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Kbıprbl3CTaH c ero rıoreuunanoe B ccpepe TypVl3Ma
pacoaarpneaerca KaKO,QVlHVl36y,QYU.\VlXrnasuux ueurpos
3TO~ orpacnu. npVlpoAHoe vi VlCTopVl4eCKoe
pacrıonoxe-me crpauu B ue-rrpe CpeAHe~ A3V1V1c IOpHblM
naHAwacjnOM nOCTeneHHO npeeparsr Kbıprbl3CTaH B
npVlBneKaTenbHbl~ TypVlCTVl4eCKVI~ue-rrp.
Ha Kbıprbl3CTaH okasann BnVll'ıHVle3KOHOMVl4eCKVlevi
nonVlTVl4eCKVlerıpoueccu. npoucxozıauıue Ha TeppV1TOpVlVl
Cpe,QHe~ A3V1V1B KOHLle90-x IO,QOB.OH BMeCTec
CPOpMVlpOBaHVleMc06CTBeHHO~ nonVlTVlKVInpVlcoeAVlHVlnCR
TaK>KeK nepeXO,QHoMYrıpoueccy PbIH04HO~ 3KOHOMVlKVI.B
crpaue. KOTopaR BOTY>Kenonrue rOAbl He MO>KeT
Vl36aBVlTbCROTnocne,QCTBVI~nepeXO,QHO~3KOHOMVlKVI,
npOVlCXO,QRU.\VlenonVlTVl4eCKVlenOTpRceHVlRnocnenuux
rıer cranu cpaKTopOMnpoııneuna nepeXOAHOIO nepuorıa.
BcneACTBVleTOIO, 4TO nonnrn-ıecxne vi 3KOHOMVl4eCKVle
pecpopMbl, CPOPMVlpYIOU.\VlecaMYIOBa>KHYIOOCHOBY
rıpouecca CTPYKTYPHOIOVl3MeHeHVlR,He 6bınVl npcseneuu
BOBpeMR,etpa-a He CMorna Vl36e>KaTb3KOHOMV1LjeCKO~
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" rOCareHlClBO KP no lYPVl3MY / Kırgızistan Turizm Bakanlığı

Kırgızistan sahip olduğu turizm potansiyeli ile geleceğin
önemli turistik merkezlerinden biri olarak görülmektedir.
Orta Asya'nın merkezinde ve oldukça dağlık bir yapıda olan
ülkenin doğal ve tarihi dokusu Kırgızistan'ı giderek turistik
bir cazibe merkezi haline getirmektedir.
1990 sonrasında Orta Asya coğrafyasında yaşanan
ekonomik ve politik süreçlerden etkilenen Kırgızistan, kendi
politik yapılanması ile birlikte Pazar ekonomisine geçiş
sürecine dahil olmuştur. Uzun yıllardan beri bir geçiş
ekonomisi özelliğinden kurtulamayan ülkede son yıllarda
yaşanan politik çalkantılar geçiş sürecinin uzamasına yol
açmıştır. Yapısal dönüşüm sürecinin en önemli ayağını
oluşturan politik ve ekonomik reformların zamanında
yapılamaması nedeniyle ülke ekonomik geri kalmışlıktan
bir türlü kurtulamamıştır. Kişi başına milli gelir düzeyi
20032005 aralığında 384.-USD'dan 475.-USD'a yükselmiş
olup 20072010 yılı için öngörülen Ülke Kalkınma
Stratejisinde bunun 872.-USD düzeyine çıkarılması
hedeflenmektedir.



OTCTanoCTVI.Ecrın MeIK,ı:ıy2003-2005 rr. BHn Ha nyuıy
HaceneHVlR nosucnnca c 384.-USD,ı:ı0 475.- USD, TO
cornao-ıo npe,ı:ınoIKeHHo~ crparerun pa3BVlTVlRcrpaııu Ha
2007-2010 rr. CTaBVlTCRuens no ere no,ı:ıHRTVlIO,ı:ıOypOBHR
872.-USD.
Cektop TypVl3Ma - 3TOcaMbl~ BaIKHbl~ vi CaMblılı
crparera-ıeooı 3Ha4V1Mbl~cekrop. KOTOPbl~MOIKeT
nOAHRTbPOCT3KOHOMVlKVIvi CTaTbnOKOMOTVlBOMpa3BVlTVlR
Kbıprbl3cTaHa. Peureıuıa, «oropue 6y,ı:ıYTnpVlHRTblno
OTHoweHVlIOK pa3BVlTVlIOcexropa TypVl3Ma Ha KOPOTKVI~
vınVlcpe,ı:ıHVlıIınpOMeIKYTOKBpeMeHVI, pacnpoctpauascs Ha
CTPYKTYPY3KOHOMVlKVIvi npnsonn B ,ı:ıe~CTBVle,ı:ıpyrVle
cekropu, cBR3aHHbıe c TYpVl3MOM,oöecne-ıar Ha cpe,ı:ıHVI~
vınVlAnVlTenbHbl~ npOMeIKYTOKBpeMeHVI KaK3aHRTOCTb
ı-aceneuna, TaK vi YCKOPRTPOCTBHn.
CeKTOp TYpVl3MaHe ,ı:ıonIKeHpaccvarpaearsca KaK
orpacns. HanpaBneHHaR ronsko Ha y,ı:ıOBneTBopeHVle
rıorpeôuocrea npVle3IKalOLl\VlXB CTpaHYTYPVlCTOB.Mbl He
,ı:ıonIKHblsaôuears, 4TO,ı:ıpyrVlecekropu, cBR3aHHbıe c 3TVlM
cexrcpov, pa3BVlBalOTcRBMeCTec TypVl3MOM.
CTpOVlTenbCTBOorenen ,ı:ınROCTaHOBKVITYPVlCTOB,
passnekareru.uux l.\eHTpOBvi ,ı:ıpyrVlx nonoôuux
coopYIKeHVI~, KOMnneKCpa60T, npOBo,ı:ıVlMbl~KaIK,ı:ıbl~rorı
no peMOHTYvi yxo,ı:ıy sa 3TVlMVIcoopYIKeHVlRMVI,npnaonar B
,ı:ıBVllKeHVleCTpOVlTenbHbl~cekrop vi BeTBVI
npOMbıwneHHocTVI no npOVl3BOACTBYcrponrensuux
MaTepVlanOB.3TO satparusaer: nVlLl\eBYIOorpacns,
npOVl3Bo,ı:ıCTBOe,ı:ıblvi HanVlTKOB,ı:ınRTYPVlCTOB,cexrop
novaun-ero TeKCTVlnR(no.ı:ıyWKVI,npOCTbIHVI,rıonoreuua vi
,ı:ıpyrVleHe06xo,ı:ıVlMbıeBeLl\VI),aBTOM06V1nbHbl~cekrop,
apeuny rpa-rcnopruux cpencrs, cesrop CTpaXOBaHVlR,vi
CaMblılıBaIKHbl~ 6aHKOBcKVI~cexrop c vıcnonb30BaHVleM
Kpe,ı:ıVlTHbIXkapr.
Henssa nepeoueunrs BKna,ı:ıTYpVl3MaB 3KOHOMVlKY
crpa-ıu. TYPVl3MBTypL\VIVIBTe4eHVle MHorVlXner öun
npVl3HaH KaK uepearınsoeauuaa VlH,ı:ıyCTpVlR,HOnosrıuee, B
KOHl.\e1980-x ronos, OHcrarı O,ı:ıHVlMVl3nOKOMOTVlBHblX
cexropos pOCTaTypel.\KOılı 3KOHOMVlKVI.nepe,ı:ıa4a
Kbıprbl3CTaHYVlMelOLl\erOCRoneıra vi ,ı:ıocTVllKeHVI~B 3TOıIı
orpacruı Kpa~He BaIKHac T04KVI3peHVlRMVlCCVlVlTypL\VIVIHa
3TO~ reppvrropna. C 3TOılın03V1l.\VlVInOMOLl\bTypL\VlVI,
3aHVlMalOLl\e~O,ı:ıHOVl3BaIKHblXMeCTB MVlpOBOMTypVl3Me, B
nepena-ıe VlHcjıOPMal.\VlVI,ortura vi xarurrana 6paTcKOMY vi
APYIKeCTBeHHOMYKbıprbl3CTaHY,c03AaCT B 6y.ı:ıyLl\eM
OCHOBYnonVlTVlKVIrypusva, KOTOpaRRBnReTcR06Ll\VlM

Kırgızistan ekonomisi açısından kalkınmanın lokomotifi
olabilecek ve ekonomik büyümeyi tetikleyebilecek en
önemli ve en stratejik sektör turizm sektörüdür. Kısa ve orta
vadede turizm sektörünün gelişmesine yönelik olarak
alınacak kararlar orta ve uzun vadede ekonominin geneline
yayılarak ve turizme bağlı diğer sektörleri de harekete
geçirerek hem istihdama katkı sağlayacak hem de milli
gelir artışını hızlandıracaktır.
Turizm sektörü sadece ülkeye turist olarak gelenlerin
konaklama gereksinimini karşılamaya yönelik bir alan olarak
görülmemelidir. Bu sektöre bağlı diğer yan sektörlerin de
turizm sektörü ile birlikte geliştiği unutulmamalıdır.
Turistlerin kalacakları otellerin, eğlence mekanlarının ve sair
tesisleri inşası ve her yıl bu tesisler için yapılan bakım
onarım faaliyetleri inşaat sektörünü ve inşaat malzemeleri
üreten imalat sanayi dallarını harekete geçirmektedir.
Turistlerin yiyecek ve içeceklerinin üretimi gıda sanayini;
yatacakları yataklar, çarşaflar, kullanacakları havlular ve sair
malzemeler ev tekstili sektörünü; kiralayacakları araçlar
otomotiv sektörünü ve sigortacılık sektörünü ve hepsinden
önemlisi kullanacakları kredi kartları bankacılık sektörünü
ilgilendiren konulardır.
Turizmin ülke ekonomisine dalga dalga yayılan katkıları
saymakla bitecek gibi değildir. Türkiye'de yıllardır bacasız
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nYHKTOMB COBMeCTHblXvıccne,qOBaHVlrıx oôeux CTpaH.
B nonroroeneuuoü Kbıpıbl3CTaHoM crparerun no
pa3BVlTVlIOcrpauu Ha 2007-2010 ii. 6bınH G1(Te,V,HO
oxsaueuu npoôrıevu TypVl3Ma, vi 6bınVl npennpuusru
Mepbl, HanpaBneHHbıe Ha peweHVle 3TVlXnpoônev, Vlcxo,qrı
Vl33TOIO, Mbl MO>KeMpaCCMOTpeTb, YTO,qon>KHO6blTb
czıena-ıo B nepBYIO o-ıeperıs:
1113MeHeHVleC03HaHVlrı,oruouıe-uıa nlO,qeı::i- 3TO caMarı
Ba>KHarırıpoôneva, KOTOPYIOHY>KHOpeuurn, B nepBYIO
o-ıepene c TOYKVI3peHVlrı pa3BVlTVlrıTypVl3Ma B
Kbıplbl3CTaHe.
AomKHbl paCCMaTpVlBaTbcrı TaKVle npoônewa, KaK
OC03HaHVle Ba>KHOCTVI,qonıOCpOYHbIX BnO>KeHMı::i
VlHOCTpaHLjeBB 3KOHOMVlKYcrpauu, npuaneueune
cneunanncroe B ccjıepy TypVl3Ma, XopOWO 3HalOLL\VlX
MVlPOBOı::iTYPVl3M,vi rex, KTOoôasarensao y-ıacreoean B
TypVlCTMyeCKVlXMepOnpMrıTVlrıX KaKTYPMCT;npo6neMbl
61OpOKpaTVlyeCKoı::iCTPYKTypbl, CcjıOpMVlpoBaHHoı::i
6IOpOKpaTaMVI. ınaBHarı npoöneva nepexorıuon
3KOHOMVlKVI- 3TO Ka,qpoBbıe cjıOpMVlpOBaHVlrı,OCHOBaHHbıe
He Ha sacnyrax fllO,qeı::i,cnOC06HblX ynpaanan. 3KOHOMVlKOı::i
crpauu, a uaoôopor, pa60TY nony-ıaer -ıenceek B
3aBVlCMMOCTVIOTOKa3aHHblX VlMycrıyr. C 3TOı::in03V1LjVlVl,KaK
caMblı::i Ba>KHblı::isonpoc, M3MeHeHVle C03HaHVlrınlO,qeı::i
xacaeroı scex.
Crparerua pa3BVlTVlrıcrpa-ıu Ha 2007-2010 ii. no TypVl3MY
sxruo-ıaer B ce6rı Mepbl, Tpe6YIOLL\VlxKpaTKOCpOYHOIO
peuıeuaa. Ha 3TOM srarıe, YYVlTblBarınorıxonu no cpe,qHeMY
CPOKY,,qon>KeH6blTb npnusr 1 O-neTHVlı::iCTpaTelVlyeCKMıIı
nnau no TYPVl3MY.3TOT nnaH HY>KHOxopowo ,qononHVlTb
npOnOpLjVlOHanbHblM pacnpeneneuneı- 06maHHoCTeı::i B
3aBVlcVlMOCTVIOT06beMa 6IOpOKpaTVlVI,YHVlBepCVlTeTOBvi
yaCTHOm cexropa.
AOn?KeH 6blTb CcjıOpMMpoBaH 6namnpVlrıTHblı::i
VlHBeCTVlLjMOHHblı::iKIlVlMaT,KOTOPblı::inacr B03MO?KHOCTb
YBenVlyeHVlIO YVlcna TypVlCTMyeCKVlXcoopY?KeHVlı::i.Vl3-3a
TOm, YTOBHYTpeHHVle pacxorıu B Kbıpıbl3CTaHe
He,qOCTaTOYHblHa 3TOM srarıe VlHOCTpaHHblı::ikarınran
MO?KeTpaCCMaTpVlBaTbcrı KaK HaM60flee nonxozısuıee
peuıeuue. Oc06eHHO perynnpoeaunn, HanpaBneHHbıe Ha
nccrpoe-ıne KOHCTPYKLjVlı::ino npnuuuny ,qenaı::i-
3KcnflyaTVlpyı::i-nYCTM B 060POT, ,qon>KHbl6blTb
npennpuuaru 3apaHee. nepBeHCTBO B nepesone xarurrarıa
MO?KeT6blTb OT,qaHOCTpaHaM c CVlnbHblMVIVlHBeCTVlLjVlrıMVI
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endüstri olarak kabul edilen ve 1980 sonrasında Türk
ekonomisindeki büyümenin lokomotif sektörlerinden biri
olan turizm sektöründe sahip olunan deneyim ve
kazanımların Kırgızistan ekonomisine aktarılması
Türkiye'nin bu coğrafyadaki misyonu açısından da son
derece önemlidir. Dünya turizmindeki yeri tartışmasız olan
Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan'a bu noktada
yapacağı bilgi, tecrübe ve sermaye aktarımı her iki ülkenin
de gelecekte izleyecekleri ortak turizm politikasının
temellerin i oluştu racaktı r.
Kırgızistan tarafından hazırlanan 20072010 Ülke Kalkınma
Stratejisi'nde turizm sektörünün sorunları kapsamlı bir
şekilde ortaya konulmuş ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu noktada öncelikle
yapılması gerekenleri şu şekilde ele alabiliriz:
Kırgızistan'da turizmin geliştirilmesi açısından öncelikle
aşılması gereken en önemli sorun "zihniyet"tir. Ulkeye gelen
yabancıların ülke ekonomisine sağlayacağı uzun dönemli
katkıların bilincinde olan, turizm konusunda uzman ve
dünya turizmini iyi bilen ve daha önce turistik faaliyetlere
muhakkak turist olarak katılmış bakan ve bürokratların
oluşturduğu bir bürokratik yapıda sorunlar ele alınmalıdır.
Geçiş ekonomilerinin en önemli sorunu, ülke ekonomisine
yön verecek nitelikteki insanların liyakate dayalı olarak değil
tam tersine adam kayırmacılık esasına göre iş başına geliyor
oluşlarıdır. Bu noktada zihniyet devrimi her şeyin başında
gelen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.



v1OpraHV13aLjV10HHbIM KanV1TanOM, TaKV1M KaK VlcnaHV1R,
VlTanV1R, TYPLjV1R v1CWA B oc06eHHocTV1 3HaHV1R v1onur
3TV1XCTpaH V1MeIOT ôonsuıoe 3HaLleHV1e ,qnR Kbıprbl3CTaHa.
AonIKeH 6blTb sunyuıeu 3aKOH o nOOll\peHV1V1 TypV13Ma,
cneunansuo paCCMaTpV1BalOll\V1ı1ı cexrop TYpV13Ma v1
no,qxo,qRll\V1ı1ı ,qnR OCHOB Mo,qenV1 pa3BV1TV1RTYpV13Ma. Ha
,qaHHOM srarıe He06xo,qV1MO xopowo npoeecru
onpeııeneune 06R3aHHoCTeılı opraHV13aLjV1ı1ı, «oropue
6Yi=\YT oôecne-msan, cpV1HaHcV1poBaHV1e pa3BV1TV1R, v1HYIKHO
orıperıennrs. KaK 6Yi=\YT no,q,qepIKV1BaTbcR OCHOBbl
cpV1HaHcoBblX CTPYKTYP noncöuux cpV1HaHcoBblX
opraHV13aLjV1ı1ı. TaKV1M 06pa30M, cpV1HaHcoBoe YLlpelKi=\eHV1e
no TV1ny «6aHK TypV13Ma» V1MeeT ôonsuıoe 3HaLleHV1e ,qnR
Kbıprbl3cTaHa.
AomKHbl 6blTb onpenene-ıu OCHOBbl BBe,qeHV1R
«ôecnnan-oro Bbl,qeneHV1R 3eMnV1», OTHOCRll\V1eCR K
TypV1CTV1L1eCKV1MV1HBeCTV1LjV1RM.B 3TOM BBe,qeHV1V1 He
B03HV1KHYT HV1KaKV1Xnpcône-ı c MeCTHblM KanV1TanOM.
Tonuse 3Ta no,q,qep>KKa, paCCMaTpV1BaeMaR V1HOCTpaHHbIMV1
V1HBeCTopaMV1 KaK pV1CKOBaHHaR, MO>KeT 6blTb yenenn-o
peanasoeaua npu ycnoBV1V1 BnO>KeHV1R onpeneneuuoa
LlaCTV1V1HBeCTV1LjV1ı1ıV1HOCTpaHHoro karurrana BMeCTe c
MeCTHblM KanV1TanOM V1nV1 B cpopMe C03,qaHV1R 3aBo,qOB no
npV1HLjV1ny ,qenaılı-3KcnnyaTlt1pYılı-nYCTV1 B 060pOT.
He06xo,qV1MO sa CaMblılı KOPOTKV1V1npOMe>KYTOK BpeMeHV1
nOnO>KV1Tb KOHeLj npaKTV1Ke, OCTaBWeılıCR ell\e c nepuona
COBeTCKoro COlO3a v1B 3HaLlV1TenbHOVl CTeneHV1
orpaHV1L1V1BalOll\eVl CB060i=\Y nYTeWeCTBV1ı1ı V1HOCTpaHHbIX
rpalKi=\aH B Kbıprbl3CTaHe. HY>KHO cnenars TaK, LlT06bl
V1HOCTpaHLjbl MornV1 OCTaBaTbCR B Kbıprbl3CTaHe c
TYPV1CTV1L1eCKOVluerıuo B TeLleHV1e rpex MeCRLjeB. Ha
,qaHHbIVl MOMeHT TaKoVl CPOK COCTaBnReT scero nRTb ,qHeVl.
Bropoe caMoe ôonsuıoe npenRTCTBV1e, crosuıee neperı
TYpV13MOM Kbıprbl3CTaHa - 3TO rıpenpaccyno« o TOM, LlT06bl
«B Kbıprbl3CTaH He npV1e3>KanV1 Te, y KOro HeT nen».
,ı::ıpyraR Ba>KHaR TeMa ,qnR TypV13Ma Kbıprbl3CTaHa - 3TO
He,qOCTaTOK rpaucnopruux cereü. CBR3bIBalOll\V1X repozia v1
HaceneHHbıe nYHKTbl rıpyr c ,qpyrOM. WOCCeılıHblX v1
>Kene3Ho,qop0>KHbIX C006ll\eHV1V1 Mano, v1cyll\eCTBYIOll\V1X
rıopor He,qOCTaTOLlHO. B03i=\YWHOe C006ll\eHV1e B
KpV1TV1L1eCKOMnOnO>KeHV1V1.C caMoro HaLIana He06xo,qV1MO
npV1BeCTV1 B nopsrıo« cyuıecrsyıouıne asporıopru v1
Ha3eMHbıe cnY>K6bl v1,qoBeCTV1 V1X,qO ypOBHR
MelKi=\YHapo,qHblX CTaH,qapTOB. B CBR3V1c 3TV1M B pa60LlV1e
Ka,qpbl asporıopra ,qon>KHbl OT6V1paTbCR cnyxauıue,
enaaeıouıne V1HOCTpaHHbIM R3bIKOM. ::ıTO nOnO>KeHV1e V1MeeT
ôorısuıoe 3HaLleHV1e, ecruı YLleCTb TO, LlTO Y V1HOCTpaHLjeB,
erıepaue npV1exaBWV1X B Kupruscrau. caMbıe nepsue
BneLlaTneHV1R 06 3TOVl crpaı-e He ,qon>KHbl OCTaBaTbCR
nnOXV1MV1.
06R3aTenbHO ,qon>KHa 6blTb CCPOpMV1pOBaHa npaeoeas
OCHOBa cnY>K6 no ape-uıe rpaucnopruux cpencrs v1
,qon>KHa nOOll\pRTbCR nesrensuocre npe,qnpV1RTV1V1 no
apeuzıe rpaucnopra B MeCTax Bbe3,qa B CTpaHY. Teva
He,qeılıCTBV1TenbHOCTV1 Bo,qV1TenbcKV1x npas, V1MelOll\V1x
Me>K,qYHapo,qHYIO cepTV1cpV1KaLjV1IO,RBnReTCR KpaVlHe
3aTpy,qHV1TenbHOVl ,qnR TYPV13Ma B Kbıprbl3CTaHe. no 3TOVl
npV1L1V1He,neareneuocrs ape-uıu rpaucrıopruux cperıcrs
HV1KaK He CMorna pa3BV1TbCR.
Hapany c Mo,qepHV13aLjV1eVl ceTV1 wocceVlHblX f:\OPOI, B
rıopoxuoe ,qBV1>KeHV1e,qon>KHbl BHe,qpRTbCR

2007 - 2010 Ülke Kalkınma Stratejisi içinde turizme
yönelik olarak ele alınan konular daha çok kısa vadeli
çözümler içermektedir. Bu noktada orta vadeli yaklaşımları
da kapsayacak şekilde 10 yıllık birTurizm Strateji Planı
hazırlanmalıdır. Bu planda bürokrasinin, üniversitelerin ve
özel sektörün kapasiteleri ve bu kapasiteler ile orantılı
görevleri iyi tanımlanmaııdır.
Turistik tesislerin sayıca artmasına imkan verecek bir yatırım
iklimi oluşturulmalıdır. Kırgızistan'da yurtiçi tasarruflar
yetersiz olduğu için bu noktada yabancı sermaye en uygun
çözüm olarak görülebilir. Ayrıca yap-işlet-devret suretiyle
tesis inşasına yönelik düzenlemeler de bir an önce
yapılmalıdır. ispanya, italya, Türkiye, ABD. gibi turizm
yatırım ve işletme sermayesinin güçlü olduğu ülkelerden
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Me>KAYHapOAHbıe npaenna AOP0>KHOIO ABL-1>KeHL-1RL-1
AOn>KHbl6blTb pacnpocrpaueuu 3HaKL-1AOP0>KHOIO
ABL-1>KeHL-1R.Cv1TyaLjL-1R6Yi=\eTôorıee npVleMneMO~, <orzıa
BMeCTOnpOBei=\eHL-1Rcnyya~HOrO KOHTponR, i=\OpO>KHaR
ML-1nVlLjL-1R6YAeT OLjeHVlBaTb L-1urrpadosars sa
uecoöruoneuae npasnn i=\OpO>KHOrOABL-1>KeHL-1RL-1
AOP0>KHbIX3HaKOB B YCTaHOBneHHblX MeCTax Ha L-1X
Tepp L-1TOPL-1L-1.B xo-rtpone i=\OpO>KHOrOABL-1>KeHL-1RAOn>KHbl
L-1CnOnb30BaTbCRTeXHOnOrL-1yeCKL-1eHOBWeCTBa,HaCKonbKO
3TO B03MO>KHO,L-1TaKL-1M06pa30M AOn>KHO06ecneYL-1BaTbCR
C06nlOi=\eHL-1enpasnn AOpO>KHOrOi=\BL-1>KeHVlRBOi=\L-1TenRMVI.
nOCToRHHoe 06Ll.\eHL-1ec i=\OPO>KHO~ML-1nL-1LjL-1e~MO>KeT
Bbl3BaTb HeraTL-1BHYIOpeaKLjL-11Oy TYPL-1CTOB.
HY>KHOCTL-1MynL-1pOBaTbue-rrpu anbnL-1HL-13Mavi06ecneYL-1Tb
L-1XnpL-1COeAL-1HeHL-1eK Me>KAYHap0i=\HbIMCBR3RM.TaK KaK
Kupruscraı« - onna L-13crpaa ML-1pa,L-1MelOLl.\L-1XCYL-1TaHHbıe
ue-rrpu anbnL-1HL-13Ma,He06xOAL-1MOOyeHb 6blCTPO
YCTpaHL-1TbHeAOCTaTKL-1ero BHYTpeHHe~ CTPYKTYPblB 3TO~
ccjıepe. KOMnaHL-1~,3aHVlMalOLl.\L-1XCRKaK roPHbIML-1
nOXOAaML-1,TaK L-1BOCX0>KAeHL-1RML-1Ha ropy, i=\On>KHO6blTb
AOCTaTOYHO.):lon>KHbl 6blTb CcjıOpML-1pOBaHblHaAe>KHbıe
nyru nepexona AnR anbnVlHL-1CTOBL-1AL-1CTaHLjL-1L-1AnR
BOCX0>KAeHL-1R.JlL-1HL-1L-1nOABeCHblX KaHaTHblX rıopor L-1
rıonsecuue nOi=\beMHL-1KL-1i=\On>KHbl6blTb 06HOBneHbl L-1
pacnpocrpaı-euu. He06xoi=\L-1MO3aBepL-1Tb,YTOTYPVlCTbl,
L-1cnonb3YRnL-1HL-1L-1nonsecuux KaHaTHblX rıopor L-1
OCTaBaRCbHa uo-ıner B IOpHblX orensx He 6YAyr
L-1cnblTblBaTbnOTpe6HOCTL-1B KoneCHOM rpaı-cnopre B
ropax L-1Ha naCT6L-1Ll.\ax.
He HY>KHOsaôusan, o YYBCTBL-1TenbHOCTL-1TYpL-13MaK
OKpY>KalOLl.\e~cperıe L-1rıpn pa3BL-1TL-1L-1cexropa
KaTerOpL-1yeCKL-1Henb3R i=\aBaTbpa3peWeHL-1RHa
nesreneuocrs, KOTapaR npL-1BeAeTK 3KOnOrL-1yeCKOMY
3arpR3HeHL-1IO.Henb3R saôuears, YTO Kbıprbl3CTaH c ero
npL-1pOAHO~ L-1KynbTYPHO~ CTPYKTYPO~OAHOBpeMeHHO
RBnReTCRAOCTORHL-1eMscero ML-1pa.B 3TO >KeBpeMR HY>KHO
3TY CTPYKTYPYxopowo oxpauars, TaK KaK oua MO>KeTCTaTb
rnaBHblM L-1CTOYHL-1KOMnoxorıa AnR Kupruscraua.
Bo BpeMR COCTaBneHL-1Rnnaua no 6naroYCTpO~CTBY
TypL-13MaHY>KHOCKOHCTpYL-1pOBaTbero s TaKo~ cjıopMe,
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sermaye transferine öncelik verilebilir. Ayrıca bu ülkelerin
sahip olduğu bilgi ve deneyim de Kırgızistan açısından
büyük önem taşımaktadır.
Turizm sektörünü özelolarak ele alan ve turizme dayalı
kalkınma modelinin esaslarına uygun bir "Turizmi Teşvik
Kanunu" çıkarılmalıdır. Bu noktada kalkınmanın
finansmanını sağlayacak kuruluşların da görev tanımları iyi
yapılmalı ve bu tür finans kurumlarının mali yapılarının nasıl
destekleneceğinin esasları belirtilmelidir. Bu noktada,
"Turizm Bankası" tarzı bir fınans kuruluşu Kırgızistan
açısından büyük önem taşımaktadır.
Turistik yatırımlara yönelik olarak "Bedelsiz Arazi Tahsisi"
uygulamasının esasları belirlenmelidir. Bu uygulamada yerli
sermaye açısından hiçbir sorun olmayacak, bedelsiz arazi
tahsisi adeta bir teşvik unsuru olacaktır. Ancak, yabancı
yatırımcılar açısından sakıncalı olarak düşünülen bu destek,
yabancı sermayeli yatırımların belli bir kısmının yerli
sermaye olması koşuluyla ya da yap-işlet-devret modeli ile
tesisleri yaptırılması şeklinde başarıyla uygulanabilmektedir.
Sovyetler Birliği döneminden kalan ve Kırgızistan'a gelen
yabancı ülke vatandaşların seyahat hürriyetini büyük
ölçüde kısıtlayan uygulamalara en kısa sürede son
verilmelidir. Yabancıların Kırgızistan'da turistik maksatla üç
aya kadar kalabilmeleri mümkün hale getirilmelidir. Bugün
bu süre 5 gün ile sınırlı tutulmuştur. Adeta "işi olmayan
Kırgızistan'a gelmesin" şeklindeki bu anlayış Kırgızistan
turizminin önündeki en büyük ikinci engeldir.
Kırgızistan turizmi açısından önemli olan bir diğer konu,
kentleri ve yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan ulaşım
ağlarının yetersizliğidir. Gerek karayolu ve gerekse
demiryolu ulaşımı yetersiz ve mevcutlar son derece
yetersizdir. Havayolu ulaşımı neredeyse durma noktasına
gelmiştir. Mevcut havaalanıarının ve yer hizmetlerinin en
baştan ele alınması ve uluslar arası standartlara getirilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda havaalanı personelinin
yabancı dil bilen elemanlardan seçilmesi gerekmektedir.
Kırgızistan'a ilk defa gelen yabancıların Kırgızistan hakkında
edinecekleri ilk izlenimlerin kötü olmaması açısından bu
konu büyük önem taşımaktadır.
Araç kiralama hizmetlerinin (Ren ACar) yasal alt yapısı
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LlT06blOHOHe HapYWV1nonpV1po,qHblilıBV1,qv1eCTeCTBeHHYIO
CTPYKTYPYosep, pek v1MeCTTpa,qV1L1V10HHoronoceneuua
kupruaoe. HY>KHOV136e>KaTbrakoro KOHCTpYV1pOBaHV1R,
koropoe npueener Kyxyzıuıeuno sueuıaero BV1,qa.
He6pe>KHOsunonueuuue crponreneuue nnaHbl v1
paspeuıeuna, CBR3aHHbıeco B3RTKaMV1,B KOHL1eKOHL10B
npueerıyr KHe06paTVlMblMnocne,qCTBVlRM.
,Qon>KHOnpnzıasarsca 3HaııeHVleV1HcjıpaCTpYKTYPHbIM
pa60TaM, HanpaBneHHblM HaTypVl3M<oarpecca v1TYPV13M
3,q0POBbR.,Qon>KHarıoouıpareca nonrorossa rıpoexros
6y,qyU\V1XTYpV1CTV1l1eCKV1XCTpoeHV1i1ı,<oropue 6y,qYT
cnY>KV1Tb3TOılıL1enV1.
B Kupruscra-re TaK>Ke,qon>KHblBHe,qpRTbcRruıuıeeue v1
snpaecoxpa-urrenu-ue cra-uıapru, HY>KHO
npVl,qep>KV1BaTbCRnOCToRHHOroKOHTponRHa,qnV1U\eBoilı
npo,qYKL1V1eılıvi 3,qpaBooxpaHV1TenbHbIMV1nYHKTaMVI.
nOCKonbKY B6nVl>KaılıwVle10 rıer crpaua 6y,qeT
ncnurusars nOTpe6HOCTbB KBanVlcjıVlL1V1pOBaHHbIX<anpax
opraHVl3aL1V1V1,koropue rOTOBRTVLX,qnR ccjıepbl TypV13Ma,
,qon>KHblnoouıparsca. V1CXO,qR V133TOro, nonrorosxa
rıepcouana ,qnR V1cnbITbIBalOU\V1X,qecjıV1L1V1Torpacnen
,qon>KHaHaııaTbCRB 6nV1>KailıweeBpeMR.
TYPV13Môyner sunonuan, 3a,qaııynOKOMOTV1Bav1B03nO>KV1T
Ha ce6R cjıYHKL1V11OMOCTa,qnR TOro, lIT06bl 3KOHOMVlKa
Kbıprbl3CTaHaCMorna ,qOCTVllIbperyrıapuoro pOCTav1
06be,qV1HeHV1Rpecnyônnkn c Me>K.QyHapo,qHbIM
co06U\eCTBOM,n03TOMYonnpaouıaaoı HaTYPV13MMo,qenb
pa3BVlTVlRCcjıopMVlpyeT6a3Y ,qnR 6y,qyU\eilı cjıVlHaHCOBOılı
nonVlTVlKVIKbıprbl3CKOılı3KOHOMVlKVI.

muhakkak oluşturulmalı ve ülkeye giriş noktalarında hizmet
veren kiralık araç işletmelerinin faaliyetleri özendirilmelidir.
Uluslar arası geçerliliğe sahip sürücü belgelerinin
Kırgızistan'da geçerli olmaması da turizm açısından son
derece sakıncalı bir konudur. Bu nedenle araç kiralama
faaliyetleri bir türlü gelişememektedir.
Karayolları ağının modernizasyonu ile birlikte trafikte
uluslar arası trafik kurallarının uygulamasına geçilmeli ve
trafik işaretleri yaygınlaştırılmalıdır. Trafik polislerinin
gelişigüzel denetim yapmaları yerine, trafik kurallarını
belirgin olduğu ve trafik işaretlerinin mevcut bulunduğu
bir ortamdaki trafik kural ihlallerinin değerlendirilmesi ve
cezalandırılması daha kabul edilebilir bir durum olacaktır.
Trafik denetimlerinde mümkün olduğu kadar teknolojik
imkanlar kullanılmalı ve sürücülerin bu şekilde kurallara
uymaları sağlanmalıdır. Sürekli trafik polisi ile muhatap
olmak turistler nezdinde olumsuz etki yapmaktadır.
Dağcılık merkezleri teşvik edilmeli ve bu merkezlerin
uluslar arası bağlantılara dahilolmaları sağlanmalıdır.
Dünyanın sayılı dağcılık merkezlerinden biri olan
Kırgızistan'ın bu konudaki alt yapı eksiklikleri hızlı bir şekilde
giderilmelidir. Gerek dağ yürüyüşleri ve gerekse dağ
tırmanışları açısından tesisler yeterli hale getirilmelidir.
Dağcılar için güvenli geçiş yolları ve tırmanış parkurları
oluşturulmalıdır. Teleferik ve telesiyej hatları yenilenmeli ve
yaygınlaştırılmalıdır. Teleferik ve telesiyej hatlarını kullanarak
ve dağ otellerinde konaklayarak turistlerin dağlar ve
yaylalar boyunca motorlu araçlara gereksinim duymadan
konaklayabilmesi temin edilmelidir.
Turizm sektörünün çevreye olan duyarlılığı göz ardı
edilmemeli ve sektörel gelişme esnasında çevre kirliliğine
yol açacak uygulamalara kesinlikle izin verilmemelidir.
Kırgızistan'ın sahip olduğu doğal ve kültürel yapının aynı
zamanda bir dünya mirası olduğu unutulmamalıdır. Aynı
zamanda Kırgızistan'a önemli bir gelir kaynağı olabilecek
olan bu yapı en iyi şekilde korunmalıdır.
Turizm imar planları yapılırken yaylaların, geleneksel Kırgız
yerleşim alanlarının, nehirlerin ve göllerin doğal yapısını ve
görünümünü bozmayacak şekilde yapılaşmaya gidilmelidir.
Görüntü kirliliğine yol açacak şekilde yapılaşmadan
kaçınılmalıdır. Gelişigüzel imar planları ve rüşvete bağlı
olarak verilen izinler sonunda geri dönülemez sorunların
ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.
Kongre turizmi ve sağlık turizmine yönelik alt yapı
çalışmalarına da önem verilmelidir. Kurulacak turistik
tesislerin bu maksada hizmet edecek şekilde
projelendirilmesi özendirilmelidir.
Uluslar arası gıda standartları ve sağlık standartları
Kırgızistan'da da uygulanmalı ve gıda ürünleri ve sağlık
tesisleri düzenli olarak denetime tabi tutulmalıdır.
Turizm personeli yetiştiren kurumlar teşvik edilmeli ve
ülkenin önümüzdeki 10 yıllık kalifiye personel gereksinimi
tahmin edilerek, ihtiyaç duyulan alanlar için personel
eğitimine derhal başlanmalıdır.
Kırgızistan ekonomisinin düzenli bir büyüme trendi
yakalayabilmesi için turizm bir lokomotif görevi görürken,
Kırgızistan'ın uluslar arası toplumla bütünleşebilmesi
açısından da turizm bir köprü işlev üstlenecektir. Bu
nedenle turizme dayalı kalkınma modeli Kırgızistan
ekonomisinin gelecekteki mali politikalarının temelini
oluşturacaktır.
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