
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ülkeye Ait Başlıca Sosyal Göstergeler 

 

Resmi Adı Kırgız Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli Parlamenter Cumhuriyet 

Nüfus 6 milyon 795 bin 

Dil Kırgızca (resmi dil), Özbekçe, Rusça 

Yüzölçümü 199 951 km2 

Başkent Bişkek 

Başlıca Şehirler Bişkek, Oş, Karakol, Celal Abad 

Cumhurbaşkanı Sadır Japarov 

Para Birimi Kırgızistan Somu 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

GENEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler 

 



DIŞ TİCARET 

Ülkenin Dış Ticareti 

 

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. 2021 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatla 

dünyada 141. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca ülkeler İngiltere, Kazakistan, Rusya, 

Özbekistan ve Türkiye’dir. Ülkenin ihracatında Türkiye %5,5 pay ile 5. sıradadır. Ülkenin 2021 yılında 

ihraç ettiği başlıca ürünler: kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri; float cam ve yüzeyi taşlanmış 

veya parlatılmış cam (plakalar halinde); bakır döküntü ve hurdaları; kuru baklagiller (kabuksuz) 

(taneleri ikiye ayrılmış) ve petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlardır. 2021 yılında 

6 milyar dolarlık ithalatla dünyada 127. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler Rusya, Çin, 

Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %5,8 pay ile 4. sıradadır. 2021 

yılında ithal ettiği başlıca ürünler: petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; diğer 

örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5); tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 

vermeye mahsus diğer cihazlar ve otomobillerdir. 

 

 



 

Dış Ticaret Genel Durum 

 

İhracat 

 

 



 

 

 

 

 

İthalat 

 

 

 



 

 

 

 

Türkiye – Kırgızistan Ticari İlişkileri 

2021 yılında ülkeye ihracatımız 749 milyon dolar olmuştur. İhraç ettiğimiz başlıca ürünler: mücevherci 

eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden); diğer örme 

mensucat; helikopterler, uçaklar vb.; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve 

yörünge-altı araçları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

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

çelikten sac, çubuklardır. 2021 yılında ülkeden ithalatımız ise 86 milyon dolardır. İthal ettiğimiz başlıca 

ürünler ise pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş); kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye 

ayrılmış); işlenmemiş kurşun; altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da 

pudra halinde) ve diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)dir. 2021 

yılında Kırgızistan ile ticarette Türkiye’nin 663 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


