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2016 YILINDA ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN’A GÖÇMEN 
İŞÇİ GELİRLERİ GİRİŞİ: GÜNCEL EĞİLİMLER VE BEKLENTİLER 
Rusya, Orta Asyalı göçmen işçiler için 
önemli bir hedef ülkedir. Orta Asya ülkele-
rine giren göçmen işçi gelirlerinin 
%60’ının Rusya'dan geldiği göz önüne 
alındığında, bölge devletlerinin Rus eko-
nomisine büyük ölçüde bağımlı olduğu 
söylenebilir. Ayrıca, Rusya'dan gelen 
göçmen işçi gelirleri, Tacik ve Kırgız 
ekonomileri için önemli bir gelir kaynağı-
dır. 2015 yılında Tacikistan'a giren göçmen 
işçi gelirleri, Tacikistan'ın 7.8 milyar dolar 
olan GSYİH’sının %28.8’ine eşit olmuştur. 
Kırgızistan da Tacikistan’a benzer özellik-
ler taşımaktadır. Örneğin, ülkeye giren 
göçmen işçi gelirleri, 2015 yılında Kırgızis-
tan'ın 6.5 milyar dolar olan GSYİH’sının 
%25'ine ulaşmıştır. Tacikistan ve Kırgızis-
tan ile karşılaştırıldığında Özbekistan’ın 
daha iyi bir durumda olduğu söylenebilir. 
Özbekistan’a giren göçmen işçi gelirleri, 
2015 yılında ülkenin 66.7 milyar dolar olan 
GSYİH’sının sadece %5'ini oluşturmuştur. 
Bu nedenle, Rusya ekonomisindeki yavaş-
lamanın ve petrol fiyatlarındaki keskin 
düşüş nedeniyle 2014 yılında ABD doları 
karşısında rublenin önemli ölçüde değer 
kaybetmesinin ardından, Orta Asya'ya 
giren göçmen işçi gelirlerinin azalmaya 
başlaması şaşırtıcı değildir. Ayrıca, Rus-
ya'daki göç yasasında yapılan son düzen-
lemeler, göçmen işçi geliri ödemelerindeki 
azalışı tetiklemiştir. Örneğin, 1 Ocak 
2015’ten itibaren göç yasasındaki yeni 
değişiklikler, bürokratik süreci karmaşık 
hale getirmiş ve göçmenlerin Rusya'da 
resmi olarak çalışabilmeleri için satın 
alınması gereken ‘patent’ adı verilen çalış-
ma izni için ödenmesi zorunlu olan bedeli 
artmıştır. Yasada yapılan yeni değişiklikler 
nedeniyle, çalışma izni almanın yıllık 
maliyeti 58,000 rubleye ulaşmıştır. Bu 
miktar, Rusya’da çalışan bir göçmen işçi-
nin ortalama iki aylık maaşına eşittir. 
Bu koşullar altında, 2015 yılında Özbekis-
tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a göçmen işçi 
geliri girişleri geçen yıla kıyasla sırasıyla 
%57, %46 ve %66 oranında azalarak 2.3 
milyar dolara, 1 milyar dolara ve 1.2 milyar 
dolara düşmüştür. Bu düşüş eğilimi 2016 
yılının ilk çeyreğinde devam etmiştir. 

Örneğin, 2016 yılının ilk çeyreğinde Özbe-
kistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a göçmen 
işçi geliri girişlerindeki artış oranı, 2015 
yılının dördüncü çeyreğiyle kıyaslandığın-
da sırasıyla %48, %32 ve %54 oranında 
veya 256 milyon, 150 milyon ve 103 mil-
yon tutarında azalmıştır. Bu nedenle, 2015 
yılında Ruble cinsinden göçmen işçi geliri 
ödemeleri sadece %3 oranında azalırken 
dolar cinsinden göçmen işçi gelirlerinde 
ciddi bir daralma söz konusu olmuştur. 
Avrasya Ekonomik Birliği’ne (АЕВ) katıl-
dıktan sonra Kırgızistan'a giren göçmen 
işçi gelirlerinde bir artış beklenmiştir. 
Katılım sürecinin tamamlanmasının ardın-
dan, Kırgız göçmen işçilerinin daha fazla 
tasarruf yapabilmelerini ve ülkelerine daha 
fazla para gönderebilmelerini sağlayacak 
şekilde bu işçilerin, çalışma izni bedeli 
ödemeden Rusya'da çalışmalarına izin 
verilmiştir. Ancak, АЕВ üyeliği, Kırgızis-
tan’a göçmen işçi gelirleri girişinde yaşa-
nan azalmayı önleyememiştir. АЕВ’ye üye 
olduktan sonra bile Kırgızistan’a dolar 
cinsinden göçmen işçi geliri girişleri azal-
mıştır. Örneğin, dolar cinsinden göçmen 
işçi geliri ödemeleri, 2015 yılının üçüncü 
çeyreğinde aynı yılın ikinci çeyreğine 
kıyasla %18 oranında azalmıştır. Bu azalış 
ayrıca 2016 yılının ilk çeyreğinde, 2015 
yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %32 
oranında azalarak daha da derinleşmiştir. 
Göçmen işçilerin çoğunluğuna yapılan 
ödemelerin ruble cinsinden olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. Ancak göçmenler 
(özellikle Özbekistan'dan gelenler), kazanç-
larını ailelerine göndermeden önce dolara 
dönüştürmeyi tercih etmektedirler. Özbe-
kistan’a yapılan para transferleri, hemen 
hemen tüm göçmen işçi geliri ödemelerinin 
dolar cinsinden gönderildiğini göstermek-
tedir. Örneğin, 2016 yılının ilk çeyreğinde 
ruble cinsinden transferler %2.9’a düşer-
ken, dolar cinsinden transfer edilen göçmen 
işçi gelirleri, %2.2 oranında artarak 
%97.1’e ulaşmıştır. Tacikistan’da ruble, 
transferlerde kullanılan başlıca para birimi-
dir. 2016 yılının ilk çeyreğinde dolar cin-
sinden transferler, 2015 yılının aynı döne-

mine kıyasla %4.5 oranında artararak 
%14.6’ya çıkarken, ruble cinsinden trans-
ferler %82.5’e düşmüştür. Ancak, dolar 
karşısında rublenin değer kaybı, Özbekis-
tan, Kırgızistan ve Tacikistan para birimle-
rinde yaşanan değer kaybından daha yük-
sek olmuştur. Bu nedenle, göçmen işçilerin 
aileleri, doları yerel para birimlerine dönüş-
türdüklerinde daha az para almaktadırlar. 
Dünya Bankası raporuna göre, 2015 yılında 
Rus ekonomisinde %3.8 oranında negatif 
bir büyüme yaşanmıştır. Ancak, Dünya 
Bankası tahminlerine göre, Rusya'da eko-
nomik büyümenin 2016 yılı sonuna kadar 
artarak %-0.6 olması ve 2017 yılında 
%1.5’e çıkarak pozitife dönmesi beklen-
mektedir. Bu durum, Rusya’dan göçmen 
işçi geliri çıkışlarında yaşanan iyileşmeye 
katkıda bulunabilir. Ayrıca, göçmenlerin 
kendi ülkelerine yaptıkları para transferinin 
artışına yardımcı olabilecek çok sayıda 
faktor bulunmaktadır. Öncelikle, bir yılda 
mevsimlik göçmen işçilere olan ihtiyacın 
mayıs-eylül döneminde tavan yapması 
nedeniyle, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
göçmen işçi geliri transferlerinin tutarı yılın 
ilk çeyreğine kıyasla kesinlikle artacaktır. 
İkincisi, petrol fiyatları ile Rusya'dan 
göçmen işçi geliri çıkışları arasında güçlü 
bir ilişki olduğundan, Orta Asya'ya göçmen 
işçi geliri girişlerinde yaşanacak olumlu bir 
katkı, petrol fiyatlarındaki artıştan kaynak-
lanabilir. 
Sonuç olarak, Rusya ekonomisindeki 
durgunluk, petrol fiyatlarındaki sert düşüş 
ve dolar karşısında rublenin önemli ölçüde 
değer kaybetmesi, 2015 yılında Orta As-
ya'ya giren göçmen işçi gelirlerinde sert bir 
azalışa yol açmıştır. Ancak, ruble cinsinden 
göçmen işçi gelirlerinde yaşanan kayıplar, 
Rus ekonomisinde pozitif büyümenin 
yaşanması ve petrol fiyatlarının tekrar 
artması halinde orta vadede telafi edilebilir. 
Göçmen işçi gelirlerindeki azalış 2015 
yılında dibe vurmuştur. Bununla birlikte, 
Orta Asya'ya göçmen işçi geliri girişinin, 
2016 yılında yaşanan bir durgunluk döne-
minin ardından, 2017 yılından itibaren 
kademeli olarak artması beklenmektedir.   



 

x Özbekistan Anayasası'nda Özbekis-
tan cumhurbaşkanının görevini yürü-
tememesi durumunda cumhurbaşka-
nının görev ve yetkilerini Senato 
Başkanı’nın geçici olarak devralması 
gerektiği belirtildiği halde, Özbekis-
tan Parlamentosu'nda düzenlenen or-
tak oturumun sonucunda Başbakan 
Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanı 
Vekili olarak seçilmiştir. 

x Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Kerim Masimov’un 
Başbakanlık görevinden alınıp Ka-
zakistan Milli Güvenlik Komitesi 
Başkanlığı görevine atanmasına iliş-
kin bir kararname imzalamıştır. Ka-
zakistan Başbakan Birinci Yardımcı-
sı Bakytzhan Sagintayev ülkenin 
başbakanı olarak görevlendirilmiştir. 

x Ermenistan Başbakanı Ovik Abram-
yan, Erivan'da bir polis karakoluna 
düzenlenen saldırının ve iki hafta sü-
ren rehine krizinin ardından istifa et-
tiğini açıklamıştır. Başbakan'ın isti-
fasının aynı zamanda koalisyon hü-
kümetinin kurulmasına yol açması 
gerektiği belirtilmiştir. 

x Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 
Rusya ile ekonomik ilişkilerin yürü-
tülmesi için yeni bir bakanlığın ku-
rulmasını onaylamıştır. Japonya 
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Hiroshige Seko, Rusya ile Ekonomik 
İşbirliğinin Geliştirilmesinden So-
rumlu Bakan olarak yeni görevine 
atanmıştır. 

x Vientiane’de düzenlenen 11. Doğu 
Asya Zirvesi'nde (EAS) Rusya Baş-
bakanı Dimitri Medvedev ve EAS 
katılımcıları, altyapının geliştirilme-
sine yönelik işbirliğinin teşvik edil-
mesi ve bölgesel güvenlik tehditleri 
ile mücadelede EAS'ın potansiyeli-
nin güçlendirilmesine ilişkin yön-
temler üzerinde görüşmüşlerdir. 

x Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi 
Türkmenistan Bölümlerarası Komis-
yon toplantısında taraflar, Hazar De-
nizi'ne kıyısı olan ülkeler arasında ti-
cari ve ekonomik işbirliğinin yanısıı-
ra Hazar havzasında ulaştırma konu-
sunda işbirliği ile ilgili anlaşmalar 
üzerinde görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Ha-
life ve Rusya Cumhurbaşkanı Vla-
dimir Putin, Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika'daki mevcut duruma ilişkin ko-
nular üzerinde görüşmüşler ve Suri-
ye'deki durumu, öncelikli olarak 

uluslararası teröre karşı ortak çabalar 
bağlamında ele almışlardır. 

x Kazakistan Savunma Bakanı Yar-
dımcısı Okas Saparov, Rusya ile ya-
pılan ikili anlaşmaların bir parçası 
olarak, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 
bu yıl Rusya'dan iki adet Su-30 çok 
amaçlı savaş uçağı ve iki adet Mi-17 
nakliye helikopteri satın alacağını 
bildirmiştir. Aynı zamanda Kazakis-
tan’ın, 2016 yılı sonuna kadar dört 
Rus Mi-35 helikopteri satın alınma-
sına ilişkin bir anlaşma imzalamayı 
planladığı belirtilmiştir. 

x Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova 
yakınlarındaki Patriot Tema Par-
kı’nda açılan İkinci Uluslararası Or-
du-2016 Askeri-Teknik Forumunda 
binden fazla şirketin 11,000'nin üze-
rinde silah ve askeri teçhizat örneği 
sergileyeceğini duyurmuştur.   

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Hangzhou’da düzenlenen G20 Zirve-
si’nde Rusya ve Suudi Arabistan, 
ham petrol üretiminin dondurulması 
konusunu olası önlemlerden biri ola-
rak değerlendirerek petrol piyasasını 
dengelemeye yönelik önlemlere iliş-
kin ortak bir bildiriye imza atmışlar-
dır. 

x BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye Bölge Başkanı Gordon Bir-
rell’e göre, şirket 2016 yılının ilk ya-
rısında Azerbaycan'a ücretsiz olarak 
1.31 milyar metreküp bağlı doğal gaz 
tedarik etmiştir. 

x Kaznex Invest Başkanı Borisbiy 
Zhangurazov, Kazakistan’ın 2016 yı-
lının ilk çeyreğinde 2.7 milyar dolar 
tutarında doğrudan yabancı yatırım 
(DYY) çektiğini bildirmiştir. Ayrıca 
DYY'ın toplam tutarının yıl sonuna 
kadar 10 milyar dolara ulaşmasının 
beklendiği belirtilmiştir. 

x Gazprom Kırgızistan LLC’ye göre, 
Kırgızistan nüfusu için metreküp ba-
şına doğal gaz tarifeleri bir miktar 
yükselerek Ağustos ayında 14.27 
som iken Eylül ayında 14.43 soma 
çıkmıştır. Aynı zamanda endüstri 
şirketleri, ticari kuruluşlar ve devlet 
bütçesince finanse edilen kuruluşlar 
için KDV ve satış vergisi dahil doğal 
gaz yakıt maliyetinin metreküp başı-
na 17.69 som olacağına dikkat çe-
kilmiştir. 

x Hangzhou'da düzenlenen G20 Zirve-
si'nde, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev ile Çinli mev-
kidaşı Xi Jinping, ikili işbirliği pers-
pektiflerini değerlendirmişlerdir. Ta-
raflar, Kazakistan toprakları üzerinde 
26 milyar dolarlık maliyetle 51 iş-

letmenin ortaklaşa inşası konusunda 
anlaşmışlardır. 

x Afganistan Ticaret ve Sanayi Oda-
sı'na göre, Çin'den hareket eden ilk 
kargo treni Kazakistan, Tacikistan ve 
Özbekistan'dan geçerek Hairtan şeh-
rine gelmiştir. Çin'i Afganistan'a 
bağlayan demiryolu güzergahının 
Pakistan'ın limanlarına bir alternatif 
olduğu kaydedilmiştir. Bu güzergah, 
malların taşınması için gerekli zaman 
maliyetini 60-90 günden 15 güne dü-
şürmeyi planlamaktadır. 

x Avrasya Kalkınma Bankası (EDB) 
ve Kırgızistan Halk Bankası, 5 mil-
yon dolar tutarında kredi anlaşması 
imzalamışlardır. Bu fonlar, EDB 
Mikrofinans Destek Programı kap-
samında, ülkenin finansal kuruluşla-
rına tahsis edilmiş kredi açılması yo-
luyla sağlanacaktır. 

x Rus Devlet Atom Enerjisi Şirketi 
Rosatom, Rusya ve İran’ın, İran’ın 
Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci 
aşamasının inşasını başlatmaya hazır 
olduklarını açıklamıştır. Buşehr-2 
Nükleer Santrali'nde son teknolojinin 
ve yeni bir güvenlik sisteminin kul-
lanılacağı belirtilmiştir.  

 

Toplum ve Kültür 
 

x Azerbaycan Parlamentosu, İdari 
Suçlar Kanunu’nda değişiklik yapıl-
masını kabul etmeyi planladıklarını 
açıklamıştır. Bu değişikliklere göre, 
Azerbaycan'da dini sloganların, bay-
rakların ve diğer dini sembollerin 
(kişi tarafından taşınan dini sembol-
ler hariç) halka açık alanlarda ve 
ibadethane dışındaki yerlerde ifşa 
edilmesi yasaklanacaktır.  

x Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne 
(NASA) göre, üç astronotu taşıyan 
Soyuz uzay aracı Kazakistan bozkır-
larına güvenli bir iniş yapmıştır. 
ABD Uzay Ajansı İstasyon Komuta-
nı Jeff Williams ile Rusya'nın Ros-
cosmos Ajansından uçuş mühendis-
leri Alexey Ovchinin ve Oleg Skri-
pochka, Uluslararası Uzay İstasyo-
nuna bağlı uzay gemisinde 172 gün-
dür devam eden görevlerini tamam-
lamışlardır. 

x Tacikistan, devletin bağımsızlığının 
25.yıldönümü nedeniyle askeri geçit 
töreni düzenlemiştir. Geçit töreni, 
16,000 subayın katılımıyla Duşan-
be'de gerçekleşmiştir. Cumhurbaşka-
nı İmamali Rahman’ın tebrik ko-
nuşmasının ardından Bağımsızlık 
Kutlamaları başlamıştır. Bu yılki ge-
çit töreninin Tacikistan'da düzenle-
nen en büyük geçit töreni olduğu be-
lirtilmiştir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 


