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BEYANAT 

 

“Yeni Özbekistan, Yeni Seçimler” sloganı ile düzenlenen parlamento seçimleri ulusal mevzuata ve 

uluslararası standartlara uygun olarak başarıyla tamamlanmıştır. Bu vesileyle, Özbekistan 

Cumhuriyeti'ni ve Özbek halkını tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkenin refahını daha da artırmasını 

temenni ediyoruz. 

 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, 22 

Aralık 2019 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri gözlem faaliyetini 

gerçekleştirmiştir. 

 

Misyon, Türk Konseyi Sekretaryası yetkilileri ile Özbekistan dışındaki Üye Ülkelerin Parlamento 

üyeleri, Merkezi Seçim Komisyonu temsilcileri ve akademisyenlerinden oluşmuştur. Misyon seçimleri, 

Taşkent ve Semerkant şehirlerindeki farklı seçim bölgelerinde izlemiştir. 

 

Misyon, faaliyetlerini Özbekistan Cumhuriyeti ulusal mevzuatına ve seçimlerin düzenlenmesi ve 

yürütülmesine ilişkin kabul gören uluslararası standartlara uygun olarak yürütmüştür. 

 

Seçim öncesi sürecin gözlemlenmesi çerçevesinde, Misyon 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde Özbekistan 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın İlhom Nematov, Özbekistan Cumhuriyeti Merkezi Seçim 

Komisyonu Başkan Vekili Sayın Makhmoud Istamov, Semerkant Seçim Komisyonu Başkanı Sayın 

Salohiddin Nuriyev ve her iki şehirdeki siyasi partilerin Başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcileri 

ile bir araya gelmiştir. 

 

Misyon farklı paydaşlarla yapılan toplantılarda seçim sürecinin tüm yönleri hakkında kapsamlı bilgi 

edinmiştir. 

 

Dışişleri Bakan Yardımcısı İlhom Nematov, ülkede devam eden reformlar, yeni seçim yasası, 

uluslararası gözlem heyetlerinin seçimlere katılımı ve yurtdışında yaşayan Özbek vatandaşlarının oy 

kullanmaları için gerçekleştirilen hazırlıklar hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 

 

Merkezi Seçim Komisyonu Başkan Vekili ile yapılan toplantıda edinilen bilgiler ışığında, Misyon yeni 

Seçim Yasası'nın getirdiği önemli gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Bu bağlamda; 

  

- Seçimlere yönelik olarak var olan yaklaşık 30 farklı yasal düzenlemeyi bir çatı altında birleştiren ve 

önemli değişiklikler getiren yeni Seçim Kanunu ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak 



değerlendirilmektedir. Yeni kanunun geliştirilmesi sırasında Özbekistan'ın, 60 ülkenin deneyimini 

incelemesi de oldukça önemlidir;  

- Yeni Seçim Yasasının milletvekilliğine aday gösterilenlerin %30’unun kadın olmasına ilişkin getirdiği 

düzenleme cinsiyet eşitliği ve Parlamentoda eşit temsil için önemli bir teşviktir. Sonuç olarak, 750 

adaydan 310'unu kadınlar oluşturmaktadır ve bu sayı tüm adayların yüzde 41'ini temsil etmektedir; 

- Yeni Seçim Yasası, bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için gereken asgari imza sayısını 

80.000'den 40.000'e düşürerek vatandaşların siyasi hayata erişimini kolaylaştırmaktadır; 

- Seçim hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan 16 binin üzerinde seçim bölgesi ve çevresine ilaveten 

Özbekistan dışındaki 40 ülkede 55 seçim sandığı oluşturulmuştur. Böylelikle, seçimler daha kapsayıcı 

hale gelmiş, oylama süreci kolaylaşmış ve seçimlerin yurtdışında yaşayan vatandaşlara erişimi 

sağlanmıştır.  

- Yetkililer, Seçim Kanunu'nda belirtilen tüm yeniliklerle birlikte, seçim sürecinde katılımcıların eğitimi 

için de önemli ölçüde kaynak tahsis etmişlerdir. Eğitim programına 180 bin kişi katılmıştır. Böyle 

büyük ölçekli bir eğitimin gerçekleştirilmesinin, seçimlerin sorunsuz bir şekilde düzenlenmiş olmasının 

arkasındaki temel unsurlarından biri olduğunu vurgulamak gerekir; 

- Oylama sürecinin şeffaflığını sağlamak için seçimlerin kameralar aracılığıyla 60 seçim sandığında 

izlenmesine ilişkin pilot proje uygulanmıştır.                                         

 

Siyasi Partilerin temsilcileriyle yapılan toplantılarda; 

- Adayların önemli bir kısmının ilk kez aday gösterildiğini öğrenmiştir. Söz konusu durum, Âli Meclis’in 

büyük ölçüde yenileneceği anlamına gelmektedir. 

- Toplumun tüm unsurlarının daha kapsayıcı temsili için önemli bir adım olarak, seçimlerde kadın ve 

gençlerin aday gösterilmesinin siyasi partiler tarafından teşvik edilmiştir. 

- Siyasi partilere eşit fırsatlar sunmak ve tarafsızlığı sağlamak üzere, seçim öncesi kampanyaları için 

her siyasi partiye medya organlarında haftada 120 dakika tahsis edildiği müşahede edilmiştir. 

 

Misyon seçim günü, Taşkent'te 18 ve Semerkant'ta 13 olmak üzere, toplam 31 sandık ziyaret etmiştir. 

Oy pusulalarının ve sonuçların açıklanması zamanında ve ulusal seçim mevzuatına uygun olarak 

yapılmıştır. Oylama sırasında halkın özgür iradesinin tezahürü için gerekli tüm idari önlemler 

alınmıştır. Misyon, sandık merkezlerinin faaliyetlerine idarenin veya kolluk kuvvetlerinin 

müdahalesine dair herhangi bir bulguya rastlamamıştır. 

Seçim yasasına uygun olarak, ulusal ve uluslararası gözlemcilere Seçimlerin tarafsız bir şekilde 

gözlemlenmesi için gerekli tüm koşullar sağlanmıştır. Misyon, Seçimlerin şeffaflığını ve kamuya hesap 

verilebilirliğini güçlendiren ulusal ve uluslararası gözlemcilerin katılımına tanıklık etmiştir. 

 

Misyon ayrıca Taşkent'teki 15. seçim bölgesinde bulunan 157 numaralı seçim merkezindeki oy sayma 

sürecine katılmıştır. Oy pusulalarının sayımı ve sonuçların duyurulması zamanında ve ulusal seçim 

mevzuatına uygun olarak yapılmıştır. 

Misyon, seçim sonuçlarını etkileyecek ciddi teknik sorunların olmadığını gözlemlemiştir. Misyon, 

sandık merkezlerinin dışında hiçbir kampanya materyali gözlemlememiş veya sandık merkezlerinin 

yakınında herhangi bir kampanya faaliyeti gerçekleşmemiştir. Sandıklar büyük ölçüde engelliler için 



erişilebilir olmuştur. Ayrıca, bebekli seçmenler için bebek odaları ve oy kullanma merkezlerinde oy 

kullanamayanlar için mobil sandıkların mevcut olduğu görülmüştür. İlk kez oy kullanma hakkı elde 

eden genç vatandaşlara sandık merkezlerinde özel alaka gösterilmiştir. Misyon, seçmenlerin nasıl oy 

kullanacakları konusunda herhangi bir dış müdahale ya da tesir çabasına rastlamamıştır. Misyonun 

sandık merkezlerine tam erişimi sağlanırken sandık yetkililerinden ayrıntılı bilgi alınmıştır. 

 

Katılımın yüksek olduğu seçimlerde, sandıklar seçim yasasına uygun olarak hazırlanmıştır. Seçimlerin 

ülkenin medya organları tarafından geniş ölçüde takip edilmesi, seçim sürecinin meşruiyetine ve 

şeffaflığına katkıda bulunan bir unsur olarak belirtilebilir. 

Sonuç olarak, Türk Konseyi Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan Cumhuriyeti Parlamento 

Seçimlerinin açık, şeffaf ve Özbekistan Cumhuriyeti ulusal mevzuatına ve uluslararası kabul görmüş 

seçim standartlarına uygun olduğunu teyit etmektedir. 

Misyon, önümüzdeki günlerde Parlamento Seçimleri hakkındaki değerlendirmesini ve tavsiyelerini 

Üye Devletler ve ilgili Uluslararası Kuruluşlarla paylaşacaktır. 

Bu vesileyle, kardeş Özbekistan ve Özbek halkını başarılı seçimler dolayısıyla bir kez daha kutluyor ve 

seçim sonuçlarının ülkede refahın daha da artmasına katkıda bulunmasına ilişkin temennimizi 

yineliyoruz.” 

 

  


