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KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE DOLAYSIZ YABANCI YATIRIMLAR 
Kırgızistan ekonomisi, son bir kaç yıl içinde 
altın ihracatında ve komşu ülkelerle ticaretin-
de yaşanan belirgin artışa bağlı olarak büyü-
müştür. Rusya ekonomisinde yaşanan daral-
manın, Kırgız mallarına olan talebi azalt-
masına ve bu durumun 2015 yılında ülkenin 
altın-dışı ihracatında bir azalışa yol açmasına 
rağmen, ekonomik büyüme hızı 2014 yılında 
%3.6’dan 2015 yılında %7.3’e yüselmiştir. 
Özellile Kırgız Hükümeti tarafından uygula-
nan yapısal reformlar ve kamu yatırım prog-
ram çerçevesinde gerçekleştirilen düzenleme-
ler, ekonomik büyümenin gösterdiği yüksek 
performansa ciddi bir katkıda bulunmuştur.    
Kırgız Hükümeti tarafından uygulanan yapısal 
reformların içerdiği düzenlemeler şöyle 
sıralanabilir:  (i) Mayıs 2014’de kabul edilen 
kamu kesimi reformu yol haritasının uygu-
lanması. Bu yol haritası, yolsuzlukla mücade-
le politikalarında kamu birimleri arasındaki 
koordinasyonun arttırılması, kamu hizmetleri-
nin yeniden düzenlenmesi ve özellikle enerji 
ve madencilik sektörlerinde daha profesyonel 
bir yönetimin tesis edilmesi için uygulanması 
gereken politikaları belirlemektedir. (ii) 
Uluslararası standartlara uygun yeni bir ihale 
kanununun uygulanması. Bu kanun kamu 
ihalelerinde yer alan yasal boşlukların ortadan 
kaldırılması ve yolsuzluğa yol açan durum-
ların azaltılması amacıyla uygulanmaktadır. 
(iii) İş hayatına ilişkin regülasyonların iyileşti-
rilmesi amacıyla önemli adımların atılması. 
Bu madde özellikle yabancı yatırımcıları 
ilgilendirmektedir. Lisans ve izinler ile igili 
yeni yasanın kabul edilmesiyle birlikte, belirli 
iş alanlarındaki ihtiyaçların açıkça ortaya 
konması, lisans sahiplerinin denetlenmesi için 
yeni prosedürlerin belirlenmesi ve lisans 
verilenlere ilişkin bir listenin oluşturulması 
amacıyla yeni regülasyonlar oluşturulmuştur. 
(iv) Şubat 2015’te onaylanan Özel Kesim 
Kalkınma Stratejsi’nin kabul edilmesi. Bu 
strateji iş ortamındaki faaliyetlere ilişkin 
engellerin kaldırılmasını ve yatırım ikliminin 
iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Stratejinin 
ayrıca regülasyonlara ilişkin reformun bir 
parçası olarak, kamu kesimi-özel kesim 
ortaklığı ile ilgili yürütülen reformları ve 
denetimleri güçlendirmesi gerekmektedir. 
Tüm bu yapısal reformların, Kırgız ekonomi-
sine daha fazla dolaysız yabancı yatırım 
çekmek amacıyla yurtiçi şartların iyileştiril-
mesi için uygulandığı açıkça belirtilmelidir.  
Diğer yandan, Kırgız Hükümeti rekabetin 
arttırılması ve ülkedeki yatırım ikliminin 

iyileştirilmesi için dolaysız yabancı yatı-
rımların arttırılmasına yönelik politikaları 
büyük ölçüde teşvik etmektedir. Bu açıdan 
belirtilmelidir ki; Kırgızistan 2003 yılında 
Yabancı Yatırım Kanunu’nun kabulünden bu 
yana dışa açık bir dolaysız yabancı yatırım 
rejimi uygulamaktadır. Yabancı Yatırım 
Kanunu, yabancı yatırımcıların yurt içinde 
serbestçe faaliyet göstermeleri, işlem yapa-
bilmeleri ve elde ettikleri karı ülkelerine 
götürebilmeleri için gerekli ulusal muamele-
nin yapılmasına ilişkin şartları belirlemekte-
dir. Yabancı yatırımcılar için geçerli olan 
yatırım teşviklerinin, Kamu-Özel Ortaklık 
Anlaşması çerçevesinde özel kesime uygula-
nan vergi teşviklerini içerdiği belirtilmelidir. 
Bu çerçevede, vergi teşvikleri kapsamında 
%10 oranında Kurumlar Vergisi ve %12 
oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygu-
lanmaktadır. Dolaysız yabancı yatırım iklimi-
nin iyileşmesiyle birlikte geçtiğimiz on yıl 
içinde Kırgızistan ekonomisine dolaysız 
yabancı sermaye girişi hızla artmıştır. Nite-
kim, 2001-2013 döneminde ülkeye dolaysız 
yabancı sermaye girişi, yıllık yaklaşık %52 
oranında bir büyüme göstermiştir. Vergi 
teşviklerinin bu büyüme üzerinde önemli bir 
katkısı olmuştur. Uygulanan vergi teşvikleri 
sayesinde ülkeye giren dolaysız yabancı 
sermaye 2013 yılında 292.6 milyon dolar iken 
2014 yılında 757.6 milyon dolara ve 2015 
yılında ise 818 milyon dolara yükselmiştir. 
Ayrıca, onaylanan çok sayıda yabancı proje 
ile birlikte Rusya’nın Kırgızistan’ın Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne girmesini desteklemek 
amacıyla Rus-Kırgız Fonu’undan 1 milyar 
dolar sağlamayı taahhüt etmesi sonucunda 
ülkedeki dolaysız yabancı sermaye 
yatırımlarının GSYİH’ya oranının 2016-2019 
döneminde %5’e ulaşması beklenmektedir. 
Kırgızistan’da yabancı yatırımcıların ilgilen-
dikleri yatırım alanlarının başında turizm 
sektörü ve madencilik sektörü gelmektedir. 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin 
(WTTC) verilerine göre, 2015 yılında ülkede 
turizm sektörünün GSYİH’ya doğrudan 
katkısı 92.8 milyon dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Bu miktarın 2025 itibariyle 147.4 milyon 
dolara yükselmesi beklenmektedir.  2015-
2025 dönemi için Kırgızistan’nın turizm 
sektöründe yıllık %5 oranında bir büyüme 
beklentisi söz konusudur. 2015 yılında sek-
törde gerçekleşen sermaye yatırımları ve 
şirket harcamaları sırasıyla 72.3 milyon dolar 
ve 235.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu miktarların 2025 itibariyle sırasıyla 107.5 

milyon dolara ve 366.2 milyon dolara çıkması 
beklenmektedir.  
Diğer yandan, madencilik sektöründeki 
yabancı yatırım imkanları, ülkenin yatırım 
iklimi açısından büyük öneme sahiptir. Bilin-
diği gibi Kırgızistan, Orta Asya’da en geniş 
maden yataklarına sahip olan ülkelerden 
biridir. Nitekim, altın madeninin çıkarılması 
ve üretimi ekonomi açısından, özellikle 
başlıca ihracat maddesi olarak, asli öneme 
sahiptir. Bunun yanısıra, 60 maden yatağında 
arama çalışmaları yapılmaktadır. Demir 
olmayan metallerden 7 geniş antimon yatağı 
ve 3 geniş kalay ve volfram yatağı keşfedil-
miştir. Bu faaliyetler dikkate alındığında, 
2010-2015 döneminde ülkenin madencilik 
sektörüne yaklaşık 218 milyon dolar yabancı 
sermaye girişi gerçekleştiği görülmektedir. 
Kırgız Hükümeti’nin  uyguladığı kamu 
yatırım programının da hem turizm hem de 
madencilik sektöründeki faaliyetleri destekle-
diği ayrıca belirtilmelidir.  
Bununla birlikte, bu program dış borçla 
finanse edilmiştir. Sonuçta, net dış borcun 
GSYİH’ya oranı 2014 yılında %76.3 iken 
2015 yılında %81.2’ye yükselmiştir. Cari 
hesap gelirleri içinde net dış borçların payı 
2012-2015 döneminde sadece %30 olmasına 
rağmen bu oranın 2016-2019 döneminde 
yaklaşık %80 olması beklenmektedir. Do-
layısıyla, hükümetin dolaysız yabancı 
yatırımları ürkütmeden dış borçları sürdürüle-
bilir düzeyde tutabilmek için yeni yollar 
bulması gerekmektedir. Bu noktada Kırgız 
Hükümeti’nin kamu borçlarını istikrara kavuş-
turmak için üç aşamalı bir borçlanma politi-
kası izlediği belirtilmelidir. Bu politikanın 
aşamaları şöyle sıralanabilir: (i) Projenin 
önem derecesinin belirlenmesi, (ii) hangi 
piyasadan (yurtiçi ya da yurt dışı) borç-
lanılacağına karar verilmesi ve (iii) uygun bir 
faiz oranına karar verilmesi. Ayrıca, hüküme-
tin büyümeyi teşvik eden projelere öncelik 
vermesi gerekmektedir. 
Kırgız Hükümeti’nin diğer ülkelerle yaptığı 
ticaret ve yatırım anlaşmalarının artmasıyla ve 
yabancı yatırımcılara daha fazla teşvik sağla-
maya yönelik politikalar uygulamasıyla 
birlikte Kırgızistan’daki iş ortamı zaman 
içinde daha fazla gelişmiştir. Bu nedenle, 
yukarıda adı geçen politikaların etkin şekilde 
uygulanmasıyla hükümetin, dolaysız yabancı 
yatırımları ürkütmeden dış borçları sürdürüle-
bilir düzeyde tutabileceği ve ülkeye dolaysız 
yabancı sermaye girişinde yaşanan artışının 
izlediği uzun vadeli trendin devam edeceği 
söylenebilir.    



	

• Azerbaycan Merkez Seçim Komis-
yonu, seçmenlerin %84’ünden faz-
lasının Anayasa değişikliklerinin ka-
bulünü desteklediğini açıklamıştır. 
Yapılan referandum sonucunda, 
cumhurbaşkanlığı süresinin beş yıl-
dan yedi yıla çıkarılması, cumhur-
başkanına parlamentoyu feshetme, 
erken seçimin zamanını belirleme 
hakkı verilmesi ve iki başkan yar-
dımcısı pozisyonunun belirlenmesi 
dahil 29 teklif kabul edilmiştir. Bu 
değişiklikler, İlham Aliyev’in 2018 
yerine, 2020 yılında yeni cumhur-
başkanlık dönemi için aday olacağı 
anlamına gelmektedir. 

• Tahran’a yaptığı resmi ziyarette 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Akylbek 
Kamaldinov ve İranlı mevkidaşı Eb-
rahim Rahimpour karşılıklı menfaate 
dayalı konularda görüş alışverişinde 
bulunmuşlar ve siyaset, ekonomi ve 
ticaret gibi alanların yanısıra ban-
kacılık, transit, demiryolu ve deniz 
taşımacılığı, enerji ve tarım sektörle-
rinde işbirliğini genişletme yollarını 
tartışmışlardır. 

• Bakü’ye yaptığı resmi ziyarette 
Tacikistan Yüksek Kurulu Temsilci-
ler Meclisi Başkanı Shukurjon Zuhu-
rov ve Azerbaycan Başbakanı Artur 
Rasizade, iki ülke arasındaki işbirli-
ğinin artırılmasına yönelik fırsatları 
tartışmışlardır. Ayrıca taraflar, ulus-
lararası hukuk normları içinde soru-
nu çözme gerekliliğini vurgulayarak 
Dağlık Karabağ sorununa değinmiş-
lerdir. 

• Moskova’ya yaptığı ziyarette Güney 
Kore’nin Kore Yarımadası Barış ve 
Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Kim 
Hong-Kyun ve Rusya Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Igor Morgulov, Ku-
zey Kore tarafından gerçekleştirilen 
son nükleer füze testi ve bu çerçeve-
de Kore yarımadasındaki durum 
hakkında görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. Taraflar, BM Güvenlik 
Konseyi'nin konuyla ilgili kararlarına 
yönelik talepleri konusunda Pyong-
yang’ın tutumuna yönelik endişeleri-
ni dile getirmişlerdir. 

• Aşkabat’ta bulunan AGİT Merkezi 
Başkanı Natalya Drozd, Orta Asya 
bölgesinde sınır güvenliğinin sağlan-
masına katkıda bulunmak amacıyla 
Merkez’in Türkmenistan Devlet Sı-
nır Hizmeti için eğitim kursları dü-
zenlediğini bildirmiştir. Uluslararası 
uzmanların, katılımcılara devriye 
arama ve izleme, sınır devriye prog-
ramı ve teknikleri, bilgi toplama ve 
arazi analizi dahil olmak üzere sınır 
devriyelerinin türleri ve yöntemleri 
hakkında bilgi verdiği belirtilmiştir. 

• 2. Azerbaycan Uluslararası Savunma 
Fuarı ADEX 2016’da, Azerbaycan 

Savunma Sanayi Bakanı Yaver Ja-
malov ülkenin askeri teçhizat, silah 
ve mühimmat üreten işletmelerinin, 
NATO standartlarını yakalayan 125 
askeri amaçlı ürün üretmek üzere 
yeniden yapılandırıldığını belirtmiş-
tir.  
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• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Kompleksi’nden yapılan açıklamaya 
göre, Turkmenoil Devlet İşletmesi, 
yeni hidrokarbon alanları aramak 
için Uzynada muhtemel hidrokarbon 
alanında gerçekleştirilen ilk ultra-
derin arama kuyusunun sondajına 
devam edilmektedir. Kuyunun top-
lam derinliği 7,150 metre olup bugü-
ne kadar 4,500 metre derinliğe 
ulaşılmıştır. 

• Rus devlet doğal gaz şirketi Gazp-
rom’un Yönetim Kurulu Üyesi Vse-
volod Cherepanov, Okhotsk Deni-
zinde yeni keşfedilen Yuzhno – 
Lunskoye alanında 40 milyar metre-
küp doğal gaz rezervi tahmininde bu-
lunulduğunu açıklamış, ancak bun-
ların ön tahminler olduğunu, gerçek 
rezervlerin ise daha fazla olabilece-
ğini, keşfedilen alanda petrol bulun-
madığını belirtmiştir. 

• Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
Kırgızistan Misyon Başkanı Edward 
Gemayel, ülkenin kamu borcunun 
GSYİH'ye oranının %70’e, ya da 
4.72 milyar dolara ulaştığını bildir-
miştir. İki yıl önce, Kırgızistan’ın 
kamu borcunun GSYİH'ye oranının 
%43-44 olduğu belirtilmiştir. Rapora 
göre bu borç, borcun sürdürülebilir-
liği riski ile ilgili olarak orta düzeyde 
risk içermektedir ve IMF bu tablo 
karşısında mali konsolidasyonu ve 
bütçe açığının kademeli olarak 
azaltılmasını önermektedir. 

• Asya Kalkınma Bankası (ADB), 
Kırgızistan'da Kuzey – Güney Alter-
natif Yol Koridoru’nun 70 kilometre-
lik bölümünün rehabilitasyonu için 
95.1 milyon dolar tutarında kredi ve 
hibe verilmesini onayladığını açıkla-
mıştır. 

• Hükümetlerarası Ticaret-Ekonomi, 
Bilim-Teknik ve Kültürel İşbirliği 
Özbek – Türkmen Komisyonu’nun 
12. toplantısında karşılıklı ticaretin 
artırılması, mülkiyet ve borçlanma 
ile ilgili ilişkilerin düzenlenmesi ko-
nuları ele alınmıştır. Özbekistan ve 
Türkmenistan Hükümetlerinin tem-
silcileri, bölgedeki öncelikli işbirliği 
alanı olarak su kaynaklarının rasyo-
nel kullanımı konusunda tutarlı bir 
politikanın yürütülmesini belirlemiş-
lerdir. Buna ek olarak taraflar, dış ti-
caret nakliye hizmetleri için ulaşım-
transit alanında karşılıklı işbirliğinin 
devamı konusunda görüş alışve-
rişinde bulunmuşlardır. 

• Kazakistan Merkez Bankasından 
yapılan açıklamaya göre, Ağustos 
2016’da ülkenin altın ve döviz re-
zervleri, aydan aya %1.09 oranında 
artmış ve Ocak-Ağustos 2016 döne-
minde %10.15 oranında artarak 
30.71 milyar dolara çıkmıştır. Bu ra-
kam, son 4 yılın en yüksek miktarı 
olmuştur. Altın fiyatındaki artış, ül-
kenin altın rezervlerinin bu yıl 10.31 
milyar dolara çıkmasına ya da Ocak-
Ağustos 2016 döneminde %36.13 
oranında artmasına yardımcı olmuş-
tur. Döviz rezervleri, yıldan yıla 
%0.46 oranında artmış ve aydan aya 
%1.81 oranında artarak 20.39 milyar 
dolara çıkmıştır. Buna ek olarak, Ka-
zakistan Milli Fon’un varlıkları 
Ağustos 2016’da aydan aya %0.2 
oranında artmış ve Ocak-Ağustos 
2016 döneminde %2.12 oranında ar-
tarak 64.85 milyar dolara çıkmıştır. 
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• Avrasya Yaz Okulu inisiyatifi Av-
rasya Araştırma Enstitüsü tarafından 
2016 yılında Kazakistan'da baş-
latılmıştır. Kazakistan'daki Yaz Oku-
lu, Uluslararası Türk Akademisi ile 
birlikte düzenlenmiş olup Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı tarafından finanse edilmiştir. 
Proje kapsamında 10 farklı ülkeden 
20 öğrenci yaz okuluna katılmış ve 
sonrasında Kazakistan'ın önemli ku-
rumlarıyla görüşmeler gerçekleşti-
rilmiştir.	

• Dünya Ekonomik Forumu’nda 
açıklanan 2016-2017 Küresel Reka-
bet Raporu’na göre, Azerbaycan 138 
ülke arasında 37. sırada yer almış ve 
BDT ülkeleri içinde en yüksek sıraya 
yükselmiştir. Azerbaycan’ın ardın-
dan Rusya 43. ve Kazakistan 53. 
sırada yer almaktadır. 

• Kazakistan’ın Mangistau Bölgesine 
Ait Bölgesel Acil Durum Dairesi, 
Karazhanbas petrol alanında bir ka-
zanın meydana geldiğini duyurmuş-
tur. Karazhanbas alanının 5529 nu-
maralı kuyusunda doğal gaz ve su 
karışımı olan bir emisyon meydana 
gelmiş olup kazada yaralanan ol-
mamıştır. 

• New York'taki Genel Kurul oturum-
larında, Türkmenistan Dışişleri Ba-
kanı Raşid Meredov, iklim değişikli-
ği ile ilgili Paris anlaşmasını imza-
lamıştır. Belgeyi bugüne kadar 191 
ülkenin temsilcisi imzalamışlardır. 

• Şanghay'da düzenlenen toplantıda 
Rusya Federal Hava Taşımacılığı 
Ajansı (Rosaviatsia), Rusya Devlet 
Hava Trafik Yönetimi Şirketi ve Çin 
Sivil Havacılık İdaresi temsilcileri, 
birbirlerinin uçuşları hakkında daha 
detaylı bilgi verme imkanı dahil ol-
mak üzere sınır geçişleriyle ilgili ye-
ni güzergahlar ve mevkiler üzerinde 
tartışmışlardır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayça Şimşek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 
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