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KIRGIZİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NE KATILIMI: GÖÇMEN    
İŞÇİLERİN DURUMU 

	  Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne (AEB) katılımı ile ilgili resmi 
belgelerin imzalanma töreni, 8 Mayıs 
2015 tarihinde Moskova’da düzenle-
nen AEB Zirvesi’nden sonra gerçek-
leştirilmiştir. 29 Mayıs 2014 tarihinde 
Rusya, Belarus ve Kazakistan cum-
hurbaşkanlarının AEB Anlaşması’nda 
değişiklik yapılmasına ilişkin proto-
kolü imzalamalarının ardından AEB 
liderleri ve Kırgızistan, katılıma yöne-
lik müzakere sürecine girmişlerdir.  
AEB’ye katılımın ardından 
Kırgızistan, mal, hizmet, sermaye ve 
işgücünün serbest dolaşımının sağ-
landığı, 4 trilyon doların üzerinde 
GSYİH’nin elde edildiği ve yaklaşık 
176 milyon kişinin yer aldığı bir ortak 
piyasaya girme şansı elde edecektir. 
AEB’ye dahil olmanın anlamı; 
Kırgızistan’dan diğer ülkelere giden 
500,000’den fazla göçmen işçinin 
AEB’ye üye ülkelerin işgücü piyasa-
larına giriş imkanının kolaylaş-
masının yanı sıra zorunlu çalışma 
izni konusunda muafiyet elde edil-
mesi, başvuru ve kayıt ile ilgili prose-
dürün kolaylaştırılması hakkı ve 
sosyal güvenlik ve sağlık imkan-
larından faydalanma hakkı elde edil-
mesidir.  
Kırgızistan ekonomisinin, Rusya’dan 
ve belli bir noktaya kadar 
Kazakistan’dan gelen işçi gelirlerine 
büyük ölçüde bağımlı olmasına bağlı 
olarak göçmen işçilere fayda 
sağlanması konusu, Kırgızistan 
Hükümeti’nin üzerinde durduğu en 
önemli konulardan biri haline 
gelmiştir. Dünya Bankası’nın 
istatistiki verilerine göre, 2013 yılında 
Kırgızistan’dan diğer ülkelere giden 
göçmen işçilerden sağlanan toplam 
işçi gelirleri 2.240 milyar doların 
üzerindedir. Bu miktar, Kırgızistan’ın 
toplam GSYİH’sinin %31’ine denk 
gelmektedir. Dolayısıyla Kırgzistan’ın 
AEB’ye katılımı, Rus rublesinin değer 

kaybı ve Rusya’daki göçmen hukuku 
ile ilgili çeşitli kanunlar nedeniyle 
Kırgızistan’a giren göçmen 
gelirlerinde ortaya çıkan sert düşüşü 
azaltabilir.  
Kırgızistan otoriteleri, AEB’ye 
katılımın hem ekonomik riskler hem 
de ekonomik faydalar barındırdığının 
farkındadırlar. Diğer yandan, Rusya 
ve Kazakistan Kırgızistan’ın birinci ve 
üçüncü en büyük ticaret ortağıdırlar. 
Bu nedenle, bu ülkelerle ekonomik 
işbirliğinin daha fazla güçlendirilmesi 
kesinlikle doğru bir adım olarak gö-
rülmektedir. Ayrıca, Kırgızistan tarım 
sektörü özellikle ürünlerini Kazakis-
tan’a ihraç edebilmeleri ve Rus piya-
sasında yeni iş imkanları elde ede-
bilmeleri için çiftçilere yönelik ticaret 
engellerinin kaldırılmasının ardından, 
muhtemel ekonomik faydalar konu-
sunda oldukça iyimser bir tablo çiz-
mektedir. 
Diğer yandan, AEB’ye katılım 
Kırgızistan’ın ikinci büyük ticaret 
ortağı olan Çin’den gelen ithal 
malların yeniden ihraç edilmesini 
temel alan Kırgızistan’ın perakende 
sektörüne zarar verebilir. AEB içinde 
birlik dışı ülkelerden yapılan ithalata 
daha yüksek tarife oranları 
uygulanacaktır, bu durumda ucuz Çin 
mallarını yeniden satışa sunmak zor 
olacaktır. Ayrıca Kırgızistan milli 
parasının istikrarı üzerinde de 
önemle durulması gerekmektedir. 
Asya Kalkınma Bankası’nın verilerine 
göre, Kırgızistan milli parasının %19 
oranındaki değer kaybı enflasyonun 
%7.5 oranına yükselmesine yol 
açmıştır ve enflasyon oranının %10’a 
ulaşma hatta bu oranı geçme ihtimali 
söz konusudur. Bu durum, 2015 
yılında %1.7 seviyesinde olması 
beklenen Kırgızistan’ın GSYİH’sinde 
daha fazla azalışa yol açabilir. 
Dolayısıyla, Kırgızistan açısından 
geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek 
olumsuz etkilerin azaltılması için 

Rusya ve Kazakistan 300 milyon 
dolar tutarında destek yardımı 
sağlayacaklardır.  
Göçmenler açısından katılım süreci 
değerlendirildiğinde Kırgızistan’dan 
diğer ülkelere giden göçmen işçilerin 
çoğunluğunun AEB’ye katılımı des-
teklediği ifade edilmelidir. Katılım 
belgelerinin imzalanmasından önce 
bile Kırgızistan’dan Rusya’ya giden 
göçmen işçilerin sayısında 2014 
yılının aynı dönemine kıyasla %3.8 
oranında bir artış yaşanmıştır.  
AEB’ye katılıma yönelik yüksek des-
teğin nedenlerinden biri de AEB’ye 
üye ülkelerin ortak emeklilik siste-
mine katılım imkanının söz konusu 
olmasıdır. Önümüzdeki yılın 
başından itibaren AEB ülkelerinden 
göçmen işçiler, emeklilik kesintilerini 
Ortak Emeklilik Fonu hesaplarından 
düşürme imkanına sahip olacak-
lardır. Ortak Emeklilik Fonu, Avrasya 
Ekonomik Komisyonu’nun “emeklilik 
ödemelerinde işbirliğine ilişkin ulusla-
rarası anlaşma tasarısı’’nın onay-
lanmasının ardından kurulabilecektir. 
Her ne kadar AEB’ye üye ülkelerin 
emeklilikle ilgili yasal düzenlemele-
rindeki farklılıklardan kaynaklanan 
ortak emeklilik sisteminin oluşturul-
masına yönelik çözüm bekleyen 
konular (emeklilik yaşı, hesaplama 
şeması, emeklilik ödemesinin miktarı 
ve hayat standartları) hala söz ko-
nusu olsa da, Ortak Emeklilik Fo-
nu’nun kurulması emeklilik hakları 
açısından göçmen işçilerin zarar 
görme düzeyini azaltabilir.   
Sonuç olarak, Kırgızistan’dan diğer 
ülkelere giden göçmen işçiler, 
Kırgızistan’ın AEB’ye katılımından, 
ülkedeki diğer gruplara kıyasla daha 
fazla fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, 
AEB hukukunun sağladığı faydalar 
nedeniyle Kırgızistan’dan diğer 
ülkelere giden yasadışı göçmenlerin 
sayısında bir azalışın yaşanması 
beklenmektedir.  



	  

	   	  

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroshenko, Almanya Başbakanı  
Angela Merkel’i Berlin’de ziyaret 
etmiştir. İki lider, Doğu 
Ukrayna’nın durumu ve Ukrayna 
krizinin sona erdirilmesi için Minsk 
anlaşmalarının uygulanmasına 
yönelik görüşmelerde 
bulunmuşlardır.  

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry Soçi’de biraraya 
gelmişlerdir. Ukrayna krizinden 
sonra ABD Dışişleri Bakanı’nın 
Rusya’ya yaptığı bu ilk ziyarette 
Ukrayna, Suriye ve İran’ını 
durumu üzerinde görüşülmüştür. 

• ABD Başkanı Barack Obama 
Camp David’de Körfez Liderleri ile 
biraraya gelmiştir. Bu beklenmedik 
toplantının gündemini, İran’la an-
laşma, Yemen’de Husi isyancılara 
yönelik Suudi saldırıları ve Suriye 
ve Irak’daki krizler oluşturmuştur.  

• Türkiye’nin Antalya şehrinde 
dışişleri bakanları düzeyinde ger-
çekleştirilen NATO Zirvesi’nde ko-
nuşan Türkiye Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye’nin Afganis-
tan’da istikrarı sağlama çabalarını 
desteklemeye devam edeceğini ve 
bu amaçla ülkedeki barış birliğine 
katkı yapan hizmet birimlerinin 
sayısını 1.100’e çıkarılacağını be-
lirtmiştir.  

• Azerbaycan ve Türkiye’ye ait 
askeri birlikler, düzenledikleri ortak 
tatbikatın bir parçası olarak gerçek 
mermilerle atış talimleri 
yapmışlardır. Tatbikatta tüm askeri 
birliklerin etkinlik ve koordinasyon 
performansı test edilmiştir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkmenistan’da dört ülkenin 
katılımıyla düzenlenen  doğal 
gazın Avrupa’ya arzı ile ilgili top-
lantıda, Avrupa Birliği’ne Bağlı 
Enerji Birliği Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Marosh Shefchovich, 
Türkmenistan gazının Avrupa’ya 
arzının, başlıca Avrupa enerji şir-

ketlerinden oluşan bir konsorsi-
yumun aracılığıyla sağlanması 
önerisinde bulunmuştur.  

• Hindistan Başbakanı Narendra 
Modi’nin Çin ziyareti sırasında 
Hindistan ve Çin, 10 milyar dolar 
değerinde 24 adet 
hükümetlerarası anlaşma içeren 
bir belge imzalamışlardır. 
Anlaşmalar, eğitim, demiryolu ve 
deniz ulaşımı, uzay araştırmaları 
ve maden kaynaklarına yönelik 
araştırmalar vb. alanlarda ikili 
işbirliğini geliştirmeye yöneliktir.  

• Gürcistan Başbakanı Irakli 
Garibashvili ve Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (AİKB) Başkanı 
Sir Suma Chakrabarti, 
Gürcistan’daki yatırımların 
geliştirilmesi için önemli bir girişim 
olan Yatırımcılar Konseyi’nin 
kurulması amacıyla bir Mütabakat 
Anlaşması imzalamışlardır. 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
(SOCAR) Başkanı Rovnag 
Abdullayev ve Vietnam Petrol ve 
Doğal Gaz Grubu Başkanı 
Nguyen Quoc Khanh, SOCAR ve 
Petrovietnam arasında petrol ve 
doğal gaz endüstrilerinde işbirliğini 
sağlamak amacıyla bir Mütabakat 
Anlaşması imzalamışlardır. İmza 
töreninde Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
Vietnam Cumhurbaşkanı Truong 
Tan Sang hazır bulunmuşlardır.  

• Tacikistan Hükümeti ve AİKB, 
CASA 1000 olarak bilinen ve ülke 
açısından büyük önem taşıyan 
bölgesel elektrik iletim projesinin 
finansmanının ön şartı olan reform 
maddelerini açıklayan Mütabakat 
Anlaşması’nı imzalamışlardır.  

• Özbekistan Milli Holding Şirketi 
Uzbekneftegaz 2015-2019 döne-
minde ülkenin petrol ve doğal gaz 
endüstrilerinin geliştirilmesi için 
18,7 milyar dolar ayırmayı plan-
ladığını duyurmuştur. Şirket ayrıca 
54 yatırım projesini (bu projelerin 
39’unun toplam değeri 7,1 milyar 
dolardır) uygulamaya koymayı 
planlamaktadır.  

• Uluslararası Para Fonu, Ukrayna 
hükümetinin uygulayacağı krizle 
mücadele programının ilk değer-
lendirmelerini temel alan bir Ön 
Çalışma Raporu hazırlamayı plan-
ladığını duyurmuştur.  

• Kazakistan hükümeti, Kazakistan 
da düşük zenginleştirmeli 
uranyum yakıtı bankasının 
kurulması için Uluslararası Atom 
Enerji Kurumu ile bir anlaşma 
taslağı imzalanmasını 
onaylamıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Türkiye’de geçen yıl Soma’da 
yaşanan ve 301 kişinin hayatını 
kaybettiği maden faciasının birinci 
yıl dönümü gerçekleşmiştir. 

• Kiev’de doğal gaz tarifelerinin 
indirilmesini talep eden 200’ün 
üzerinde kişi, Ukrayna Parlamento 
binası önünde hükümet karşıtı 
gösteriler gerçekleştirmiştir. Gös-
teriler, Maidan karşıtı hareket ve 
girişimcileri koruma birliği ta-
rafından düzenlenmiştir.  

• Rus Uzay Şirketi Lavochkin 
Araştırma ve Üretim Ortaklığı’nın 
açıklamalarına göre, Rus-Alman 
uzay gözlem evi Spektr-RG, 2016 
yılının sonunda ya da 2017 yılının 
başında kurulacaktır. 

• Rusya, Donbas’a gönderdiği 
insani yardım miktarını arttırmıştır. 
100’den fazla aracın yer aldığı 
konvoy, gıda, acil yardım malze-
mesi, inşaat malzemesi vb. mal-
zemeler içeren 1,1 tonun üzerinde 
insani yardım malzemesi 
taşımıştır.  

• Avrupa Komisyonu, Nisan 2015’de 
Kazakistan’ın merkez ve kuzey 
bölgelerinde yaşanan sel felaketi 
için 127.427 Euro tutarında insani 
yardım sağlamıştır. 

• Ukrayna’da çatışmaların yoğun 
olduğu riskli bölgelerdeki Ahıska 
Türkleri’nden 2015 yılında Tü-
rkiye’ye gelmek isteyenlerden 
677 ailenin iskânlı göçmen olarak 
kabul edilmesine ilişkin Tü-
rkiye’de Bakanlar Kurulu kararı 
çıkmıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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