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RUSYA’DA İÇ GÖÇ DİNAMİKLERİNDEKİ GÜNCEL EĞİLİMLER 

Bir ülkenin ekonomisinin başarılı bir 
şekilde gelişebilmesi için, emek arzı ve 
emek talebinin dengesini sağlayabilen 
canlı bir emek hareketliliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Rusya’nın Federal Dev-
let İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verile-
rine göre, 2016 yılında 12.2 milyon 
göçmen işçi çeken Rusya, Amerika Bir-
leşik Devletleri'nden (45 milyon göçmen 
işçi) sonra ikinci en büyük göçmen kabul 
eden ülke olmuştur. Göçmenlerin nere-
deyse yarısını (yaklaşık 6 milyon) başta 
Bağımsız Devletler Topluluğu olmak 
üzere özellikle Orta Asya'dan gelen 
göçmen işçiler oluşturmaktadır. 
İç göç dinamikleri açısından bakıldığın-
da, Rusya'da daha iyi iş olanakları ve 
daha yüksek maaş beklentisinde olan 
işçilerin sayısında artış gözlenmiştir. 
Rosstat'ın verilerine göre, 2016 yılında 
1.2 milyondan fazla kişi diğer federal 
bölgelere göç etmiştir. 325,849 kişinin 
göç ettiği Merkez Federal Bölgesi, yerli 
halk için en popüler bölge olmuştur. 
85,227 kişi ile en yüksek pozitif net göç 
rakamı bu bölgeye aittir. Kuzey Batı ve 
Güney Federal Bölgeleri, sırasıyla 
184,728 ve 184,612 işçi ile ikinci ve 
üçüncü en fazla göç alan bölgeler olmuş-
lardır. Öte yandan, Sibirya, Kuzey Kaf-
kasya ve Uzak Doğu Federal Bölgeleri, 
sırasıyla 90,815, 64,182 ve 56,553 kişiy-
le en az işçi çeken bölgelerdir. 
Yurt içinde işçilerin akışının yönü, ülke-
nin Doğu bölgelerinden Batı bölgelerine 
doğru eğilim içinde olunduğunu göster-
mektedir. Uzakdoğu, Kuzey Kafkasya ve 
Sibirya Federal Bölgelerinden işçi çıkışı 
ise bu bölgelere olan işçi akışından çok 
daha fazladır. Örneğin, 2016 yılında 
negatif net göç açısından Kuzey Kafkas-
ya 57,113 kişi ile ilk sırada yer alırken, 
bu rakam Sibirya için 47,422 kişi ve 
Uzak Doğu Federal Bölgesi için 25,268 
kişi olmuştur. Orta, Kuzey-Batı ve Gü-
ney Federal Bölgeleri hariç sekiz federal 
bölgede yurt içi göçmen işçilerin çıkışı, 
girişlerinden daha fazla olmuştur. 
Federal bölgeler işsizlik oranı, ortalama 
maaş ve istihdam potansiyeli bakımından 
önemli ölçüde farklılık göstermektedir. 
Aslında Merkez Federal Bölgesi, yalnız-
ca yerli halk için değil, aynı zamanda 

uluslararası göçmenler için de çekici bir 
bölgedir. Bölge, Rusya'ya, özellikle de 
Moskova'ya gelen uluslararası göçmen-
lerin %45'ini çekmektedir. 2015 yılında 
bölgenin gayri safi bölge içi hasılası 
(GSBİH) 22.71 trilyon ruble (383 milyar 
dolar) ile en yüksek miktarına ulaşmıştır. 
Buna ek olarak bölge, aylık 46,043 ruble 
(775 dolar) ile ikinci en yüksek ortalama 
maaşa sahiptir ve bu rakam, 36,746 ruble 
(619 dolar) olan ülke genelindeki orta-
lama aylık maaştan %20 daha fazladır. 
Moskova'da ise ortalama aylık maaş 
71,220 ruble (1200 dolar) seviyesindedir. 
Merkez Federal Bölgesi, diğer bölgeler 
arasında en düşük işsizlik oranına ve en 
yüksek istihdam potansiyeline sahiptir. 
Örneğin, 2016 yılında bölgedeki işsizlik 
oranı %3.5 olurken, her 100 iş ilanı için 
bu iş ilanına uygun 60 kayıtlı işsiz söz 
konusu olmuştur. Bu nedenle, bölge en 
yüksek pozitif net göç rakamına sahiptir. 
Süreklilik gösteren iş gücü talebi, yüksek 
maaşlar ve düşük işsizlik oranı, Merkez 
Federal Bölgesi'ne göçü çekici kılmakta-
dır. 
Öte yandan, yerli göçmen işçiler için en 
az çekici bölge Kuzey Kafkasya Federal 
Bölgesi'dir. 2016 yılında bölge, 1.7 tril-
yon ruble (28.7 milyar dolar) ile en dü-
şük GSBİH, 22,960 ruble (386 dolar) ile 
en düşük ortalama maaş ve %11 ile en 
yüksek işsizlik oranına sahip olmuştur. 
Merkez Federal Bölgesi'ne kıyasla Ku-
zey Kafkasya Federal Bölgesi’nde orta-
lama ücret iki kat ve bölgenin GSBİH'sı 
ise 13 kat daha azdır. Buna ek olarak, 
bölge en düşük istihdam potansiyeline 
sahiptir, çünkü her 100 iş ilanı için bu iş 
ilanına uygun 466 kayıtlı işsiz bulun-
maktadır. Bir araya gelen tüm bu olum-
suz faktörlerin, 2016 yılında en yüksek 
negatif net göç oranına neden olduğu 
belirtilmelidir. 
Göçmenleri çekme açısından, Uzakdoğu 
Federal Bölgesi diğer bölgelerden ayrı 
olarak ele alınmalıdır. Aslında, bölgenin 
coğrafi uzaklığı ekonomik avantajının 
önüne geçmektedir. 3.54 trilyon ruble 
(59.7 milyar dolar) olan bölgenin 
GSBİH'sı diğer bölgelere göre nispeten 
düşük olmakla birlikte, Uzakdoğu Fede-
ral Bölgesi toplam 46,113 rubleye (777 

dolar) denk gelen en yüksek ortalama 
maaşa sahiptir. Ayrıca, bölgede diğer 
bölgelerden daha düşük bir işsizlik oranı 
(%5.8) söz konusudur. Bunun yanı sıra, 
Uzakdoğu Federal Bölgesi ikinci en iyi 
istihdam potansiyeline sahip bölgedir, 
çünkü her 100 iş ilanı için bu iş ilanına 
uygun 63 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. 
Buna rağmen, bölgenin güçlü makroeko-
nomik performansı, göçmenleri çekme 
konusunda yeterli görünmemektedir. 
Sonuç olarak, 2016 yılında Uzakdoğu 
Federal Bölgesi, Merkez Federal Bölge-
si'nden beş kat daha az göçmen çekebil-
miştir. 
Bununla birlikte, Rus Hükümeti son 
girişimiyle bu durumu değiştirmeye 
çalışmaktadır. 2 Mayıs 2016 tarihinde 
Rus makamları, Uzak Doğu Federal 
Bölgesine göç akışını artırmayı amaçla-
yan Uzak Doğu Hektarı Programı’nı 
onaylamıştır. Bu program, Rus vatandaş-
larının tarımsal işletme, otel ya da iskan 
yoluyla beş yıl içinde araziyi geliştirme-
leri, aksi takdirde arazinin Hükümete 
geri verilmesi koşulu ile bir hektarlık 
ücretsiz arazi edinmelerine imkan tanı-
maktadır. Bu program kapsamında Hü-
kümet tarafından toplam 145 milyon 
hektar arazi tahsis edilmiştir. Şimdiye 
kadar, program kapsamında 95,000 baş-
vuru olmuş ve 21,600'den fazla arsa yeni 
kullanıcılar için kayıt altına alınmıştır. 
Ancak, program hâlâ ilk aşamadadır. Bu 
nedenle, bölgedeki vatandaşlar arasında 
ücretsiz araziye olan talebin hâlâ zayıf 
olduğu dikkate alındığında, Rusya’nın 
orta vadede bu bölgede nüfus azalışı 
problemiyle karşı karşıya kalmaya de-
vam edeceği görülmektedir.  
Sonuç olarak, bölgelerdeki kötü sosyo-
ekonomik koşullar ve düşük yaşam stan-
dartlarının yanı sıra profesyonel yetenek-
lere uygun iş imkanlarının bulunmaması, 
göçmen işçilerin diğer bölgelere göç 
etmelerine yol açan temel faktörlerdir. 
Ülkenin Batı bölgeleri daha yüksek ma-
aşlar ve düşük işsizlik oranları sayesinde 
diğer tüm bölgelerden Rus vatandaşlarını 
çekerken, Doğu ve Güney bölgeleri eko-
nomik olarak aktif olan nüfusu kaybet-
mektedirler.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 

 

 
 G20’nin Hamburg’da düzenlenen 12. 

toplantısında dünyanın önde gelen ge-
lişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkesinin 
liderleri, küresel ekonomik büyüme, 
uluslararası ticaret ve mali piyasa dü-
zenlemeleri ile ilgili uluslararası jeo-
ekonomik gündemin konularını ele al-
mışlardır. Taraflar ayrıca Paris İklim 
Anlaşması'nın uygulanması taahhü-
dünde bulunmuşlardır. 

 Duşanbe’ye yaptığı resmi ziyarette 
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Ta-
cikistan Cumhurbaşkanı Emomali 
Rahmon, CASA-1000 projesinin uygu-
lanmasının yanı sıra güvenlik konula-
rına odaklanarak iki ülke arasındaki iş-
birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir 
sonraki adımlar üzerinde görüşmüşler-
dir. 

 Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Afga-
nistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve 
Türkmen mevkidaşı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, Orta Asya bölgesinde 
barış, iyi komşuluk ilişkileri ve Orta 
Asya bölgesinin sürdürülebilir kalkın-
masını sağlamaya yönelik çabaların 
birleştirilmesi gerekliliği üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. Ziyaret sonunda taraflar, 
2018-2019 Dönemi için iki ülke Dışiş-
leri Bakanlıklarının İşbirliği Programı, 
elektrik arzı, uluslararası karayolu ta-
şımacılığı, halı sanayiinde işbirliği, 
Türkmen-Afgan sınırı üzerinden de-
miryolu ulaşımının organizasyonu, 
Jawzjan Üniversitesi ve Mahtumkulu 
Türkmen Devlet Üniversitesi arasında 
bilim ve eğitim işbirliği anlaşması da-
hil olmak üzere bir dizi belgeye imza 
atmışlardır.  

 Taşkent’e yaptığı resmi ziyarette Rus-
ya Merkez Askeri Bölgesi Komutanı 
Vladimir Zarudnitsky ve Özbekistan 
Savunma Bakanı Kabul Berdiyev, Orta 
Asya'da mevcut durum ve güvenlik so-
runları ile ilgili olarak görüş alışveri-
şinde bulunmanın yanı sıra askeri ve 
askeri-teknik alanlarda ikili işbirliğinin 
geliştrilmesi konusunu ele almışlardır. 
Taraflar, 2017 yılı sonuna kadar Forish 
askeri alanında (Özbekistan) ortak bir 
askeri tatbikat yapmaya karar vermiş-
lerdir. 

 Astana'da düzenlenen Suriye konulu 5. 
Barış Görüşmelerinde Rusya, İran ve 
Türkiye'nin üst düzey temsilcileri, ça-
tışmasızlık bölgelerinin sınırlarının, ça-
tışmasızlık kontrol kuvvetlerinin faali-
yetlerini düzenleyen belgelerin, koor-
dinasyon merkeziyle ilgili şartların ve 
ortak çalışma grubu ile ilgili düzenle-
melerin harmonizasyonunun sağlanma-
sı için gösterdikleri çabaları sürdür-
müşlerdir. Astana'da yapılan Suriye 
Barış Görüşmelerinde Rusya'nın Baş 
Müzakerecisi Alexander Lavrentyev, 

Astana müzakere süreci kapsamında 
Suriye konulu yedi belgenin ele alındı-
ğını açıklamıştır. Bir sonraki barış gö-
rüşmelerinin Ağustos 2017 sonunda 
yapılacağı belirtilmiştir. 

 Rusya’nın Baltık Filosu Sözcüsü Ro-
man Martov, Rusya'nın Kaliningrad 
bölgesinde Eylül 2017'ye kadar devam 
edecek olan askeri tatbikatlara 
3,000'den fazla askerin katıldığını açık-
lamıştır. Tatbikatların Hmelevka, 
Pravdinsky ve Dobrovolsky filolarının 
eğitim alanlarında gerçekleştirileceği 
belirtilmiştir. Tatbikatlar sırasında ateş-
li silahlar için 20,000'den fazla mü-
himmat ve 3,000'den fazla mayın ve 
topçu mermisi kullanılacaktır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, Petrol ve Doğal Gaz En-
düstrisi Yönetim Sistemini Geliştirme-
ye Yönelik Önlemlerle İlgili Kararı 
imzalamıştır. Bu karara göre, devlete 
ait petrol ve doğal gaz şirketi Özbek-
neftegaz ve yan kuruluşlarında 12,000 
çalışanın işine son verilecek ve bu ku-
ruluşlar yeniden organize edilecektir. 
Karar, hidrokarbonların jeolojik keşfi, 
çıkarılması ve işlenmesi alanında bü-
tünsel bir politika yürüten Özbeknefte-
gaz'ın temel görevlerini tanımlamakta-
dır. 

 Kırgızistan Elektrik Santralleri şirke-
tinden yapılan açıklamaya göre, Tok-
togul hidroelektrik santralinin rehabili-
tasyonunun üçüncü (son) aşaması için 
175 milyon dolar tahsis edilecektir. 175 
milyon doların 110 milyon dolarlık 
kısmı (8 yılı ödemesiz olmak koşuluyla 
40 yıl boyunca yıllık %1 oranıyla 60 
milyon dolarlık kredi ve 50 milyon do-
larlık hibe) Asya Kalkınma Bankası ta-
rafından verilirken, 40 milyon dolarlık 
kısmı 8 yılı ödemesiz olmak koşuluyla 
20 yıl boyunca yıllık %1 oranıyla Av-
rasya Kalkınma Programı tarafından 
tahsis edilecektir.  

 Azerbaycan devlet petrol şirketi SO-
CAR, 2016 yılında İsviçre'deki faali-
yetlerinden elde ettiği gelirlerin 23.99 
milyar dolara ulaştığını açıklamıştır. 
Bu rakam, 2015 yılında 14.13 milyar 
dolar olmuştur. Ayrıca, şirketin 
2016'da Türkiye’deki faaliyetlerinden 
elde ettiği gelirlerin 2.06 milyar dolar 
olduğu belirtilmiştir. Bu rakam, 2015'te 
1.51 milyar dolar olmuştur. Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Gürcistan'daki faa-
liyetlerden elde edilen gelirler ise sıra-
sıyla 0.69 milyar dolar ve 0.62 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ra-
kamlar, 2015 yılında 0.56 milyar dolar 
ve 0.44 milyar dolar olmuştur.  

 İslam Kalkınma Bankası, İcra Kurulu 
Üyelerinin Türkmenistan’daki Tele-
komünikasyon Ağı Geliştirme Projesi 

için 273 milyon dolarlık krediyi onay-
ladığını açıklamıştır. Banka ayrıca, 
Türkiye'de Halk Sağlığı Kampüsü Pro-
jesi için 83.8 milyon dolarlık krediyi 
onaylamıştır. 

 Dünya Bankası, İcra Kurulu Üyelerinin 
su kaynakları yönetimi ve hayvancılık 
sektörünü geliştirme projelerinin uygu-
lanması için Özbekistan'a 294.9 milyon 
dolarlık iki kredi tahsis etmeyi onayla-
dığını açıklamıştır. Banka, çiftçilere 
yönelik sulama ve drenaj hizmetlerinin 
kalitesini artırmayı amaçlayan Fergana 
Vadisi Su Kaynakları Yönetim Projesi-
ne 144.9 milyon dolarlık bir kredi ver-
miştir. Ayrıca, banka, Hayvancılık 
Sektörü Geliştirme Projesi için ülkeye 
150 milyon dolarlık bir kredi sağlaya-
caktır. 

 Kırgızistan Devlet Gümrük Hizmetle-
ri'nden yapılan açıklamaya göre, 2017 
Ocak-Haziran döneminde gümrük 
ödemeleri 1.8 milyar som (%14.1 ora-
nında) artmıştır. Bu rakam, 2016 yılı-
nın ilk yarısında 15 milyar som olmuş-
tur. Planlanan gümrük ödemelerinin 
%1.8 oranında (261.4 milyon som) art-
tığı kaydedilmiştir. 

 Azerbaycan Merkez Bankası, döviz 
rezervlerinin Haziran 2017'de geçen yı-
lın aynı ayına kıyasla yaklaşık 680.2 
milyon dolar (%15.9 oranında) artarak 
4,964.1 milyon dolar olduğunu açıkla-
mıştır. Haziran 2017 yılı başından bu 
yana döviz rezervlerinin 989.7 milyon 
(%24.9 oranında) arttığına da dikkat 
çekilmiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

 Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e St. 
Andrew Nişanını sunmuştur. Nişan, 
Rusya'nın refahına katkı yaptığı düşü-
nülen tanınmış devlet adamlarına, hal-
ka mal olmuş kişilere ve bilim, kültür, 
sanat ve çeşitli endüstri alanlarındaki 
temsilcilere verilmektedir. Bu Nişan, 
olağanüstü hizmetlerinden dolayı ya-
bancı devlet başkanlarına da verilebil-
mektedir. 

 Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı 
Timur Suleimenov, Mayıs 2017'de ül-
kenin nüfusunun resmi olarak 18 mil-
yonu aştığını açıklamıştır. 

 Kırgızistan'daki İsviçre Büyükelçili-
ği’nden yapılan açıklamaya göre, Kır-
gızistan Meclisi Başkan Yardımcısı Al-
tınay Ömürbekova, Kırgızistan’daki 
İsviçre Büyükelçisi Rene Holenstein ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(BMKP) Vekil Temsilcisi Aliona Nicu-
lita, Kırgızistan'da parlamenter demok-
rasiyi güçlendirmek için bir mutabakat 
anlaşması imzalamışlardır. Bu mutaba-
kat anlaşması, güçlü hükümet kurumla-
rı oluşturmayı amaçlayan BMKP’nin 
politikalarının uygulanmasını teşvik 

etmeye yöneliktir. 
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