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KAZAKİSTAN'DA İŞGÜCÜ PİYASASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ	
Günümüzde yüksek nitelikli işgücü, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkın-
masında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun-
la birlikte, yüksek nitelikli işçilerin dünyadaki 
dağılımı dengesiz bir görünümdedir. Bu işçi-
lerin yaklaşık %70'i ABD, Birleşik Krallık, 
Kanada ve Avustralya gibi birkaç gelişmiş 
ülkede çalışmayı tercih etmektedirler. Bu ne-
denle birçok ülke, göç ile ilgili mevzuatlarını 
serbestleştirme yoluyla nitelikli yabancı işçile-
ri ülkelerine çekme yarışına girmiştir. 

Kazakistan, "100 Somut Adım" adlı planına 
uygun olarak nitelikli işçileri ülkeye çekmek 
amacıyla bürokratik işlemlerin basitleştirilme-
si sürecini başlatmıştır. İlgili yasanın taslak 
hazırlama süreci 4 Mayıs 2014 tarihinde Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev'in talimatıyla başlamıştır. 5 Kasım 2015 
tarihinde Senato, Ocak 2017'de yürürlüğe 
girecek olan "Göç ve İstihdamla İlgili Bazı 
Yasal Düzenlemelerde Değişiklik ve Ekleme 
Yapılmasına Dair Kanun"u onaylamışlardır. 

Yeni mevzuata göre, şirketlerde çalışan yerli 
işçilerin sayısıyla ilgili daha önceki düzenle-
meler değişmeyecektir. Buna göre, yerli işçi-
leri birinci (genel müdürler ve genel müdür 
yardımcıları) ve ikinci kategoride (üst düzey 
yöneticiler, profesyoneller) %70'i oranında 
istihdam edilecektir. Diğer yandan, yerli işçi-
lerin oranı üçüncü (nitelikli uzmanlar) ve dör-
düncü kategorilerde (nitelikli işçiler) %90 
olacaktır. Buna ek olarak, şirketler arası trans-
fer oranı (ana şirket ile bağlı kuruluşları 
arasında aktarma) içinde yerli işçiler en az 
%50 olmalıdır. 

Öte yandan, yeni kabul edilen göç yasasında 
çok sayıda değişiklik ve ekleme yapılacaktır. 
Örneğin, yeni değişikliklere göre, Avrasya 
Ekonomik Birliği vatandaşları yabancı işçiler 
değil yerli işçiler olarak değerlendirilecektir. 
Ayrıca, yabancı işçinin ayrılma durumunu 
sağlama alan ve çalışma izninin sonunda geri 
ödenmesi gereken teminat ödemesi 
kaldırılacaktır. Bunun yanısıra, çalışma izni 
başvurusu öncesinde yerel işgücü piyasasında 
araştırma yapılma şartı da kaldırılacaktır. 
Çalışma izni almak için harç türü yeni bir üc-
ret uygulanacak ve bu ücretin miktarı, başvu-
ran yabancı işçinin niteliğine ve çalışacağı 
sektöre göre değişecektir. Dolayısıyla, ya-
bancı işçilerin çalışma izni ücreti 154 dolar ile 
1,500 dolar arasında değişecektir. Ayrıca, 
yüksek nitelikli işçiler için en uzun çalışma 
izni süresi 3 yıldan 1 yıla düşürülürken 
çalışma izni en fazla 3 kez uzatılabilecektir 

(önceki mevzuatta uzatma sıklığı 2 kez olarak 
belirlenmişti). 

Kazakistan hükümeti, işe alma prosedürünün 
basitleştirilmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan 
sektörlerdeki iş olanakları hakkında işçi ve 
işveren arasında bilgi akışı sağlayan bir bilgi 
sistemi (portal) oluşturmayı planlamaktadır. 
Bu sistem, her bir sektörün ekonomik ihtiyacı 
yanısıra her bir sektörde çalışan yüksek nite-
likli yabancı işçilerin yeteneklerinin türleri 
hakkında bilgi verecektir. Bu yeni bilgi siste-
mi işverenlerin ve çalışanların, çeşitli sektör-
lerdeki iş gereksinimleri ve  bu sektörlerde 
çalışanların yetenekleri hakkında gerekli bilgi-
leri elde etmelerini sağlayacaktır. Şirket içi 
transfer konusunda ise Kazakistan'ın Dünya 
Ticaret Örgütü'ne (WTO) karşı yükümlülükle-
rine uygun olarak bazı iyileştirmeler 
yapılacaktır. Bu noktada belirtilmelidir ki; 
Kazakistan'ın WTO’ya katılım sürecinde As-
tana, yalnızca yöneticiler, idareciler, uzmanlar 
ve iş adamları gibi nitelikli işgücünün kurum 
içi aktarımı konusunda taahhütte bulunacak, 
buna karşılık niteliksiz yabancı işçilerin ülke-
ye girişiyle ilgili düzenlemeler Kazak makam-
larının takdirine bırakılacaktır. 

Ayrıca yeni değişiklikler, yabancı işçilerin 
istihdamına ilişkin bürokratik süreci basitleşti-
recek ve çalışma izninin alınmasıyla ilgili 
yetkili makamların 30-40 gün süren karar 
verme süresini 5 güne düşürecektir. Hükümet 
ayrıca kota dağıtım mekanizmalarında da de-
ğişiklik yapmaya karar vermiştir. 2015 yılında 
genel kota sistemi geçerli idi ve bu sistem 
ekonomik açıdan aktif 9 milyonluk nüfusun 
%0.7'sini kapsıyordu. Yeni düzenlemelerle, 
genel kota sistemi kaldırılacak ve yabancı 
işçiler için kota, her sektörün talebine göre 
oluşturulacaktır. Kota sistemindeki bu deği-
şikliklerle, yabancı işçi arzı ve talebi Kazakis-
tan ekonomisinin işgücü piyasası dinamikleri-
ne uygun olarak daha etkin bir şekilde belirle-
necektir. Ayrıca, çalışma izninin alınmasında 
ödenmesi gereken vergiler yerel bütçelere 
aktarılacaktır. 

Yeni değişikliklerin uygulanmasıyla birlikte 
Kazakistan'da çalışmak isteyen nitelikli ya-
bancı işçiler, aldıkları uyum eğitimi sertifika-
ları yoluyla ekonominin önde gelen sektörle-
rinde 3 ay içinde iş imkanı bulabileceklerdir. 
Yabancı işçilerin, bu sertifikaları almak için 
sahip oldukları nitelikleri tasdik eden ve bu 
amaçla tecrübe ve eğitimlerini değerlendiren 
bir puan sistemine tabi olmaları gerekmekte-
dir. Dolayısıyla, Kazakistan'da çalışmak iste-

yen yabancı işçiler, değerlendirme sürecine 
girebilir ve yeterlilik belgesini alabilirler. 

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca ülkedeki resmi işsiz-
lik oranının ortalama olarak sadece %5-5.4 
(2016 yılının ilk yarısında bu oran %5 idi) 
olduğu dikkate alındığında, göç yasasında 
serbestleşmeye yönelik yeni düzenlemelerin 
olumsuz etkilerinin en düşük seviyede kala-
cağı söylenebilir. Ayrıca, 2015 yılında kota 
sınırı 63.000 kişi olarak belirlenmişti. Ancak 
Hükümet, 1 Ekim 2015 tarihine kadar sadece 
35,813 yabancı işçiye çalışma izni sağlamıştır. 

Ayrıca, kota sistemi aracılığıyla çalışma izni-
ne başvuran yüksek nitelikli yabancı işçi 
sayısının niteliksiz yabancı işçi sayısıyla 
kıyaslandığında önemli derecede yüksek ol-
duğu belirtilmelidir. Örneğin, 2015 yılında 
kota sağlanan işgücünün %64'ünü yöneticiler, 
orta seviyedeki yöneticiler ve uzmanlar gibi 
yüksek nitelikli işgücü oluştururken geri kalan 
%36'sını nitelikli işgücü ve mevsimlik ya-
bancı işçiler oluşturmuştur. Şu anda (2015 yılı 
verileriyle) kota sisteminde 11,713 kişi ile 
Çinli işçiler en ön sırada yer almaktadırlar. 
Ayrıca, yabancı işçilerin geldikleri ilk 5 ülke 
içinde Türkiye (3,302), Özbekistan (3,012), 
Birleşik Krallık (1,490) ve Hindistan (1,274) 
yer almaktadır. Göçmen mevzuatındaki yeni 
değişiklikler, Kazakistan'a gelen yabancı işçi 
sayısının artmasına neden olabilir. Bununla 
birlikte büyük ölçüde, yukarıda adı geçen 5 
ülkenin mevzuattaki bu yeni değişikliklerden 
faydalanacağı görülmektedir. Özellikle Çin'in 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı girişimi kap-
samında bölgedeki uzun vadeli altyapı projesi 
göz önüne alındığında, Çinli işçiler büyük bir 
avantaja sahip olacaklardır. 

Sonuç olarak, göç ile ilgili mevcut değişiklik-
lerin, işe alım sürecini basitleştirme, bürokra-
siyi azaltma ve bilgi akışını arttırma yoluyla 
hem yatırımcılar ve yabancı işçiler hem de 
Kazakistan ekonomisi için faydalı olacağı 
belirtilebilir. Kazakistan'ın en son teknolojik 
gelişmelere ayak uydurması ve beşeri sermaye 
potansiyelini güçlendirmesi esastır. Bu amaçla 
Kazakistan’ın yenilikçi "Kazakistan Yapımı" 
ürünler üretmek için modern teknolojileri kul-
lanabilen uzmanlara ihtiyacı bulunmaktadır. 
Bu nedenle Kazakistan’ın emek piyasası, ye-
nilikçi ürünler üretebilen ve deneyimlerini 
yerel profesyonellerle paylaşarak bu profes-
yonelleri eğitebilen ve ekonominin her sektö-
ründe nitelikli yerli işçilerin istihdamını teşvik 
edebilen daha fazla sayıda nitelikli yabancı 
işgücüne sürekli olarak ihtiyaç duyacak gibi 
görünmektedir. 



	

• Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, Sooronbai Jeenbekov'u 
ülkenin Başbakanı olarak atamıştır. 
Parlamentonun 112 üyesinin yeni Baş-
bakan adayının lehine, 4 üyesinin ise 
aleyhine oy kullandığı belirtilmiştir. 

• Amerika Birleşik Devletleri’nde Cum-
huriyetçi Parti adayı Donald Trump, 
276 delege kazanarak ülkenin 45. 
Cumhurbaşkanı olmuştur. Trump’ın 
rakibi Demokrat Parti adayı Hillary 
Clinton ise 218 delegede kalmıştır. 

• İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette 
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve 
İsrail mevkidaşı Benjamin Netanyahu 
ticaret, ekonomi, yatırımlar ve iki ülke 
arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğini 
güçlendirme yolları dahil olmak üzere 
ikili ilişkileri ilgilendiren konular üze-
rinde görüşmüşlerdir. 

• Seul'e yaptığı resmi ziyarette Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev ve Güney Kore Cumhurbaşkanı 
Park Geun-hye, uluslararası gündem ve 
Kazakistan – Kore ilişkileri ile ilgili 
temel hususları değerlendirmişlerdir. 
Taraflar ayrıca, stratejik ortaklığı de-
rinleştirmeye yönelik Ortak Bildiriyi, 
Kazakistan'ın Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı ile Güney Kore’nin Ticaret, 
Sanayi ve Enerji Bakanlığı arasında 
Ortak Eylem Planını ve ulaşım 
alanında yatırım ve yenilikçi projeleri 
desteklemeye yönelik bir Mutabakat 
Anlaşmasını içeren bir dizi ikili anlaş-
ma imzalamışlardır. 

• Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette Öz-
bekistan Başbakan Yardımcısı Uğur-
bek Rozukulov ve Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhame-
dov, iki ülke arasında geniş çaplı diya-
loğun geliştirilmesi dahil olmak üzere 
ikili işbirliğinin temel konuları üzerin-
de görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

• Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette İtalya 
Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ve A-
zerbaycan mevkidaşı Elmar Mammad-
yarov, İtalya'da ‘Azerbaycan Malı’ 
markasının tanıtım yolları üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. Taraflar, ayrıca Dağlık 
Karabağ sorununun çözümüne yönelik 
değerlendirmeler üzerinde durmuş-
lardır. 

• Putrajaya'ya yaptığı resmi ziyarette 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov ve Malezya 
Başbakanı Mohd Najib Bin Tun Hacı 
Abdul Razak, iki hükümet arasında im-
zalanan ekonomik, bilimsel ve teknik 
işbirliği anlaşması üzerinde değişiklik 
yapma konusunda bir Protokol imza-
lamışlardır. Taraflar, iki ülke arasında-
ki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 

mevcut potansiyeli etkin bir şekilde 
kullanmaya hazır olduklarını belirtmiş-
lerdir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi SO-
CAR, Sangachal Deniz-Duvanni De-
niz-Khara-Zire açıklarında tamiratı ta-
mamlanmış bir kuyunun devreye so-
kulmasının ardından yıllık 3,280 tonun 
üzerinde petrol çıkarmayı planladık-
larını bildirmiştir. Ayrıca Ocak-Eylül 
2016 döneminde Azerbaycan'ın kara ve 
deniz petrol alanlarında 5.68 milyon 
ton petrol üretildiğine de dikkat çekil-
miştir. Bu rakam, 2015 yılının aynı dö-
neminde 6.21 milyon ton olmuştur. 

• Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) in-
şaatının %55'inin 2016 yılının sonuna 
kadar tamamlanmasının planlandığını 
açıklamıştır. 

• Rusya'nın devlet petrol şirketi Rosneft, 
Ocak-Eylül 2016 döneminde şirketin 
brüt borcunun yıldan yıla %2.5 oranın-
da azalarak 46.3 milyar dolara düştü-
ğünü bildirmiştir. Ayrıca şirketin 2016 
yılında 14.3 milyar dolar borç ödemesi 
yapmayı planladığı ve 2017, 2018 ve 
2019 yıllarında da sırasıyla 11.7 milyar 
dolar, 12.2 milyar dolar ve 1.9 milyar 
dolar borç ödemeyi planladığı belirtil-
miştir. 

• Uluslararası Enerji Ajansı, 2017 
yılında Rusya'nın petrol üretimine yö-
nelik öngörüsünü, önceki tahminlerle 
kıyaslandığında, 190,000 varile yük-
selttiğini ve petrol üretim seviyesinin 
günlük 11.1 milyon varilin üzerinde 
olacağını duyurmuştur. 

• Türkmenistan Petrol ve Doğalgaz 
Kompleksinden yapılan açıklamaya 
göre Rus şirketi Gazprom ve Türkme-
nistan'ın Türkmengaz Devlet Şirketi, 
iki ülke arasında barışın sağlanmasına 
yönelik çabalardaki ilerlemelere bağlı 
olarak, aralarındaki doğal gaz arzıyla 
ilgili tahkim anlaşmazlığını askıya al-
mışlardır. 2015 yılında Gazprom, Turk-
mengas’a karşı Stockholm tahkim 
mahkemesine dava açmış ve 2010-
2015 yılları arasında Türmenistan’dan 
sağladığı doğal gaz için Türkmenistan’ 
a ödediği 5 milyar doların kendisine 
geri ödenmesi talebinde bulunmuştu. 

• Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in Seul'e ziyareti çerçeve-
sinde gerçekleşen Kazakistan–Kore İş 
Konseyi toplantısında sağlık, bilişim 
teknolojileri, inşaat, finans, ticaret ve 
turizm alanlarında değeri 640 milyon 
doların üzerinde 20 anlaşma imza-
lanmıştır. Foruma Kazakistan’dan ve 

Güney Kore’den 350'nin üzerinde şir-
ket temsilcisi katılmıştır. 

• Özbekistan devlet enerji şirketi Özbe-
kenergo, ülkenin kuzeybatısında 255 
milyon dolar değerinde bir enerji nakil 
hattının inşasına başlandığını açıkla-
mıştır. Bu proje, Karakalpakistan ve 
Harezim bölgelerinde üç trafo merke-
zinin inşasını içermektedir. 

• Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Vekili 
Shavkat Mirziyaev, seçim öncesi yap-
tığı kampanya sırasında ülkede üç tane 
daha serbest ekonomik bölge oluştur-
mayı planladığını duyurmuştur. Bu ye-
ni serbest ekonomik bölgelerin, Urgut 
ve Gijdvan ilçelerinde ve Kokand şeh-
rinde kurulması beklenmektedir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı 
Kuandyk Bishimbayev, transferler ha-
riç kamu gelirlerinin 2017, 2018 ve 
2019 yıllarında sırasıyla 4.3 trilyon 
tenge (12.6 milyar dolar), 4.5 trilyon 
tenge (13.3 milyar dolar) ve 4.8 trilyon 
tengeye (14.2 milyar dolar) ulaşacağını 
açıklamıştır. Ayrıca Nurlu Yol prog-
ramının finansmanı için 441.6 milyar 
tengenin (1.28 milyar dolar) harcana-
cağı belirtilmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziya-
rette Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, nükleer silahlardan 
arındırılmış bir dünya kurmaya yönelik 
çabalarından ve bu alandaki değerli 
katkılarından ötürü Hiroşima Özel Ba-
rış Ödülüne layık görülmüştür. 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi SO-
CAR, Hazar Denizi'nde meydana gelen 
depremden kaynaklanan teknik sorun-
lar nedeniyle Güneşli petrol yatağın-
daki 10. Platformda görevli işçileri tah-
liye etmiştir. Zeminin bazı parçalarının 
kaynaktan ayrıldığı ve bu alandaki ta-
miratın devam ettiği kaydedilmiştir. 

• Özbekistan Devlet Havayolları Genel 
Müdürü Valeriy Tyan, 2017 yılının ilk 
yarısından itibaren Özbekistan ve Ta-
cikistan arasındaki uçuşların tekrar baş-
layacağını bildirmiştir. 

• Paris İklim Değişikliği Anlaşması, 
uluslararası hukuk çerçevesinde ele 
alınmaya başlamıştır. Dünyanın sera 
gazı emisyonlarının yalnızca 2/3'ünden 
fazlasını oluşturan 96 ülke, küresel 
ısınmayı 2 santigrat dereceye düşürme-
yi amaçlayan anlaşmayı resmen kabul 
etmiştir. 

• Kazakistan Parlamentosu, Baikonur’un 
statüsüyle ilgili olarak Kazakistan ve 
Rusya arasında 23 Aralık 1995 tarihin-
de yapılan Anlaşma’da değişiklik 
yapılmasına ilişkin Protokolü onayla-
mıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça �im�ek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 


