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TEMEL GÖSTERGELER 

 

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar  

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı (AGİT), Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanhay 

İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü (OGAÖ), Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 

Önlemler Konferansı (AİGK/CICA), Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrasya Ekonomik Birliği (AvEB), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 

(ICAO), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş 

Milletler Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir 

Enerji Ajansı, BM Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Dünya Bankası, IMF, Avrupa 

Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), İslam Kalkınma Bankası, Asya 

Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Bağlantısızlar Örgütü (gözlemci), Türk Dili Konuşan 

Ülkeler İşbirliği Konseyi 

 

 

Resmi Adı 
Kırgız Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli 
Parlamenter Cumhuriyet 

Nüfus (Milyon) 
6.654.000 (IMF, 2021 Tahmini) 

Yüzölçümü 
198.500 km2 

Dil 
Kırgızca (resmi dil), Özbekçe, Rusça 

Başkent 
Bişkek 

 
GSYİH ( Milyon $ ) 

8.150 (IMF, 2021 Tahmini) 

 
KBGSYİH ( $ ) 

1.225 (IMF, 2021 Tahmini) 

 
Büyüme Oranı ( % ) 

2,1 (IMF, 2021 Tahmini) 

Para Birimi 
Kırgızistan Somu 

Başlıca Şehirleri 
Bişkek, Oş, Karakol, Celal Abad 
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SWOT ANALİZİ 

 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

 
- Mevcut Kömür, tuz, kaolin, cam tozu 

yatakları. Kömür yatakları yaklaşık 31 
milyon ton rezerv ile Orta Asya’da 
birincidir 

- Eğitime verilen önem ve eğitimli iş gücü 
(okuma yazma oranı %99.8) 

- Akarsu üzerlerinde kurulu hidroelektrik 
santraller ile sağlanan enerji gücü. 

- 600’e yakın sanayi kuruluşu ile Orta 
Asya’nın önemli imalat gücü 

 
ZAYIF YÖNLER 

 
- Denizlerden uzak ve yüksek coğrafi 

konum 
- Zaman zaman çıkan iç isyanların 

ekonomiye olumsuz etkileri. 
- Tanrı Dağları’nın ülkenin yaklaşık %65’ini 

kaplaması 
- Yönetimi değiştirmeye yönelik yapılan 

darbeler 

 
FIRSATLAR 

 
- Issık gölünün getirdiği turistik fırsatlar 
- Tanrı Dağlarından çıkan bol miktarda 

maden kaynakları (demir, cıva, sürme, 
altın) 

- Fergana Vadisi’nde bulunan petrol ve 
gaz yatakları 

- Dağlarla kaplı olması sebebiyle kış 
turizm fırsatları (ülke Orta Asya’nın 
İsviçre’si olarak anılmaktadır) 

 
TEHDİTLER 

 
- Rusya ve Çin gibi iki süper güce komşu 

olması tehdit unsuru ve istilaya açıklık 
getirmektedir 

- Nispeten karışık etnik durumu dolayısıyla 
Rus gelenek ve görenek asimilasyonuna 
açık olması 

- İthalat ve ihracat oranındaki büyük farkın 
cari açık unsuru olarak ülke ekonomisini 
tehdit etmesi 
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A-GENEL BİLGİLER 

Coğrafi konum: 

Orta Asya'nın kuzeydoğusunda yer alan, Kırgızistan'ın yüzölçümü, 199 951 km²'dir. %4,4'ü su olan 

Kırgızistan'ın yüzölçümünün, %5,3'ünü ormanlık alanlar, %54,1'ini tarımsal alanlar, %36,2'sini ise, diğer 

arazi oluşturmaktadır. Kuzeyinde Kazakistan, güneydoğu ve doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında 

Özbekistan, güneybatısında Tacikistan ile komşu olan Kırgızistan'ın sınırlarının toplam uzunluğu 3 878 

km'dir. Kırgızistan'ın Kazakistan ile sınır uzunluğu 1 051 km, Çin Halk Cumhuriyeti ile 858 km, 

Özbekistan ile 1 099 km ve Tacikistan ile ise, 870 km'dir. Kırgızistan’ın denize sınırı bulunmamaktadır. 

Kırgızistan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki uzaklık 454 km, doğu ile batısı arasındaki uzaklık ise 925 

km'dir. 

Kırgızistan geniş çukur alanlara, derin vadilere ve yüksek dağ sıralarına sahiptir. Ortalama rakım 2 750 

m'dir. En yüksek nokta (Pobeda Tepesi), deniz seviyesinden 7 439 m, en alçak nokta ise, deniz 

seviyesinden 132 m yükseklikteki Kara Darya’dır. Toplam alanın %94'ünden fazlasının deniz 

seviyesinden yüksekliği 1 000 m'yi aşar ve toplam yüzölçümünün yaklaşık %40'ı 3 000 m'den yüksektir. 

Kırgızistan’ın nüfusunun neredeyse tamamı 1 800 m'den daha yüksekte yaşamaktadır. 

Doğu batı istikametinde 2 000 km uzunluğunda ve 400 km genişliğinde bir kara kitlesi olan Tanrı 

Dağları’nın yaklaşık üçte ikisi Kırgızistan toprakları içinde yer almaktadır. Tanrı Dağları doğu, batı, kuzey, 

güney ve orta kısımlar olmak üzere, beş bölümde ele alınabilir. 

Tanrı Dağları’nın orta kesimlerinde yer alan Terskey Ala Dağı, Kırgız Sırtları, Batal Kokşaal Dağı ve 

Akşırak Kuyluğu ile Güney İngilçek ve Kayında buzulları özellikle dağcılık açısından oldukça önemlidir. 

Güney İngilçek Buzulu Çin ve Kazakistan sınırı arasında yer almakta olup, 62 km uzunluğu, 3,5 km 

genişliği ve 200 m kalınlığıyla dünyanın en büyük buzullarından biridir. Bölgede 7 000 m’yi aşan iki zirve 

(Tengri ve Pobeda), 6 000 m’yi aşan 23 zirve ve 5 000 m’yi aşan 80 zirve bulunmaktadır. 

Kırgızistan’ın güneyinde yer alan Pamir Dağları’nda iklim genel olarak Tanrı Dağları’ndaki iklime 

benzemekle beraber daha durağan ve daha az nemlidir. Zaalaya, Türkistan ve Alay Dağları’nda bulunan 

zirveler özellikle dağcılık açısından önemlidir. 

Ülkede genel olarak büyüklü küçüklü yaklaşık 40 000 dere ve ırmak bulunmaktadır. Kırgızistan'ın en 

önemli nehirleri; Narın (535 km), Çuy (221 km) ve Çatkal (205 km)'dır. Kırgız Cumhuriyeti'nde 1 923 

adet göl bulunmakta ve kapladıkları alan 6 836 km2 'ye ulaşmaktadır. Issık Göl (6 236 km2 ), Son Göl 

(275 km2 ) ve Çatır Göl (175 km2 ) Kırgızistan'ın en büyük gölleridir. Bunlardan en önemlisi, aynı 

zamanda dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Issık Göl'dür. 668 m derinliği ile dünyanın en derin 

göllerinden biri olan Issık Göl’ün kuzey ve güney kıyıları, bu kıyılara paralel uzanan Tanrı Dağları 

tarafından çevrelenmiştir ve bu dağlardan gelen 80 civarında irili ufaklı ırmak göle akmaktadır. Issık 

Göl’ün biraz tuzlu olan suyu en soğuk havalarda bile donmaz. Issık Göl sahip bulunduğu büyük su 

hacmiyle çevresinin iklimini de büyük ölçüde etkiler. Çevresi karla kaplı olduğu halde, kışın bölgede 

ılıman bir iklim hüküm sürer. Yaz aylarında ise, Kırgızistan’ın diğer bölgelerinden daha serin ve daha az 

nemli olmasıyla, kaliteli kumsalı ve zengin bitki örtüsü ile turistik bir cazibe noktasıdır. 

Kırgızistan’ın genel bitki örtüsünü orman, makilikler, bozkır, step, çayır ve su bitkileri oluşturur. Bitki 

örtüsünde görülen başlıca türler ise çam, ceviz, fıstık, huş ağacı, akağaç ve kavaktır. Güneybatı Tien 

Şan’da bulunan ceviz ormanı özel bir öneme sahiptir. 

Ülke başkent ve 7 idari bölgeye (ile) ayrılmıştır. Başkent Bişkek’e özel bir statü verilmiştir. İller ve 

kapsadıkları şehirler şöyledir; 
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1. Başkent: Bişkek 

2. Çuy ili: Kant, Karabalta, Tokmak 

3. Issık – Göl ili: Karakol, Balıkçı, Çolponata 

4. Narın ili: Narın 

5. Talas ili: Talas 

6. Celalabad ili: Celalabad, Maylısuu, Taşkömür, Kökyangak 

7. Oş ili: Oş, Kızılkıya, Sülükta, Özgön, Karasuu 

8. Batken ili: Çonkara, Haydarkan, Çek, Cahgijer 

 

Siyasi ve İdari Yapı: 

Cogorku Keneş (Kırgız Cumhuriyeti Büyük Meclisi) 

Kırgız Cumhuriyeti Büyük Meclisi-Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu, kendi yetkileri çerçevesinde 

yasama ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmekte olup, toplam 90 milletvekilinden oluşmaktadır. 

Büyük Meclis daimi faaliyet gösteren, parti sistemine dayalı olarak seçilen milletvekillerinden 

oluşmaktadır. Partiler için %0,5 bölge barajı uygulanmaktadır. 

Milletvekili seçimine 25 yaştan büyük ve seçime katılma hakkına sahip Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı 

katılabilir. Parlamento seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. Ayrıca, yine 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri yapılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, 35 yaşından büyük, 65 yaşından küçük, Kırgızca 

bilen, 15 yıl süre ile ülkede ikamet etmiş olan ve en az 50 bin seçmenin imzasını toplayabilen her Kırgız 

Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir. İki turlu yapılan seçimlerde, 1’inci turda katılan seçmenlerin %50’den 

fazlasının oyunu alan seçilmiş olur. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2’nci tura en çok oy alan iki 

aday katılır. Bu turda %50’nin üstünde oy toplayan aday seçilmiş olur. 

Anayasaya göre yasalar Büyük Meclise sunulmaktadır. Büyük Meclis, yasa üzerinde değişiklikler 

yaptıktan sonra bir ay içinde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın onayına sunmaktadır. Kırgız 

Cumhuriyetinde yürütme Hükümet tarafından yerine getirilir. Kırgız Cumhuriyeti Anayasası ile 

hükümete, Cumhurbaşkanı ve Parlamento’ya tanınan yasama ve denetim yetkisi dışındaki tüm devlet 

yönetimi konularında karar verme yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Yürütme organları bakanlıklar, 

devlet hizmet başkanlıkları ve devlet ajans müdürlükleri olarak örgütlenmiştir. Başbakan, büyük 

meclisin onayı ile Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bakanlar Kurulu başbakan, başbakan 

yardımcısı ve 14 bakandan oluşmaktadır. 

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı devlet organlarının koordinatörü durumundadır. Ancak Anayasa’da, 

yürütme ile ilgili olarak kararname çıkartma, iptal etme ve değişiklikler yapma yetkisi bulunması 

nedeniyle Cumhurbaşkanı yürütmenin nihai karar makamı niteliğini korumaktadır. 

Devlet iktidarını temsil eden Cumhurbaşkanı, Anayasadan kaynaklanan geniş yetkilerle donatılmıştır. 

Devletin egemenliği ve dokunulmazlığına yönelik tedbirleri alır, savunma, devlet organlarının işleyişini 

ve koordinasyonunu sağlar, devletin iç ve dış siyasetini belirler, hükümet yapısını ve hükümet üyelerini 

tespit eder, Parlamento teklifi ile başbakanı onaylar, başbakan veya hükümetin istifası ile ilgili kararları 

alır, idari kuruluşların yöneticilerini atar. 
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Nüfus ve İstihdam: 
Kırgızistan’ın nüfusu 2021 yılında 6,6 milyon kişi ile dünyada 104. sırada yer alan Kırgızistan nüfusunun 
2026 yılında 7,4 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun (1,3 milyonu Başkent Bişkek’te 
yaşamaktadır. 
 

Nüfusun yaşlara göre dağılımı: 
0-14 yaş: 30.39% (erkek 930,455/kadın 882,137) 
15-24 yaş: 15.7% (erkek 475,915/kadın 460,604) 
25-54 yaş: 40.02% (erkek 1,172,719/kadın 1,214,624) 
55-64 yaş: 8.09% (erkek 210,994/kadın 271,480) 
65 yaş ve üstü: 5.8% (erkek 132,134/kadın 213,835) 
(2022 tahmin) 
 

Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranının 2022 yılında %7 olacağı ve işsizliğin yüksek olduğu 
ülkeler arasında 54. sırayı alacağı tahmin edilmektedir. 
 

Doğal Kaynaklar: 
 

Bağımsızlık öncesi dönemde altın, kömür, uranyum ve antimon Kırgız Cumhuriyeti’nin madencilik 

sektörüne damgasını vurmuştur. Kırgızistan’da çok sayıda altın maden yatağı bulunmaktadır. 

Hâlihazırda, işletilen en büyük altın maden yatakları: Kumtor (104 tondan fazla altın rezervi 

bulunmaktadır), Ceruy ve Taldı-Bulak-Levoberejnıy, Makmal, Bozumçak, Iştamberdı, Unkur-Taş, 

Tereksay’dır. 
 

1996 yılında Tien Şan dağlarında Kumtor altın madeninin faaliyete geçmesiyle altın üretimi toplam 

sanayi üretiminin %40’ına ulaşmıştır. Mevcut rezervlerle Kumtor altın madeninin 2026 yılına kadar 

faaliyetine devam etmesi beklenmektedir. Kumtor Başkent Bişkek’in 350 kilometre güney doğusunda 

ve Çin sınırına 60 kilometre mesafede bulunmaktadır. Maden bugüne kadar yaklaşık 304 ton altın 

üretmiştir. 
 

Altın madenciliği dışında madencilik sektörü gelişmemiştir. Özellikle kömür madenciliğinde yatırım 

yetersizliği gözlemlenmekte ve bu alandaki faaliyetler esas olarak devlet eliyle yürütülmektedir. 

Uranyum madenciliği Minkuş, Aktuz, Kajısay ve Maylısu bölgelerinde verim düşüklüğü nedeniyle 

durmuş bulunmaktadır. 
 

Diğer bölge ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Kırgız Cumhuriyeti’nde petrol ve doğalgazın ekonomiye 

katkısı göz ardı edilebilir bir seviyede bulunmaktadır. 2020 yılında 1 bin varil/gün'lük ham petrol üretimi 

ile 116 ülke arasında 109. sıradadır. Ülkenin 2020 yılında ise 1 milyar feet3'lük doğalgaz üretimi 

gerçekleşmiştir. Kömür ve linyit üretimi ise 2,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
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B- GENEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler: 

 

Kırgızistan, büyük ölçüde altın ihracatına dayanan küçük ve gelişmekte olan bir ekonomidir. İşçi 

dövizleri, büyümenin önemli bir itici gücü ve önemli bir döviz kaynağıdır. Tacikistan'dan sonra bölgede, 

kişi başına düşen GSYİH'nın en düşük olduğu ikinci ülkedir. 

Bağımsızlığın ardından Kırgızistan, yasal altyapının iyileştirilmesi ve arazi reformunun başlatılması gibi 

piyasa reformlarını hızla uygulamaya koymuştur. 1998 yılında Kırgızistan, Dünya Ticaret Örgütü'ne 

kabul edilen ilk Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi oldu. Hükümet, kamu kuruluşlarının çoğunu 

özelleştirdi. Bu reformlara rağmen, ülke 1990'ların başında üretimde ciddi bir düşüş yaşadı ve küresel 

mali kriz ve azalan petrol fiyatları Orta Asya'daki ekonomileri küçülttüğü için son yıllarda yine yavaş 

büyüme hızı ile karşı karşıya kalmıştır. Kırgız hükümeti, yıllık bütçe açığının GSYİH'nin yaklaşık %3 ila 

5'ini finanse etmek için yabancı finansman desteğine bağımlılığı devam etmektedir. 

Tarım ve madencilik sektörleri eskiden beri güçlü olarak tanımlanan sektörlerdir. Bunların yanı sıra, 

inşaat ve enerji ile ulaştırma, ticaret ve catering gibi hizmet sektörü alanlarında da sağlıklı bir büyüme 

gözlemlenmektedir. 

Rusya ve Kazakistan’da çalışan Kırgız vatandaşların gelirleri ülkenin GSYİH’sinin %25’inden fazlasını 

oluşturmaktadır. 

2020 yılında sabit fiyatlara göre %8,6 küçülen GSYİH’nin, 2021 yılında %2,1, 2022 yılında ise %5,6 

oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

C- DIŞ TİCARET 

 

Kırgızistan’ın denize kıyısı olmaması ve ithalata bağımlılığı, Eski Sovyetler Birliği ülkeleri dışında ticaret 

ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir engel teşkil etmiştir. 1997 yılından itibaren artan altın ihracatı 

sayesinde yenidünya pazarlarına ulaşılmış, ne var ki, altın ihracatında yoğunlaşılması da ihracatta ürün 

çeşitliliğinin gelişmesine engel olmuştur. 

2020 yılında 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 135. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca ülkeler 

İngiltere, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Türkiye’dir. Ülkenin ihracatında Türkiye %3,8 pay ile 5. 

sıradadır. 

Ülkenin 2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürün altındır ve toplam ihracatının %50’sini oluşturmaktadır. 

Diğer önemli ürünler ise kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri, kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri 

ikiye ayrılmış), petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ve karayolu taşıtları için 

aksam ve parçalardır. 

2020 yılında 4 milyar dolarlık ithalatla dünyada 141. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler 

Rusya, Çin, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %5,3 pay ile 4. sıradadır. 

2020 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 

tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), telefon ses, görüntü 

veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, otomobiller ve petrol gazları ve diğer 

gazlı hidrokarbonlardır. 

Serbest Bölgeler: 

Kırgızistan’da 4 adet Serbest Ekonomi Bölgesi faaliyette bulunmaktadır. Bunlar sırayla Bişkek, Karakol, 

Narın ve Maymak Serbest Ekonomi Bölgeleri’dir. Kırgızistan’da ilk olarak Narın Serbest Ekonomi Bölgesi 

20 Nisan 1991 tarihinde 42,5 bin kilometre alanda açılmıştır. 

Daha sonra, 1993 yılının Mayıs ayında Kırgız Cumhuriyeti Meclisi Kararnamesi ile Issık Göl bölgesinin 

Karakol şehrinde ‘Karakol’ Serbest Ekonomi Bölgesi faaliyete geçmiştir. Aynı Kararname ile Celalabad 

ilinin Alay, Çon-Alay ve Kara Kulca ilçelerinde Serbest Ekonomi Bölgeleri oluşturulmuştur. 29 Haziran 

1995 tarihli Meclis Kararnamesi ile ‘Manas’ Havaalanı, buna yakın olan Akçiy köyü ve Bişkek şehrindeki 
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Milli Sergi Merkezi’nin sınırlarını kapsayan bölge ‘Bişkek’ Serbest Ekonomi Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 

1997 yılında ise Talas ilinde 300 hektarlık alan üzerinde ‘Maymak’ Serbest Ekonomik Bölgesi 

oluşturulmuştur. 

Ayrıca, 2008 yılında Talas bölgesinde Kırgızistan ve Kazakistan sınırında iki ülkenin eşit miktarlarındaki 

arazide yer alacak yeni serbest ekonomi bölgesinin oluşturulması iki ülke Hükümeti tarafından 

onaylanmış olup, hâlihazırda Kırgızistan finansman arayışındadır. 1998 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti 

tarafından kurulmalarına karar verilen Torugart, İrkeştam, Ak-Col, Çaldovar, KaraSu, Şarkan-Say, Üç-

Korgon ve Gülçe Serbest Gümrük Bölgeleri ise gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığından ve hukuki 

altyapı ile serbest gümrük bölgesi yürütme mekanizması oluşturulmadığından dolayı halen faaliyet dışı 

bulunmaktadır. 

Dış Ticaret Politikası: 

Serbest Ticaret Rejimi: 

Serbest Ticaret Rejimi, yapılan uluslararası anlaşmalar gereğince, karşılıklı ticarette gümrük vergilerin 

ve nicel kısıtlamaların kaldırılmasını öngörmektedir. Kırgız Cumhuriyeti Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz 

Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Özbekistan ve Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması 

yapmıştır. 

18 Ekim 2011 tarihinde Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldova, Rusya, Tacikistan ve 

Ukrayna’nın katılımı ile (bilahare Gürcistan ve Türkmenistan) BDT Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi 

Anlaşması yapmıştır. 12 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla Kırgız Cumhuriyeti Avrasya Ekonomik Birliği’ne 

üye olmuştur. 29 Mayıs 2014 tarihli Avrasya Ekonomik Birliği Hakkında Anlaşma’nın 35. Maddesi 

gereğince, üçüncü ülkeler ile serbest ticaret anlaşması Avrasya Ekonomik Birliği’nin uluslararası 

anlaşmaları çerçevesinde belirlenmektedir. 

29 Mayıs 2015 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti arasında Serbest 

Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, gümrük vergilerinin kaldırılması veya hemen 

hemen tüm mallar için gümrük vergilerinin azaltılmasını öngörmektedir. 17 Mayıs 2018 tarihinde 

Avrasya Ekonomik Birliği ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasına 

yönelik geçici anlaşma imzalanmıştır. 

1 Ekim 2019 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği ile Singapur Cumhuriyeti arasında, 25 Ekim 2019 

tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması 

imzalanmıştır. Hâlihazırda Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasına yönelik İsrail, Hindistan ve Mısır ile 

müzakereler devam etmektedir. 

En Çok Kayırılan Ülke Rejimi: 

Kırgız Cumhuriyeti, 1998 yılında BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan ilk ülke 

olmuştur. DTÖ anlaşması çerçevesinde Kırgız mallarının DTÖ üyesi ülkelere ihracatında MFN rejimi 

uygulanmaktadır. Kırgızistan’ın DTÖ'ye katılımı, dünyadaki diğer ülkelerle olan ticaret hacminin 

artmasını sağlamış, ticaret yapılan ülkelerin coğrafi dağılımını önemli ölçüde genişletmiş, özellikle MFN 

rejimi uygulanan ülkeler ile yapılan ticaretin hacmi artmıştır. Hâlihazırda, MFN'nin sağlandığı ülkelerle 

yapılan ticarette, Avrasya Ekonomik Birliği Ortak Gümrük Kanununda belirlenen tarife oranları 

geçerlidir. 

Tercihli Ticaret Rejimi: 

Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde, Avrasya Ekonomik Birliği gümrük sınırlarında gelişmekte olan 

ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmesine destek sağlamak amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
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ortak tercihli tarife sistemi uygulanmaktadır. 29 Mayıs 2014 tarihli AEB Hakkında Anlaşma’nın 45. 

Maddesi gereğince, tercihli tarifeleri kullanan ülkelerin listesi ve tercihli gümrük tarifeleri uygulanan 

malların listesi AEB Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Gelişmekte ve az gelişmiş ülkeler için 

uygulanan tercihli gümrük tarifeleri listesi 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Pages/preferences.aspx 

Linkinden temin edilebilir. 

Gümrük Vergileri: 

Kırgız Cumhuriyeti'nde gümrük düzenlemesi yapan organ, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'ne bağlı Devlet 

Gümrük Hizmeti’dir. Gümrük işlemleri veya AEB Gümrük kanunu kapsamında, malın ülkeye girişi 

gümrük beyannamesine tabidir. 3 Aralık 2014 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin Avrasya Ekonomik 

Birliği’ne girme anlaşması imzalanmış olup, 12 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Hâlihazırda Kırgız Cumhuriyeti Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olup, Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük 

Kanunu uygulanmaktadır. Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan gümrük 

tarifelerine ilişkin bilgileri 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx 

Linkinden temin etmek mümkündür. 

Dağıtım Kanalları: 

Bağımsızlık sonrasında Sovyetler döneminde kurulmuş bulunan dağıtım ağları tamamen çökmüş olup, 

özel sektör bu alandaki boşluğu esas itibarıyla gayriresmi ve küçük ölçeklerdeki girişimlerle doldurmaya 

çalışmaktadır. Türkiye’den ihraç edilen mallar yine Türkiye merkezli veya Kırgızistan’da Türk 

sermayesiyle kurulmuş distribütörler yoluyla Kırgız pazarına girmektedir. 

Yabancı yatırımların %50’den fazlası başkent Bişkek merkezli olup, diğer bölgelerdeki yatırımlar ağırlıklı 

olarak madencilik sektörüne aittir. Yabancı yatırımların Bişkek dışındaki bölgelere düzenli dağılmaması 

bölgelerin göreceli yoksulluğundan ileri gelmekte, dolayısıyla da Bişkek bölgesinde yoğunlaşan yabancı 

yatırımlar açısından düşük karayolu kalitesi dağıtımın etkinliğini ciddi ölçüde etkilemektedir. 

Yabancı yatırımların çoğunluğu, ürünleri için yeterli pazar büyüklüğü olmadığından Başkent ve çevresi 

ile sınırlı kalmaktadır. İthal malların büyük kısmı Bişkek pazarı için Kazakistan’dan karayolu ile temin 

edilmektedir. Oş bölgesinde satılan mallar Özbekistan’dan ithal edilmektedir. Diğer ürünler Çin’den 

gelmektedir. Ürünlerin dağıtımının yapıldığı karayollarının kalitesi standartların altındadır. Ancak 

yapımı uzun zamandır ertelenen, Güney Kazakistan ile Issık Göl bölgesini bağlayacak olan otoyol 

Kazakistan bağlantısını geliştirecektir. Çin ile bağlantı sağlayan karayollarının ıslahında da gelişme 

yaşanmaktadır. 

Franchising ve doğrudan pazarlama Kırgız Cumhuriyeti’nde gelişmiş değildir. Ticari marka, logo ve fikri 

mülkiyet hakları Mülkiyet Hakları Kanunu uyarınca korunmakla birlikte, hak ihlallerine ilişkin cezai 

kovuşturmaların sonuçlandırılması oldukça güç olup, bu anlamda Kırgız Cumhuriyeti’ndeki durum esas 

itibarıyla gelişme yolundaki ülkelerdeki durum ile paralellik arz etmektedir. Buna karşılık, özellikle 

komşu ülkeler (esasen Çin) kaynaklı korsan ve taklit mal ile mücadelede Kırgız otoritelerin belirli bir 

başarı elde ettiği de söylenemez. 

Ülkede yazılı basın, radyo, televizyon, reklam panosu, sponsorluk ve promosyonel faaliyetler gibi 

tanıtıma yönelik imkânlar mevcuttur. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ttr/Pages/preferences.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx
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Kırgızistan pazarı geleneksel olarak küçük çaplı satış yerlerinden oluşmakla birlikte, tüketimin 

yoğunlaştığı büyük şehirlerde (Bişkek ve Oş), Bişkek Park, Asya Mall, ZUM, GUM Çınar, Dordoi Plaza 

gibi büyük alışveriş merkezleri ve Frunze, Globus, Narodnıy gibi zincir süpermarketler hizmete girmekte 

ve yaygınlaşmaktadır. Perakende sektörü çok hızla gelişmekte, etkinliği ve yaygınlığını artırmaktadır. 

Herhangi bir malın Kırgızistan pazarına girebilmesi için alıcının kayıtlı resmi bir firması olması gerekir. 

Yabancı malların ithalatı ve dağıtımı için güvenilir bir dağıtıcı ya da alıcı bulmak önemlidir. Dağıtım 

kanallarıyla anlaşma yapılırken dikkatli olunması gerekmekte ve anlaşmada belirtilmeyen noktaların 

Kırgızistan ticaret hukukuna göre yorumlanacağı unutulmamalıdır. Böyle durumlarda problem 

yaşamamak için yerli bir hukuk danışmanına ihtiyaç duyulabilecektir. 

Franchising sistemi Kırgızistan’da yeni gelişmekte olup; son zamanlarda yabancı gıda malzemeleri ve 

fast food zincirlerinin başarılı faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Türk firmalarından Derimod başarılı 

franchise örneği olarak gösterilmektedir. 

Kırgızistan’da iş merkezleri de gelişmektedir. Özellikle Bişkek’te rahatlıkla ofis ayarlayabileceğiniz yerler 

mevcuttur. Birçok otel de ofis olarak kullanılabilecek ve toplantı ve tanıtım yapılabilecek imkânlar 

sunmaktadır. 

Orta Asya bölgesinin en büyük giyim pazarı olan Dordoy Pazar, başkent Bişkek’in merkezine 5-6 km 

mesafede yer almaktadır. 6-7 bin konteynerden oluşan devasa büyüklükteki bu pazar, yerli satıcı ve 

alıcıların yanı sıra, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Rusya gibi çevre ülkelerden gelen satıcı ve 

tüketicileri de bir araya getirmektedir. Çevre ülkelerden gelen tüccarlar, bu pazarın toptan satış yapılan 

depolarından büyük miktarlarda mal satın almakta ve bu malları kendi ülkelerinde pazarlamaktadır. Bu 

nedenle pazar, lojistik açıdan da önemli bir merkez olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan ülkenin 

güneyinde, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’a önemli bir dağıtım noktası olarak bilinen Kara Suu 

pazarı yer almaktadır. 

Farklı malların tek bir dağıtıcısı da olabilmektedir. Türkiye, Rusya veya İngiltere menşeli malların tek bir 

dağıtıcısı olabilmektedir. Pazar fiyata duyarlı olduğu için yerli dağıtıcı ile çalışmak ve promosyon 

faaliyetlerine önem vermek gerekmektedir. Ayrıca dağıtıcı ile detaylı bir sözleşme yapmak önem arz 

etmektedir. 

Kırgız istatistik bilgilerine bakarsak 2019 yılında toptan ve perakende ticaret alanında 121.094 kayıtlı 

kurum faaliyet göstermektedir. Bunlardan %82’si Bişkek’te çalışmaktadır. Perakende ticaret hacmi 4,1 

milyar dolar, toptan ticaretin hacmi 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Fiyat duyarlılığı nedeniyle 

farklı kalite ve fiyat uygulaması pazarda başarı için gereklidir. 

Ülkede genel olarak 400’den fazla küçük ve büyük Halk Pazarı faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 15 sene 

önce toptan ve perakende ticaretin %80’ini bu tür halk pazarları oluşturmaktaydı. 2015 senesinde 

ticaret merkezleri ve kapalı ticaret alanlarında ticaret ile halk pazarındaki ticaret payı hemen 

eşitlenmiştir. Bunun temel sebebi perakende satış marketlerinin artması ve halka daha iyi hizmet 

sunmaları açısından perakende ticarette market tercihinin artmasıdır. 

Perakende ticarette hiper ve süper market olarak bilinen Globus, Narodniy ve Frunze gibi marketlerin 

sayısı artmakta, petrol ve petrol ürünleri ticaretinde Gazpom, Bişkek Petroleum, Rosneft gibi zincir 

istasyonları, ilaç ve tıbbi malzemeler sektöründe Farmamir, Neman gibi eczaneler zinciri öne 

çıkmaktadır. Elektronik ticaret alanında, bazı şirketler perakende alanında maliyetlerin azaltılması 

amacıyla elektronik ortamda ticarete de önem vermeye başlamıştır. Ancak Kırgız Cumhuriyeti'nde 

tüketim mallarının internet üzerinden ticareti henüz yeterli seviyede gelişmemiştir. Ülkede e-ticaret 
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henüz başlangıç aşamasındadır; bu nedenle elektronik ticaret alanında yakın zamanlarda potansiyelin 

artacağı değerlendirilmektedir. 

Kamu İhaleleri: 

Kamu ihalelerinin yürütüldüğü ve duyurulduğu İhale Ajansının internet sitesine; 

http://www.goszakupki.gov.kg 

Adresinden erişim sağlanmaktadır. Üyelik bedeli olarak 1.800 som talep edilmektedir. Bahse konu 

internet sitesi sadece Rusça hizmet vermektedir. Ülkenin ihale mevzuatında üç tip kamu alım usulü 

düzenlenmiştir. Yabancı firmaların bu alım usullerinden sadece “Limitsiz İhale” olarak adlandırılan türe 

katılmasına izin verilmektedir. Ülkede kimi zaman ihale tarihine birkaç gün kala ilan yapılabilmektedir. 

Şirketler maden ocağının jeolojik araştırması, maden çıkarma ve işleme faaliyetlerine ilişkin lisans 

almak zorundadır. İlgili Lisanslar Kırgız Cumhuriyeti Sanayi, Enerji ve Toprakaltı Kaynaklar Devlet 

Ajansı’ndan ihale veya açık artırma yoluyla verilmektedir. Söz konusu ihalelere ilişkin bilgileri 

http://www.gkpen.kg/index.php/info 

Web adresinden takip etmek mümkündür. Yol inşaatı ve taşımacılık konusunda yapılan ihaleleri 

http://mtd.gov.kg/category/investitsionnye/ 

Web adresinden takip etmek mümkündür. 

Başlıca Ürünler İtibarıyla İhracatı: 

 

 

 

 

 

 

http://www.goszakupki.gov.kg/
http://www.gkpen.kg/index.php/info
http://mtd.gov.kg/category/investitsionnye/
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Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı: 

 

Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı: 
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Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı: 

 

 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Kırgızistan’dan 2021 yılında doğrudan yabancı yatırım çıkışı gerçekleşmiştir. Ülkenin 2020 yılında 

toplam yabancı sermaye stoku yaklaşık 6 milyar dolara ulaşmıştır. 

Doğrudan Yabancı Yatırım İstatistikleri: 
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E-TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

2020 yılında ülkeye ihracatımız 418 milyon dolar olmuştur. İhraç ettiğimiz başlıca ürünler; mücevherci 

eşyası ve aksamı, diğer örme mensucat, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, 

demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten 

sac, çubuk, vb. ve tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer örme iç giyim eşyasıdır. 

2020 yılında ülkeden ithalatımız ise 91 milyon dolardır. İthal ettiğimiz başlıca ürünler ise pamuk (karde 

edilmemiş veya penyelenmemiş); altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya 

da pudra halinde); kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış); kıymetli metal cevherleri ve 

konsantreleri ve bakır döküntü ve hurdalarıdır. 

2020 yılında Kırgızistan ile ticarette Türkiye’nin 326 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 
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Türkiye’nin Kırgızistan’a İhracatında Başlıca Ürün Gruplar: 

 

 

Türkiye’nin Kırgızistan’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları: 
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Kırgızistan’ın Ülkelere Göre İhracatı (Bin Dolar): 

 

Kırgızistan’ın Ülkelere Göre İthalatı (Bin Dolar): 

 

 

 

 



 

 
18 

Kırgızistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler: 
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Kırgızistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler: 

 

F- KOCAELİ’ NİN KIRGIZİSTAN İLE TİCARETİ: 

2019 yılında; Kocaeli İlinden Kırgızistan’a 3.176 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Aynı 

yıl Kocaeli ilinin Kırgızistan’dan yaptığı ithalat rakamı ise 317 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılına gelindiğinde ise bu rakam ihracatta; yaklaşık 2.300 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 

ithalat rakamı yaklaşık 300 dolarda kalmıştır. 

Son 4 yıllık dönem ele alındığında İlimiz Kocaeli, Kırgızistan ile yaptığı ticarette her zaman fazla veren 
taraf konumunda bulunmuştur. 
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2021 yılı ele alındığında Kocaeli ilinden Kırgızistan’a yaklaşık 1.922 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleşirken ithalat 273 bin dolarda kalmıştır. 
 

 
Yıl 

 
İl 

 
Ülke 

 
İhracat $ 

 
İthalat $ 

 
Hacim $ 

 
Denge $ 

2019 Kocaeli Kırgızistan 
 

3.175.939 
 

 
317.308 

 

 
3.493.247 

 

 
+2.858.631 

 

2020 Kocaeli Kırgızistan 
 

2.284.452 
 

300 
 

2.284.752 
 

 
+2.284.152 

 

2021 Kocaeli Kırgızistan 
 

1.921.785 
 

 
274.997 

 

 
2.196.782 

 

 
+1.646.788 

 

2022 
(ilk 2 ay) 

Kocaeli Kırgızistan 
 

307.272 
 

 
9.865 

 

 
317.137 

 

 
+297.407 

 

 
YARARLI ADRESLER: 
T.C. Bişkek Büyükelçiliği: 
Adresi: Moskovskaya 89, 720040, Bişkek, Kırgızistan 
Telefonu : +996 312 90 59 00 
Faks: +996 312 90 99 12 – 13 
Web: http://www.biskek.be.mfa.gov.tr/ 
E-mail: embassy.bishkek@mfa.gov.tr 
 
T.C. Bişkek Ticaret Müşavirliği: 
Adresi: Moskovskaya 89, 720040, Bişkek, Kırgızistan 
Tel: +996 312 90 29 34 
Faks: +996 312 90 29 35 
Web: www.musavirlikler.gov.tr 
E-mail: biskek@ekonomi.gov.tr 
 
Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği: 
Adresi: Turan Güneş Bulvarı 15 Cadde No.21, 06450 Yıldız Oran, Ankara 
Telefonu: +90 312 491 35 06- 491 35 07 
Faks: +90 312 491 35 13 
E-mail: info@kgembassy.org.tr 
 
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu: 
Adresi: Lamartin Caddesi No.7 Taksim, İstanbul 
Telefonu: +90 212 235 67 67 – 235 37 37 
Faks: +90 212 235 92 93 
E-mail: genkon@tr.net 
 
 
Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası: http://cci.kg/, 
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı: http://www.mfa.kg/ 
Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı: http://www.mert.kg/ 

http://www.biskek.be.mfa.gov.tr/
mailto:embassy.bishkek@mfa.gov.tr
http://www.musavirlikler.gov.tr/
mailto:biskek@ekonomi.gov.tr
mailto:info@kgembassy.org.tr
mailto:genkon@tr.net
http://cci.kg/
http://www.mfa.kg/
http://www.mert.kg/
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Kaynakça: 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi: www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK): www.deik.org.tr 
IMFCEF: www.cef.imf.org 
Coface Economic Studies: www.coface.com 
TradeMap: www.trademap.org 

www.ekonomi.gov.tr
www.tuik.gov.tr
www.deik.org.tr
www.cef.imf.org
www.coface.com

