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ÖZET

Kırgız�stan, Orta Asya coğrafyasında yer alan, den�ze kıyısı bulunmayan Türk devletler�nden b�r�d�r. 
Sovyet Sosyal�st Cumhur�yetler B�rl�ğ� (SSCB)'n�n dağılmasından sonra 1991 yılında Kırgız�stan 
bağımsızlığını �lan etm�şt�r. Türk�ye �se Kırgız�stan'ının bağımsızlığını tanıyan �lk ülked�r. Türk�ye �le 
Kırgız�stan �ş b�rl�ğ� temeller� kültürel bağlara kadar uzanmakla b�rl�kte �k� ülke arasındak� t�car� 
�l�şk�ler özell�kle 1992 yılından başlayarak gel�şm�şt�r. Bu çalışma da 2010 yılından başlayarak 
günümüze kadar �k� ülken�n t�car� �l�şk�ler� �k�nc�l ver�ler ışığında amp�r�k olarak �ncelenm�şt�r. İk� ülke 
arası �thalat ve �hracatın gel�şt�r�leb�lmes� çabaları da değerlend�r�lmekted�r. Bununla b�rl�kte, özell�kle 
Türk �ş �nsanlarının Kırgız�stan'a yaptıkları doğrudan yatırımlar �ncelenerek yen� yatırım yapılab�lecek 
potans�yel� olan alanlar bel�rlenerek bu �l�şk�ler�n gel�ş�m�n� sağlayacak unsurlar tartışılmaktadır. 

ABSTRACT
EVALUATION OF TRADE RELATIONS 

Jel Sınıflaması: F30, H00, N70, O10, P33

BETWEEN TURKEY AND KIRGIZSTAN

Kirgizstan is a Turkic state that is found in the Middle Asia, and has no shores. After the dissolution of the 
Union of Soviet Socialist Republics (USSR), it has declared independence in 1991. Turkey is the first 
country to recognize their independence. While the cooperation between the two countries are based on 
cultural ties, the trade relations improved especially after 1992. This study examines the trade relations 
between these countries from 2010 until today, empirically in light of secondary data. Moreover, the 
efforts to improve import and export between these countries are evaluated in this study. Lastly, the areas 
that Turkish investors can directly invest are determined by analyzing the past, in order to improve the 
trade relations.
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Ülke, %72,6 Kırgız, %14,4 Özbek, %6,4 Rus, %6,6 Dungan, Ukraynalı, Tatar, 
Uygur g�b� etn�k gruplardan oluşan ve Orta Asya coğrafyasının merkez�nde yer alan 
Türk Cumhur�yetler�'nden b�r�d�r (MFA, 2018). Kırgız�stan ülken�n %93'lük 
bölümünün den�z sev�yes�nden 1500 metre yüksekte olması ülken�n % 90'lık 
bölümünün sarp dağlarla kaplı olması halkın çet�n �kl�m ve çevre koşullarıyla mücadele 
edeb�lme özell�ğ�n� gel�şt�rmes�ne olanak sağlamıştır. Zaten serbest p�yasa 
ekonom�s�ne geçmeden önce ülke �nsanının büyük b�r çoğunluğu hayvancılık ve 
tarımla uğraşmaktaydılar. Günümüze geld�ğ�m�zde �se sanay� sektöründe özel�kle de 
dış kaynaklı yatırımların artması �le b�rl�kte sanay� sektörü de canlanmaktadır. Pek çok 
gel�şen memleket ekonom�ler�n�n temel unsurlarını oluşturan küçük ve orta 
büyüklüktek� �şletmeler Kırgız�stan finansal s�stem�n�n �skelet�n� oluşturmaktadır. 

Çalışma �le Türk�ye ve Kırgız�stan arasında gerçekleşen t�caret�n ve yatırımların 
gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� planlamaların �ç�nde değerlend�r�lmes� gereken konular 
ortaya çıkarılmıştır. Y�ne bu çalışmada, Kırgız�stan ve Türk�ye arasında t�carette 
yaşanan veya yaşanması muhtemel problemler�n bertaraf ed�lmes� �ç�n gerekl� 
önlemler tartışılmıştır.

     2. Kırgız�stan

Ülkeler ekonom�ler�n� gen�şleteb�lmek �ç�n üret�mde fazlalıklarını dış memleketlere 
satmak �sterler. İhracat artışı ülke �ç� üret�m�n artmasını tet�kleyen unsurları �çer�s�nde 
barındırır. Bu durum sürdürüleb�l�r ekonom�k �ç�n öneml�d�r.

Tarım ve hayvancılığın gel�ş�m�ne olanak veren ülke toprakları doğal kaynaklar 
açısından da zeng�nd�r. Ülke sanay� ekonom�s�nde söz sah�b� olan alanlar madenc�l�k ve 
metalürj�d�r. Kırgız�stan doğal kaynaklarının başta altın olmak üzere kömür, mermer, 

Türk�ye Cumhur�yet�'n�n geçm�şten ber� b�r�kt�rerek get�rd�ğ�,  sosyal, s�yasal ve 
ekonom�k g�b� alanları da �ç�nde barındıran devlet deney�m� �le Kırgız�stan'ın gel�şerek 
dönüşme çalışmalarına katkıda bulunmakta. Türk�ye, her alanda olduğu g�b� finansal 
ve dış t�caret alanlarında da gel�şmekte olan Kırgız�stan'a destekler�n� sürdürmekted�r. 

    1.G�r�ş

Dünya artan finansal �l�şk�ler ve t�car� ortaklıklar ülkeler� b�rb�rler�ne daha da 
yakınlaştırmakta ve etk�leş�mde olmalarını gerekl� kılmaktadır. Ekonom�k bağlamda 
yakınlaşmalar da; k�m� zaman coğrafya etk�n rol oynarken bazen benzer ekonom�k 
gel�şm�şl�k düzeyler� k�m� zaman �se benzer kültür, d�l, tar�h özell�kler� öne 
çıkmaktadır. Kırgız�stan beş bağımsız Türk Cumhur�yetler�nden b�r olması �se Türk�ye 
�ç�n öneml� b�r t�car� ortak olarak değerlend�r�lmes�n�n ana unsurlarından b�r�d�r. 

Bu çalışmada, Kırgız�stan ve Türk�ye t�car� �l�şk�ler� 2010-2018 yılları arası ve 2019 
yılı �lk yarısını kapsayan dönemler�n değerlend�rmes� yapılmıştır. Çalışma ver�ler� 
Türk�ye İstat�st�k (TÜİK) başta olmak üzere, Kırgız Cumhur�yet� Ulusal İstat�st�k 
Kom�tes�, Dünya T�caret Örgütü (World Trade Organ�zat�on-WTO), uluslararası �ş 
gel�şt�rme �ç�n t�caret �stat�st�kler�n�n yayınlandığı Trade Map (ITC)'den sağlanmıştır. 
Bu kurumlardan sağlanan �k�nc�l ver�ler�n ışığında amp�r�k çalışma yapılarak �k� ülke 
arası t�caret �l�şk�ler� değerlend�r�lm�şt�r.
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Kırgız�stan 1991 yılı �le b�rl�kte bağımsızlığı kavuşmuş ve serbest ekonom� 
kurallarının kullanılma geçmes� sürec�nde sancılı dönemler� deney�mlemek zorunda 
kalmıştır. Sovyet B�rl�ğ�nden çıkmasının ardından tarım üret�m�n� artırmayı 
başarab�lm�şt�r. Oysa b�rl�ğ�n parçalanmasından sonra b�rl�kten ayrılan pek çok ülke 
bunu başaramamıştır.

2.1. Kırgız�stan Ekonom�k Parametreler�

Ülke sadece tarımda değ�l h�zmet, sanay�, ulaştırma, enerj� ve madenc�l�k 
alanlarında kend�n� gel�şt�rm�şt�r. Bulunduğu coğrafyada d�kkat çekmeye başlamıştır. 
1980 yıllardan başlayarak teknoloj�k gel�şmelerden uzak kalan ülke, bağımsızlığını 
kazandıktan sonra sanay�de kullanılan tes�sler�n âtıl kalması sonucunda sanay� 
kaynaklı üret�mde düşmeler olmuştur. Günümüzde �se sanay� payı ülke gel�r�n�n 
yaklaşık 2/4'üne yaklaşmıştır (Moment, 2019).

c�va, bakır, uranyum, mol�bden, gümüş, ant�muan yataklarının yanı sıra seram�k 
yapımında kullanılan çeş�tl� m�nerallere de yer almaktadır. 

1991 yılı �t�bar� �le serbest p�yasa kurallarına geçerken genel yoksulluk ve fonsal 
yeters�zl�kle mücadele etmek zorunda kalmıştır (Şkol�k, (2014)'den aktaran, 
Sag�nbaeva, 2016: 142). Bu zorluklar ülken�n finansal p�yasalarla �lg�l� yasal 
düzenlemeler yapılmasına ves�le olmuştur.

Kırgız�stan Orta Asya'nın en küçük ülkes� olup den�ze kıyısı olmadığı �ç�n öncel�kl� 
t�car� bağlantısı kara yoluyla olmaktadır. Ülke ekonom�s�nde, h�zmet sektörü %53.2'l�k 
payı �le �lk sırada yer alırken % 32.5 �le sanay� ve % 14.3 �le tarım sektörü yer 
almaktadır (Central As�an Geoportal, 2019). Ülken�n başlıca �hraç kalemler�, kıymetl� 
madenler ve tarım ürünler�d�r. Başlıca �thal ürünler� �se enerj�d�r. Kırgız�stan coğrafi 
konumu neden� �le gel�şmekte olan memleketlere yakınlığı �hracatta büyük potans�yele 
sah�p olmasına neden olmaktadır (Moment, 2019). Kırgız�stan'ın Ç�n'e olan yakınlığı 
bu ülkeden gelen yatırımlar açısından avantajlı olmakla b�rl�kte Ç�n'e t�caret açığı 
vermes�ne de neden olmaktadır.  

Kırgız�stan güney doğusunda yer alan Ç�n'e 858 km'l�k uzun b�r sınırının olması 
neden� �le Kırgız�stan Ç�n'den doğrudan sermaye yatırımı almaktadır.  Ayrıca ülken�n 
Kazak�stan ve Özbek�stan'a da sınırı bulunmaktadır.

Gel�şmes�ne devam eden Kırgız�stan, finansal p�yasalarını güçlend�rme g�r�ş�mler� 
ve ekonom�k reformları �le Orta Asya ülkeler� arasında d�kkat çeken b�r ülkeler 
arasında yer almaktadır.

F�nansal p�yasaları ve bankacılık s�stem�n� gel�şt�rmek �ç�n Kırgız�stan hükümet 
önlemler almaya devam etmekted�r. Bu önlemler arasında finansal aracılığın yayılması 
öneml� b�r yer tutmaktadır. Hal� hazırda ülke tamamıyla der�nlemes�ne gel�şm�ş b�r 
finansal s�steme sah�p değ�ld�r. Kırgız�stan Cumhur�yet� az gel�şm�ş ülke kategor�s�nde 
yer almaktadır (Sagınbaeva, 2016: 144-188). Böyle olmasına rağmen hızlı para 
dolaşımını teşv�k eden, ulusal ve uluslararası finansal p�yasalarda �st�krarlı çalışmakta 
olan etk�n bankacılık s�stem� mevcuttur (The Nat�onal Bank of The Kyrgyz Republ�c, 
2019: 18-26).
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Y�rm�nc� yüzyılın son çeyreğ�ne kadar Sovyetler B�rl�ğ� Merkez Bankası 
(Gosudarstvenny bankası SSSR) tüm b�rl�ğ�n tek bankasıydı. Rusya b�rl�ğ�n�n 
dağılmasından sonra bağımsızlığını alan Kırgız�stan 1991 yılında Kırgız�stan Ulusal 
Bankası'nı (ülke merkez bankası) kurmuştur. Ülke, bu dönemde b�r müddet para b�r�m� 
olarak Rus Rubles�'n� kullandı. Ancak ekonom�k �st�krarsızlıklar neden� �le Kırgız�stan 
10 Mayıs 1993 tar�h�nde �lk ser� Som (Kırgız�stan para b�r�m�) tedavüle sürmüştür. 
Kırgız�stan Ulusal Bankası'nın en başat amaçları �çer�s�nde fiyat �st�krarını sağlamak 
gelmekted�r. Ayrıca ulusal bankanın sorumluk alanlarında; ülkede �şlem yapan 
bankaların faal�yetler�n� düzenleme ve denet�m� vardır. Ülke para pol�t�kasını bel�rler. 
Ödeme s�stem�ne etk�nl�k get�recek tedb�rler� alır. Bunun yanı sıra, ulusal banka, 
bankacılık s�stem�nde kullanılan raporlama ve muhasebeleşt�rme s�stem�nden de 
sorumludur (Kırgız�stan Ulusal Bankası, 2019). Bankanın varlıkları �se aşağıda Tablo 
1'de ver�lmekted�r.

Kırgız�satan'ın finansal s�stem�n�n sorumluluğunun büyük bölümü bankalar 
almıştır. Bankalar yatırımcıların �ht�yaçları doğrultusunda yaptıkları finansal ürün 
çeş�tlend�rmeler� �se ülkede karşılığını bulmaktadır (Sa�nbaeya, 2016: 143-144).  
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Varlıklar   
Değerl� metaller 35 985 721 
Eldek� nak�t, bankalar ve d�ğer f�nansal kurumlar  80 243 021 
Ver�len kred�ler 8 671 756 
D�ğer kapsamlı gel�r yoluyla gerçeğe uygun değerde 
yatırımlar 

36 037 589 

İtfa ed�lm�ş mal�yettek� yatırımlar  190 246 
Bağlı ortaklık ve �şt�raklere yapılan yatırımlar  979 653 
Sab�t varlıklar 1 683 698 
Madd� olmayan varlıklar  117 715 
D�ğer varlıklar 4 469 283 
Toplam varlık 168 378 682 
    
Borçlar ve Özkaynak:   
Yükümlülükler:   
Banknotlar ve dolaşımdak� maden� paralar  92 672 079 
Bankalar ve d�ğer f�nansal kuruluşlar neden�yle  19 394 551 
Kırgız Cumhur�yet� Hükümet� Fonları  16 054 843 
Borçlanma senetler� �hraç ed�ld� 9 728 645 
Alınan kred�ler 160 569 
IMR'den alınan HBR borçları  dağıtım 8 194 492 
D�ğer borçlar 135 676 
Toplam borç 146 340 855 
    
Sermayes�:   
Sermaye paylaş 2 000 000 
Gerekl� rezervler 7 476 561 
Değerl� metaller�n ve döv�z değer�n�n yen�den 
değerlenmes� �ç�n rezerv 

11 643 987 

Gerçeğe uygun değer� �le tutulan yatırımlar �ç�n d�ğer 
kapsamlı gel�r üzer�nden yen�den değerleme karşılığı  

5 863 

Raporlama dönem� karı  911 416 
Toplam eş�tl�k 22 037 827 
Toplam borçlar ve Özkaynak 168 378 682 

 

TABLO 1: 04.30.2019 tar�hl� Kırgız Cumhur�yet�'n�n 
Ulusal Bankası FİNANSAL RAPORU (B�n Som)

Kaynak: Kırgız�stan Ulusal Bankası, 2019
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Bankalar, finansal s�stem vazgeç�lmez temel taşlarından b�r�d�r. Bankalar, finansal 
p�yasalarda etk�n rol oynarlar. Ülkeler�n, sürdürüle b�l�r kalkınmayı başarmaları �ç�n 
finansal kurumların başında gelen bankacılık model�nden ver�ml� şek�lde 

Kırgız�stan Menkul Kıymetler Borsası �se, üç kurumsal yapının b�rleş�m�nden 
oluşmaktadır. Bunlar Kırgız Menkul Kıymetler Borsası, Central As�an Stock Exchange 
ve Menkul Kıymetler T�caret S�stem�d�r. Borsa İstanbul (BİS) Kırgız Menkul 
Kıymetler Borsasının %24,51'ne sah�pt�r ve ortaklığını 2000 yılında almıştır (BİS, 
2016: 33). 21. Yüzyıl �le b�rl�kte KSE Bağımsız Devletler Topluluğu Uluslararası 
Borsalar B�rl�ğ�'ne üye oldu. 2008 yılında yaşanan küresel kr�z Kırgız Menkul 
Kıymetler Borsası'nda da etk�s�n� gösterm�şt�r. 2009 yılında KSE endeksler�n�n 
desteklenmes� amacı �le Alman ş�rket� Structured Solut�on AG �le anlaşma yapıldı. 
2010 yılında, Kırgız�stan'da, Menkul Kıymetler P�yasası Hakkında Kanun'un kabulü 
�le borsa faal�yetler� �le �lg�l� yetk�ler�n� artırmıştır. 2012 yılında borsada ev sert�fika 
�hracı g�b� farklı finansal araçlarda kullanılmaya başlanmıştır. 2012'den günümüze 
kadarda KSE borsası menkul kıymet alım satım hac�mler�n� gel�şt�recek çabalarına 
devam hız kazandırmıştır. 2019 yılı sonu ve 2020 yılları �ç�n borsanın hacm� 
gen�şlemeye devam edeceğ� tahm�l ed�lmekted�r. 28 Haz�ran 2019 tar�h� �t�bar� �le borsa 
hacm� 126,72 m�lyon Som'a ulaşmıştır (KSE, 2019).

Kırgız�stan p�yasalarını canlandırmak ve etk�nl�ğ�n� sağlamak amacı �le 1994 
yılında devlet kuruluşu bünyes�nde kar amacı gütmeyen b�r kuruluş olarak 
kurulmuştur. Kırgız Menkul Kıymetler Borsası; Anon�m Ş�rketler, t�car� bankalar, alım 
satım �şlemler�ne aracılık eden ş�rketler�n ortak çabaları �le kurulmuştur. Kırgız Menkul 
Kıymetler Borsası, Menkul Kıymetler P�yasası'ndak� mevcut durumu karakter�ze eden 
(Kyrgyz Stock Exchange) KSE-100 Endeks�n� kullanır. Endeks hesaplanmasında 
uluslararası standartlara uygun analog kullanmaktadır. 22 N�san 1996'da KSE, 
özelleşme programı başlatılmıştır. 14 Haz�ran 1996'da Osh şehr�nde KSE tems�lc�l�k 
açmıştır. 1997 yılında, KSE'de  180 günlük uygulanan programla b�rl�kte borsadak� 
ş�rket sayısı otuz yed�ye ulaşmış oldu. Ayrıca 1997 yılında Kırgız Menkul Kıymetler 
Borsası'nın �nternet sayfası olan  kullanmaya başlandı. 1998 yılında KSE'ye www.kse.kg
uluslararası muhaseben�n uygun şek�lde yürütülmes�, menkul kıymetler p�yasasının 
profesyonel katılımcılarının et�k kurallarına uygunluğu, sermaye yeterl�l�ğ�, ödeme 
denges�, yeterl�l�k yönet�m� uzmanları g�b� üyeler�n gereks�n�mler�n� �çeren programa 
dâh�l olmuştur. 1998 yılına gel�nd�ğ�nde borsanın %58'� �nşaat firmaları, %16 finansal 
kuruluşlar ve h�zmet sektöründe çalışan ş�rketler, ger� kalanı �se d�ğer sektör ş�rketler�n� 
kapsamıştır. Borsada �şlem gören ş�rketler sırasıyla B�şkek, Chu�, Osh ve Celal Abad 
şeh�rler�nde faal�yetler�n� sürdürmekted�rler. 1999 ve 2000 yıllarında borsa �le �lg�l� 
düzenlemeler devam etm�şt�r. Bu düzenlemeler�n �çer�s�nde KKE-100 de �şlem 
göreb�lmek �ç�n yen� ş�rket g�r�şler�ne bel�rl� koşullar get�ren yönetmel�k tasarlanmıştır 
(KSE, 2019). 

2.1.1. Kırgız�stan Menkul Kıymetler Borsası Kırgız Borsa (KSE)

2.1.2. Kırgız�stan'da Bankacılık 
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yararlanmaları gerekmekted�r. 
Kırgız�stan'da; A�yl Bank 33 şubes�, Baka� Bank 9 şube, Bank of As�a 9 şube, 

Cap�tal Bank 5 şube, Commerc�al bank Kyrgyzstan 36 şube, DKIB 14 şube, Dos-
Kredobank 9 şube, EcoIslam�c Bank 9 şube, Euras�an Sav�ngs Bank 3 şube, F�nance 
Cred�t Bank 6 şube, Kyrgyzkommertsbank 3 şube, Kyrgyz Investment and Cred�t Bank 
17 şube, Ros�nbank 13 şube, RSK Bank 51 şube ve Tolubay Bank h�zmet vermekted�r. 
Kırgız�stan'da �şlem yapan yabancı bankalar �se; İsv�çre kökenl�, Ba�-Tushum Bank ve 
Kyrgyz-Sw�ss Bank'dır. Pak�stan kökenl� Nat�onal Bank of Pak�stan, Kazak�stan 
kökenl� BTA Bank, Opt�ma Bank ve Halyk Bank Kyrgyzstan'dır. Ç�n kökenl�, Chang 
An Bank, ABD kökenl� F�nca Bank ve Kompan�on Bank, B�rleşm�ş M�letler 
Topluluğundan Representat�ve office of Interstate Bank �n the Kyrgyz Republ�c ve 
ayrıca Rusya'dan RK Amanbank h�zmet vermekted�r. Geçm�şte Türk kökenl� Ak Bank 
ülkede h�zmet ver�rken günümüzde h�çb�r Türk bankasının Kırgız�stan'da şubes� 
bulunmamaktadır (Revolvy, 2019).

2019 yılı �t�bar� �le Kırgız�stan'da 25 t�car� banka finans sektöründe �şlem 
görmekted�r. Bu bankaların on sek�z� yabancı sermayel�d�r. Ancak 2017 yılı �le 
kıyaslandığında Yabancı sermayel� banka payı 2,5 puan azalarak yüzde 47,3 oranına 
ger�lem�şt�r. Y�ne b�r öncek� yıla göre bankaların kred� verme oranları yüzde 2,9 puan 
yükselm�şt�r (The Nat�onal Bank of the Kyrgyz Republ�c, 2019: 30). Aşağıda Grafik 
1'de Kırgız�stan'da bankaların kred� portföyü ve varlıkları görüleb�lmekted�r.

 
Graf�k 1: Kırgız�stan’da Bankaların Kred� Portföyü ve Mevcutları (M�lyar Som) 

 

Kırgız�stan 2018-2019 dönem� �çer�s�nde Gayr� Safi Yurt İç� Hasılatı (GSYİH) 
�ncelend�ğ�nde; %11,6'lık kısmını tarım ve hayvancılık almaktadır. 16.8'� sanay�, 

Kırgız�stan'da 2018 sonu �t�bar�yle, 664 bankacılık dışı finansal kred� kuruluş 
faal�yette bulunmaktadır. Bu kuruluşlar arasında m�kro finansman kuruluşları, kred� 
b�rl�kler�, döv�z büroları, s�gorta ş�rketler� g�b� kuruluşlar s�stem �çer�s�nde �şlevler�n� 
sürdürmekted�rler. Y�ne bu bankacılık dışında faal�yete bulunan finansal kurumların 
varlıklarının toplamı 20,1 m�lyar Kırgız Som'u dur.

2.1.3. Kırgız�stan'da Faal�yette Bulunan F�nansal Kurumlar

2.1.4. Kırgız�stan'da Faal�yet Gösteren Sektörler 
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Tarım ve hayvancılık sektörü: Ülke dağlık olduğu �ç�n hayvancılık tarım 
sektöründen daha gel�şm�şt�r. Kırgız�stan'da tarım üret�m�n�n, %40'ını özel sektör 
�şletmeler�, %5'�n� kamu �şletmeler� ve %55'� b�reysel olarak hane halkınca 
yapılmaktadır. D�ğer sektörler g�b� tarım sektörü de finansman sorunu yaşamaktadır. 
Ülke bankacılık sektörün finansman �ht�yacını karşılayamamaktadır. Tüm bu 
sıkıntılara rağmen ülken�n en öneml� �hraç ürünler� arasında canlı hayvan, cev�z, meyve 
ve sebze gelmekted�r (DEİK, 2018: 4).

%8,8'� �nşaat, %28,6'sı h�zmet sektörü, %13,1 verg� gel�rler� ve %18,2 toptan ve 
perakende satışlar ekonom�k faal�yetler� oluşturmuştur. 

2.1.5. Doğrudan Yatırımlar

Tablo 2'de Kırgız�stan'a doğrudan en büyük yatırım yapan ülkeler, komşu ülkeler� ve 
Türk Cumhur�yetler�nden seç�len ülkelerle b�r karma hazırlanmıştır. Kırgız�stan'a 2000 
yılından başlayarak çeş�tl� dönemlerde doğrudan yatırım yapan 98 ülke bulunmaktadır. 

Madenc�l�k sektörü; Kırgız�stan özel�kle altın madenler� açısından zeng�n olmakla 
b�rl�kte kömür ve uranyum madenler� de bulunmaktadır. Altın maden� üret�m� sanay�de 
%40'lık b�r pay almaktadır. Kömür madenc�l�ğ�nde �se ülke problemler yaşamaktadır. 
Bu alanda yatırımların yeters�z kalması ve çıkarılan kömürün loj�st�ğ�n�n 
sağlanmasında sıkıntılar bulunmaktadır. Örneğ�n; Kara-Keçe kömür yatağından çıkan 
kömürün taşınab�lmes� �ç�n 60 km'l�k dem�ryolu gerekmekted�r (DEİK, 2018: 5).

İnşaat sektörü; ülke yen�leşme ve gel�şmeye devam ederken �nşaat sektöründe her 
geçen yıl gel�ş�meler devam etmekted�r.  2018 yılında �nşaat sektöründe toplam brüt 
üret�m hacm�ndek� artış b�r öncek� yıla göre 0,7 puandır (The Nat�onal Bank of the 
Kyrgyz Republ�c, 2019: 11). 

Coğrafi ve ekonom�k yakınlık neden� �le Ç�n Kırgız�stan'a en büyük doğrudan 
yatırım yaparken Türk�ye coğrafi olarak uzak olmasına rağmen ülkeye en çok yatırım 
yapan ülkeler�n başında yer almaktadır.

H�zmet sektörü; GSYİH'da en büyük payı alan sektör h�zmet sektörüdür. 2018 yılı 
�t�bar� �le 28,6 sev�yes�nded�r. Enerj� sektörü; M�ktarı kısıtlıda olsa Kırgız�stan petrol ve 
doğal gaz ve kömür rezervler�ne sah�pt�r. Bu rezervler ülke �ç� �ht�yacın %12'l�k kısmını 
karşıladığı �ç�n %88'l�k enerj� açığı �thalatla karşılanmaktadır. Kırgız�standa 
h�droelektr�k santraller� ülke elektr�k �ht�yacını karşılamaktadır (DEİK, 2018: 5).

Sanay� sektörü; 2018 yılı �t�bar�yle Kırgız�stan GSYİH'da k� payı %18,6 olmuştur. 
B�r öncek� yıla göre sanay� sektörü %5,5 büyümüştür. Bu artışa neden olan sadece altın 
maden� �şletmec�l�ğ�nden gelmem�ş aks�ne d�ğer fiz�k� üret�m alanlarından büyüme 
gelm�şt�r. Bu üret�me katkısı olan ürünler arasında; temel metaller ve b�tm�ş metal 
eşyaların �malatı, gıda ürünler� ve tütün üret�m�, rafine ed�lm�ş last�k ve plast�k 
eşyaların, d�ğer metal�k olmayan ürünler�n �malatı, petrol ürünler�, tekst�l üret�m�, 
g�y�m eşyası ve ayakkabı üret�m�, der� ve d�ğer der� ürünler�, madenc�l�k ve taş 
ocakçılığının yanı sıra enerj�, gaz, buhar ve kl�ma tedar�k� yer almaktadır (The Nat�onal 
Bank of the Kyrgyz Republ�c, 2019: 9).
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Bu ülkeler�n heps�n� b�rden tablo 2'de yer almasına gerek görülmem�şt�r. Kırgız�stan'a 
Doğrudan Yatırım Yapan Seç�l� Ülkeler Tablo 2'de ver�lm�şt�r.     

Tablo 2: Kırgız�stan’a Doğrudan Yatırım Yapan Seç�l� Ülkeler        (B�n ABD $)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İng�ltere 73.725,3 51.362,1 70.653,1 81.707,5 53.386,9 189.508,8 722,6 

Türk�ye 8.109,4 5.380,3 22.347,1 23.763,7 29.210,6 111.112,3 33.235,6 

Almanya 11.957,8 42.732,7 32.642,9 6.542,4 18.222,3 6.957,9 715,9 

USA 11.861,1 12.104,8 5.527,0 8.243,9 14.899,1 12.034,1 3.190,0 

Kıbrıs 2.330,8 425,0 1.297,9 34.543,9 31.652,4 27.989,2 15.767,1 

Ç�n 70.752,1 149.602,2 141.171,6 468.336,6 221.646,2 474.412,2 301.303,1 

İsv�çre 101,8 26.397,6 21.243,1 17.596,2 3.707,3 5.280,8 3.560,8 

Azerbaycan  - - 124,9 17,1 - - - 

Kazak�stan 41.319,9 24.094,3 34.083,1 52.313,7 30.533,5 20.796,3 23.109,2 

Özbek�stan 40,0 - 25,3 89,8 26,8 74,9 16,5 

Türkmen�stan - - - - - - - 

Afgan�stan 43,1 1,1 99,2 294,8 508,6 334,6 690,8 

 Kaynak: Internat�onal Trade Centre, 2018.

Tablo 2'de görüleceğ� g�b� Kırgız�stan'a en büyük doğrudan yatırımı Türk�ye, Ç�n ve 
Kazak�stan yapmıştır. Kırgız�stan'ın coğrafi konumu, ülken�n dış t�caret�ne uluslararası 
�l�şk�ler�ne yansımaktadır. Bu bağlamda Rusya, Ç�n ve Afgan�stan'a yönel�k bel�rlenen 
dış t�caret �l�şk�ler� öneml�d�r. 

Kırgız�stan, maden arama ve madenc�l�k sektörler�nde en çok yabancı yatırım 
çekmekted�r (Pashal�eva ve Kahr�man, 2016: 183).  Kırgız�stan, Orta Asya'dak� komşu 
ülkelere nazaran yabancı yatırımlarda caz�be merkez� olmaya devam etmekted�r. 
Bunun başlıca sebeb� serbest p�yasa koşullarını tam olarak uygulamasıdır (Aslund, 
2004). Ayrıca, Kırgız�stan Cumhur�yet�, hükümet�ne bağlı Yatırım Destek ve Koruma 
Da�res�ne sah�pt�r. Kırgız�stan Cumhur�yet�'ndek� �ç ve dıştan gelen yatırımları teşv�k 
etmek �ç�n kamu ve özel ortaklıkları da dâh�l olmak üzere, devlet kurumları, yerel 
beled�yeler, t�car� kurum ve kuruluşlar �le devlet dışı aktörlerle uyumlu çalışmasını 
Yatırım Destek ve Koruma Da�res� sağlar. Ek olarak bu da�re yatırımcılara kayıt 
sürec�nde rehberl�k eder ve destek programları h�zmet� de sunar.  Ver�len h�zmetler �le 
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Kırgız�stan 1993 yılında Amer�ka B�rleş�k Devletler� (ABD) �le yatırımın karşılıklı 
olarak korunmasını teşv�k eden �k�l� yatırım anlaşması �mzaladılar. Bu anlaşma hal� 
hazırda yürürlükted�r. 15 N�san 1994 tar�h�nde Kırgız�stan; Azerbaycan, Ermen�stan, 
Belarus, Kazak�stan, Kırgız Cumhur�yet�, Moldova, Rusya, Tac�k�stan, Türkmen�stan, 
Ukrayna ve Özbek�stan'ı �ç�ne alan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) serbest t�caret 
bölges� anlaşması da �mzalamıştır. Bu anlaşmanın hükümler�ne göre BDT sert�fikası 
taşıyor �se (alkol ve elektron�k c�hazlar har�ç) malların �thalatında, Kırgız�stan 
Cumhur�yet� hükümet�nce herhang� b�r gümrük veya katma değer verg�s� uygulamaz. 
2004 yılında Kırgız�stan Cumhur�yet� ABD �le Kazak�stan, Tac�k�stan, Türkmen�stan 
ve Özbek�stan �le b�rl�kte T�caret ve Yatırım Çerçeves� Anlaşması �mzaladı. Bu anlaşma 
kapsamında; ABD ve Orta Asya ülkeler� arasında t�caret yatırımı artırmanın yanı sıra 
Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler�n (KOBİ) de gel�ş�m�ne katkıda bulunacak 
maddeler�n yer aldı. 2015 yılında Kırgız�stan, Avrasya Ekonom�k B�rl�ğ�'ne katıldı. 
Ancak, verg�ler, tar�feler, teft�şler ve standartlar dah�l olmak üzere tekn�k 
düzenlemeler�n çoğu, yıllar boyunca tam olarak uygulanamamıştır (Export, 2019).

dış yatırıma elver�şl� b�r ortam yaratmak amaçlanmaktadır. Da�ren�n �şlevler�nden b�r 
d�ğer� �se uluslararası bağış kuruluşları �le koord�ne olmaktadır (US. Department of 
State, 2019).

Ülkeye g�ren doğrudan yabancı yatırımların yıllara göre ABD doları para b�r�m� 
c�ns�nden toplamı Grafik 2'de ver�lm�şt�r.

Graf�k 2: Kırgız�stan’a Yapılan Doğrudan Yabancı Sermayel� Yatırımlar                                    
(ABD Doları m�lyon)  

 

 Kaynak: Ce�cdata, 2019.

Kırgız�stan gel�şmekte olan ve �thalata bağımlılığı yüksek olan b�r ülked�r. Bunun 

2.2. Kırgız�stan Dış T�caret�
Kırgız�stan; 8 Aralık 1991 tar�h�nde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında 

anlaşma �le kurulan devletler topluluğunun b�r üyes�d�r. Ülke bağımsızlık sonrasında 
dış t�caret�n�n büyük b�r kısmını Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeler� arasında 
yaparken dış t�carette topluluğa bağımlık serbestleşmen�n der�nleşmeye başlaması �le 
tüm dünyaya açılmıştır.
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nedenler�nden b�re Ç�n'e sınır komşusu olması ve ülken�n den�z bağlantısının 
olmamasıdır. Tüm bu olumsuz etk�lere rağmen ülke 1997 yılından �t�baren özell�kle 
altın �hracatı �le dünya pazarlarında yer ed�nm�şt�r. Üstel�k 1988 yılında Dünya T�caret 
Örgütü üyes� olmuştur. Ayrıca bu üyel�ğ� Orta Asya ülkeler� arasında �lk olmuştur. Ülke 
Avrasya Ekonom�k Topluluğunun da üyes�d�r (KTO, 2018: 5). Kırgız�stan �thalat 
�hracat denges� �se Tabla 3'de ver�lm�şt�r.

Aşağıda Tablo 3'da Kırgız�stan'ın yıllara göre toplam dış t�caret� görüleb�lmekted�r.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
İhracat 1.978 1.683 1.773 1.884 1.441 1.423 1.757 1,690 

İthalat 4.260 5.373 5.983 5.735 4.068 3.844 4.487 4,829 

Hac�m 6.238 7.056 7.756 7.619 5.509 5.267 6.244 6.519 

Denge -2.282 -3.690 -4.210 -3.851 -2.627 -2.421  -
2.730 

-3.139 

 

Tablo 3: 2011-2018 Yıları Arası Kırgız�stan Dış T�caret�

Kaynak: Trade Map, 2019.

Kırgız�stan 2018 yılı �t�bar� �le yaptığı �hracatın toplamı tablo 3'de de görüleb�leceğ� 
g�b� 1.69 m�lyar ABD Doları ($) olarak gerçekleşm�şt�r. Bu �hracatın en büyük bölümü 
B�rleş�k Krallığa yapılmış olup toplam �hracatın %39'una denk gelmekted�r. 
Kırgız�stan Cumhur�yet'� bu �hracattan 669 m�lyon ABD Doları get�r� elde etm�şt�r. 
Ayrıca aynı dönemde ülken�n yaptığı toplam t�caret; Rusya'ya toplam �hracatın % 16,1 
k� bu oran 272 m�lyon ABD Dolar,  Kazak�stan 220 m�lyon dolarlık (% 13),  
Özbek�stan'a % 9.37'l�k �hracat payı �le (158 m�lyon),  Türk�ye'ye % 6.15 �hracat payı 
�le (104 m�lyon) ve Ç�n'e % 3,62 (61 m�lyon), Tac�k�stan'a % 2,78 payla (47 m�lyon), 
L�tvanya'ya % 2,73'lık �hraç payı �le (46 m�lyon),  Belç�ka'ya % 0.833'lük payla (14 
m�lyon), İran'a % 0.821 payla (13.8 m�lyon) dolarlık mal satmıştır (Trade Map, 2019). 
Ülke �hracatının büyük b�r kısmını komşu ülkeler�ne yapmakta olduğu yüzdel�k 
ver�lerden de görülmekted�r. 

· İhracatın %5,01 oluşturan ve 2018 yılında ülkeye 84 m�lyon ABD Doları g�rd� 
sağlayan petrol yağları ve b�tümlü m�nerallerden elde ed�len yağlar.

· İhracatın %39'luk payını alan Altın (plat�n �le kaplanmış altın dah�l) �şlenmem�ş veya 
yarı mamul formlarda veya toz formunda. Bu �hracın bedel� 664 m�lyon ABD 
Dolarıdır.

Kırgız�stan Cumhur�yet�nden 2018 yılının yapılan �hracata konu olan �lk sıralarda 
yer alan ürünler şöyled�r (Kyrgyz Export, 2019):

· İhracatın %7,36'l�k payını değerl� metal cevherler� ve konsantreler� oluştururken 
ülkeye get�rd�ğ� döv�z 124 m�lyon ABD Dolarıdır.
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·İhracatın %1,73 oluşturan ve ülkeye 29 m�lyon ABD Doları g�rd� sağlayan, tabaka 
hal�nde cam ve yüzey� c�lalanmış cam.

·%1,66 �hracat payı �le motorlu kara taşıtları parça ve aksesuarları ülkeye 28 m�lyon 
ABD Doları g�rd� sağlamaktadır.  

Yukarıda Tablo 3'da �zleneb�leceğ� g�b� Kırgız�stan'ın yaptığı toplam �thalatın 
değer�  2018'de 4,82 m�lyar ABD Dolara ulaşmıştır.  2018 rakamları 
değerlend�r�ld�ğ�nde Kırgız�stan 2017 yılına göre �thalatını %7,62 arttırmıştır. 2018 
yılındak� %7,62 �thalat artışı bedel�, 342 m�lyon ABD Doları'dır.

Kırgız�stan Cumhur�yet� 2018 yılı �thalat yaptığı ülkeler; 1,94 m�lyar ABD Doları 
ve %40 pay �thalat payı �le Ç�n �lk sırada yer almaktadır. Ç�n'�n Kırgız�stan'a komşu 
olması da en büyük t�car� ortak olma avantajını sağlamaktadır. %9,74 pay �le 
Kazak�stan t�car� partner olarak �k�nc� sırada yer alırken bu ülkeden 470 m�lyon ABD 
Dolarlık �thalat yapılmıştır. Türk�ye �le sınırı olmaması ve aradak� coğrafi uzaklığa 
rağmen Türk�ye'den yaptıkları �thalat toplam %6 pay �le 290 m�lyon ABD Dolar'dır. 
%3,68'l�k �thalat payıyla y�ne Kırgız�stan'ın sınır komşusu olan Özbek�stan �le 177 
m�lyon ABD Dolarlık b�r �şlem hacm� gerçekleşm�şt�r. ABD'ler� �se %2,65'lük b�r paya 
sah�p olup 2018 yılında �thal �şlem hacm� 128 m�lyon ABD Dolardır. %1,54'lük payı 
Almanya 74 m�lyon ABD Doları �le gerçekleşt�r�rken Japonya 48 m�lyon ABD Dolar, 
L�tvanya 35 m�lyon ABD Dolar ve H�nd�stan 31 m�lyon ABD Dolarlık pazara sah�p 
olmuştur (ITC, 2019). Ülke �hracatının büyük b�r kısmını komşu ülkeler�ne yapmakta 
olduğu yüzdel�k ver�lerden de görülmekted�r.

Kırgız�stan Cumhur�yet�'ne 2018 yılında yaptığı �thalatın ana emt�a gruplarını 
şöyled�r (Trade Map, 2019):

· İthal ed�len malların %12,8'�ne kısmını oluşturan ve 621 m�lyon ABD Dolarına 
karşılık gelen; M�neral yakıtlar, m�neral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
ed�len ürünler

· İthalatın %9,64 payına denk gelen 465 m�lyon ABD Dolarlık kısmını oluşturan 
nükleer reaktörler, kazanlar, mak�nalar, mekan�k c�hazlar, aletler ve bunların 
parçalarından oluşur

·İhracatın %3,25 oluşturan tarım ürünler�nden kuru baklag�ller ülke ekonom�s�ne 54 
m�lyon ABD Doları kazandırmıştır.

· İthalatın, %6 payına karşılık gelen 289 m�lyon ABD Dolarlık kapas�te �le elektr�kl� 
mak�ne ve ek�pman, bunların parçaları; ses kayıt c�hazları ve çoğaltıcılar, telev�zyon 
görüntüsü ve ses kayıt c�hazları, çoğaltıcılar ve bu tür elektron�k eşyaların parçaları 
ve aksesuarları

· %7,69 payı 371 m�lyon ABD Doları ayakkabı, spor ve g�y�m eşyaları 
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· İthalatın %3,67'lığına karşılık gelen ve değer� 177 m�lyon ABD Doları olan sun� ve 
sentet�k elyaf

Kırgız�stan'ın bağımsızlığını tanıyan �lk ülke Türk�'yed�r. 1992 yılından başlayarak 
�k� ülke arasında sadece d�plomat�k yakınlaşma değ�l aynı zamanda �ş dünyası 
alanlarında yakınlaşma hızlanmış ve der�nleşm�şt�r. 

· %3,24 oranı ve 156 m�lyon ABD Dolarlık �thalat payı �le eczacılık ürünler�

· %4,86'lük �thalat payı olan ve 235 m�lyon ABD Dolarına karşılık gelen Örme veya tığ 
�ş� g�y�m eşyası ve aksesuarı

Ayrıca 2019 Haz�ran ayı t�caret denges� ver�ler�ne göre yıllın �lk yarısında ülke-
284,8 m�lyon ABD Dolarlık dış t�caret bozulması yaşamıştır (Trad�ng Econom�cs, 
2019). Tablo 3'de görüleceğ� g�b� ülke sürekl� dış açık vermekted�r. Bunun en öneml� 
nedenler�nden b�r�s� enerj� �ht�yacını �thalattan sağlanmasıdır. Y�ne de bu durum b�r 
problem� yansıtmaktadır. Dış t�caret denges�n� sıfıra yaklaştıracak önlemler�n 
alınab�lmes� öneml�d�r.

· İthalatın %3,72'nü oluşturan ve 179 m�lyon ABD Dolarlık değer� olan dem�r ve çel�k

· %3,2 payı ve 154 m�lyon ABD Dolarlık değer� �le dem�ryolu veya tramvay vagonları 
dışındak� araçlar ve bunların aksam ve parçalarından oluşmaktadır.

3. Kırgız�stan Türk�ye Ekonom�k İl�şk�ler�

Türk�ye �le Kırgız�stan arasında günümüze kadar y�rm� �k� adet düzenlenm�ş 
anlaşma ve protokol mevcuttur. T�caret� ve ekonom�y� gel�şt�rmey� amaçlayan bu 
anlaşmalar �k� ülke arasındak� dış t�caret�n temeller�n� oluştururlar. İk� ülke arasında �lk 
�mzalanan t�car� anlaşmalar; 23 Aralık 1991 tar�h�nde �mzalanan Ekonom�k ve T�car� 

· %3,42'lük �thalat oranı ve 165 m�lyon ABD Dolarlık pazar payı olan plast�kler ve 
bunlardan elde ed�len ürünler

Ülken�n dış t�caret ver�ler� �ncelend�ğ�nde, �thalatının büyük kısmını enerj� 
�ht�yacını karşılamaya yönel�k olduğu görülmekted�r. Yurt dışından aldıkları malların 
Amer�kan doları c�ns�nden büyüklükler�ne göre sıralanışı şöyled�r; petrol ürünler�, 
ayakkabı, kumaş, tıbb� �laçlar, hel�kopter, uçak, uzay araçları, �let�ş�m donanım ve 
c�hazları, tomruk, buğday, tütün ve tütün ürünler�, araba parçaları, buğday, şeker, 
madenc�l�kte kullanılan mak�nalar, ç�kolata, g�y�m ve çanta g�b� aksesuarlar. 
Kırgız�stan'ın �hracatını da y�ne dolar c�ns�nden büyükten başlayarak sıraladığımızda 
Kıymetl� metaller (altın), pamuk, baklag�ller, konserve sebzeler, hayvan sakatatı, 
kurşun, alüm�nyum, kabuklu meyveler, hayvan post ve der�ler� ve özell�kle kaju fıstığı 
g�b� kuruyem�şlerd�r. 
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İşb�rl�ğ�ne Da�r Anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın ardından. 28 N�san 1992 yılında 
“Yatırımların Karşılıklı Teşv�k� ve Korunması Anlaşması”, “Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Anlaşması”, Hava H�zmetler� Hakkında Protokol ve (Ex�mbank Çerçeve 
Anlaşması) �mzalanmıştır. 29 N�san 1992 tar�h�nde �se; Türk Ex�mbank'ın Kırgız�stan 
�le İş b�rl�ğ� Hakkında Mutabakat Muhtırası ve Küçük ve Orta Ölçekl� Sanay�� 
Gel�şt�rme Alanında Tekn�k İş b�rl�ğ� Protokolü �mzalanmıştır. Ayrıca 2 Aralık 1992 
Haberleşme Alanında İş b�rl�ğ� Protokollüde �mzalanmıştır. 24 Ek�m, 1997'de T�caret 
ve Ekonom�k İş b�rl�ğ� Anlaşması, 2 Temmuz 1999 tar�h�nde Gel�r Üzer�nden Alınan 
Verg�lerde Ç�fte Verg�lend�rmey� Önleme ve Verg� Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması yürürlüğe g�rm�şt�r. 1995, 1997, 2001, 2003, 2006, 2008, 2012,2013 ve 
2014 yıllarında sırasıyla I., II., III., IV., V., VI, VII. ve VIII. Karma Ekonom�k 
Kom�syonu (KEK) gerçekleşt�rm�şt�r. Y�ne �k� ülke arasında dönem protokoller� 
�mzalanmıştır. 14 Mayıs 2003 ve 31 Ek�m 2008 tar�hler�nde �k� ülke “Uzun Vadel� 
T�car� ve Ekonom�k İş b�rl�ğ� Programı İcra Planı” da yapmışlardır (Ekonom� 
Bakanlığı, 2018). 

Tablo 2'de de görüleb�leceğ� g�b� Türk�ye ülkeye doğrudan yatırım yapan 
ülkeler�n Ç�n'den sonra �k�nc� sırayı almaktadır. Türk �ş �nsanları her yıl artarak yatırım 
yapmaya devam etmekted�r. 2015 yılı Türk �ş �nsanlarının Amer�kan Doları bazında en 
çok yatırım yaptıkları yıl olmuştur. Türk�ye, Kırgız�stan'a özell�kle g�y�m, ayakkabı, 
aksesuarlar, �laç, tem�zl�k ürünler�, kumaş, kâğıt ve ürünler�, soba dah�l olmak üzere 
çeş�tl� ısıtıcılar, tekst�l ürünler�, halı, buzdolabı ve türevler� �hraç etmekted�r. 
Türk�ye'n�n aldığı başlıca ürünler; sebze, altın, Pamuk l�fi ve �pl�ğ�, cev�z ve hayvansal 
ürünler almaktadır. İk� ülke arasında �thalat ve �hracat b�n ABD Doları olarak 
ver�lm�şt�r Grafik 3'de ver�lm�şt�r. 2019 yılı ver�ler� yılın �lk yarısını kapsamaktadır.

 

 
Kaynak: TÜİK, 2019 
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4. Ülkeler Arasındak� T�carette Yaşanan Sorunlar

Kırgız�stan p�yasasında �ş �nsanlarının karşılaştıkları sorunların başında yolsuzluk 
yer almaktadır. İdarece yolsuzluğu önleyecek sert ve kes�n kararların alınarak bu 
durumun önüne geç�lmes� öneml�d�r. Yabancı yatırımcıların karşılaştıkları temel b�r 
d�ğer sorun �se �dar� uygulamaların şeffaf olmayışı sorunları da b�rl�kte get�rmekted�r 
(DEİK, 2012: 22-23).

Ekonom�de yapısal sorunlar ağırdır. Ülke nüfusunun %43'lük kısmı yoksuldur. Alım 
gücü düşük olan ülkede dış t�caret�n gel�şmese engel olan faktörlerden b�r tanes�d�r.  
Kırgız�stan'da verg� kontrolü b�r�mler� sayısının fazla olması denetleme sayısını 
artırdığı �ç�n hem zaman kaybına hem de mal�yet artışına neden olmaktadır. Ülke 
r�sk�n�n yüksek olması fa�z oranlarını da artırmaktadır. Ülkeden finans tem�n etmek zor 
olmamaktadır. Leas�ng s�stem� ülke mevzuat eks�kl�ğ� neden� �le �şlememekted�r. 
Ayrıca akred�t�f uygulaması da sınırlıdır. Bu durumda �şlemler nak�t para �le yapılmak 
durumundadır. Özell�klede Türk firmalarının karşılaştığı öneml� b�r sorunda, t�caret�n 
yoğun yaşandığı Dordoy pazarında Türk konfeks�yon ürünler� tüccarlarca Ç�ne 
götürülüp ucuz takl�tler� yapılmakta ve satılmaktadır. Sonuç olarak bu pazarlarda Türk 
mallarının kalma süres� b�r ay �le sınırlandırılmıştır. Türk�ye'den bu bölgeye gelen 
malların büyük bölümü karayolu �le taşınmaktadır. Loj�st�k ve geç�ş ücretler�n�n 
yüksekl�ğ�, gümrük prosedürler� ve harçları mal�yet� artırmaktadır (T.C. Ekonom� 
Bakanlığı, 2018).

Bu çalışmada, Kırgız�stan'ın 2010-2019 tar�hler� arasında dış t�caret�n� ve yabancı 
yatırımların hang� sektörlerde yoğunlaştığı tesp�t� yapılarak Türk�ye �le t�caret�n�n 
boyutları bel�rlenm�şt�r. Bu doğrultuda Türk�ye ve Kırgız�stan Cumhur�yet� arasında 
t�car� �ş b�rl�ğ�n�n gel�şmes� �ç�n alınacak tedb�rler değerlend�r�lm�şt�r.

Türk�ye Kırgız�stan arasındak� �l�şk�ler köklü kültür ve tar�hsel bağlantısı olması 
neden� �le �k� ülke b�rb�rler�ne her alanda olduğu g�b� t�caret alanında da poz�t�f 
ayrımcılık yapmaktadırlar. Ülkeler arası t�caret�n ve yatırımların gel�şmes�n� sağlamak 
�ç�n gerekl� tedb�rler alınarak karşılıklı anlaşmalar yapılmaktadır. İk� ülke arasında 
t�carette yaşanab�lecek sorunların bertaraf ed�leb�lmes� ve bu �l�şk�n�n gel�şt�r�lerek 
devam etmes�n� sağlamak öneml�d�r.

Kırgız�stan sadece Türk�ye'ye değ�l, toplam dış t�caret�nde de açık veren b�r ülke 
durumundadır. Ülken�n yurt �ç�nde olduğu g�b� dünyaya bağlantısı anlamında ulaşımla 
�lg�l� yaşadığı problemler� bulunmasına rağmen üret�m potans�yel� görecel� büyük ve 

5. Sonuç

Grafik 3'de görüldüğü g�b� Türk�ye t�caret denges�nde her dönem fazla vermekted�r. İk� 
ülke arasında t�caret hacm� görecel� olarak düşüktür. Bunun başlıca neden� taşıma 
mal�yetler�d�r. Türk�ye Kırgız�stan'a başlıca tekst�l, mücevher, �laç ve elektr�kl� ev 
gereçler� �hraç ederken Kırgız�stan'dan pamuk, bakl�yat, altın ve bakır g�b� kıymetl� 
elementler� �thal etmekted�r. 

188
Cilt / Volume XII Sayı / Number 2 Ekim / October 2019 YDU Sosyal Bilimler Dergisi / NEU Journal of Social Sciences



tüm ülke �ç� dezavantajlarını ülke yararına dönüştüreb�lecek kapas�tes� de 
bulunmaktadır.  

Kırgız�stan altın maden� çıkarmada ve altın üret�m�nde dünyada onuncu sırayı 
almıştır. Türk�ye'de �se altın geleneksel olarak kullanım, hed�ye ve yatırım aracı olarak 
değerlend�r�lmekted�r. Türk�ye �thalatının en büyük payını oluşturan altın 
Kırgız�stan'dan tem�n edeb�l�r ve �şlenerek tekrar dünyaya satılab�l�r. Kırgız�stan 
altınının Türk�ye'n�n altın �şlemec�l�ğ� tecrübes�yle b�rleşt�r�lmes� �le dünya markası 
ürünlerle fark yaratmak mümkündür. Bu alanda �k� ülke b�r�k�m�n� karşılıklı olarak 
değerlend�rmel�d�r.

Kırgız�stan'ın der�n sorunların başında konut gelmekted�r. Türk�ye'n�n �nşaat 
konusunda k� potans�yel�n� bu ülkede de artarak değerlend�rmes� germekted�r. Ayrıca 
ülkede bulunan Türk malları algısı kal�te �le eş görülmekted�r bu algının yaratılması 
uzun ve emek �steyen çalışmaların sonucudur. Ülkede oluşan bu algıyı devam ett�recek 
pazar çalışmaları gel�şt�rmel� ve bu malların caz�bes�n�n artırılması sağlanmalıdır. 
Ayrıca �k� ülke arasında �nsan hareketl�l�ğ�n� artıracak karşılıklı çalışmaların yapılması 
da öneml� b�r unsurdur.

Y�ne �k� ülke dış t�caret hac�mler�n�n artırılmamasının temel sorunu mal�yetler� 
yukarı çeken ulaşım sorunudur. İk� ülke arasındak� coğrafi mesafe ve t�caret�n 
karayoluna dayalı devam etmes� taşıma mal�yet�n� artırmaktadır. Bu mal�yet�n 
azaltılab�lmes� �ç�n alternat�f ulaşım türler� ve yöntemler� kullanılması gerekmekted�r.

Kırgız�stan'ın finansal s�stem�n�n temel�n� oluşturan bankalar gel�şmeler�ne devam 
etmeler�ne rağmen sektörler� fonlama konusunda yeters�z kalmaktadırlar. Bu 
p�yasalarda Türk Bankalarının da bulunab�lmes� öneml�d�r. Bunun �ç�n gerekl� 
çalışmalar yapılmalıdır.

Kırgız�stan halkının öncel�kler� d�kkate alınarak Türk sermayel� firmalar bu 
doğrultuda üret�mler�n� Kırgız�stan ülke sınırları �ç�nde üretmeler� öneml�d�r. 

Sürekl� dış t�caret açığı veren Kırgız�stan, sanay� üret�m�n�n % 50's�ne yakını altın 
madenc�l�ğ�nden gelmekted�r. Bu üret�m�n zaman �ç�nde azalab�leceğ� hatta yok 
olab�leceğ� d�kkate alındığında ülken�n ürün çeş�tlend�rmes�ne g�tmes� zorunludur. 
Bunu yapab�lmeler� �ç�n caz�p koşullarla ülkeye daha fazla yatırım get�reb�lecek 
önlemler�n alınması zorunludur. Bu bağlama Türk�ye yüzyıllardan gelen devlet ve b�lg� 
b�r�k�m� �le Kırgız�stan �ç�n b�r potans�yeld�r.

Kırgız�stan'da gel�şme potans�yel� olan tur�zm, �nşaat g�b� sektörlere Türk 
yatırımcısının geleb�lmes� �ç�n �k� ülken�n karşılıklı teşv�kler� �çeren anlaşmaları da 
ajandalarına almaları gerekmekted�r. 
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