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GÖÇ VE İŞÇİ GELİRLERİ: RUSYA’DA İŞGÜCÜ VE GÖÇ KANUNU’NDA 
YENİ KURALLAR  

	  
1 Ocak 2015 tarihinde Rusya, 
Tacikler ve Özbekler başta olmak 
üzere Orta Asya’dan gelen göçmen 
işçilerin durumunu olumsuz 
etkileyecek şekilde göç kanununda 
bazı değişiklikler yapmıştır. Rusya 
pek çok Orta Asyalı göçmenin tercih 
ettiği başlıca ülke olduğundan, 
ülkeye giriş kurallarının ve ülkede 
çalışma iznine başvuru kurallarının 
sıkılaştırılması, Orta Asyalı göçmen 
işçilerin ülkelerine sağladığı işçi 
gelirleri ve kaçak işçilerle mücadele 
konularında olumsuz etkilere yol 
açacaktır. Bu kanuni 
düzenlemelerin ardında yatan 
etkenler olarak ABD’nin ve AB’nin 
Rusya’ya karşı yaptırımları yanı sıra 
kaçak göçmen işçilerin sayısının 
artması belirtilebilir 
Rusya’nın mevzuatındaki bu 
değişiklikler, yabancı işçilerin 
çalışma izni almak için yapmaları 
gereken harcamalarda bir artışa 
neden olmuştur. Daha önce vizesiz 
olarak Rusya’ya giriş imkânına 
sahip olan Orta Asyalı göçmen 
işçiler aylık olarak 1200 Ruble 
ödemekteydiler. Ancak bu yılın 
başından itibaren fiyat üçe 
katlanarak 4000 Rubleye çıkmıştır. 
Ayrıca bu göçmenlerin Rusya’da 
çalışma ruhsatı alarak yasal bir 
şekilde çalışmasına imkân 
tanıyacak iki ayrı belge teslim 
etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler; 
sağlık sigortası ile Rusya dili, tarihi 
ve hukuk sistemi ile ilgili bilgi sahibi 
olduklarını gösteren belgeler olup 
ayrıca ek bir maliyete de neden 
olmaktadır. Nitekim sağlık 
sigortasının maliyeti 5000 Rublenin 

üzerinde iken diğer belge için 
yapılan testin maliyeti 4900 
Rublenin üzerindedir. 
2010 yılındaki değişiklikler, kota 
yoluyla çalışma izinlerinin 
dağılımındaki problemlere işaret 
etmekteydi. Rus yetkilileri, çalışma 
izinlerini dağıtırken ortaya çıkan çok 
sayıda şüpheli sözleşme (örneğin; 
kota elde etmek için –firma başına 
en fazla 100 kişilik kota- hayali 
firmalar kurulması ve bu kotaların 
diğer küçük firmalara satılması gibi) 
ile uğraşmak zorunda 
kalmaktadırlar. Kota sisteminin 
yerini ruhsat (patent) sisteminin 
almasıyla, hükümetin göçmen 
işçilerin özel ve tüzel kişiler için 
çalışmasına izin verme, iş 
şartnamelerini kaldırma ve kotayı 
Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) 
çalışanlarına dağıtma yoluyla işçi 
sayısını ve göç kanunundaki ihlalleri 
azaltması beklenmektedir. 
Ruhsat sistemi yürürlüğe girdikten 
sonra çok sayıda niteliksiz işçi 
kayıtlı piyasadan kayıt dışı piyasaya 
geçmiştir. Kuralların tekrar 
sıkılaştırılması, hem aynı sonuçları 
doğurabilir hem de ülkeye gelecek 
olan nitelikli göçmen işçi sayısını 
azaltabilir. Yeni değişikliklerin 
şimdiden göçmen işçi girişleri 
üzerindeki etkilerinin görülmeye 
başlandığı söylenebilir. Federal Göç 
Servisi Başkanı’nın açıklamalarına 
göre Ocak ayının başından itibaren 
Rusya’ya giriş yapanların sayısında 
geçen yıla kıyasla %70 oranında bir 
azalış söz konusudur. 
Göçmen işçi gelirleri konusu da 
ayrıca Orta Asya’dan Rusya’ya 
yönelen işgücü göçü açısından 
tartışılmalıdır. Rus Rublesindeki 
hızlı değer kaybına (Aralık 2014’den 

bu yana dolar karşısında %45’in 
üzerinde yaşanan değer kaybına) 
bağlı olarak Rusya’dan elde edilen 
göçmen işçi gelirlerinde dolar 
cinsinden önemli bir azalış söz 
konusudur. Daha önceden yabancı 
işçinin aylık geliri (dolar cinsinden) 
500 doların üzerindeyken, bu 
günlerde 275 dolara düşmüştür. Bu 
durum Orta Asya ülkelerinde 
özellikle Tacikistan’da ekonomik 
problemleri tetikleyebilecektir çünkü 
Tacikistan’ın GSYİH’sinin %52’si bu 
gelirlerden oluşmaktadır. En son 
istatistikî verilere göre, Tacik 
işçilerinin ülkelerine sağladıkları 
nakit transferi 2013 yılında 4 milyar 
dolara ulaşmıştır ki bu miktarın 
%60’I Rusya’daki Tacik göçmenler 
aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Dikkate alınması gereken diğer bir 
faktör daha vardır. Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne girdikten sonra 
Kırgızistan vatandaşları, aynı 
Belarus ve Kazakistan’dan 
Rusya’ya giriş yapan göçmen işçiler 
gibi uluslararası pasaport sahibi 
olma, Rusya’ya giriş vizesi 
başvurusu yapma ve çalışma izni 
elde etme gibi zorunluluklardan 
muaf olacaklardır. Bununla birlikte 
Tacik ve Özbek göçmen işçiler, 
Rusya’ya hala uluslararası pasaport 
ile girmek zorunda olacaklardır.  

Sonuç olarak, 2014 yılında Rus 
ekonomisini etkileyen olayların 2015 
yılında Orta Asyalı göçmen işçilerin 
gelirlerini azaltacağını ve göç 
kanunundaki yeni değişikliklerin de 
bu azalışı önemli ölçüde 
arttıracağını belirtmek 
gerekmektedir
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• Rusya, Ukrayna ve Almanya 
liderleri Doğu Ukrayna’daki 
durumu takip etmek için Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 
gözlemcileri ile ilgili somut adımlar 
atmak üzerinde anlaşmışlardır. 

• Kazakistan Meclis Üyeleri 
(Parlamento’nun Alt Kanadı) 
cumhurbaşkanlığı için erken bir 
seçim amacıyla Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’e 
başvurmuştur.  

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroshenko Doğu Ukrayna’da 
ateşkesi sağlamak üzere BM’i 
arabuluculuk yapmaya çağırmıştır. 

• Gürcistan Dışişleri Bakanı, 
Gürcistan ayrılıkçı bölgesi Güney 
Otesya’yı Rusya ile sınır 
anlaşması imzalaması nedeniyle 
kınamıştır. 

• Ortak Gürcistan-Amerikan sondaj 
çalışmalarının planlanması ile ilgili 
son toplantı “Noble Partner”, Tiflis 
yakınlarındaki Vaziani’deki 4. 
Mekanize Tugayında yapılmıştır. 

• İran Dışişleri Bakanı ve 5+1 üyesi 
ülkelerden gelen dış işleri 
bakanlığı nezdindeki temsilciler 
Cenova’da İran’ın nükleer 
program ile ilgili olarak 1.5 saat 
süren görüşmeler yapmışlardır.  

• Rus silah ihraç şirketi 
Rosoboronexport, Rusya’nın bu yıl 
15 milyar dolar değerindeki silah 
ihracatı planını Batı’dan gelen 
yaptırımlara rağmen 
gerçekleştireceğini duyurmuştur.  

• Türkiye ve ABD arasında dokuz 
ay süren müzakerelerin ardından, 
NATO müttefik kuvvetleri Suriye 
içindeki ılımlı muhalif grupların 
eğitilmesi ve silahlandırılması 
konusunda anlaşmaya 
varmışlardır. 

• Kazakistan Balkaş Gölü kıyısında 
yer alan anti-balistik füze test etme 
amacıyla kullanılan askeri alanı 
Sarı Şagan gibi Rus askeri 
güçlerine kiralanan alanların kira 
bedellerinin azaltılmasını 
planladığını duyurmuştur. Taslak 
protokole göre askeri alanın kira 

bedeli 18.932 milyon dolardan 
16.276 milyon dolara 
düşürülmüştür. 

• Dünya Bankası İcra Direktörleri 
Kurulu Özbekistan’da yapılacak 
olan Pap-Angren Demiryolu 

Projesi için 195 milyon dolar 
tutarındaki IBRD kredisini 
onaylamıştır.  

• Nisan 2011 senesinde Aşkabat'ta 
Özbekistan-Türkmenistan – İran –
Umman - Katar uluslararası 
ulaşım ve transit koridorunun 
kurulmasına yönelik bir mutabakat 
da imzalanmıştı. Kazakistan’ın da 
bu ulaşım ve transit koridoruna 
katılımı onaylanmıştır.  

• Kazakistan, Türkmenistan ve İran 
Devletlerarası Komisyonu, ülkeler 
arasındaki mal akışının düzenli 
hale gelmesi için 2015 yılı içinde 
Kazakistan – Türkmenistan - İran 
demiryolu ile sağlanan mal 
taşımacılığı için tarife oranlarını 
belirleyeceğini ifade etmiştir. 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in Macaristan’a ziyareti 
sırasında taraflar, 1996 yılında 
imzalanmış olan ve “al ya da öde”  
prensibine dayanan anlaşmanın 
yerine yeni bir anlaşmanın 
imzalanması konusunda karara 
varmışlardır.  

• Brent ham petrol fiyatı varil başına 
62 doların üzerine çıkarak son 
haftaların rekor düzeyine 
ulaşmıştır.  

• Özbekistan 2014 yılında 102 ton 
altın üreterek dünyanın en çok 
altın çıkaran 7. ülkesi olmuştur.  

• Gürcistan hükümeti, Gürcü para 
birimi Lari’nin değerindeki azalışa 
bağlı olarak ülkenin ekonomik 
durumunun kötüye gittiğini 
duyurmuştur. Son günlerde 
Lari’nin değeri % 20 oranında 
azalmış ve 1 dollar 2.17 Lari 
olarak gerçekleşmiştir.  

• Brüksel’de düzenlenen kurtarma 
paketi görüşmelerinin ardından 
Yunanistan ve Avrupa Birliği 
ülkeleri Yunanistan’a mali yardımı 

genişletme konusunda anlaşmaya 
varmışlardır. 

• Azerbaycan Manat’ı % 34 
oranında devalüe ettiğini 
açıklamıştır. Böylece 1 dolar 1.05 
Manat olarak gerçekleşmiştir. 
• Tacikistan ABD 
Büyükelçisi ve ABD Uluslararası 
Kalkınma Ajansı Bölge Direktörü 
Orta Asya için 2015-2019 yıllarını 
kapsayan USAID Stratejisi’ni 
başlatmışlardır. 

• Sağlık ve Sosyal Kalkınma 

Raporu’na göre, Çin’den 
Kazakistan’a gelen yabancı işçi 
göçmen sayısı artarak 9,600 
kişiye yükselmiş olup bu oran %31 
olarak gerçekleşmiştir.  

• Rusya’nın Soyuz-U roketi, 
Kazakistan’daki Baikonur uzay 
üssünden Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na havalanarak bu yılın 
ilk Progress M-26M kargo uzay 
gemisi uçuşunu gerçekleştirmiştir. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Islam 
Karimov, özel bir kararname ile 
‘Yaşlılara Hürmet ve İhtimam Yılı’ 
devlet programının temel 
unsurlarını belirlemiştir.  

• Danimarka ve Fransa’daki 
saldırıların ardından artan aşırı 
şiddete karşı çıkmak üzere 60 
ülkenin temsilcileri Beyaz Saray’da 
düzenlenen ve üç gün süren 
zirveye katılmışlardır.  

• Mısır Cumhurbaşkanı Abdel 
Fattah Al-Sisi, Libya’ya müdahale 
konusunda uluslararası bir 
koalisyonun yetkilendirilmesiyle 
ilgili olarak BM’i çözüm bulmaya 
çağırmıştır. 

• Kiev’de düzenlenen “Onur 
Yürüyüşü”, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko 
dahil binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. 

• Kiev’deki Meydan 
ayaklanmalarının birinci 
yıldönümü vesilesiyle Moskova’da 
binlerce kişi toplanarak protesto 
yürüyüşü gerçekleştirmiştir.  
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