra durum değişebilir. Emekli maaşı biriktiren çalışan vatandaş sayısı belirgin şekilde 

azalacak, emeklilerin sayısı artacaktır. 

Aynı zamanda, emeklilik varlıklarından elde edilen birikim ve yatırım gelirleri düşük 

kalmaktadır. 

Bu nedenle, Hükümet, Merkez Bankası ile birlikte, emeklilik sisteminin etkinliğini 

artırmak için ciddi çalışmalar yürütmelidir. 

Günümüzde çalışan kişi emeklilik tasarruflarını ancak emekli olduktan sonra 

kullanabilmektedir. İnsanların bu paralarını emekli olmadan kullanabilme isteğini anlayabiliriz.  

Hükümete yıl sonuna kadar çalışan vatandaşların emeklilik tasarruflarının bir kısmını 

belirli amaç için kullanabilme konusunda gerekli geliştirmelerinin yapılması talimatını 

veriyorum. Örneğin: konut satın alma veya eğitim alma. 

Maliyetleri optimize etmek ve yatırım varlık yönetimi kalitesini artırmak için Hükümete, 

bütçe dışı sosyal güvenlik sistemini sağlamlaştırma hususunda ortak sosyal fon oluşturma ve bir 

sosyal ödeme getirme konusunu inceleme talimatını veriyorum. 

V. GÜÇLÜ BÖLGELER - GÜÇLÜ ÜLKE. 

Bu yönde, aşağıdaki görevlere odaklanmanız gerekir. 

Birincisi. Yerel yönetimin verimliliğini artırmak. 

İnsanlar her zaman yerel makamlara kolaylıkla erişebilmelidir. Bu durum maalesef hala 

oturmuş değildir.  



Yerel otoritelerin etkinliğini değerlendirme uygulamasının pilot bir proje olarak 

denenmesinin mümkün olduğunun kanaatindeyim. 

Örneğin, bir anket veya çevrimiçi oylama sonucunda, halkın % 30'undan fazlası bir şehir 

veya köyün yöneticisinin etkisiz olduğuna inanıyorsa, bu konuyla ilgili önerilerde bulunmak üzere 

sorunu incelemek için Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından özel bir komisyon oluşturulması için 

temel teşkil eder. 

İkincisi. Bütçeler arası ilişkiler sisteminin reformu. 

Mevcut sistem, Belediyeleri bütçelerarası ilişkiler sistemi için kendi küçük ve orta işletme 

üslerini geliştirmeye teşvik etmemektedir. Bölgeler, ek gelir kaynakları aramak için yetersiz 

şekilde motive edilmektedir. 

Gelecek yıl itibariyle, bütçelerarası ilişkiler sisteminden gelen ek vergi gelirleri bölgelere 

aktarılacaktır. 

Fakat bu da yetersiz kalıyor. Her düzeyde bütçe sürecinin organizasyonunu revize etme 

ihtiyacı doğdu. Bu süreçte nüfusun yerel bütçelerin oluşumuna gerçek katılımı sağlanmalıdır. 

Bölgesel, kentsel ve köy düzeydeki hükümetler, yerel sorunların çözümünde ekonomik olarak 

daha bağımsız hale gelmelidir. Hak, görev ve sorumlulukları yasal gerekçeler doğrultusunda 

düzenlenmelidir. 

Üçüncü. Yönetilen kentleşme ve ortak konut politikası. 

Daha önce kabul edilen “Başkent statüsü” ve “Almatı şehrinin özel statüsü” yasaları olumlu 

etki göstermiştir, ancak bugün daha geliştirilmeye ihtiyaçları var. 

Kentsel gelişim politikası, ulaştırma altyapısı ve mimari görünüm oluşturulması dahil olmak 

üzere en büyük üç kentin belediye yetkisinin genişletilmesi gerekmektedir. 

Nüfusu büyük cumhuriyet bakımından önemi olan şehirler, artık bir gurur konusu değildir, 

halkın sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını tam olarak karşılama açısından endişe nedenidir. 

En büyük şehirlerin aşırı popülasyonunu izlemekle birlikte yeni nüfus alımı için uygun 

koşulların yaratıldığı Pavlodar ve Petropavlovsk gibi şehirlerde insan ve işgücü kaynağı 

eksikliğinin olduğunu gözlemliyoruz. 

Göç süreçlerini yönetmek için hükümet etkili önlemler alması gerekmektedir. 

Seçim programımda, ortak konut politikası geliştirme gereğinden bahsetmiştim. 

Temel ilke, özellikle nüfusun sosyal ihtiyacı olan kesimleri için konutlar sağlanmasını 

artırmaktır. 

Hükümetin farklı programlar uygulamasından uzaklaşarak ülkede ortak konut sağlama 

modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Örneğin, aslen sosyal program olarak düşünülen "7-20-25" programı kapsamında, ortalama 

aile geliri ayda yaklaşık 320 bin tenge olmalıdır. Gelirleri düşük insanlar bu programa katılmayı 

göze alamazlardı. 

Bu nedenle, bu yıl Elbası'nın inisiyatifi üzerine “Bakytty Otbasy” (Mutlu aile) adı altında 

%10'luk bir başlangıç katkısı ile %2'lik indirim oranıyla yeni bir program başlatıldı. Bu yeterince 

uygundur. 



Yıl sonunda, bu program kapsamında en az 6 bin aile konut sahibi olacaktır. Geniş ailelere 

ve engelli çocukları büyüten ailelere öncelik tanınacaktır. 2020'den itibaren, bu tür ailelere yılda 

10 bin konut sağlanacaktır. Hükümet, programa katılım için açık kriterler tanımlamalı ve sıkı 

şekilde denetimini sağlamalıdır. Yalnızca gerçekten ihtiyacı olanlara destek sağlanmalıdır.  

Hükümete üç yıl içerisinde düşük gelirli ve büyük ailelere konut sağlama sorununu çözme 

talimatını veriyorum. Bunun sayısı 30 bin kadardır.  

Konut satın alma imkanı olmayan vatandaşlara sosyal bir kira uygulaması sağlanması lazım.  

Bu amaçla, 2022'ye kadar, devlet 240 milyardan fazla tenge tahsis edecektir.  

Özel sektörü bu işe dahil etmek adına kamu-özel ortaklık mekanizmaları için yeni önlemler 

geliştirilmelidir.  

Halk belediyeler tarafından sosyal daireler sağlamadaki sıra oluşu ve ilerlemesinin şeffaf 

olmayışından memnun değil. 

Yıl sonuna kadar, hükümet kiralık konutlar ve Bakytty Otbasy sosyal programı kapsamında 

indirimli konut kredisi bekleme listeleri için ortak ulusal açık sayış kontrol sistemini oluşturması 

gerekmektedir. 

Şebeke ağlarındaki aşınma oranının %65'ten %57'ye düşmesine rağmen, bu gösterge hala 

yüksek. 

78 bin apartmandan 18 binin üzerinde apartmana onarımının yapılması gerekmektedir. 

Konutların modernizasyonu ve onarımı için iki yıl içinde bölgelere bütçe kredisi şeklinde en 

az 30 milyar tenge tahsis edilmelidir. 

Hükümet'e bu mekanizmayı sağlama imkanını değerlendirmesini ve fonların ödenmesinin 

etkinliğini sıkı bir şekilde kontrol etmesi talimatını veriyorum. 

Bölgesel kalkınma bütçesi 2022 yılına kadar 800 milyar tenge'yi aşacak. Belediye 

başkanlarına yerel meclis üyeleri ile (maslikhatlarla) birlikte, konut ve toplumsal hizmetlerin 

modernizasyonu ve bölge halkının acil sosyal sorunlarını çözmeleri için bu fonların yarısını 

sağlamaları talimatını veriyorum. 

Dördüncü. Altyapı geliştirme. 

Ülkenin farklı bölgelerinde yaşayanlar, temiz su, doğal gaz ve ulaşım altyapısına erişimde 

farklı seviyelere sahip oldukları açıktır. 

Bu eşitsizliğin seviyelendirilmesine yönelik çalışmanın yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

Elbası’nın talimatı üzerine “Saryarka” doğal gaz boru hattı ağının ilk aşamasının inşaatı 

tamamlanmak üzeredir. 

Gelecek yıldan itibaren Nur-Sultan şehri ve Karaganda bölgesinde ve daha sonra Akmola ve 

Kuzey Kazakistan Bölgesinde dağıtım ağlarının inşası için çalışmalar başlayacaktır. 

Bu amaçlar için devlet, 56 milyar tenge tahsis edecektir. Sonuç olarak, 2 milyon 700 binden 

fazla insan doğal gaza erişebilecek. 

Gelecek üç yıl boyunca halka temiz içme suyu ve su arındırma sağlamak için yaklaşık 250 

milyar tenge tahsis edilecektir. 



Hükümet tarafından Nurly Zhol programının eksiksiz ve kaliteli şekilde uygulanması 

sağlanmalıdır. 

Bu modernizasyon tüm ulaşım yapısını etkileyecek stratejik bir projedir. 

Bu amaçla, 2022 yılına kadar devlet 1.2 trilyondan fazla yatırım yapacaktır.  

Hükümet daha önce çok büyük miktarlarda para tahsis etmişti, ancak bu paralar kuma, daha 

doğrusu - yetkililerin ceplerine gömülmüştü. Ancak, temiz su, yollar ve diğer altyapı hala yetersiz 

kalmakta. 

 

Bu kez, Hükümet ve Parlamento, Hesap Komitesi ile birlikte, bütçe fonlarının kullanımının 

mutlak etkinliğini sağlamalıdır. 

Hükümetin çevreyi iyileştirme, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını genişletme ve 

doğaya saygı gösterme çabalarını yoğunlaştırması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, “Birge - Taza Kazakistan!” (Birlikte Temiz Kazakistan için!) kampanyasının 

devam etmesi için desteği hak ediyor. 

Parlamento, yeni bir Çevre Kanunu'nu müzakere ederek görüşmeli ve kabul etmelidir. 

Genel olarak, önümüzdeki dönemde Hükümet, faaliyetlerinin verimliliğini arttırmalıdır. 

Kazakistanlılar somut sonuçlar bekliyor. 

 

Değerli Vatandaşlar 

 

Ülkeyi yeniden biçimlendirmenin yeni bir aşamasına adım attık. Bu önemli görevleri kaliteli 

olarak yerine getirmeliyiz. 

Ülkenin her vatandaşı olumlu değişimleri hissedebilmesi lazım. 

Devlet kurumlarından hızlı çalışmasını ve gerçek bir sonuç elde etmesini talep ediyorum. 

Reformlar sadece reform için yapılmamalıdır. 

Her bakan ve belediye başkanı kilit performans göstergelerinin bir listesine sahip olmalıdır. 

Bunlar sayesinde belirli hedefe ulaşmadaki başarılarının seviyesini belirler. 

Hükümet üyeleri, devlet organları ve bölgelerinin başkanları, devlete ait şirketler ve 

kurumların uygun reformundan şahsen sorumludur. 

Bu konuda, yakın zamanda ilgili kararnameyi imzaladım. Kararname uyarınca, bölgedeki 

durum da dahil olmak üzere ülkedeki durum ankete göre değerlendirilecektir. 

Hükümetin sosyal ve ekonomik politikadan sorumlu kuruluşları, toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamak için önceden çalışmalarını hızlandırmalıdır. Bu amaçla izleme, analiz ve tahmin 

sistemini güçlendirmek gerekir. 

Bu nedenle, Milletvekillerimizin talebi üzerine parlamento bünyesinde Mevzuat Araştırma 

ve Uzmanlık Enstitüsü kurulması talimatını veriyorum. 



Bu yapı yasalarımızın kalitesini yükseltmelidir. 

 

Değerli Kazakistanlılar! 

 

Halkımızın endişe duyduğu tüm konuları biz biliyoruz. 

Bu bağlamda, durumu iyileştirmek için bir eylem planı geliştirilmektedir. 

Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. 

Ülkenin kaderi hakkında çok endişeli olan ülkenin her vatandaşına büyük güven duyuyorum. 

Kazakistan bizim ortak evimiz! 

Hepinizi şanlı evimizin refahına katkıda bulunmaya davet ediyorum! 

Yapıcı bir halk diyalogu barış ve istikrarın temelidir. 

Büyük Abai'nin altıncı sözünde, “Birlik bir bilinçtir”. 

Elbasının "Ülke birliği – en kıymetli değerdir" sözü sürekli ilkemizdir. 

Birlik ve dayanışma, akıl ve sağduyu her zaman ulusumuza önderlik eder. 

Hedefimiz belli ve yolumuz da açıktır. 

Eğer birlikte hareket edersek, ülkemiz daha büyük bir başarılara ulaşır! 

Hepinize başarılar ve huzur diliyorum! 


