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İPEK YOLU EKONOMİK KUŞAĞI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ÇİN-
KIRGIZİSTAN TİCARİ-EKONOMİK İLİŞKİLERİ İÇİN BEKLENTİLER	
Çin ile Kırgızistan, diplomatik ilişkiler kur-
maya başladıkları 1992 yılından bu yana 
siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişki-
leri karşılıklı güven içerisinde geliştirmeyi 
başarmışlardır. Bugüne kadar Kırgızistan ile 
Çin arasında 200’den fazla devletlerarası, 
hükümetler arası ve iki taraflı çeşitli anlaşma-
ların imzalanması, çeşitli alanlarda iki ülke 
arasındaki ilişkilerin hız kazandığını göster-
mektedir. 
Ticari ve ekonomik ilişkiler açısından 
bakıldığında, 2015 yılında dünya ekonomi-
sinde yaşanan zorluklara rağmen Çin 
Kırgızistan’ın başlıca ekonomik partneri 
olarak kalmıştır. 2014 yılında Kırgızistan’a 
yapılan 211 milyon dolar doğrudan yabancı 
sermaye yatırımının 108 milyon doları Çin’e 
aittir. Ayrıca Çin’in Kırgızistan’daki toplam 
yabancı sermaye stoku, 2005 yılında 45 
milyon dolar iken 2015 yılının başlarında 984 
milyon dolara çıkmıştır. İki ülke arasındaki 
mal ticareti, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 
1.2 milyar dolar ve 1.1 milyar doların üze-
rinde gerçekleşmiştir. 1992 yılından bugüne 
kadar Çin Kırgızistan’a çeşitli projelerin 
finansmanı için 274.4 milyon dolar (1.8 
milyar yuan) hibe ve 1.8 milyar dolar tu-
tarında kredi sağlamıştır. İki ülke arasında 
işbirliğine konu olan bazı projeler şöyle 
sıralanabilir: Kırgızistan – Çin doğalgaz boru 
hattı, Kuzey – Güney otobanının 2.safhası, 
Bişkek yollarının yeniden yapımı ve onarımı, 
ülkede petrol rafinerisi inşası, Bişkek yakıt 
enerji istasyonunun yenilenmesi.  
Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping Orta Asya 
ülkelerine ziyareti sırasında Astana’da yaptığı 
konuşmada “Avrasya ülkeleri arasında ekono-
mik bağları daha fazla güçlendirmek 
amacıyla, işbirliğinin yenilikçi modeline 
dayanarak İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
projesini ortak olarak oluşturma ve benim-
seme” teklifinde bulunmuştu. Yeni ekonomik 
koridor Pasifik bölgesinden Baltık bölgesine 
kadar uzanan Avrasya bölgesinde yer alan 
30’dan fazla ülkeyi, diğer bir ifadeyle, 3 
milyarlık nüfusa sahip bölgeyi kapsamaktadır. 
Çin diplomasisinin Orta Asya’ya yönelik 
aktifleşmesinin bir göstergesi olan Si Cin-
ping’in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı inisiyati-
finin, Kırgızistan için de yeni imkanlar sun-
duğunu söylemek mümkündür.   
Çin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesinin 
sunduğu çeşitli politik ve ekonomik imkanları 
genel olarak 3 başlık çerçevesinde geliştir-
meyi planlamaktadır: siyasi işbirliği, uluslara-
rası ticaret ve yatırım. Uluslararası ticaret 
başlığı altında 12 Ocak 2016 yılında 
Kırgızistan Başbakanı’nın Çin’e yaptığı resmi 
ziyaretin ardından imzalanan iki taraflı işbir-
liği anlaşması ele alınabilir. Bu anlaşmanın 3 
ana hattı şu şekilde açıklanmıştır: Çin – 
Kırgızistan – Özbekistan demiryolu hattının 
inşası, Issıkgöl çevre yolunun inşası ve Çin’in 

üretim fazlasını Kırgızistan’a yönlendirmesi. 
Adı geçen projeler çerçevesinde Çin ile 
Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilerin geliş-
mesi ve Çin yatırımlarıyla Kırgızistan’da 
açılan fabrikalar aracılığıyla ülkede işsizliğin 
azalması hedeflenmektedir.  
Çin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesinin 
sunduğu imkanlardan biri olan yatırımların 
artması konusunda da gelişmeler yaşanmıştır. 
Genel olarak Kırgızistan, Çin ile toplam tutarı 
1.812 milyar doları oluşturan (hibeler dışında) 
10’dan fazla yatırım anlaşması imzalamıştır. 
Bu yatırım anlaşmaları, 1990’ların başında 
büyük ölçüde mal kredileri, Kırgız – Çin kağıt 
fabrikasının inşası için kredi, karayollarının 
onarımı gibi projeleri içermiştir. Son 10 yılda 
karayollarının onarımının (bu alanda Çin’in 
yaptığı yatırım 129 milyon dolardan fazladır) 
yanısıra enerji sektöründe yapılan yatırımların 
ön plana çıktığı görülmektedir. Nitekim, son 
zamanlarda Çin çoğunlukla Kırgızistan’ın 
enerji sektörüne yatırım yapmaktadır. Bun-
ların başında Bişkek yakıt enerji tesisinin 
yeniden yapılanması gelmektedir. Bu proje 
için Çin, TBEA şirketi aracılığıyla 386 milyon 
dolar ayırmıştır. Bunun dışında Çin’in State 
Power Investment Corporation şirketi ile 
Kırgızistan hükümeti, Narın nehri üzerindeki 
Kazarman su kaynaklarına yönelik enerji 
tesisinin inşası için görüşmeler yapmışlardır. 
Toplam değeri 1.565 milyar dolar olan bu 
projenin hayata geçmesi halinde, Çin’in 
Kırgızistan’da enerji sektörüne yaptığı en 
büyük yatırım olması beklenmektedir. Kuzey 
– Güney yolu inşasının ilk etabı için Çin 
Eximbank’ı 400 milyon dolar kredi sağ-
lamıştır. Projenin toplam tutarı Avrasya 
Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ta-
rafından 850 milyon dolar olarak belirlenmiş-
tir. Proje inşasını ChinaRoad şirketi sürdür-
mektedir. Issıkgöl çevre yolu inşası 100 
milyon dolar olarak belirlenmiş ancak taraflar 
arasında yaşanan ihale sorunundan dolayı 
inşaat durdurulmuştur. Bu çevre yolunun, 
Kırgızistan’ın Tüp köyüne kadar uzanarak 
Kegen kontrol noktası üzerinden Kazakistan’a 
ulaşması ve böylece Batı Çin – Batı Avrupa 
koridoruna eklenmesi planlanmaktadır.  
Günümüzde Kırgızistan ve Çin arasındaki 
ikili ilişkilerin, Çin’in Tek Kemer Tek Yol 
konsepti çerçevesinde sürdürülmesinin daha 
etkili ve verimli olacağı beklenmektedir. 
Bugüne kadar hayata geçirilmekte olan proje-
lerin de adı geçen konseptin amaçlarıyla 
uyumlu olduğu görülmektedir. Bu konsept 
çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin 
temel yönlerini şöyle sıralamak mümkündür: 
1) Çin mallarını Avrupa, Kafkaslar ve Orta 
Doğu’ya ulaşımını sağlamak için mevcut olan 
demiryollarının ve karayollarının yenilenmesi; 
2) Yeni demiryollarının, karayollarının, boru 
hatlarının ve lojistik altyapının inşa edilmesi; 
3) Enerji kaynaklarının, özellikle Türkmen ve 

Özbek doğal gazının Çin’e ulaşımının sağ-
lanması; 4) Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye 
olan ülkelerin yanısıra yurt içi tüketimi 
karşılamak için Çin sanayi fabrikalarının 
Kırgızistan’da kurulması; 5) Çin’den çeşitli 
alanlarda (sanayi, ulaşım ve enerji özellikle) 
yatırımların sağlanması; 6) Çin ile sanayi 
üretimi, tarım sektörü, enerji üretimi, doğal 
kaynakların keşfi ve turizm alanında ilişkile-
rin geliştirilmesi; 7) İki ülke arasında serbest 
ticaret bölgesi oluşturularak sınırda işbirliği-
nin arttırılması.  
Çin’in, Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik 
Birliğine üye olma sürecini takip ederek ve 
geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak, 
Kırgızistan’ın coğrafi yapısını da dikkate 
alarak hareket ettiği görülmektedir. Bunun 
sonucunda, Çinli iş adamlarının Kırgızistan’ 
daki faaliyetleri, Avrasya Ekonomik Birliği 
çerçevesinde diğer ülkelerin üreticilerine rakip 
olabilecek şekilde artmıştır. 
Nitekim, 2014 yılından itibaren Kırgızistan’ın 
Çin sınırında yer alan Narın eyaletinde, Çinli 
yatırımcılarının 1.5 milyon dolar maliyetle 
açtığı ayakkabı fabrikasının faaliyet göster-
mesi, Bişkek şehrinde Çin’den getirilen 
malzemeler kullanılarak Kırgız – Çin traktö-
rünün imal edilmesinin yanısıra Oş şehrinde 
çamaşır makinesi ve televizyon üreten fabri-
kaların açılması yoluyla Çin’den Kırgızistan’a 
yoğun bir işgücünün akımı yaşanmıştır. 
Bunun ötesinde, Oş eyaletinde jeolojik keşif 
faaliyetlerini sürdüren Çinli şirketler, Şu 
eyaletinde altın ve bronz madenciliğinin 
işletilmesi konusunda oldukça aktif faaliyet 
göstermektedirler. Ayrıca, Çin Kırgızistan’ın 
Kazakistan ile sınırında yer alan Kara Balta ve 
Tokmak şehirleri yakınında iki petrol tesisi 
kurmuştur. Kazakistan ve Rusya’dan gelecek 
hammadde ile bu tesislerin faaliyete geçmesi 
beklenmektedir. 
Dolayısıyla iki ülke arasında, özellikle ekono-
mik alanda, işbirliğinin artması sonucunda 
Kırgızistan’da Çin vatandaşlarının sayısında 
da ciddi bir artış yaşandığını söylemek müm-
kündür. 2016 yılında, Kırgızistan hükümeti 
yabancı işgücüne koyduğu kotayı 12,900’den 
14,490’a çıkartmıştır. 2015 yılında ülkedeki 
yabancı işçi sayısı 12,259 olup bu miktarın 
9,848’i (%80’i) Çin vatandaşıdır. Kırgızis-
tan’daki Çin vatandaşlarının büyük çoğunlu-
ğunu işçiler, tüccarlar ve üniversite öğrencileri 
oluşturmaktadır.  
Sonuç olarak, Çin, Kırgızistan üzerinde büyük 
ölçüde hem kendi ekonomisinin hem de 
Kırgızistan ekonomisinin gelişmesine yönelik 
projelere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. 
Yoğun ekonomik faaliyetlerin ve ekonomik 
alanda yaşanan yüksek işbirliğinin, uzun 
vadede iki ülke arasında sadece ekonomik 
ilişkileri değil politik ilişkileri de arttırması 
beklenmektedir. 



	

• Soçi'de düzenlenen Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Dışişleri Bakanları top-
lantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Ser-
gey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt 
Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki diplo-
matik ve ekonomik ilişkileri düzeltme-
yi hedefleyen görüşmelere başlamış-
lardır. Öncesinde Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin, ikili turizm ilişki-
lerin yeniden başlamasına ve Rusya ile 
Türkiye arasındaki charter uçuş ya-
sağının kaldırılmasına yönelik düzen-
lemeler yapılması için hükümete tali-
mat vermiştir. 

• Birleşmiş Milletler (BM) Genel Ku-
rulu’nun 70. oturumunda Kazakistan, 
2017-2018 için BM Güvenlik Konse-
yi'ne daimi olmayan üye olarak seçil-
miştir. BM Genel Kurulu'nun 193 üye-
si, üyeliğin sağlanması için 129 oy ye-
terli iken 138 oyla Kazakistan’ı seç-
miştir. Kazakistan İsveç, Etiyopya ve 
Bolivya ile birlikte Güvenlik Konse-
yi'nde geçici üye olarak yerini ala-
caktır. 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
ekonominin çeşitli alanlarında ülkenin 
etkinliğini arttırmayı amaçlayan Strate-
jik Kalkınma ve Öncelikli Projeler 
Konseyi’ni kurmuştur. Rusya Devlet 
Başkanı, Konseye bizzat başkanlık 
ederken Başbakan Dimitri Medvedev, 
Başkan Yardımcısı sıfatıyla Konsey’de 
yer alacaktır. 

• Kazakistan Parlamentosu, Rusya ile 
yapılan anlaşmada Hazar deniz ya-
tağının sınırlandırılması ile ilgili olarak 
yapılan değişiklikleri onaylamıştır. Ha-
zar Denizi'nin kuzey kesiminde yeraltı 
keşfi için mevzuatın geliştirilmesini 
amaçlayan protokol, Astana'da 15 
Ekim 2015 tarihinde imzalanmıştır. 

• Tacikistan Parlamentosu’nun alt mec-
lisi Maclisi Namoyandagon, 2002 
yılında imzalanan vatandaşlık kaza-
nımının basitleştirilmesi konusunda 
Kırgızistan ile yapılan anlaşmanın tek 
taraflı olarak geçersizliğini ilan etmiş-
tir. Ayrıca parlamenterler, 2004 yılında 
imzalanan Tacikistan vatandaşlığının 
sonlandırılması ve Kırgızistan vatan-
daşlığının kazanılması konusunda ba-
sitleştirilmiş usuller ile ilgili anlaş-
manın feshi için de oylama yapmış-
lardır. 

• Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi 
(MGK), MGK’nin el yapımı patlayıcı 
kullanma yoluyla Balkaş kentinde ve 
Karaganda bölgesindeki Gülşat köyün-
de terör eylemi yapmayı planlayan bir 
grubun bazı üyelerini gözaltına aldığını 
bildirmiştir. Tutuklama sırasında şüp-

helilerin biri, bu patlayıcıyı kullanarak 
intihar etmiştir. 

• Türkmenistan, Serhet Gullugy Türk-
men deniz sınır koruma hizmeti için 
Ufra yakınında bulunan tersanede Gal-
jan hızlı saldırı gemisi üretimini baş-
latmıştır. Altı hızlı saldırı gemisi, Tür-
kiye'nin Dearsan Tersanesi tarafından 
sağlanan teknik yardım ile inşa edile-
cektir.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi 
SOCAR, hafif yağ ürünleri üretimini 
arttırmayı planladıklarını duyurmuştur. 
Hafif yağ ürünlerinin toplam petrol 
ürünleri içindeki payı 2015 yılında % 
64.2 (3.5 milyon ton) iken 2016 yılı 
için % 67.4 (3.6-3.7 milyon ton) olarak 
tahmin edilmiştir.  

• Gazprom İcra Kurulu Başkanı Alexei 
Miller, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 
Ukrayna’nın Rusya’dan 3 milyar met-
rekübün üzerinde doğal gaz istediğini 
açıklamıştır. Ayrıca, Ukrayna için do-
ğal gaz fiyatının, 2016 yılının ikinci 
çeyreğinde bin metreküp başına 180 
doların üzerindeyken, aynı yılın üçün-
cü çeyreğinde bin metreküp başına 
167.57 dolar olduğu belirtilmiştir. 

• İran’ın Mazandaran eyaletindeki Sa-
nayi, Maden ve Ticaret Organizasyonu 
Genel Başkanı Muhammet Pour Om-
ran, Hazar Denizi kıyısındaki Emira-
bad limanında Kazakistan ile ortak bir 
petrol rafinerisi kurmayı planladıklarını 
duyurmuştur. Yapılan açıklamaya göre, 
Kazakistan petrolü bu petrol rafineri 
tesisinde rafine edildikten sonra diğer 
ülkelere ihraç edilecektir. 

• Gazprom Kırgızistan, yapılan yeniden 
hesaplamaların ardından ülkedeki do-
ğal gaz tarifelerinin düşürüldüğünü 
açıklamıştır. Kırgız vatandaşlar, Hazi-
ran ayında metreküp başına 14.33 som 
doğal gaz fiyatı öderken, Temmuz 
ayında 14.18 som kadar ödeyecek-
lerdir. Sanayi işletmecileri, ticari işlet-
meler ve bütçe kuruluşları için ise do-
ğal gaz tarifeleri, metreküp başına 
17.57 somdan 17.41 soma düşü-
rülmüştür.  

• İran Enerji Bakanı Hamid Chitchian, 
Azerbaycan ile enerji alışverişini sağ-
layacak olan enerji nakil şebekesi in-
şasının tamamlandığını duyurmuştur. 
İnşaatın tamamlanmasının ardından 
İran, Azerbaycan ile 600 megavata ka-
dar elektrik alışverişi yapacak, bu şe-
beke aynı zamanda Rusya ve Gürcistan 
gibi üçüncü ülkelerle de enerji ihra-
catını sağlayacaktır.  

• Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma Des-
tek Programı (RDSP) kapsamında, 
Azerbaycan’a 7.2 milyon Avro destek 
vermeyi planladıklarını açıklamıştır. 

2012 yılında başlatılan Azerbaycan’a 
yönelik RDSP, güvenli ve kaliteli 
gıdaya erişimin arttırılmasının ve 
gıdaların kullanılabilirliğinin ve arzının 
dengelenmesinin yanı sıra tarımsal ve 
kırsal kalkınma alanında girişimcilerin 
teşvik edilmesi üzerinde odaklanmak-
tadır. 

• Rus otomobil imalatçısı AvtoVAZ 
2015 yılında 28,461 adet Lada otomo-
bil ihraç ettiklerini ve bu rakamın, 
2014 yılından %45 daha düşük oldu-
ğunu açıklamıştır. Kazakistan’a yöne-
lik ihracat, 2015 yılında %65.9 azala-
rak 14,278 otomobile düşmüştür. Aynı 
dönemde Azerbaycan’a yapılan ihracat 
ise 1.4 kat artarak 4,690 otomobile 
çıkmıştır.  

• Kazakistan devlet demiryolu şirketi 
Kazakistan Temir Yolu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, Almatı 1 – Şu demir-
yolu hattının 110 km.’lik bölümünde 
ikinci demiryolu hattının inşasına baş-
lanmıştır. Bu ikinci hattın inşası, Çin, 
Basra Körfezi, Avrupa ve Türkiye 
arasında daha fazla trenin ulaşımda 
kullanılmasını sağlayarak demiryolu 
hattının kapasitesini arttıracaktır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya ve diğer Avrasya ülkelerinin 
Cumhurbaşkanları, İstanbul Atatürk 
Uluslararası Havalimanı'nda en az 45 
kişinin hayatını kaybetmesiyle ve 239 
kişi yaralanmasıyla sonuçlanan terör 
saldırısı nedeniyle Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazi-
yelerini bildirmişlerdir. 

• Kırgızistan Tarım Bakanlığı, ülkenin 
Karaganda bölgesinde ortaya çıkan şar-
bon salgını sonrasında Kırgız – Kazak 
sınırında veteriner kontrolünü sıkı-
laştırdığını duyurmuştur. Açıklamaya 
göre, Kazakistan'dan ithal edilen tüm et 
ürünleri Kırgızistan'ın Devlet Sıhhi 
Denetim uzmanları tarafından ayrıntılı 
olarak kontrol edilecektir. 

• Tacikistan Devlet Acil Durum Komi-
tesi, Duşanbe’den 200 kilometre uzak-
lıkta bulunan Rasht bölgesini vuran 5.4 
büyüklüğündeki depremin, onlarca evi 
tahrip ettiğini bildirmiştir. Rasht bölge-
si yetkililerinden yapılan açıklamaya 
göre, deprem nedeniyle bölgede her-
hangi bir yaralanma ya da ölüm olayı 
gerçekleşmemiştir. 

• Çin'in Hunan Eyaleti Sel Kontrol 
Genel Müdürlüğü, yoğun yağmurdan 
kaynaklanan sel baskını nedeniyle 82 
ilçedeki 4.700 sakinin tahliye edilmesi-
nin gerektiğini, bölgede trafiğin ak-
sadığını ve yolların hasar gördüğünü 
bildirmiştir. Yapılan açıklamalara göre, 
yaşanan afet sonrası yardım çabaları 
devam etmektedir.  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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