
 

 

2 Eylül 2018 
Bişkek, Kırgızistan 

 

Kırgızistan – Türkiye İş Forumu 

TC. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, 

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Sayın Oleg Pankratov, 

Türkiye ve Kırgızistan İş Dünyasının Kıymetli Başkan ve Temsilcileri, TİM, TOBB, TMB 

Başkanlarım, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Türkiye ve Kırgızistan arasında büyüyen ticari ve stratejik ortaklığımıza verdiğimiz 

önemi göstermek ve ilişkilerimizi geliştirmek için bir araya geldiğimiz bu İş forumunda, sizleri, 

şahsım ve Başkanı olduğum Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK adına saygıyla 

selamlıyorum, hoş geldiniz! 

Сага бардык кош! (Saga bardık koş!) 

Sözlerime başında, bizim 30 Ağustos Zafer Bayramımızın hemen ertesi gününe 

rastgelen, Kırgız kardeşlerimizin 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramlarını kutluyor, güçlü, 

bağımsız ve müreffeh Kırgızistan’ın bekasını diliyorum. Kardeş ülkemiz Kırgızistan’ın 

bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olmasından gurur duyduğumuzu da belirtmek 

istiyorum.  

Kaloon tapsa, kar küyöt. 

“Usûlünü bilirsen, kar bile tutuşur, yanar”, diyor bir Kırgız Atasözü. 

Kırgızistan ile Türkiye’nin dostluğu, inanıyorum ki, karı usulüyle tutuşturup, 

ülkelerimizin sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini her zamankinden daha sıcak hale 

getirecek. 

Gerek Cumhurbaşkanlarımız ve Bakanlarımız düzeyinde yürütülen temasların, 

gerekse bu ve benzeri organizasyonların, bizleri daha da yakınlaştıracağı muhakkak. 

 



 

 

 

Liberal ekonomisi ve yatırımcı dostu mevzuatıyla, Türk iş dünyasının hedef 

ülkelerinden biri haline gelen Kırgızistan, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olması ve 

yaklaşık 200 milyon nüfuslu bir pazara erişim imkanı sunmasıyla da, Türk yatırımcılar için 

cazibe odağı olmaya devam ediyor.   

Kırgızistan; hidroelektrik kaynakları, turizm ve otelcilik, altyapı ve konut inşaatı, tarım 

ve gıda, madencilik, inşaat malzemeleri, perakende, tekstil ve hazır giyim ile, makine yedek 

parça ve ekipmanları sektörlerinde önemli iş ve yatırım fırsatları sunuyor. 

Türkiye’nin oldukça güçlü olduğu alanlardan olan telekomünikasyon sektörü de 

Kırgızistan’da, yüksek bir potansiyel vadediyor, ortak işbirliği ve yatırım fırsatları sunuyor. 

Türk müteahhitlik firmaları, Kırgızistan’da şimdiye kadar 690 milyon $ değerinde 65 

proje üstlendiler ve teslim ettiler. Türk inşaat ve müteahhitlik sektörünün, Kırgızistan’da daha 

kolay iş yapmasını sağlayacak, sorunların tespiti ve çözümlenmesine dönük bir yol haritası 

ihtiyacı olduğu ise, iş insanlarımızın sıklıkla dile getirdiği bir konu olarak hatırda tutulmalı. 

Her ne kadar Türkiye, Kırgızistan’ın en büyük ithalat partnerleri arasında ilk 5’te yer 

alıyor olsa da, 2017 sonunda iki ülke arasında sadece  483 Milyon $ ticaret hacmi bulunuyor. 

Bu hacim, Kırgızistan’ın vadettiği potansiyelin çok altında. 

304 milyon $ sermayeli 300 civarında Türk sermayeli firma, Kırgızistan’da faaliyet 

gösteriyor. İki kardeş ülke el ele vererek, gerek Kırgızistan ticaretini daha çok çeşitlendirebilir 

ve büyütebilir, gerekse birlikte yeni yatırım ve işbirliği projeleri hayata geçirerek gelecek 

nesillerimize istihdam alanları oluşturabiliriz. 

Sayın Bakanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Sizlere kısaca Başkanı olduğum DEİK’i de anlatmak isterim. 

 DEİK, Türk özel sektörünün Dış Ekonomik İlişkilerini organize eden bir “iş platformu” 

ve ana misyonu “ticari diplomasi”. 

Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için, gönüllü üyelik esasına göre, 32 yıldır 

çalışıyoruz.  

Faaliyetlerimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın  liderliğinde, 

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın yönlendirmesi ve koordinasyonunda devam 

ediyoruz. 



 

 

 

137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var. Başkanlığını Ahmet 

Kaya’nın yaptığı Türkiye- Kırgızistan İş Konseyimiz de 1991’de Avrasya İş Konseyleri 

bünyesinde kurulan 13 konseyimizden biri. Karşı kanat kuruluşumuz Kırgızistan İşadamları 

Birliğiyle, farklı içeriklerde birçok heyet ziyaretini organize ederek, Türk ve Kırgız iş 

çevrelerini bir araya getiriyor, ülkelerimiz arasında ticari ve sosyal köprüler kuruyoruz. 

Bir başka Kırgız atasözü “İnsan istese taştan su, balçıktan gül çıkarır” der. 

Ülkelerimizin yüksek kapasitesi ve potansiyellerini omuz omuza vererek hayata 

geçirebilmesi için, daha büyük hedefler koymalı, yatırım ve işbirliği ekosistemini geliştirmeli 

ve birlikte çalışarak, taştan su, balçıktan gül çıkarmalıyız.  

Bu duygularla, programımıza teşrif eden, başta Sayın Cumhurbaşkanlarımız olmak 

üzere, Bakanlarımız, Büyükelçilerimiz, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarına teşekkür 

ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Nail Olpak 

DEİK Başkanı 

 
 


