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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE 
MANAS ÜNİVERSİTESİ MARŞI

Kanatlanmış zamandır bilgi çağı,
Sürülerek zirveye bir yöneliş.
Yarınlara atlandırıp gençleri,
Büyüleyen bir dünyaya yol açar.

 
Bu ocak mukaddes,
Yansın alev gibi.
Kanarak bilgiye
Olalım dev gibi.

Vatan yolunda rehber ebediyen
Er Manas’ın ruh veren yüceliği.
Işık salıp özyurda Atatürk’ten,
Kuralım özlenen yeni dünyayı.

 
Bu ocak mukaddes,
Yansın alev gibi.
Kanarak bilgiye
Olalım dev gibi.

Söz: S. Urmanbetov
Beste: K. Begaliyev
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Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Türk Cumhuriyetleri ile Türk akraba topluluklarındaki gençler 
başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin bir-
likte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yet-
kin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında Türklük 
bilinci, ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal so-
rumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte birey-
ler yetiştirmek ve başta Türk uygarlığı olmak üzere dünya bilimine kat-
kı sağlamak gibi bir misyona sahip üniversitemize yeni gelen öğrenci-
lerin eğitim hayatına, akademik ve idarî personelimizin de çalışma or-
tamına en kısa zamanda uyum içinde başlamalarını kolaylaştırmak ge-
rekmektedir. 

Elinizdeki bu kitapçık, iki ülke arasındaki kardeşliğin 
ebedîleşmesinin sembolü olarak 1995 yılında kurulan Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi ile ilgili bilgileri en doğru biçimde ve ay-
rıntılı olarak edinebilmeniz için hazırlanmıştır.
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Rektör ve Rektör Vekilinden

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iki kardeş ülke Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa kurulan ulus-
lararası nitelikli özel statülü bir devlet üniversitesidir. Kuruluşundan bu 
yana büyük emek, çaba ve kaynak sarf edilip, her iki ülkenin bilgi ve 
birikimlerinden en üst düzeyde yararlanılarak bu günlere gelen üniver-
sitemiz, 15. yaşını idrak etmektedir.

Orta Asya’nın en gelişmiş kampus üniversitesi olarak Türk dün-
yası ve akraba topluluklar öncelikli olmak üzere, bölgemizdeki diğer 
ülkelerden de öğrenci kabul etmekte olan üniversitemizin fakülte, yük-
sekokul ve enstitüleri bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzey-
de eğitim-öğretim yapılmakta, iş dünyası ve topluma hizmetlerimiz sür-
dürülmektedir. 

Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerimiz 
ortak kültür değerlerimizin etrafında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, 
kardeşlik, dostluk ve dayanışma duyguları ile yoğurularak Türklük bi-
lincinin geliştirilmesine çalışılmakta, mezunlarımızın ülkelerinin kal-
kınma ve gelişmesine katkıda bulunabilecek ve küresel anlamda istih-
dam edilebilirlik vasfı yüksek, üstün nitelikli insanlar olarak yetiştiril-
mesine özen gösterilmektedir.

15. yaşında 2500’den fazla mezun veren üniversitemiz, omur-
gası bilişim teknolojileri ve modern donanımlar olan, teknik ve fizi-
ki alt yapı ile desteklenen çağdaş eğitim-öğretim programları ile top-
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lumun her kesimine hizmetlerini sürdürmekle beraber dünya bilimine 
katkı yapmaktaki kararlılığını devam ettirmektedir.

İnsan merkezlilik, çevreye duyarlılık, hizmete odaklılık ilkeleri-
nin ışığında yaşayan bir organizma olan üniversitemiz, Atatürk ilkele-
ri ve Manaslılık ruhundan almış olduğu güç ile eğitimde bir uluslarara-
sı marka ve bir dünya üniversitesi olarak üniversiteler dünyasında re-
kabette ön sıralarda olabilmek için başlatmış olduğu yürüyüşü azim ve 
kararlılıkla sürdürmektedir.

Eğitim ve öğretime başladığı 1997 yılından bu yana yenilikçilik 
anlayışı içerisinde çağdaş ve modern bir üniversite olarak büyüme ve 
gelişmesini sürdüren üniversitemizin sizlerin de katkı ve katılımları ile 
daha da ileri gideceğine inancımı ifade ediyor, yeni eğitim- öğretim yı-
lımızın misyon ve vizyonumuz doğrultusunda kurumsal hedef ve kişi-
sel beklentilerimizin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyor, üniversitemi-
ze yeni katılan başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere kıymetli öğre-
tim elemanlarımıza ve idari personelimize hoş geldiniz diyor, sağlık ve 
esenlik temenni ediyoruz.

Prof. Dr.  Asılbek KULMIRZAYEV
Rektör Vekili

Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Rektör
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KIRGIZ CUMHURİYETİ

Pamir Alay dağlarının güneybatı 
ve Tiyenşan (Tanrıdağları) sıradağla-
rının kuzeydoğusunda yer alan ve bir  
Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan’ın 
yüzölçümü, 198. 500 km2’dir. Top-
raklarının %4,4’ü su, %5,3’ünü or-
manlık alanlar, %54,1’ini tarımsal 
alanlar, %36,2’sini ise diğer arazi 
şekilleri oluşturmaktadır.  Kuzeyinde 
Kazakistan, doğu ve güneydoğusun-
da Çin Halk Cumhuriyeti, batısında 
Özbekistan, güneybatısında Taci-
kistan ile komşu olan Kırgızistan’ın 
sınırlarının toplam uzunluğu 3.878 
km’dir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan sonraki süreçte 1990’lı yılların 
başından itibaren demokratikleşme 
çabalarının en belirgin olarak görül-
düğü Orta Asya ülkesi Kırgızistan’dır. 
15 Aralık 1990 tarihinde Kırgız 
SSC Yüksek Şurası Cumhuriyetin 
Egemenlik Bildirgesi’ni kabul et-
miş, 31 Ağustos 1991 tarihinde ise, 
Kırgızistan’ın bağımsızlık bildirgesi 
kabul edilmiştir. Kırgız Cumhuriye-
ti Anayasası 5 Mayıs 1993 tarihinde 
Parlamento’da oy birliğiyle kabul 
edilmiş, yine aynı tarihte Yüksek 
Meclis(Cokorku Keneş) genel kurul 
toplantısı’nda alınan kararla, ülkenin 
resmî adı “Kırgız Cumhuriyeti” ol-
muştur. 

Kırgız Cumhuriyeti Anayasası’na 
göre, Kırgız Cumhuriyeti; bağımsız, 
lâik, demokratik bir hukuk devletidir.  
Kırgız Cumhuriyeti’nin devlet erki, 
(yasama, yürütme,  yargı) Cumhur-
başkanı, Yasama Meclisi “Cogorku 
Keneş”, Hükümet, yerel yönetim 
organları ve Kırgız Cumhuriyeti yar-
gı organları eliyle yürütülmektedir. 
Kırgızistan’da bağımsızlıktan bu 
yana demokratikleşme hareketleri 
devam etmektedir. 27 Haziran 2010 
tarihinde gerçekleştirilen halk oyla-
ması ile kabul edilen yeni Anayasa 

uyarınca, Cumhurbaşkanının yetki-
lerinin bir kısmı parlamentoya devre-
dilmiş ve parlamenter sistemin kurul-
ması ve güçlenmesi için çok önemli 
adımlar atılmıştır.

Kırgızistan 7 idari bölgeye ayrıl-
mıştır. Bu bölgeler; Çüy, Isıkgöl, 
Narın, Talas, Calal-Abad, Oş ve 
Batken’dir. Başkent Bişkek, coğraf-
ya olarak Çüy bölgesinde yer alır, an-
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cak özel bir konuma sahip olduğun-
dan idari yapısı farklıdır.

 Kırgız Cumhuriyeti’nde, demok-
rasi düzeninin ve bölgesel siyasetin 
temelini, devlet organlarının dışın-
da, yerel yönetim organları da oluş-
turmaktadır. 

Kırgızistan geniş düzlüklere, derin 
vadilere ve yüksek sıradağlara sahip-
tir.  Ortalama rakım 2.750 m’dir.  En 
yüksek nokta (Pobeda Tepesi), deniz 
seviyesinden 7.439 m, en alçak nok-
ta ise, deniz seviyesinden 132 m yük-
seklikteki Kara Darya’dır. 

 Ülkede büyüklü küçüklü yakla-
şık 40.000 dere ve çok sayıda ır-
mak bulunmaktadır.  Kırgızistan’ın 
en önemli nehirleri; Narın Irma-
ğı(535 km), Çüy Irmağı (221 km) ve 
Çatkal Irmağı (205 km)’dır.  Kırgız 
Cumhuriyeti’nde 1.923 adet göl bu-
lunmaktadır. Bunlardan en önemli-
si, aynı zamanda dünyanın en büyük 
ikinci krater gölü olan Isıkgöl’dür. 
Isıkgöl’ün kuzey ve güney kıyıları, 
Tanrı dağları tarafından çevrelenmiş-
tir ve bu dağlardan gelen 80 civarın-
da irili ufaklı ırmak göle akmaktadır.  
Isıkgöl’ün biraz tuzlu olan suyu çok 
soğuk havalarda bile donmaz. Çevre-
si karla kaplı olduğu halde, kışın böl-
gede ılıman bir iklim hüküm sürer.  
Yaz aylarında ise, Kırgızistan’ın di-
ğer bölgelerinden daha serin ve daha 
az nemli olması nedeniyle, kaliteli 
kumsalı ve zengin bitki örtüsü ile tu-
ristik bir cazibe noktasıdır. 

Kırgızistan’ın genel bitki örtüsü-
nü orman, makilikler, bozkır, step, 
çayır ve su bitkileri oluşturur.  Bitki 
örtüsünde görülen başlıca türler ise 
çam, ceviz, fıstık, huş ağacı, akka-
yın ve kavaktır.  Güneybatı tarafında-
ki Arstanbap’ta bulunan ceviz orma-

nı özel bir öneme sahiptir. 
Kırgızistan ekonomisi, bağımsız-

lıktan sonraki ilk dönemde büyük öl-
çüde tarıma ve altın üretimine daya-
lıydı.  Tarım sektörü ise sermayeden 
ve etkinlikten yoksun bulunmaktay-
dı.  1998 yılındaki anayasa değişik-
liği referandumunda yapılan değişik-
liklerden sonra tarımda özelleştirme-
ye gidilerek, tarım sektörüne ve ge-
nel ekonomiye yabancı sermayenin 
girişine engel hükümler kaldırılmış-
tır. Kırgızistan, Orta Asya Cumhu-
riyetleri arasında en çok reform ger-
çekleştiren ve bölgede Dünya Ticaret 
Örgütü’ne giren ilk ülkedir. 

Kırgızistan’ın esas zenginliği halk 
kültürüdür. Yüzyıllardır kendi top-
raklarında yaşamakta olan farklı mil-
letlerin kültürlerini de algılayarak ge-
lişen Kırgız kültürü, çok çeşitliliği ve 
derinliği ile ayırt edilmektedir. 

Kırgızlar, Türk boylarının en eski-
lerindendir.  Çin kaynaklarında adla-
rına M.Ö.II. yüzyıldan itibaren rast-
lanmaktadır.  Elbette, böyle eski bir 
geçmişe sahip olan halkın kültürünü 
oluşturan parçalardan biri olan söz-
lü eser hazineleri çok zengin ve çe-
şitlidir.  Bu eserlerin en görkemlisi 
ve kapsamlısı, Kırgızların hayatını ve 
kültürünü her yönüyle yansıtan mil-
let ansiklopedisi “Manas Destanı”dır. 

Kırgzistan’ın ve Kırgız kültürünün 
dünyaca tanınmasında katkısı olan  
etkenlerden biri de büyük bir yazar 
ve sanatçıyı yetiştirmiş olmasıdır. 
2008 yılında 80 yaşında vefat ederek 
aramızdan ayrılan ünlü yazar Cengiz 
Aytmatov’un eserleri 130’dan fazla 
dile çevrilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türkiye, kuzey yarım kürede eski 
dünya karaları denilen Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarının birbirine en çok 
yaklaştığı noktada bulunan ülkedir. 
Ülke topraklarının bir bölümü Ana-
dolu yarımadasında, bir bölümü ise 

Balkan yarımadasının uzantısı olan 
Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı 
Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi 
birbirine bağlayan Boğazlar ile Mar-
mara denizi ve Ege denizi ile çev-
rilidir. Komşuları, batıda Yunanis-
tan ve Bulgaristan, doğuda Gürcis-
tan, Ermenistan, Azerbaycan (Nah-
çıvan Özerk Cumhuriyeti), İran, gü-
neydoğuda Irak ve Suriye’dir. Tür-
kiye, bulunduğu coğrafî konum iti-
bariyle hem Avrupa, hem Asya, hem 
Kafkas, hem Ortadoğu, hem Karade-
niz  ve hem de Akdeniz ülkesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
ları tarafından, I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra yıkılan Osmanlı Devleti’nin 
Anadolu ve Avrupa’da kalan toprak-
ları üzerine kurulmuştur. Kurtuluş 
Savaşı, ülke bütünlüğünü korumak, 
millî egemenliğe dayalı, tam bağım-
sız yeni bir Türk devleti kurmak için 
tüm milletçe girişilen, çok cepheli bir 
savaştır. Kurtuluş Savaşı’nın kaza-
nılmasının hemen ardından Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuş ve büyük bir 
yenilenme hamlesi başlatılarak bu-
günkü modern Türkiye’nin temelleri 
atılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) (Kuruluş: 23 Nisan 1920) 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama or-
ganıdır. Halk tarafından her 4 yıl-
da bir yapılan seçimler ile belirlenen 
milletvekilleri, TBMM çatısı altın-
da yasama görevini yerine getirmek 
üzere kanunları belirler. TBMM’ye 
550 milletvekili seçilmektedir. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde yürütme-
nin başı olan Başbakan, Bakan-
lar Kurulu’na başkanlık eder, hükü-
meti ve icraatlarını yönetir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde her 4 yılda bir ge-
nel seçimle oluşan Meclis tarafından 
Başbakan, 4 yıl süre ile seçilir.

Türkiye Cumhuriyeti demokra-
tik, lâik, sosyal bir hukuk devletidir. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

büyük bir kısmı Müslümandır. Top-
lam nüfusun çok küçük bir oranını 
(%0.2’sinden az) azınlık statüsünde 
bulunan ve tarih boyunca gayrimüs-
lim olarak tanımlanan Hıristiyan ve 
Museviler oluşturur. 

Türkiye’nin resmî dili Türkçedir. 
Eğitimde ve basın kuruluşlarında İs-
tanbul ağzı kullanılmaktadır.

Türkiye’nin toprakları 36° - 42° 
kuzey paralelleri ve 26° - 45° doğu 
meridyenleri arasında yer alır. Doğu-
su ile batısı arasında 76 dakikalık bir 
zaman farkı vardır. Göller ve adalar 
dahil kapladığı gerçek alan 814.578 
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km²’dir, Avrupa kıtasındaki toprak-
larının yüzölçümü 24.370 km² dir. 
Türkiye’nin kara sınırlarının uzun-
luğu 2.875 km, adalar dahil olmak 
üzere toplam sahil uzunluğu 8.333 
km’dir.

Türkiye, 6-21 Haziran 1941’de ya-
pılan I. Türk Coğrafya Kongresi’nde 
7 ana coğrafî bölgeye ayrılmış, bun-
lardan dördüne komşu olduğu deni-
zin adı verilmiştir, diğer üç bölge de 
Anadolu bütünü içindeki konumları-
na göre adlandırılmışlardır. Oluştu-
rulan coğrafî bölgelerin herhangi bir 
siyasî özelliği yoktur ve il sınırlarıyla 
da çakışmaz.

Ülkenin yarısından fazlası, 1.000 
metreyi aşan yüksek alanlardan olu-
şur.Türkiye’nin ortalama yüksekli-
ği 1132 metredir. Yaklaşık üçte biri 
orta yükseklikteki ovalar, yaylalar ve 
dağlar, yüzde 10’u da alçak alanlarla 
kaplıdır. Ülkenin en yüksek noktası, 
Ağrı dağı’nın 5.137 metreye erişen 
doruğudur.

Kaynağı ve denize döküldüğü yer 
ülke sınırları içinde olan en uzun aka-
rsu 1.355 kilometre uzunluğundaki 
Kızılırmak’tır. En büyük doğal göl, 
3.713 km² alan kaplayan Van Gölü-
dür . 

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle 
çevrili olması, dağların konumu ve 
yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göster-
mesi, farklı özellikte iklim tiplerinin 

doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölge-
lerinde denizlerin etkisiyle daha ılı-
man iklim özellikleri görülür. Kuzey 
Anadolu dağları ile Toros dağları, de-
niz etkilerinin iç kesimlere girmesini 
engeller. Bu yüzden iç kesimlerde 
karasal iklim özellikleri görülür.

Günümüzde Türkiye ekonomisi, 
dünyanın en büyük 17., Avrupa’nın 
ise 6. büyük ekonomisidir. Turizm, 
tekstil, inşaat ve otomotiv sektörleri 
Türk ekonomisinin öncü sektörleri-
dir. Finans sektöründe de Türkiye, 
uluslararası yatırımcıların gözde ül-
kelerinden biridir. Avrupa Birliği 
üyeliği süreci ile başlayan yasal dü-
zenlemeler ve eş zamanlı olarak sür-
dürülen dışa açılma politikaları so-
nucu Türkiye ekonomisi çok hızlı 
bir büyüme grafiği çizmektedir. 150 
milyar dolar civarında yıllık ihracatın 
önümüzdeki yıllarda ikiye katlanma-
sı beklenmektedir. Kriz dönemin-
den sonra dünyada en hızlı büyüyen 
ikinci ülke olmuştur. Genç bir nüfusa 
ve dinamik girişimcilere sahip olan 
Türkiye’nin orta vadedeki hedefi, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasında yer almaktır.

 Türkiye, aralarında Birleşmiş Mil-
letler, Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Kon-
feransı Örgütü, Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret 
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Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbir-
liği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Ör-
gütü gibi birçok uluslararası örgüte 
üyedir. 3 Ekim 2005 tarihinden iti-
baren Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
için müzakerelere başlanmıştır. Tür-
kiye, uluslar arası siyaset bilimciler 
ve ekonomistlere göre bir bölgesel 
güçtür. 

Türkiye demografik anlamda da 
genç ve dinamik bir ülkedir. Ülke nü-
fusunun yarısı yirmi yaşından genç-
tir, yine nüfusun dörtte üçü kırk ve 
daha aşağı yaştaki insanlardan oluş-
muştur. 65 yaş ve üstündekilerin top-
lam nüfus içerisindeki oranı ise sade-
ce % 4.28 dir. Sanayileşmiş ülkelerde 

65 yaş ve daha yukarı yaştaki lerin 
nüfusunun toplam nüfusun % 20’sini 
oluşturduğu düşünülürse, Türkiye 
nüfusunun potansiyel değeri daha 
iyi anlaşılacaktır. 2009 yılı istatistik-
lerine göre Türkiye’de Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki çeşitli ör-
gün eğitim kurumlarında öğrenim 
görmekte olan öğrencilerin sayısı 
15 milyona ulaşmıştır. Bu durumda 
nüfusun yaklaşık %20’sini öğrenci-
lerin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. 
Üstelik bu istatistiklere 150’yi aşkın 
üniversitede öğrenim gören yaklaşık 
2.5 milyon üniversite öğrencisi dahil 
değildir.



11

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE  
MANAS ÜNİVERSİTESİ

1. Kuruluşu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi, Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hü-
kümeti arasında 30.09.1995 tarihinde 
İzmir’de imzalanan ‘Kırgızistan’ın 
Başkenti Bişkek’te Kırgızistan-Tür-
kiye Manas Üniversitesi’nin Kurul-
masına Dair Anlaşma’nın, her iki 
ülke yetkili makamlarınca onaylan-
masını takiben kurulmuştur. 

Manas Caddesi üzerinde bulu-
nan iki katlı eski bir binada Hazırlık 
Okuluna kayıt olan öğrencilere 26 
Kasım 1997’de Ankara Üniversitesi 
TÖMER’den gelen öğretim eleman-
larının Türkiye Türkçesi dersleri ver-
mesiyle üniversitemiz eğitim haya-
tına ilk adımını atmıştır. Kırgızistan 
Hükümeti tarafından tahsis edilen 
Tınçtık Caddesindeki üniversite bi-
nası, restorasyon ve onarım çalışma-
larının tamamlanmasının ardından 
13 Kasım 1998 tarihinde her iki ülke 
cumhurbaşkanlarının da katıldığı 
bir törenle hizmete açılmıştır. Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 

1997-1998 öğretim yılında 3 fakülte, 
4 bölüm , 1 yüksekokulda toplam 86 
lisans öğrencisi, 10’u idari, 21’i aka-
demik olmak üzere toplam 31 perso-
neli ile eğitim-öğretim faaliyetlerine 
başlamıştır.

22 Mayıs 2002 tarihinde İktisadi ve 
İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri 
inşaatları ihaleleri yapılarak bugünkü 
iki yerleşkeli modern üniversitenin 
fizikî temelleri atılmıştır.  

Üniversitemiz hâlihazırda eğitim-
öğretim ve idarî hizmetlerini 11.800 
m² kapalı alana sahip 1200 öğrenci 
kapasiteli Rektörlük Merkez Binası 
(Tınçtık Cad. 56-Bişkek) ile Cal sem-
tindeki Cengiz AYTMATOV Yerleş-
kesindeki 1200 öğrenci kapasiteli, 
12.445 m² kapalı alana sahip İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi; 600 öğ-
renci kapasiteli 9.965 m² kapalı alana 
sahip İletişim Fakültesi binalarında 
ve 2008-2009 eğitim öğretim yılı 
itibari ile eski matbaa binasında fa-
aliyete geçen 125 öğrenci kapasiteli 
3.220 m² kapalı alana sahip Meslek 
Yüksekokulu’nda sürdürmektedir. 

2. Statüsü

Kırgızistan Cumhuriyeti ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti yetki-
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lileri arasında mutabakat zaptının 
17/12/1995 tarihinde imzalanması 
ve her iki ülke yetkili organlarınca 
onay lanmasını takiben yürürlüğe gir-
miş bulunan Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Tüzüğüne göre;

• Üniversite, ikili anlaşma ile ku-
rulmuş ortak ve özel statülü bir yük-
sek öğretim kurumudur.

• Üniversite, tüzel kişiliğe ve bi-
limsel özerkliğe sahiptir.

• Üniversitenin en üst karar orga-
nı ‘Mütevelli Heyeti’dir. Mütevelli 
Heyeti, bağımsız bir ara kuruluş ni-
teliğindedir ve üniversite ile her iki 
ülke hükümetleri arasındaki ilişkileri 
düzenler.

• İdari, mali ve akademik denetim 
konularında, bağımsız bir organ olan 
‘Denetleme Kurulu’   yetkilidir.

• Üniversitenin Yönetimi, ortak yö-
netim ilkesine dayanır ve gerek yöne-
tim organı gerekse denetim organın-
da taraflar eşit şekilde temsil edilir.

• Üniversitenin verdiği diplomalar 
her iki ülke tarafından da tanınır.

3. Misyonu

Üniversitemizin misyonu, Türk 
Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba 
topluluklarındaki gençler başta ol-
mak üzere sürekli eğitime inanan her 
kesimden bireylerin birlikte öğren-
meleri ve ortak anlayış geliştirmeleri 
amacıyla, alanında yetkin ve özgüve-
ni yüksek, ortak kültür değerlerimiz 
etrafında Türklük bilinci, ahlaki ilke-
ler ve evrensel değerlerle donatılmış, 
toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, 
uluslararası istihdam edilebilir ni-
telikte bireyler yetiştirmek ve başta 
Türk uygarlığı olmak üzere dünya 
bilimine katkı sağlamaktır.

4. Vizyonu

Eğitimde uluslararası bir mar-
ka olarak akademik çalışmaları ve 
topluma sunduğu hizmetlerle Türk 
dünyasına ve insanlığa değer katan, 
“uluslararası düzeyde saygın ve tanı-
nan bir üniversite olmaktır.
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5. Ana İlkeleri ve Değerleri

• Gelişmiş ülkelerin demokrasi ve 
piyasa ekonomisi deneyimlerinden 
yararlanarak, Kırgızistan Cumhuri-
yeti’ndeki demokratikleşme ve pi-
yasa ekonomisine geçiş süreçlerinin 
güçlenmesine katkıda bulunmak,

• Araştırma geliştirme, yayın ve 
bilgi teknolojileri yatırımlarıyla, 
dünya bilim literatürünün geliştiril-
mesine ve dünyadaki bilginin payla-
şımına katkıda bulunmak,

• Türk dünyası gençlerini, ulusal 
değerlerine bağlı kalarak evrensel 
görüş ve değerlerle donanmış birey-
ler olarak yetiştirmek ve uluslararası 
toplumun seçkin üyeleri hâline getir-
mek,

• Gelecek kuşakları, her alanda 
yetkin ve kendine güvenen, çok bo-
yutlu ve eleştirel düşünce yeteneği 

ile donanmış, sürekli gelişen, toplu-
ma uyum sağlayabilen, demokratik 
yaşamın gerektirdiği kurallara saygı-
lı, katılımcı, risk alabilen, işbirliğine 
açık, hoşgörülü, özgür düşünceye 
sahip, yaratıcı, araştırmacı, sanatsal 
duyarlılığı gelişmiş, öğrenmeyi öğre-

nen bireyler olarak yetiştirmek,
• Toplumsal ihtiyaçlar doğrultu-

sunda, lisans veya lisansüstü derece-
lere sahip uzmanlar yetiştirmektir.

6. İdarî Yapı

6.1. Üniversite Yönetim Organları

Üniversitemizin idarî yapısı, Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sında 30/09/1995 tarihinde İzmir’de 
imzalanan Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te Kırgızistan Türkiye-Ma-
nas Üniversitesinin Kurulmasına 
Dair Anlaşma’nın her iki ülke yetkili 
makamlarınca onaylanmasını taki-
ben yürürlüğe giren Kırgızistan-Tür-
kiye Manas Üniversitesi Tüzüğüne 
göre şekillenmiştir. 

6.1.1.Mütevellî Heyet
Üniversitenin en üst karar organı 

Mütevelli Heyet’tir. 
Üniversitenin genel yönetimini 

sağlamak amacıyla ortak işletme, 
ortak idare prensibinden hareketle, 
taraflardan atanacak sekiz kişiden 



14

R
EK

TÖ
R

 
R

EK
TÖ

R
 V

EK
İL

İ
 

R
EK

TÖ
R

 Y
A

R
D

IM
C

IL
A

R
I

 

G
EN

EL
 S

EK
R

ET
ER

 

B
İL

G
İ İ

Ş
LE

M
 D

A
İR

E
S

İ 
B

A
Ş

K
A

N
LI

Ğ
I

 

P
E

R
S

O
N

E
L 

D
A

İR
E

S
İ 

B
A

Ş
K

A
N

LI
Ğ

I
 

K
Ü

TÜ
P

H
A

N
E

 V
E

 
D

O
K

Ü
M

A
N

TA
S

Y
O

N
 

D
A

İR
E

S
İ B

A
Ş

K
A

N
LI

Ğ
I 

 

S
TR

A
TE

Jİ
 

G
E

Lİ
Ş

Tİ
R

M
E

 D
A

İR
E

S
İ 

B
A

Ş
K

A
N

LI
Ğ

I
 

D
E

S
TE

K
 H

İZ
M

E
TL

E
R

İ 
D

A
İR

E
S

İ B
A

Ş
K

A
N

LI
Ğ

I
 

 S
A

Ğ
LI

K
, K

Ü
LT

Ü
R

 V
E

 
S

P
O

R
 D

A
İR

E
S

İ 
B

A
Ş

K
A

N
LI

Ğ
I 

 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İ İ
Ş

LE
R

İ 
D

A
İR

E
S

İ B
A

Ş
K

A
N

LI
Ğ

I
 

Y
A

P
I İ

Ş
LE

R
İ D

A
İR

E
S

İ 
B

A
Ş

K
A

N
LI

Ğ
I

 

M
Ü

TE
VE

LL
İ H

EY
ET

 

• 
A

nk
ar

a 
İrt

ib
at

 B
ür

os
u

• 
B

as
ın

 v
e 

H
al

kl
a 

İli
şk

ile
r B

ür
os

u
• 

B
ili

m
se

l A
ra

şt
ırm

a 
P

ro
je

le
ri 

B
iri

m
i

• 
D

ış
 İl

iş
ki

le
r B

ür
os

u
• 

M
an

as
 R

ad
yo

su

• 
H

uk
uk

 B
ür

os
u

• 
M

as
aü

st
ü 

Y
ay

ın
cı

lık
 v

e 
M

at
ba

a 
B

iri
m

i
• 

Te
rc

üm
e 

B
ür

os
u

• 
Y

az
ı İ

şl
er

i B
iri

m
i

K
IR

G
IZ

İS
TA

N
-T

Ü
R

K
İY

E 
M

A
N

A
S 

Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

Sİ
İD

A
R

İ T
EŞ

K
İL

A
T 

ŞE
M

A
SI

D
EN

ET
LE

M
E 

K
U

R
U

LU
 

YÖ
N

ET
İM

 K
U

R
U

LU
 

M
Ü

TE
VE

LL
İ H

EY
ET

G
EN

EL
 S

EK
R

ET
ER

Lİ
Ğ

İ
 



15

oluşur. Heyet Başkanı ve üç üye 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta-
rafından müşterek kararname ile 
atanır. Müşterek kararnameler Tür-
kiye Cumhuriyeti Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca hazırlanır.

Heyetin diğer 4 üyesi ise Kırgızis-
tan Öğretim ve Bilim Bakanlığı ‘nın 
teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti 
Hükümeti’nce cari usullerine göre 
tayin edilir. 

Heyet üyeliğinin süresi beş yıldır, 
üyeliğin boşalması halinde aynı usul 
ile üye tayini yapılır. 

Asli görevleri uhdelerinde kala-
rak Mütevelli Heyete seçilen başkan 
ve üyelerin her ne şekilde olursa ol-
sun esas görevlerinden ayrılmaları 
hâlinde Mütevelli Heyetteki görevle-
ri de kendiliğinden sona erer. 

Üniversite Rektörü ve Rektör Ve-
kili Mütevelli Heyet toplantılarına 
katılırlar, görüş bildirirler, ancak oy 
kullanamazlar.

6.1.2. Denetleme Kurulu
Üniversitenin idari, mali ve akade-

mik denetimi her iki tarafın hükümet-
lerince görevlendirilecek 4’er üyeden 
oluşan Denetleme Kurulu tarafından 
yılda en az bir defa yapılır. 

Denetleme Kurulu Mütevelli He-
yetin harcamalarını ve diğer faaliyet-
lerini de denetler.

Birer denetleme kurulu üyesi taraf 
hükümetlerin maliye bakanlıklarının 
bütçeyle ilgili personelinden seçilir.

Mütevelli Heyeti kendi belirle-
yeceği sürelerde; ilmî, idarî ve malî 
yönden ayrıca denetlemeler yaptıra-
bilir; bu maksatla bir ‘iç denetim or-
ganı’ oluşturabilir.

6.1.3. Rektör ve Rektör Vekili
Rektör, anlaşmada belirtilen usûlle 

ve 5 yıl için atanır.  Rektör Vekili 
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğre-
tim Yürütme Kurulu tarafından 5 yıl 
için atanır.

Üniversitenin idari, mali ve akade-
mik işlemleri Rektör ve Rektör Ve-
kili müşterek kararları ile yürütülür.  

6.1.4. Senato
Senato, Üniversitenin akademik 

organıdır. Başkanı rektördür.
Senato, rektör yardımcıları, fakül-

te dekanları, enstitü ve yüksekokul 
müdürleri ile her fakültenin öğretim 
elemanlarının seçeceği ikişer öğretim 
üyesinden oluşur.

6.1.5. Üniversite Yönetim Kurulu
Üniversite Yönetim Kurulu; rektö-

rün başkanlığında dekanlardan, üni-
versiteye bağlı değişik öğretim birim 
ve alanlarını temsil edecek şekilde 
Senatoca 5 yıl için seçilecek üç pro-
fesörden oluşur.

Rektör Birinci Yardımcısı Yöne-
tim Kurulunun tabiî üyesidir ve oy 
hakkı vardır. Diğer rektör yardımcı-
ları oy hakkı olmaksızın yönetim ku-
rulu toplantılarına katılabilirler.
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6.1.6. Uluslararası İlişkiler
Üniversitemiz değişime uyum konu-

sunda, yenilikçilik ve gelişme ilkelerinin 
bir gereği olarak evrensel birikimden ya-
rarlanmak ve evrensel birikime katkıda 
bulunarak ulaslararasılaşmak hedefi doğ-
rultusunda uluslararası ilişkileri geliştir-
meye ve proje tabanlı işbirliklerini güç-
lendirmeye büyük önem vermekte olup, 
dünyanın her yerinden başta üniversiteler 
ve meslek birlikleri olmak üzere kurum, 
kuruluş ve sivil toplum teşkilatları ile iş-
birliği yapmaya ve birlikte çalışmaya açık 
bir kurumdur.

İşbirliği yapmış olduğumuz üniver-
siteler, kurum ve kuruluşlar şunlardır:        
Agreement for Educational and Research 
Cooperation Between Kyrgyz-Turkish 
Manas University, Kyrgyzstan and Nati-
onal School of Agricultural Engineering 
(Enita Clermont Ferrand France)

Agreement of Cooperation Between 
University and Ritsumeikan Univer-
sity and Ritsumeikan Asia Pacific Uni-
versity

Agreement of Cultural, Educatio-
nal and Scientific Cooperation Between 
The University of Kansas, USA and The 
Kyrgyz-Turkish University, Kyrgyzstan

Akademik Faaliyet ve Araştırma 
Alanında İşbirliği Hakkında Doğu Ak-
deniz Üniversitesi Stratejik Araştır-
malar Merkezi ve Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Fen - Edebiyat Fa-
kültesi Mutabakat Muhtırası 

Başkurdistan Devlet Üniversitesi ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması

Charter of The Consortium Part II. 
Legal Agreements Bileteral Agremeent 
Between AUCA and Kyrgyz-Turkish 
“Manas” University  

Cooperation Agreement Between The 
Kyrgyz-Turkish “Manas” University and 
The Cyprus International University 

Cooperation Agreement Between 
Xinjiang University of Finance and 
Economics and The Kyrgyz-Turkish 
“Manas” University

Girne Amerikan Üniversitesi ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması

Hakasya Devlet Üniversitesi ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Arasında İşbirliği Anlaşması

Kafkas Üniversitesi ve Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Arasında İş-
birliği Protokolü 

Kazak İş Akademisi ve Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Arasında 
Sosyal İlişki İşbirliği Anlaşması

Kazan V.İ. Ulyanov Devlet Üniversite-
si ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi Arasında İşbirliği Anlaşması

Kırgızistan Avrasya Fondu ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Arasında İşbirliği Anlaşması

Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi ve 
Kırgızistan-Tür-kiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması

M. Avezov Adına  Doğu Kazakis-
tan Devlet Üniversitesi ile Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Dostluk 
Anlaşması

M.H.Dulati Taraz Devlet Üniversitesi 
(Kazakistan) ve  Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Üniversiteler Arasında 
İşbirliği Anlaşması

Memorandum of Agreement Betwe-
en Saint Mary’s University, Halifah, 
Canaca and Kyrgyz-Turkish Univer-
sity, Kyrgyz Republic

Memorandum of Understanding Bet-
ween The University of Kashmir, Sri-
nagar, J&K, India and The Kyrgyzstan-
Turkey Manas University, Bishkek, 
Kyrgyzstan

Memorandum of Understanding 
Between Utah Valley University and 
Kyrgyz-Turkish “Manas” University 

Memorandum on Mutual Understan-
ding Between Program in Area Studi-
es, University of Tsukuba, Japan and 
Kyrgyz-Turkish “Manas” University, 
Bishkek, Kyrgyzstan

Moğolistan V.İ. Ulyanov Lenin Dev-
let Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Arasında İşbirliği 
Anlaşması
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Orta Asya ve Kafkasya Araştırma Ala-
nı İçin İşbirliği Bildirgesi  

Saint-Petersburg İletişim Teknoloji-
si ve Mekanik Optik Devlet Üniversite-
si ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Arasında İşbirliği Anlaşması

T.C. Akdeniz Üniversitesi ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında Akademik İşbirliği Sözleşmesi 

T.C. Ankara Üniversitesi ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi İşbirliği Protokolü

T.C. Ankara Üniversitesi ile Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında Bilimsel, Teknik, Teknolojik ve 
Kültürel İşbirliği Anlaşması

T.C. Atatürk Üniversitesi ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Protokolü

T.C. Beykent Üniversitesi ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Protokolü 

T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim 
Müşavirliği ile Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Arasında Yapılan 
Üniversiteye Ait Dersliklerin Türkiye 
Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi İh-
tiyaçları İçin Kullanılması Hakkında-
ki Protokol 

T.C. Ege Üniversitesi ve Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Arasında İş-
birliği Protokolü

T.C. Erciyes Üniversitesi ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi İşbirliği Protokolü

T.C. Gazi Üniversitesi ve Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi İş Birliği 
Protokolü

T.C. Gazi Üniversitesi ve Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Arasında 
İşbirliği Anlaşması 

T.C. Hacettepe Üniversitesi ile Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması

T.C. Hacettepe Üniversitesi ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Arasında Protokol

T.C. İstanbul Üniversitesi ile Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması 

T.C. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Arasında İşbirliği Anlaşması 

T.C. Maltepe Üniversitesi ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Protokolü

T.C. Mersin Üniversitesi ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
İşbirliği Protokolü

T.C. Ordu Üniversitesi ile Kır-gızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Arasında Bi-
limsel, Teknik, Teknik, Teknolojik ve 
Kültürel İşbirliği Anlaşması

T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi İşbirliği Protokolü Çerçevesinde 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Sözleşmesi 

T.C. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi Arasındaki Akıllı Sınıflar Aracı-
lığıyla Verilecek Eğitime İlişkin Sözleş-
me 

T.C. Sakarya Üniversitesi ile Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Protokolü

T.C. Sakarya Üniversitesi ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasından İşbirliği Anlaşması

T.C. Yeditepe Üniversitesi ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Arasında İşbirliği Anlaşması

Tataristan Devlet Enstitüsü ile 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Arasında İşbirliği Anlaşması

Tuva V.İ. Ulyanov Lenin Devlet Üni-
versitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Radyo Televizyon Ku-
rum Genel Müdürlüğü (TRT) ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Arasında İşbirliği Protokolu 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kab-
lo TV ve İşletme A.Ş ile Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Arasında 
Uydu Hizmeti Sözleşmesi.
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6.1.7. Fakülte, Yüksekokul ve 
Enstitü Yönetim Organları

Dekan, yüksekokul müdürleri ve 
bölüm başkanları;

Dekan, Rektörün teklifi üzerine 

Mütevelli Heyetçe 5 yıl için atanır. 
Enstitü ve yüksekokul müdürleri 
Rektör Vekili’nin teklifi üzerine Rek-
tör tarafından 5 yıl için atanır.

Bölüm başkanları, bölümde bulu-
nan öğretim elemanlarının seçeceği 
adaylar arasından dekanın teklifi üze-
rine Rektörce 5 yıl için atanır.

Bölüm başkanı görevi başında bu-
lanamayacağı süreler için öğretim 
üyelerinden birini vekil bırakır.

Dekan, yüksekokul müdürleri ve 
bölüm başkanları gerektiğinde tayin-
lerindeki usullere uygun olarak gö-
revlerinden alınabilir.

Fakülte ve yüksekokul yönetim 
kurulları, dekanın veya müdürlerin 
başkanlığında, bölüm başkanları ile 

yardımcı doçent ve profesörlerin ayrı 
ayrı seçecekleri birer temsilciden 
oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin 
görev süreleri beş yıldır.

Rektörlüğe bağlı olarak Sosyal ve 

Fen Bilimleri Enstitüleri kurulur. 
Enstitüler, lisansüstü eğitim kurum-
larıdır. Yönetim kurulları müdür 
dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim ku-
rulu üyeleri enstitü müdürünün tek-
lifi, Rektör Vekilinin olumlu görüşü 
üzerine Rektör tarafından atanır. Yö-
netim kurulu üyelerinin görev süresi 
beş yıldır.

6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire 
Başkanlıkları

Genel Sekreter, üniversite idarî teş-
kilatının başıdır ve bu teşkilatın çalış-
masından Rektör ve Rektör Vekiline 
karşı sorumludur. Üniversite Senato-
su ve Yönetim Kurulunun oy hakkı 
olmaksızın raportör üyesidir.

Üniversite bünyesinde hizmet ve-
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ren diğer idari birimler şunlardır:
• Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
• Personel Dairesi Başkanlığı 
• Strateji Geliştirme Dairesi Baş-

kanlığı
• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
• Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanlığı
• Kütüphane ve Dokümantasyon 

Dairesi Başkanlığı
• Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı 
• Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 

7. Fizikî Yapı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi modern anlayışla restore 
ve inşa edilmiş iki ayrı yerleşkede 
yerleşik idari ve akademik birimleri, 
derslik ve anfileri, toplantı ve konfe-
rans salonları, kütüphane ve laboratu-
arları, yurt ve lojman binaları, kantin 
ve yemekhaneleri, spor tesisleri ve 
sosyal alanları ile Kırgızistan’daki 
emsalleri içinde örnek üniversite ko-
numundadır.

7.1. Merkez Yerleşke

Tınçtık Caddesi’ndeki Merkez 
Yerleşke binası, dönemin Kırgızis-

tan hükümeti tarafından 1995 yılında 
üniversiteye tahsis edilmiştir. Res-
torasyon ve onarım çalışmalarının 
ardından bugünkü modern görünü-
münü kazanarak 13 Kasım 1998’de 
hizmete girmiştir. 11.800 m² kapalı 
alana sahip olan Merkez Yerleşkede;

• Rektörlük,
• Yabancı Diller Yüksekokulu,
• Turizm ve Otelcilik Yüksekoku-

lu,
• Genel Sekreterlik,
• Personel Dairesi Başkanlığı,
• Strateji Geliştirme Dairesi Baş-

kanlığı,
• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
• Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanlığı,
• Kütüphane ve Dokümantasyon 

Dairesi Başkanlığı,
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• Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,
• Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı,
• Yemekhane, mutfak, fırın ve ça-

maşırhane,  kantin -kafeterya ,
• 1.000 m² kapalı alana sahip, 

70.000’e yakın kitabın demirbaş ola-
rak kayıtlı bulunduğu kütüphane ve 
okuma merkezleri

• Çok amaç   lı olarak kullanılabilen 
250 kişi Ata Manas Konferans Salo-
nu,

• Ağaç iş-
leri, elektrik, 
e l e k t r o n i k , 
metal işleri, 
sıhhi tesisat 
vb. işlerin 
yapıldığı ve 
bakım onarım 
h izmet le r in 
verildiği atöl-
yeler bulun-
maktadır.

7.2. Cengiz Aytmatov Yerleşkesi 

Cal semtinde Kırgızistan Hüküme-
ti tarafından tahsis edilen 84 hektar-
lık arazi üzerinde inşa edilen Cengiz 
Aytmatov Yerleşkesi; fakülteleri, 
yüksekokulları, yurt ve lojman bina-
ları, spor tesisleri ve sosyal alanları 
ile modern bir yerleşke görünümün-
dedir. Cengiz AYTMATOV Yerleş-
kesindeki 1200 öğrenci kapasiteli, 
12.445 m² kapalı alana sahip İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesi; 600 öğ-
renci kapasiteli 9.965 m² kapalı ala-
na sahip İletişim Fakültesi binala-
rında ve 2008-2009 eğitim öğretim 
yılı itibari ile eski matbaa binasında 
3.220 m² kapalı alana sahip Meslek 
Yüksekokulu’nda sürdürmektedir. 

Orta Asya’da kampus (yerleşke) üni-
versitesi için en güzel örneklerden 
biri olan bu alandaki mimarinin yanı 
sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj da 
başka kurumlara örnek olmaktadır.

7.2.1. İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi Binası

2004 yılının Mart ayında kullanıma 
açılan İktisadî ve İdarî Bilimler Fa-
kültesi binasında ders salonları, biri 
300 diğeri 100 kişi kapasiteli iki anfi, 
bilgisayar laboratuvarları, internet 

ve bilgisayar 
salonu, okuma 
salonu ve kan-
tin bulunmak-
tadır. 12.445 
m² kapalı ala-
na sahip bina-
da, İktisadî ve 
İdarî Bilimler 
Fakültesi, Ede-
biyat Fakültesi, 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk 

Uygarlığı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, Öğrenci İşleri Dairesi Baş-
kanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığı, Masaüstü Yayıncılık Müdürlüğü 
ve Taşınır Mal Müdürlüğü faaliyet 
göstermektedir.

7.2.2. İletişim Fakültesi Binası
2005 yılının Nisan ayında kullanı-

ma açılan İletişim Fakiltesi binasında 
ders salonları, bilgisayar laboratuvar-
ları, anfi, internet ve bilgisayar salo-
nu, tiyatro ve sinema salonları, 2 adet 
televizton stüdyosu ve okuma salonu 
bulunmaktadır. 9.965 m² kapalı alana 
sahip binada İletişim Fakültesi, Fen 
Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteri-
ner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 
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Güzel Sanatlar Fakültesi, , Fen Bi-
limleri Enstitüsü, Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığı ve Manas Radyosu Yayın 
Merkezi bulunmaktadır.

7.2.3. Meslek Yüksekokulu 
2008-2009 eğitim-öğretim yılı 

sonuna kadar faaliyetlerini İletişim 
Fakültesinde iki büro ve İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinde 3 sınıf-
la sürdüren Meslek Yüksekokulu, 
2009 yılı Eylül ayının sonu itibariyle 
eski matbaa olarak anılan 2.816 m2 
açık alana 
ve 2.750 m2 
kapalı alana 
sahip binaya 
taşınmışt ır . 
Binanın Mes-
lek Yükseko-
kulu öğrenci 
ve çalışanları 
t a r a f ı n d a n 
toplamda 7.46 
m2 alanının 
bakım onarımı yapılarak 1 bilgisayar 
laboratuarı, 1 teknik çizim atölyesi, 
1 model büro laboratuarı, 2 sınıf, 10 
büro ve diğer ihtiyaç duyulan alanlar 
faaliyete geçirilmiştir. 

7.2.4. Sosyal Alanlar
Üniversitemiz 1014 öğrenci kapa-

siteli kız ve erkek öğrenci yurtları, 10 
dairesi misafirhane, 14 dairesi konut 
olarak kullanılmakta olan eski loj-
man binası, Aralık 2010’da akademik 
ve idarî personele tahsis edilen 61 da-
ireli yeni  lojmanlar, T.C. İlköğretim 
Okulu ve Anadolu Lisesi, Açık Spor 
Kompleksi (futbol, basketbol, vo-
leybol, tenis kortu, çekiç atma, koşu 
parkuru vb. spor alanları) bulunmak-
tadır.

7.2.4.1. Yemekhaneler, Kantin ve 
Kafeteryalar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi öğrencileri ile akademik ve 
idarî personelin beslenme ihtiyacı 
karşılanmak üzere yerleşkelerin ta-
mamında yemekhane bulunmaktadır. 
Mevcut yemekhanelerin tamamında 
yemek verilmektedir. Yurt öğrencile-
ri için akşam yemeği Cengiz Aytma-
tov Yerleşkesindeki yemekhanelerde 
verilmektedir. Maddî durumu iyi 

olmayan öğ-
rencilerimize 
Ü n i v e r s i t e 
akademik ve 
idari perso-
nelinin tama-
men gönüllü 
olarak ver-
dikleri des-
teklerle oluş-
turan fondan 
b e s l e n m e 
y a r d ı m l a r ı 

yapılmaktadır. 
7.2.4.2. Misafirhaneler
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-

versitesinde, Cengiz Aytmatov Yer-
leşkesi içinde yer alan eski lojman bi-
nasında 8 dairede 32 yatak kapasiteli  
misafirhane bulunmaktadır.

7.2.4.3. Lojmanlar 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-

versitesinde, Cengiz Aytmatov Yer-
leşkesi içinde üniversitemizin idari 
ve akademik personelinin yararlandı-
ğı 2001’de yapılan 24 daireli lojman 
binasının 16 dairesi lojman, 8 dairesi 
misafirhane olarak kullanılmaktadır.
Üniversitemizin,yapımına 2008’de 
başlanıp Aralık 2010’da hizmete su-
nulan 3 blok ve  61 daireden oluşan 
yeni lojman binası vardır.
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4.4. Öğrenci Evleri 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığına bağlı 3 adet öğrenci evi 
ile öğrencilerimize barınma hizmeti 
sunulmaktadır.

Cengiz Aytmatov Yerleşkesinde 
bulunan öğrenci evi 2001-2002 eği-
tim-öğretim yılında hizmete girmiş-
tir. 824 yatak kapasiteli öğrenci evin-
de 24 saat barınma, idari, temizlik 
ve güvenlik hizmeti verilmektedir. 
50 adet 4 kişilik, 12 adet 6 kişilik, 
23 adet 8 kişilik, 27 adet 10 ve üzeri 
kişilik oda bulunan Öğrenci Evinde 
çamaşırhane, ütü odasının yanı sıra 
öğrenciler için 13 bilgisayarlı inter-
net odası, uydu yayını olan bir tele-
vizyon  ile beslenme hizmeti de veren 
kantin bulunmaktadır. 

7.2.4.5. Spor Tesisleri
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-

versitesi Cengiz Aytmatov Yerleşke-
sinde öğrenciler ile akademik ve idarî 
personelin yararlandığı bir spor tesisi 
bulunmaktadır. 6.941 m²’lik alan üze-
rine kurulu tesiste yapay çim futbol 
sahası, tenis sahası, basketbol sahası 
ve soyunma odaları bulunmaktadır. 

7.2.4.6. Toplantı ve Konferans Sa-
lonları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesinde 4 adet büyük toplantı sa-
lonu farklı kapasitelerde 3 adet kon-
ferans salonu bulunmaktadır.
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8. Akademik Birimler 

8.1. Edebiyat Fakültesi

Kuruluş amacı: Kırgızistan ve Tür-
kiye ile diğer Türk cumhuriyetleri 
ve Türk topluluklarındaki üniversite 
çağında olan gençleri bir çatı altında 
toplayıp, onlara ortak insanî değer-
ler ve kültür şuurunu vermeyi, XXI. 
yüzyılın uygarlığına ve bilgi çağına 
önder olacak fikir adamları ve kadro-
ları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Kuruluş tarihçesi: Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi kuru-
lurken, ilk açılan fakültelerden birisi 
Edebiyat Fakültesi olmuştur. 1997-
1998 öğretim yılında Hazırlık Sınıf-
larına Tarih ve Türkoloji Bölümle-
rine kayıt yaptıran toplam 50 öğren-
ciyle eğitim hayatına başlayan fa-
külte, Fen-Edebiyat Fakültesi adıy-
la açılmış olup 2008 yılında Senato 
kararıyla Edebiyat Fakültesi adını al-
mıştır.  

Kırgızistan’ın en seçkin ve önde 
gelen bilim adamlarının yanı sıra 
Türkiye’nin seçkin üniversitelerin-
den gelmiş olan öğretim üyelerinin 
hizmet verdiği fakültede, Türk dün-
yasının dil, tarih ve kültür değerleri 
konusunda eğitim verilmekte, araş-

tırmalar yapılmakta ve Türk halk ve 
toplulukları arasındaki yakın ilişkile-
ri çalışmalar yürütülmektedir.

İlk mezunlarını 2002 yılında ve-
ren fakülteden  bugüne kadar yak-
laşık 500 öğrenci mezun olmuştur. 
Bu öğrenciler arasında geleceğin bi-
lim adamları olacak pek çok kim-
se, gerek Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nde, gerekse yurtdışın-
daki üniversitelerde master ve dokto-
ra programlarına başarıyla katılmış-
lardır. Pek çok öğrenci ise, başta Kır-
gızistan ve Türkiye olmak üzere di-
ğer ülkelerde öğretmen olarak ya da  
kütüphane,  müze, dil ve tarih alanın-
daki çeşitli kurumlarda uzman olarak 
göreve başlamışlardır. 

Fakülteye bağlı bölümler şunlar-
dır: 1.Tarih , 2.Türkoloji, 3.Sosyolo-
ji, 4.Felsefe, 5.Rus Dili ve Edebiya-
tı, 6.Çin Dili ve Edebiyatı, 7.İngiliz 
Dili ve Edebiyatı  8.Eğitim ve Sosyal 
Bilimler (Üniversitenin ortak dersle-
ri ile enstitülerin zorunlu eğitim bilim 
derslerini yürüten bölümdür.) bölüm-
leri bulunmaktadır
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8.2. İletişim Fakültesi

Kuruluş amacı: İletişim sektörünün 
her alanında uzmanlaşmış, eleştirel 
düşünce ve takım halinde çalışabilme 
becerilerine sahip, dünya ile entegre 
olabilecek yetenekte ve uluslararası 
platformlarda çalışabilecek, başarılı 
iletişimcilerin yetiştirilmesini amaç-
lamaktadır.

Kuruluş tarihçesi: 1999-2000 eği-
tim öğretim yılında merkez binada 
öğretime başlamıştır. 2004 yılından 
itibaren Cengiz Aytmatov  Yerleşke-
si İletişim Fakültesi binasında öğreti-
me devam edilmektedir. 

Teknik alt yapı olanaklarının gide-
rek genişlediği fakültemizde bulunan 
“Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, 
“Gazetecilik” ve “Radyo-Televizyon 
ve Sinema” Bölümlerinde, öğrencile-
rin eleştirel ve yaratıcı düşünce üret-
melerine zemin hazırlayan ve çoğu 
kendi alanında yetkinliğini kanıtla-
mış olan Kırgız ve Türk öğretim ele-
manları tarafından teorik ve uygula-
malı dersler verilmektedir. Bunla-
rın yanında, öğrencilerin ulusal/ulus-
lararası film festivalleri, üniversite-
lerarası yarışmalar, seminerler, vb. 
gibi projelere katılmaları teşvik edil-
mekte ve Türkiye, Kırgızistan ve di-

ğer ülkelerde staj yapmalarına olanak 
sağlanmaktadır. 2004 yılından bugü-
ne dek verdiği mezunlardan pek çoğu 
yetiştirildikleri sektör içinde bilfi-
il çalışmakta ya da Kırgızistan ve 
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde  
lisans üstü eğitimyapmaktadırlar.

İletişim Fakültesine bağlı bölümler 
şunlardır:

1. Gazetecilik, 2. Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, 3. Radyo Televizyon ve 
Sinema.

8.3. Mühendislik Fakültesi

Kuruluş amacı: Kırgızistan – Tür-
kiye Manas Üniversitesi bünyesinde 
mühendislik eğitimi veren fakültenin  
temel amacı; uluslar arası anlamda ve 
eşdeğer kalitede mühendisler yetiştir-
mektir. 

Kuruluş tarihçesi: 1997’de hazırlık 
sınıfına alınan 25 öğrencisiyle faa-
liyete geçmiştir. Fakülte ilk olarak 
Teknik Eğitim Fakültesi adıyla eği-
tim verirken 2000 yılından itibaren 
Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 
İlk yıllarda Fen Bilimleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği 
gibi programlar hayata geçirilmiştir. 
2004 Yılında “Gıda Mühendisliği” 
programıyla fakülte zenginleştiril-
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miştir. 2006 yılında Gıda ve Çevre 
Mühendisliği programları “Kimya 
Mühendisliği” kapsamında birleş-
tirilmiştir. 2006 yılında Mütevelli 
Heyet, fakültede “İnşaat, Mimarlık, 
Elektrik – Elektronik Mühendisliği” 
programların açılması ve bu hususta 
çalışmaların başlamasına karar ver-
miştir. 2007 yılında üniversitemizin 
“Cengiz Aytmatov Yerleşkesinde” 
yeni hizmet binasının “müstakil” ola-
rak yapılması amacıyla ihale alt yapı-
sı tamamlanmıştır. 

Fakülte, son teknoloji ile donatıl-
mış laboratuvarlara sahiptir. Bunlar; 

Genel Fizik Laboratuvarı, Bilgi-
sayar ve Programlama Laboratuvarı, 
Bilgisayar Teknolojisi Laboratuva-

rı “Akıllı Sınıf”, Genel Kimya ve 
Çevre Laboratuvarı, Gıda Maddeleri 
ve Hammade Analizi Laboratuvarı, 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gıda 
Teknolojisi Laboratuvarı. Aynı za-
manda üniversitemiz ile ODTÜ 
(Ankara) arasındaki işbirliği çerçe-
vesinde Bilgisayar Teknolojisi La-
boratuvarı (Akıllı Sınıf) aracılığıyla 
bazı bilgisayar dersleri ODTÜ Bil-
gisayar Mühendisliği Bölümünden 
alınmaktadır. 

Mühendislik Fakültesine bağlı bö-
lümler şunlardır: 

1. Bilgisayar Mühendisliği, 2. Çev-

re Mühendisliği, 3. Gıda Mühendisli-
ği, 4. Kimya Mühendisliği

8.4. İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi

Kuruluş amacı: Uluslararası stan-
dartlara uygun bir biçimde öğrencile-
re güncel ve  kaliteli eğitim vermek, 
piyasa ekonomisi yapısına uygun bi-
çimde, gerek kamu gerek özel sektör-
de  çalışabilcek insan gücünü yetiştir-
mek, Türk dünyası coğrafyasındaki 
sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin 
gereksinim duyduğu alanlarda bilim-
sel araştırmalar yapmak ve böylece 
toplumla Üniversitemiz arasında iş-
birliği ortamını geliştirmek.

Kuruluş tarihçesi: Kırgızistan-Tür-
kiye Manas Üniversitesi, İktisadî ve 
İdari Bilimler Fakültesi, 1998-1999 
öğretim yılında  İşletme Bölümünün 
30 öğrencisiyle eğitim ve öğretime 
başlamış ve ilk mezunlarını 2001-
2002 eğitim-öğretim yılında vermiş-
tir. Fakültenin ilk dersleri 1998 yılı-
nın Kasım ayından itibaren Merkez 
binada verilmiştir. 2004-2005 Eği-
tim-Öğretim yılı başında Cengiz Ayt-
matov Yerleşkesi’ndeki yeni binasına 
taşınmıştır. İşletme Bölümü 1997’de, 
İktisat ve Maliye Bölümleri 1998 yı-
lında ilk kez programlarına öğrenci 
almışlardır. Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü 2006 yılında kurulmuştur.

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi-
ne bağlı bölümler şunlardır:

1. İktisat Bölümü  2. İşletme Bölü-
mü  3.Maliye Bölümü  4. Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü.

8.5. Fen Fakültesi

Kuruluş amacı: Fakülte, bilgisayar 
teknolojisi ve uygulamalarını iyi bi-
len, kendi alanında meslekî bilgi ve 
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becerilerle donatılmış mezunlar ye-
tiştirmek, bunun yanında öğrencile-
rimizin genel kültür, sanat yada spor 
dallarının birisinde yeteneğini geliş-
tirebilen, grup çalışmasına yatkın, 
analiz, sentez ve tasarlama becerileri 
edinmiş, disiplinlerarası projelerde 
çalışabilme yeteneği kazanmış me-
zunlar vermektir. 

Kuruluş tarihçesi: 2008 yılında 
Üniversitemiz bünyesinde Senato 
kararıyla Fen-Edebiyat Fakültesin-
den ayrılarak “Fen Fakültesi” adıyla 
eğitim faaliyetlerine devam etmekte-
dir.

2008 yılında kurulan Fen Fakülte-
si, Matematik ve Biyoloji olmak üze-
re iki bölümden oluşmaktadır. Mate-
matik Bölümünde ayrıca Uygulamalı 
Matematik ve Enformatik 
bilimdalı da yer almakta-
dır. Fakültede 1 yıl hazırlık 
sınıfından sonra 4 yıllık li-
sans öğretimi yanında Fen 
Bilimleri Enstitüsüne bağlı 
olarak yüksek lisans ve dok-
tora programları da yürü-
tülmektedir. Dersler güz ve 
bahar yarıyıllarında 16 hafta 
üzerinden yapılmaktadır. 
Ayrıca yaz dönemi uygula-
ması da vardır. Fizik ders-

lerinde öğrencilerin dersleri daha iyi 
anlaması için laboratuar uygulaması 
yapılmakta ve bilgisayar teknolojisi 
kullanılarak verilmektedir. 

Fakültemizin akademik kadrosu 
S.C.I kapsamında yayınlar yaparak 
bilime uluslar arası düzeyde katkı 
vermektedir.

Fen Fakültesi ne bağlı bölümler 
şunlardır:

1. Matematik Bölümü, 2. Biyoloji 
Bölümü 

8.6. Veteriner Fakültesi

Kuruluş amacı: Kırgızistan, hay-
vancılık potansiyeli bakımından sa-
dece Asya’nın değil, dünyanın önem-
li ülkelerinden biridir. Zengin su 
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kaynakları, geniş ve bereketli yayla-
ları, doğal bitki çeşitliliği, hayvancı-
lık için uygun iklim koşulları ve eko-
lojisi, güven veren doğası ile doğal 
zenginlikler ülkesi olarak dikkat çek-
mektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi, işte 
bu doğal kaynakları bilinçli bir şe-
kilde değerlendirmek, Kırgızistan’ın 
ekonomisini geliştirmek ve Kırgız 
halkının refah düzeyini artırmak 
amacıyla kurulmuştur. 

Fakültemizin nihaî hedefi, ulusla-
rarası akreditasyon ve entegrasyonu 
gerçekleştirmektir. Bu amaçla, fa-
kültemizde eğitim-öğretim faaliyet-
lerinin ve her türlü bina, laboratuar, 
klinik, çiftlik gibi alt yapı kuruluş 
çalışmalarının EAEVE (Avrupa Ve-
teriner Hekimliği Eğitim Kurumları 
Birliği) ölçütlerine göre düzenlen-
mesi ve yürütülmesi esas alınmıştır. 
Veteriner Fakültesinin bu hedefine 
ulaşması halinde, sadece Kırgızistan 
için değil, Orta Asya için de önemli 
bir eğitim-öğretim kurumu olacağı 
ve bir referans fakültesi olarak ortaya 
çıkacağı muhakkaktır. 

Kuruluş tarihçesi: 2008 yılında ku-
rulan Veteriner Fakültesi, ilk olarak 
2008-2009 öğretim yılında 30 öğren-
ci almıştır. Bu öğrencilerin Hazırlık 
sınıfını başarmaları sonucunda fakül-
tede 2009-2010 öğretim yılında aka-
demik eğitime başlanmıştır.

Fakültede eğitim süresi, 1 yıllık dil 
hazırlık eğitiminden sonra 5 yıldır 
(10 yarıyıl). KTMÜ Veteriner Fakül-
tesi; Veteriner Hekimliği Temel Bi-
limler Bölümü, Zootekni ve Hayvan 
Besleme Bölümü, Hastalıklar ve Kli-
nikler Bölümü  ile Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Bölümü olmak üzere dört 
bölümün bileşiminden oluşur. 

8.7. Ziraat Fakültesi 

Kuruluş amacı: Bitkisel Üretim, 
Bitki Koruma ve Zootekni (Hayvan 
Yetiştirme) alanlarında çağdaş tarım 
tekniklerini uygulayabilecek lisans 
ve lisansüstü düzeyde “Ziraat Mü-
hendisi” yetiştirmeyi amaç edinmiş-
tir.

Kuruluş tarihçesi: 2008-2009 öğ-
retim yılında Hazırlık Sınıfına alınan 
öğrencilerle birlikte faaliyete geçmiş-
tir.

Kırgızistan’da da ekonomi büyük 
ölçüde hayvancılık ve tarım sektörle-
rine dayanmaktadır. Bu bakımdan ta-
rım ve hayvancılık sektörlerinde uy-
gulanan üretim tekniklerinin gelişti-
rilmesi gerekmektedir.

2008-2009 öğretim yılında hazırlık 
sınıfına alınan öğrencilerle birlikte 
faaliyete geçen Ziraat Fakültesi; Bit-
kisel Üretim, Bitki Koruma ve Zoo-
tekni (Hayvan Yetiştirme) alanların-
da çağdaş tarım tekniklerini uygula-
yabilecek lisans ve lisansüstü düzey-
de “Ziraat Mühendisi” yetiştirmeyi 
amaç edinmiştir. Mezunlarımıza al-
dıkları eğitim-öğretim ile analitik dü-
şünme yeteneği, sorunlara sistematik 
olarak yaklaşma, üretim planlama-
sı yapabilme, projelendirme, uygu-
lama ve denetleme gibi nitelikler ka-
zandırılacaktır.  Dersler teorik, labo-
ratuar ve uygulamalı derslerden oluş-
maktadır. Uygulamalar, staj çalış-
malarıyla güçlendirilmektedir. Bilgi 
ve kaynak desteği olarak kütüphane, 
e-kütüphane ve IT (Bilişim Teknolo-
jileri) imkanları bulunmaktadır

 Fakülteye bağlı bölümler: 1.  Bah-
çe ve Tarla Bitkileri Bölümü  2. Bitki 
Koruma Bölümü,  3. Zootekni Bölü-
mü (Hayvan Yetiştirme).
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 8.8. Güzel Sanatlar  
Fakültesi

Kuruluş amacı: Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Kırgızistan’da, 
Türkiye’de ve dünyada 
başarılı olabilecek düzey-
de sanatçıların yetişmesini 
hedeflemektedir

Kuruluş tarihçesi: Güzel 
Sanatlar Fakültesi 2009-
2010 öğretim yılında Ha-
zırlık sınıflarına yetenek sınavıyla 
alınan öğrencilerin kayıt yaptırma-
sıyla birlikte eğitim faaliyetine geç-
miştir.

 Fakültemizde; belirli bir sıra dü-
zeni içinde Resim, Grafik, Fotoğraf, 
Seramik, Heykel, Peyzaj ve Çevre 
Tasarımı bölümlerinin açılması plan-
lanmaktadır.

  Hazırlık eğitiminin verildiği ilk 
yılda Kırgızca ve Türkçe öğrenen öğ-
renciler, daha sonraki 4 yılda ise il-
gili branşlarda teorik ve uygulama-
lı olarak atölyelerde çağın gerektir-
diği teknolojiden yararlanarak yetiş-
tirilirler.

Güzel Sanatlar Fakültesi, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde aynı alanda faali-
yet gösteren fakülte ve üniversitelerle 
ulusal ve uluslararası anlaşmalar çer-
çevesinde işbirliği yapmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı 
bölümler şunlardır:

1. Resim Bölümü, 2. Grafik Bölü-
mü.

8.9. Yabancı Diller Yüksekokulu

Kuruluş amacı: Yabancı Diller 
Yüksekokulu, Hazırlık Sınıflarındaki 
zorunlu eğitim dilleri (Türkiye Türk-

çesi ve Kırgızca), ön lisans ve lisans 
öğrencileri için yabancı dil dersleri 
(İngilizce, Rusça, Almanca, Çince) 
programları ile Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesinin dil eğitim ve 
öğretimiyle ilgili tüm iş ve işlemle-
rini yürütmek, 4 yıllık lisans eğitimi 
yapan Mütercim-Tercümanlık  Bölü-
münün yanı sıra ihtiyaç duyulan öbür 
dillerde de uzman yetiştirmek ama-
cıyla kurulmuştur.

Kuruluş tarihçesi: Manas Caddesi, 
16 Bişkek adresinde bulunan eski bir 
ana okulunda ilk kez 26.11.1997’de 
Türkiye Türkçesi ve İngilizce ders-
lerinin verilmesiyle KTMÜ eğitim 
öğretim hizmetlerine başlamıştır. İlk 
olarak Modern Diller Yüksekokulu 
adıyla faaliyete geçişi  Tınçtık (Mira) 
Caddesi, 56 adresinde bulunan Mer-
kez binanın açılışıyla birlikte olmuş-
tur. Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesinin eğitim ve öğretime başla-
dığı 1997-1998 öğretim yılında fiilen 
faaliyete geçen YDYO 1999-2000 
öğretim yılında üniversitenin akade-
mik teşkilat yapısı içinde yer almıştır.

Yüksek Okulun Hizmet Alanları
1. Hazırlık sınıflarında zorunlu 

eğitim dillerinin öğretimi (Kırgızca, 
Türkiye Türkçesi), 

2. Üniversitenin önlisans, lisans ve 
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lisansüstü eğitimdeki ortak zorunlu 
yabancı dil dersleri (İngilizce, Rusça, 
Almanca), 

3. Hazırlık sınıfında öğrencinin öğ-
renim göreceği bölümün özelliğine 
göre zorunlu eğitim dilleri dışında 
görmesi gereken yabancı dil dersleri( 
İngilizce/Çince/Rusça) 

4. Üniversite personeli için Kırgız-
ca, Türkiye Türkçesi ve Rusça kurs-
ları,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
istekleri doğrultusunda  (resmi ku-
rumlarda görevli bürokratlara) Kır-
gızca kursları,

6. Özel ya da resmî kurum temsil-
cilerinin istekleri doğrultusunda Tür-
kiye Türkçesi Kursları,

7. Sosyal Bilimler ve Fen Bilim-
leri Enstitüsüne kayıtlı öğrencilerin 
zorunlu eğitim dili ve yabancı dil 
dersleri,

8. Dört yıllık lisans eğitimi veren 
Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün 
Programlarını yürütmek,

• Ayrıca  Kırgızistan  Eğitim Ba-
kanlığıyla işbirliği yaparak “Eğitim 
dili Rusça olan okullarda görevli Kır-
gızca öğretmenleri için  Kırgızca öğ-
retimi seminerlerini yürütmek, 

• Çeşitli seminer, sempozyum, ku-
rultay ya da resmi görüşmelere mü-

tercim-tercüman temin etmek,
• Türkiye Cumhuriyeti Ankara 

Üniversitesi TÖMER ve aynı alanda 
hizmet veren diğer kurumlarla Türk-
çe Öğretimi alanında işbirliği yap-
mak,

Yabancı Diller Yüksek Okuluna 
bağlı bölümler şunlardır: 

1. Mütercim-Tercümanlık Bölümü 
1.1. Kırgızca-Türkiye Türkçesi 

Mütercim-Tercümanlık Lisans Prog-
ramı

1.2. Kırgızca-İngilizce Mütercim-
Tercümanlık Lisans Programı

1.3. Türkiye Türkçesi-Rusça Mü-
tercim-Tercümanlık Lisans Programı

 2. Dil Öğretimi Bölümü: 
2.1. Türkiye Türkçesi Öğretimi 

Koordinatörlüğü
2.2. Kırgızca Öğretimi Koordina-

törlüğü
2.3. Rusça Öğretimi Koordinatör-

lüğü
2.4. İngilizce Öğretimi Koordina-

törlüğü

8.10. Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

Kuruluş tarihçesi: 1999-2000 Eği-
tim Öğretim yılından beri faaliyetleri-
ni iki yıllık meslek okul olarak sürdü-
ren yüksekokulda, ilk olarak Yiyecek 
İçecek İşletmeciliği, daha sonra Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği ve son ola-
rak da Turizm Rehberliği programları 
açılmıştır. Üç ayrı program halinde 
sürdürülen eğitim programlarının ba-
şarısı, gerek mezunların işe yerleşme-
leri gerekse de sektörden gelen olumlu 
mesajlar ile takdir toplamıştır. Mevcut 
programların daha da geliştirilerek 2 
yıllık meslek yüksekokulun önceki 
başarılarının daha da ileriye götürül-
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mesini sağlamak amacıyla, 2007-2008 
Eğitim Öğretim Yılından itibaren 4 
yıllık Turizm ve Otelcilik Yüksekoku-
lu faaliyetlerine başlamıştır. 

Kuruluş amacı: Turizm ve Otelci-
lik Yüksekokulunun en temel amacı, 
Turizm ve hizmet sektöründe ideal 
nitelikte, modern çağın gerketirdiği 
standartlara uygun uzman elemanlar 
ile meslek elemanı yetiştirmektir.

Yüksekokul bünyesinde uygulama-
lı dersler için tam donanımlı yiyecek 
içecek servisi,  mutfak, önbüro, bilgi-
sayar ve kat hizmetleri atölyeleri bu-
lunmaktadır. 

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu-
na bağlı bölümler: 1. Yiyecek İçecek 
İşletmeciliği, 2. Turizm ve Otel İşlet-
meciliği, 3. Turizm Rehberliği.

8.11. Konservatuvar 

Kuruluş amacı: Kırgızistan Türki-
ye Manas Üniversitesi Konservatuvar 
Yüksekokulu, çeşitli sanat dalların-
da lisans düzeyinde  eğitim vermek 
amacıyla kurulmuştur. Ana sanat dal-
larında Ses ve sahne  kavramlarının 
ayrılmaz birlikteliği sonucu ses ve 
vokal müzikallerini  de oyunculuk 
yeteneği ile birlikte  sergilemeye ve 
icra etmeye  uygun teorik ve uygu-

lamalı eğitim ve  öğretim yaptırmak, 
Genel müzik kültürü ile kendi müzik 
kültürünü özümsemiş, benimsemiş, 
sağlıklı bir biçimde  koruyarak gele-
ceğe taşıyacak , geleneksel ve çağdaş 
müziğe yatkın, yorumcu, yaratıcı, ic-
racı solist ve korist  ses ve saz (çalgı) 
sanatçılarını, araştırmacılarını, müzik 
ve bilim adamlarını yetiştirmektir.

Kuruluş tarihçesi: 2008 yılında ku-
rulmuş ve 2009-2010 öğretim yılnda 
lisans eğitimine başlayan Konserva-
tuvar, özel yetenek sınavıyla öğrenci 
kabul etmektedir. Konservatuvarda 
Müzik ve Sahne  Sanatları bölümle-
ri mevcuttur. 2008/2009 eğitim-öğ-
retim yılı içerisinde Müzik Bölümü 
için Popüler Vokal Müzik Sanat Dalı; 
Sahne Sanatları Bölümü  Tiyatro Ana 
Sanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Li-
sans Programları açılmıştır.

Konservatuvar’da, Kırgızistan’ın 
çok değerli sanatçıları ile Türkiye’de 
alanlarında başarılı olmuş öğretim 
elemanı ve uzmanlar görev yapmak-
tadır.

1. Müzik Bölümü, 2. Sahne Sanat-
ları Bölümü. 
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8.12. Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu

Kuruluş amacı: Gençlerin beden ve 
ruh sağlığı bakımından gelişmeleri 
ve yetişmeleri,  toplumların sağlıklı 
insanlar yoluyla modern kimliğe ka-
vuşacakları kaçınılmaz bir gerçektir. 
Buna bağlı olarak sporun, kardeşlik, 
dostluk ve barış aracı olduğundan 
yola çıkarak Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu bu hedefleri gerçekleş-
tirmek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş tarihçesi: Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Özel 
Yetenek Sınavı ile Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Bölümüne alınan 
10 ve Antrenörlük Bölümüne alınan 
9 öğrenci ile 2008–2009 Eğitim-Öğ-
retim yılında Eğitim-Öğretime başla-
mıştır. 

Yüksekokulun gelişmesi ve büyü-
mesi için Türkiye’de bulunan Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu ile anlaşma yapılmış-
tır. Yapılan ikili anlaşma sonucunda 
Türkiye’deki adayların özel yetenek 

sınavını Gazi Üniversitesi Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulu üstlen-
miştir.

Yüksekokul, Üniversitemizin bi-
rinci sınıf öğrencilerinin iki dönemlik 
zorunlu Beden Eğitimi ve Spor der-
sini de yürütmektedir. Servis dersleri 
kapsamında toplamda 22 bölümün 
650’yi aşkın öğrencisine bu alanda 
hizmet verilmektedir. BESYO bu 
faaliyetlerin yanı sıra Kırgızistan 
ve Türkiye’deki çeşitli Spor Fede-
rasyonlarıyla projeler üretmektedir. 
Yapılan projeler kapsamında Kırgız 
toplumu için yapılanma sürecinde-
ki spor etkinliklerinde ev sahipliğini 
üstlenerek, bu sayede yetişen öğren-
cilerimize staj ve sonrası için de istih-
dam sağlamayı amaçlamaktadır.

Yüksekokul bünyesinde, Üniver-
sitemiz öğrencileri çeşitli branşlarda 
spor faaliyetlerini yürütmektedirler:

Futbol, Voleybol (Kız ve Erkek), 
Basketbol (Kız ve Erkek), Masa Te-
nisi (Kız ve Erkek), Satranç (Kız ve 
Erkek), Judo (Kız ve Erkek), Sambo 
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(Kız ve Erkek), Grekoromen Güreşi, 
Kırgız Güreşi, Serbest Güreşi, Toguz 
Korgool (Kız ve Erkek), Ordo, Dağ-
cılık (Kız ve Erkek), Atletizm (Kız 
ve Erkek), Boks, Halter ve Yüzme 
(Kız ve Erkek).

8.13. Meslek Yüksekokulu

Kuruluş amacı:  Kırgızistan ve 
Orta Asya coğrafyasının meslek 
kaynakları haritasına bakıldığı za-
man vasıflı, kalifyeli, uygulayıcı ara 
meslek insan gücü oldukça yetersiz 
gözükmektedir. Oysa, ara meslek in-
san gücü yöresel kalkınmada küçük 
ve orta işletmelerin oluşmasına, iş 
imkanlarının artmasına ve büyümeye 
sebep olur. Bu coğrafyada tek olan  
Meslek Yüksekokulu, bu misyonu 
üstlenmiştir. Halihazırda beş prog-
ramdan oluşan Meslek Yüksekoku-
lumuzda 2007-2008 Eğitim-Öğretim 
yılında aşağıda verilen 3 programa 
öğrenci alınmıştır. Diğer iki program 
olan Oto (Motor) Teknisyenliği ve 
Elektrik Elektronik (Elektrik Arıza 

ve Telekomünikasyon) programları-
nın açılması hedeflenmektedir.

1. İnşaat Teknisyenliği Programı
2. Muhasebe Programı
3. Büro Yönetimi Programı

8.14. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kuruluş amacı: Sosyal bilimler ala-
nında lisans üstü(tezli /tezsiz yüksek 
lisans, doktora) düzeyde eğitim vere-
rek ihtiyaç duyulan uzman ve akade-
misyen yetiştirmektir.

Kuruluş tarihçesi: Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2001-2002 Eği-
tim-Öğretim yılında Tarih ve Türko-
loji anabilim dallarında açılan yüksek 
lisans programları ile faaliyete başla-
mıştır. Açıldığından bu yana geçen 
yıllar içinde Türkoloji ve Tarih ana-
bilim dallarında açılan tezli yüksek 
lisans programlarına İktisat, İşletme, 
Maliye ve İletişim alanlarındaki tezli 
yüksek lisans programları katılmıştır. 
Ayrıca, Eğitim Bilimleri anabilim da-
lında da tezsiz ve tezli yüksek lisans 
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programları açılmıştır. Şu anda sayı-
lan yedi anabilim dalında hem yük-
sek lisans hem de doktora program-
ları mevcuttur. Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nin on yıllık ge-
lişme sürecinin ikinci yarısında hızla 
gelişen Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
bünyesindeki yüksek lisans ve dokto-
ra programlarında okuyan  öğrenci ve 
bitirilen tezlerin sayılarının artmasına 
bağlı olarak  giderek genişleyen bir 
yapıya sahiptir. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Kırgızistan ve Orta Asya’daki diğer 
üniversiteler için öğretim üyesi ye-
tiştiren bir  kurum haline gelmiştir. 
Bunun için doktora programlarına 
Türkçe- Kırgızca ve Rusça’nın dışın-
da İngilizce bilen  yetenekli öğrenci-
ler  de alınmaktadır. 

Enstitüsü kadrosunda 7 ana bilim 
dalında toplam 40 araştırma görevlisi 
bulunmaktadır. Bunlardan 7 araştır-
ma görevlisi ODTÜ’ de, 5 araştırma 
görevlisi ise Yeditepe Üniversitesin-
de yüksek lisans ve doktora eğitimin-
dedirler. Diğer 28 araştırma görevlisi 
ise enstitümüzde lisansüstü eğitimle-
rini sürdürmektedirler.

8.15. Fen Bilimleri Enstitüsü

Kuruluş amacı: Temel bilimler ve 
mühendislik bilim dallarında lisan-
süstü programları   düzenlemek ve 
yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş tarihçesi: Fen bilimleri 
Enstitüsü Kırgızistan Türkiye Manas 
üniversitesi senatosunun kararı ile 
Mütevelli heyet onayına sunulmuş ve 
Mütevelli heyetin  onayı ile Mühen-

dislik Fakültesi ve Fen Fakültesinde 
yer alan temel ve mühendislik bilim 
dallarındaki lisansüstü eğitim-öğreti-
mi düzenlemek, yürütmek ve denet-
lemek üzere başlangıçta 3 anabilim 
dalında lisansüstü eğitim ve öğreti-
mine başlanmıştır. 

Mühendislik Fakültesi, Kimya 
Mühendisliği anabilim dalında Kim-
ya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, 
Çevre Mühendisliği programları me-
zunlarına, Bilgisayar Mühendisliği 
anabilim dalında Bilgisayar Mühen-
disliği ve Elektrik-Elektronik prog-
ramı mezunlarına, Matematik ana-
bilim dalında matematik programı 
mezunlarına, çağdaş ve etkin lisans 
üstü eğitim verilerek Yükseköğretim 
ve kamu kurumları ile özel kuruluş-
larda görev alacak kaliteli araştırıcı, 
uzman ve öğretim elemanı yetiştire-
rek, Kırgızistan da bilim seviyesinin 
uluslararası standartlara yükseltilme-
si amaçlanmaktadır.

8.16. Türk Uygarlığı Araştırma 
Merkezi

Türk dünyasının özellikle Orta 
Asya’da yer alan Türk uygarlıkları-
na ait abideleri kapsamlı ve sistemli 
bir biçimde incelemek ve araştırmak 
amacıyla kurulan merkezin çalışma 
alanları şunlardır:

1.Türk Uygarlığının dünü , bugü-
nü, geleceği

2.Türk Uygarlığının diğer uygar-
lıklarla olan ilişkisi,

3.Türk Uygarlığının evrensel de-
ğerlere katkısı; bu değerler içindeki 
yeri ve önemi. 
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9. Üniversitemizde Yaşam 

Öğrenciler İçin Yapılan Hizmetler
Üniversitede bütün faaliyetler, öğ-

renci merkezli olarak planlanmakta 
ve yürütülmektedir. Öğrencilerin 
üniversiteye kayıttan mezuniyete ka-
darki bütün 
i ş l e m l e r i 
belgelendiri-
lerek, Eğitim 
Öğretim ve 
Sınav Yö-
n e t m e l i ğ i , 
mevcut diğer 
yönetmelik 
ve yönerge 
h ü k ü m l e r i 
ile senato 
kararlarına 
uygun ola-
rak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Bütün iş-
lemler, Öğrenci İşleri otomasyon ve 
web otomasyon programları ile yürü-
tülmektedir. 2009 yılında da Üniver-
sitenin kuruluşunu, statüsünü, yöne-
tim organlarını, yönetmeliklerini ve 
öğrencilere faydalı olacak bilgileri 
içeren bir ‘Öğrenci Kılavuzu’ iki dil-
de (Kırgızca ve Türkçe) bastırılarak 
öğretim yılı başında tüm öğrencilere 
ulaştırılmıştır.

Yarıyıl ders kayıtları, derslerin yıl 
içi ve yılsonu değerlendirmeleri üni-
versitemiz web sitesi üzerinden onli-
ne gerçekleştirilmektedir.

9.1.Burslar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi öğrencilerine ‘Burs 
Yönetmeliği’ne uygun olarak aşağı-
da tanımları yapılan burslar düzenli 
olarak verilmektedir:

Giriş Kontenjanı Bursu: Üniversite 
programlarına ilk sıralarda yerleşen 
adaylara sağlanan burstur. Hangi 
programlar için kaç öğrenciye, ne ka-
dar aylık maddi ve diğer desteklerin 
sağlanacağı her yıl giriş sınavların-
dan önce ilan edilir.

A k a d e -
mik Başarı 
Bursu: İkin-
ci yıldan 
itibaren her 
öğretim yılı-
nın sonunda 
öğrencilerin 
a k a d e m i k 
performans-
larına dayalı 
olarak yapı-
lan değer-
lendirmeye 

göre sağlanan burstur. Bu bursun 
miktarı genel not ortalamasına göre 
yapılır. 3.00-3.99 ve 4.00-5.00 dere-
celeri arasında başarılı olanlar olmak 
üzere iki kategoride değerlendirilir.

Gereksinim Bursu: Hazırlık sınıfı 
ve birinci yıl öğrencilerinin tamamı-
na sağlanan aylık maddi destektir. Bu 
destek öğrencilerin zorunlu giderleri-
nin bir kısmını karşılamaya yönelik-
tir.

Öğrenim Bursu: Üniversitede li-
sansüstü öğrenimi gören öğrencile-
re sağlanan maddi katkıdır. Hangi 
programlar için kaç öğrenciye, ne 
kadar aylık maddi destek sağlanacağı 
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir 
ve lisansüstü öğrenim için verilecek 
ilanda bu husus duyurulur. 

Öğrenim bursunun verilmesinde 
Türk topluluklarından gelen öğrenci-
lere, Enstitünün teklifi ve Üniversite 
Yönetim Kurulu kararı ile öncelik 
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tanınabilir.
Üniversite öğrenci ve çalışanları-

na verilen idari hizmetler aşağıdaki 
ana başlıklar altında özet olarak ve-
rilmiştir. 

19.2. Kütüphane ve Öğrenme 
Merkezleri 

Üniversitenin merkez kütüphane-
si çağdaş çalışma ve okuma ortamına 
uygun olarak düzenlenmiştir. 1998 
yılından başlayarak hizmet vermekte 
olan kütüphanenin asıl amacı çeşitli 
alanlarda çalışan bilim adamlarının, 
araştırmacıların ve öğrencilerin eği-

tim, öğretim, araştırma ve genel kül-
tür gereksinimlerine cevap vermek-
tir. Kütüphanemiz koleksiyonu, ba-
ğış olarak gelen ve satın alınan bilgi 
kaynaklarıyla günden güne zengin-
leşmektedir. 

Kütüphanede 54280 adet kitap, sü-
reli yayın ve görsel-işitsel bilgi kay-
nağı bulunmaktadır. 2005 yılının Ka-
sım ayında eskiyen otomasyon siste-
mi “Total-E-libs” kaldırıp  “Yordam 
Bilgi Teknoloji Danışmanlık Eği-
tim ve Elektronik Sistemleri Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi.”  tarafı-
nan yazılan “Yordam 2001” Kütüp-

hane Bilgi Belge Otomasyon Progra-
mına geçirilmiştir. Bu programla kü-
tüphanenin bütün bölümleri (Ödünç 
verme, referans, sağlama, katalogla-
ma, sınıflandırma bölümleri) elektro-
nik şekilde hizmet vermektedir. Kay-
nakların korunması amacıyla  kütüp-
haneye, elektronik uyarı sistemi yer-
leştirilmiştir. 

Kütüphanenin web sayfası (http://
library.manas.kg) düzenli olarak 
güncellenmektedir. 

İnternet üzerinden yapılabilen ve 
bütün dünyaya açık olan elektronik 
katalog (http://yordam.manas.kg/), 
okuyuculara düzenli olarak tarama 

hizmeti vermektedir. 

9.2.1. Yerleşke Okuma Salonu 
(Salican CİGİTOV Okuma Salonu) 

14 Aralık 2005 tarihinde Üniver-
sitemi- zin İktisadi ve İdari Bilimleri 
Fakültesi Binasında Kütüphane ve 
Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı-
na bağlı olarak kurulan Salican Cİ-
GİTOV Okuma Salonu’nda; 3 693 
adet kitap, dergi ve gazeteler bulun-
maktadır. Raf kapasitesi  38, oturma 
kapasitesi  83 ve internet erişimli 1 
adet bilgisayar bulunmaktadır. 
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9.2.2. Yurt Kütüphanesi 
2002 yılında Yurt müdürlüğüne 

bağlı olarak hizmete açılan yurt kü-
tüphanesinde; özellikle yurtta barı-
nan öğrencilerin çalışmasına olanak 
sağlayacak şekilde, 1200 adet kaynak 
kitap, çeşitli sözlük, süreli yayınlar 
ve dergiler bulunmaktadır. Öğren-
ciler ihtiyaç duydukları kaynaklara 
kütüphane memurunun sorumlulu-
ğunda ulaşabilmektedirler. 

9.3. Sağlık Hizmetleri

Üniversitedeki sağlık hizmetle-
ri Mütevelli Heyetin 2001-8 sayılı 

12.04.01 tarihli kararıyla onaylanan 
‘Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi Personeli ve Öğrencilerinin 
Tedavi Masraflarına Yardım Yönet-
meliği’ doğrultusunda, öğrenci ve 
çalışanlara verilmektedir. Üniver-
site Tüzüğünün 5. ve İdari Personel 
Yönetmeliği’nin 17. maddelerine 
uyulmaktadır.

Üniversitede sunulan sağlık hiz-
metleri ücretsizdir. Sağlık merkezin-
deki faaliyetlerin tamamı Kırgızistan 
Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
sağlık mevzuatlarına uygun olarak 
yürütülmektedir. 

Öğrencilere, üniversite dışında ya-
pılan tedaviler için aşağıdaki ödeme-
ler yapılabilir: 

1.Yataklı tedavi masrafları (en az 
3 gün) - % 80’i üniversite tarafından 
ödenir.

2.Diş tedavisi (ortopedik ve orto-
donti yardımı hariç) -% 80’i üniver-
site tarafından ödenir, Miyop hastalar 
için gözlük korreksiyonu – 5 diyopt-
riyi aşanlar için ücret ödenir. Göz-
lük çerçevesi için iki yılda bir defa 
20 ABD Doları, gözlük camı için 
10 ABD Doları ödenir (fakat gerek-
li durumlarda gözlüklerin belirtilen 
süresinden önce değiştirilmesine izin 

verilir). 
3.Devlet hastanelerindeki doğum 

masraflarının tamamı ödenir. 
4.İşitme cihazlarının alınması için 

gerekli masraflar ödenir (10 yılda bir 
defa). 

5.Üretici ülkesine bakılmaksızın 
protezlerin alınması, protezin değiş-
tirilmesi, gerekli durumlarda tıbbi 
verilere göre protezler için yapılacak 
masraflar belli süreye bağlı olmadan 
ödenir. 

Tedavinin kozmetik dalda olduğu 
durumlarda ilgili yataklı tedavi için 
harcanan masraflar ödenmez. Ayrıca, 
sağlık sigortası sahibi olan personele 
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(yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
dahil) tedavi masrafları ödenmez. 

Yataksız tedavi sırasında öğren-
ciler için ilaçlar, sargı malzemeleri, 
şırıngalar ve diğer malzemeler sağla-
nır. İlgili malzemeleri üniversite her 
yıl tedarik eder. 

9.4. Öğrenci Gelişim ve Danışma 
Hizmetleri

Öğrenci Gelişim ve Danışma Mer-
kezi, 

1- Psikolojik danışma yardımı,
2-  Grup danışmanlığı,
3- Çeşitli konularda bilgi alımı ve 

materyal dağıtımı
4- Koruyucu ruh sağlığı faaliyetleri
5- Oryantasyon programı toplan-

tıları ve sınıf görüşmeleri başlıkları 
altında özetleyebileceğimiz alanlarda 
çalışmalar yapmaktadır. 

Oryantasyon faaliyetleri kapsa-
mında kayıt yaptıran tüm hazırlık sı-
nıfı öğrencilerine Merkez tarafından 
hazırlanan; 

1. Üniversite Hayatına Uyum 
2. Oda ya da Ev Arkadaşıyla Ya-

şamak 
3.Oryantasyon Kitapçığı (Türkçe, 

Rusça ve Kırgızca) 
4. Kültür Şoku Broşürü 

5. Sağlık Bilgileri İçeren Broşür 
6. Güvenlikle İlgili Bilgiler İçeren 

Broşür 
7. “Bizimle tanışmak ister misiniz? 

“(Türkçe ve Kırgızca PDRM Tanıtım 
Broşürü) broşürleri dağıtılmaktadır. 

Dağıtılan kitapçıklar ve broşürlerle 
yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum 
sorunlarıyla başa çıkmasını kolaylaş-
tırıcı bilgileri edinmeleri, sorunların 
oluşmadan çözülmesi hedeflenmiştir. 

9.5. Barınma Hizmetleri 

Cengiz AYTMATOV Yerleşkesin-
deki öğrenci yurtları, Kız ve Erkek 
Öğrenci Yurdu olarak 2000-2001 
eğitim öğretim yılı başında hizmet 
vermeye başlamıştır. 

Yurtlarda öğrencilere; barınabile-
cekleri bir aile ortamı ve ders çalış-
mayı teşvik eden bir atmosfer sağ-
lanmaya çalışılmaktadır. Halen kız 
ve erkek öğrencilere barınma hizmeti 
veren yurt binaları ile ilgili bilgiler 
özetle şöyledir: 

- Yatak kapasitesi 600 
- Oda sayısı 102 
- Erkek Öğrenci Yurdu; 4, 6, 8 ve 

10 kişilik olmak üzere toplam 32 oda 
bulunmaktadır. 

- Kız Öğrenci Yurdu; dört, altı, se-
kiz ve on ikişer kişilik olmak üzere 
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toplam 53 odadan oluşmaktadır. 
- Yurtlarda öğrenciler, aylık 2 dolar 

ücret ödeyerek kalmaktadırlar. 
- 150 kişi kapasiteli okuma salonu 

hafta içi 08:30/24:00 saatleri arası 
hizmet vermektedir. Ayrıca okuma 
salonu içinde kütüphane bulunmak-
tadır. 

- Yurt binası yanındaki mevcut 
spor kompleksi tamamlanmış ve hiz-
met verir hale getirilmiştir. 

- Yurt kütüphanesi içinde bulunan 
15 bilgisayar kapasiteli bir inter-
net kafe öğrencilere ücretsiz hizmet 
vermektedir. Öğrencilerin kablosuz 
internet erişimine sahip olması sağ-
lanmış, imkanların geliştirilebilmesi 
için çalışmalar düzenli olarak sürdü-
rülmektedir. 

- Yurtta bulunan çamaşırhanede 
hem öğrencilerin özel çamaşırları 
(yaklaşık ayda 1100-1200 kg) kilo-
su 10 somdan yıkanmakta, hem de 
nevresimler düzenli olarak değiştiril-
mektedir. 

- Yurt Sağlık Merkezinde hafta içi 
saat 18.00-23.00 arası bir doktor ve 
hemşire, gece 23.00-08.00 arası sa-
dece hemşire gö- rev yapmakta, ge-
rekli durumlarda hastalara müdahale 
etmekte veya ambulans hizmeti talep 
ederek öğrencileri hastaneye yönlen-
dirmektedir. 

- 250 öğrenciye hizmet verecek 
kapasiteye sahip kantinde öğrenciler 
boş vakitlerinde iki ayrı salonda tele-
vizyon izleyebilmektedirler. 

Yurtta kalan öğrencilere hafta için-
de ücretsiz kahvaltı verilmektedir. 

- Merkez binaya öğrencilerin ulaşı-
mı için Üniversite araçlarının düzenli 
olarak servis hizmeti vermesi sağlan-
mıştır. 

- Üniversitemizin Psikolojik Da-

nışma ve Rehberlik Merkezi uzman-
larınca yurt içerisinde Perşembe ve 
Cuma günleri öğrencilerimize reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmeti 
verilmektedir. 

- Yıl içersinde çeşitli yarışmalar, 
eğlence programları, kutlamalar, ge-
ziler, piknikler, tanışma yemekleri 
gibi öğrencilerimize yönelik etkinlik-
ler gerçekleştirilmiştir. 

9.6.Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler 

Türk cumhuriyetleri ile Türk toplu-
luklarındaki üniversite çağına gelmiş 
gençlerin çağdaş bilimin gereklerine 
göre eğitilmelerini ve millî şuur bi-
lincine kavuşturulmalarını sağlamak 
amacıyla kurulmuş bulunan Üniver-
site, bu amacı gerçekleştirmek için 
kültürel faaliyetlere ayrı bir önem 
vermektedir. 

Öğrencilerin çeşitli kültürel 
alanlarda panel, seminer vb. et-
kinliklerin yanı sıra sanatsal faa-
liyetlerine de önem verilmektedir. 
Özellikle Manas’ın Kızları Dans Top-
luluğu sahne sanatları ve dans alanın-
da uluslararası etkinliklere katılmak-
tadır. Dans topluluğunun tüm üyeleri 
üniversitemizin değişik bölümlerinde 
okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. 
Bunun dışında modern dans grubu, 
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geleneksel enstrümanlarla oluşturu-
lan orkestra dikkat çekicidir. Müzikle 
uğraşan ve şarkı söyleyen öğrencile-
rin çeşitli etkinliklerde sahneye çık-
maları sağlanmaktadır. Öğrencilerin 
ulusal ya da uluslar arası etkinliklere 
katılmalarına da üniversitemiz yar-
dımcı olmaktadır. 

9.7. Spor Hizmetleri 

Öğrencilerin beden, zihin, ruh ve 
ahlak bakımından dengeli ve sağ-
lıklı şekilde gelişmelerine yardım-
cı olmak, aralarındaki sevgi, saygı, 
dostluk ve kardeşlik duygularını öne 
çıkararak kaynaşmalarını ve bu olgu-
ların bir yaşam biçimi haline getiril-
mesini sağlamak, sosyal ve ekono-
mik kalkınmanın temel unsuru olan 
insan gücünün beden ve ruh sağlığı 
yönünden geliştirilmesinde etkin rol 
oynamak, spor yaparken neşeyi ve 
sportif aktivitelerdeki kendiliğinden 
oluşan dürtüleri uyandırmak ve ar-
tırmak, yükseköğrenim gençliğinin 
spor ihtiyaçlarının karşılanması, spor 
faaliyetlerin düzenlenmesi ve boş 
zamanların doğru değerlendirilmesi 
sağlamak amacıyla 2000-2001 eğitim 
öğretim yılı başından itibaren çağdaş 
eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan 
spor etkinliklerine ayrı bir önem ver-

mekteyiz.
 Üniversitemiz spor faaliyetleri 

2008-2009 eğitim öğretim yılında 
hizmet vermeyebaşlayan Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu tarafından 
yürütülmektedir. 

Ayrıca, 17 Spor branşında 412 
öğrencimiz okul takımlarında spor 
faaliyetlerini sürdürmeleri için ge-
rekli antrenmanlar ve çalışmalar ya-
pılmaktadır. Branşlar aşağıda belir-
tilmiştir

1.Atletizm, 2.Basketbol, 3.Vo-
leybol, 4.Futbol, 5.Boks, 6.Hal-
ter, 7.Yüzme, 8.Dağcılık, 9.Judo, 
10.Sambo, 11.Satranç, 12.Ordo, 
13.Toguz-Korgool, 14.Tenis, 
15.Masa Tenisi, 16.Güreş (Kırgız, 
Serbest ve Grekoromen) 17.Jimnas-
tik,

Cengiz AYTMATOV Yerleşke-
sinde sadece açık spor sahası (futbol, 
basketbol, voleybol, tenis) bulun-
maktadır. 

9.8. Sosyal Yardım Fonu 

Üniversite akademik ve idari per-
sonelinin tamamen gönüllü olarak 
verdikleri maddî desteklerle oluştu-
ran fondan öğrencilerin beslenme, 
sağlık ve acil durumlardaki diğer ih-
tiyaçları için 7 aylık süre içinde çe-
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şitli yardımlar yapılmaktadır. Yardım 
miktarına bağlı olarak yemek kartı 
sayısı da değişmektedir. 

Fakülte ve Yüksekokullardaki öğ-
renci danışmanları, Yurt Müdürlüğü 
ve PDRM tarafından ihtiyaç sahibi 
oldukları belirlenen öğrencilere ye-
mek yardımı, Sağlık ve Tedavi Yar-
dımı Yönergesi hükümlerince üni-
versite tarafından ödeme yapılama-
yan durumlarda da öğrencilere maddi 
yardımda bulunmaktadır. Ayrıca, yaz 
döneminde ülkesine yol parası temin 
edemediği için gidemeyen bazı öğ-
rencilere de (borç olarak) yardım ya-
pılmıştır.

9.9. Beslenme Hizmetleri  

Merkez Rektörlük binasının zemin 
katında, modern mutfak araç ve ge-
reçleri ile donatılmış, bir defada 1500 
kişiye yemek hazırlayabilecek ka-
pasitede, hijyenik şartların ulusla-
rarası standartlarda olduğu ortamda 
hizmet veren bir mutfak mevcuttur. 
Aynı anda 250 kişinin yemek yiye-
bildiği bir yemek salonu bulunmak-
tadır. Üniversite öğrencilerine ve ça-
lışanlarına öğle yemekleri bu salonda 
verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler için 
öğle ve akşam yemekleri yurt yemek-
hanesinde de verilmektedir.  Üniver-
sitede hem öğrenci hem de personel 
için yemek kartı’ uygulaması yapıl-
maktadır. Bu uygulama ile yemek 
maliyetlerinin düşürülmesi ve öğren-
ciye verilen yemeğin fiyatının süb-
vanse edilmesi sağlanmaktadır. Ayrı-
ca merkez binada ve öğrenci yurdun-
da öğrenci ve çalışanlara hizmet ve-
ren kantin ve kafeteryalar mevcuttur. 
Kantin ve kafeteryalarda, üniversite-
nin kendi fırınında imal ettiği unlu 

mamuller de satılmaktadır. 

9.10. Öğrenci Seçme Sınavı 

Üniversitemize alınacak öğrenci-
lerin seçimi ve adayların tercihleri-
ne göre yerleştirilmeleri Manas Üni-
versitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştir-
me Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğ-
renci Seçme Sınavı (ÖSS) ile yapıl-
maktadır. Böylece adaylara adil reka-
bete dayalı, sübjektif değerlendirme-
lerden tamamen uzak bir sınav orta-
mı ve imkânı sunulmaktadır. 

Sınava kimler başvurabilir? 
Kırgızistan vatandaşı ve diğer ülke 

vatandaşları, 
Mesleki teknik okul ve lise mezu-

nu olanlar, 
Mesleki teknik okul ve lise son sı-

nıfta (11. Sınıfta) bulunanlar, 
Diğer üniversitelerde kayıtlı olan 

öğrenciler. Ancak bu öğrenciler 
ÖSS’yi kazandığında, KTMÜ’ye ka-
yıt yaptırabilmek için,  kayıtlı olduğu 
üniversiteden kaydını sildirmek zo-
rundadır. 

9.11. Öğrenci Konseyi 

Üniversitenin çağdaş bir eğitim ku-
rumu olarak gelişmesine katkıda bu-
lunmak, öğrencilere, hür dünyanın 
temelini oluşturan demokrasi eğiti-
mi ve deneyimi ile özgür ve demok-
rat birer kişilik kazandırmak, Öğren-
ciler arasında etkili bir iletişimin ku-
rulmasını sağlamak, öğrencilerle üni-
versite yönetimi arasındaki ilişkiyi 
güçlendirerek çıkabilecek sorunların 
çözümünü kolaylaştırmak, öğrenci-
lerin ihtiyaçlarını ilgili üniversite yö-
netim organlarına duyurmak, bilim-
sel, kültürel, sosyal ve sportif etkin-
liklerin düzenlenmesine katkıda bu-
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lunarak öğrencilerin zihin, ruh ve be-
den yönünden gelişmelerine yardım-
cı olmak, başta Kırgızistan ve Türki-
ye Cumhuriyetleri olmak üzere bütün 
Türk Cumhuriyet ve toplulukların-
dan üniversiteye eğitim görmek üze-
re gelen öğrencileri birbirleriyle ta-
nıştırmak ve kaynaştırmak, öğrenci-
lere Türk dünyasını bütün yönleriyle 
tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, öğ-
rencilerde ulusal bilinç uyandırmak 
ve bu bilinci daima canlı tutmak, baş-
ka uluslara mensup öğrencilerle ya-
kınlaşmayı sağlamak suretiyle bölge 

ve dünya barışına katkıda bulunmak 
amacıyla kurulmuştur.

Üniversite Senatosunun 01/03/ 
2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıy-
la ‘Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci 
Kulüpleri Yönergesi’ çıkarılarak öğ-
rencilerimizin eğitim ve öğretim ko-
nularında ilgili kurul ve platformlar-
da temsil edilmeleri ile sosyal, kültü-
rel ve sportif faaliyetlerine üniversite 
desteği sağlanmıştır.
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10. Konuşma Kılavuzu

1. Selamlaşma/Tanışma/Vedalaş-
ma (Uçuraşuu/ Taanışuu/          
Merhaba! Salmatasızbı!
Меrhаbа! (сevap) Salamatçılık! 
Nasılsınız, iyi misiniz? Kandaysız? 
Amansızbı? Cakşısızbı? 
Selamünaleyküm! Assaloomualey-
kum!
Aleykümselam! Aleykumessalam! 
Günaydın! Kutmanduu taňıňız me-
nen! 
İyi günler! Kutmanduu künüňüz me-
nen!
İyi akşamlar! Kutmanduu keçiňiz 
menen!
Hoş geldiniz! Koş keliňiz!
Nasılsınız? İyi misiniz? Kandaysız, 
cakşısızbı? 
Teşekkür ederim, iyiyim. Irakmat, 
cakşı.
Fena değilim.Caman emes.
Allah’a şükür. Kudayga şügür.
İdare eder. Eptep-septep.
Sizinle tanıştığıma memnun oldum. 
Siz menen taanışkanıma kubanıçta-
mın!
Ben Kırgızım (Türküm). Men kırgız-
mın (Türkmün).
Ben Türkiye’den geldim. Men Türki-
yadan keldim. 
Ben Kırgızistan’a  ilk kez geldim. 
Men Kırgızstanga birinçi colu kel-
dim.
Siz Kırgızca (Türkçe, Rusça, İngi-
lizce) biliyor musunuz? Siz kırgızça 

(türkçö, orusça, anglisçe) bilesizbi? 
Hayır, bilmiyorum. Cok, bilbeym.
Sizi gördüğüme sevindim. Sizdi kör-
gönümö kubanıçtamın. 
Hoşça kalınız. (Allahaısmarladık). 
Cakşı kalıňız. Salamatta kalıňız!  
Güle güle! Cakşı barıňız! 
Görüşmek üzere! Körüşkönçö!
İyi yolculuklar! Coluňuz şıdır bol-
sun! 
Yine bekleriz. Kelip turuňuz. 
2. Meslek/İş (Kesip)
Sizin mesleğiniz nedir? Sizdin 
kesibiňiz emne?  
Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz kim bo-
lup işteysiz?
Ben üniversitede Okutmanım. Men 
universitette okutuuçumun.     
Siz nerede çalışıyorsunuz? Siz kaysı 
cerde işteysiz?
Ben İletişim Fakültesi’nde çalışıyo-
rum. Men kommunikatsiya fakulte-
tinde işteym. 
Göreviniz nedir? Kızmatıňız emne? 
Ben bölüm başkanıyım (dekanım, 
öğretim görevlisiyim). Men bölüm 
başçısımın (dekanmın, aga okutuu-
çumun). 
Eşiniz (kocanız) çalışıyor mu? Sizdin 
ayalıňız (küyööňüz) işteybi?
Eşim çalışmıyor, o ev hanımı.  
Ayalım iştebeyt, al üydo oturat.
3.  Aile (Üy-bülö)
Siz evli misiniz? Siz üy-
bülölüüsüzbü? 
Evliyim. Üy-bülölüümün.
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Ben bekârım. Men boydokmun.
Sizin aileniz kaç kişi?  
Sizdin üy-bülöňüzdö kança kişi bar?
Kaç kardeşiniz var? Sizdin kança bir 
tuuganıňız bar? 
Biz  üç kardeşiz. Biz üç bir tuugan-
bız. 
Kaç çocuğunuz var? Kança balaňız 
bar? 
Benim bir (iki) çocuğum var.  
Menin bir (eki) balam bar. 
Çocuğum yok. Baldarım cok. 
Sizin oğlunuz (kızınız) kaç yaşında?  
Sizdin uuluňuz (kızınız) kança caşta?
Benim oğlum (kızım) beş yaşında.  
Menin uulum (kızım) beş caşında. 
Onun adı nedir? Anın atı kim? 
Siz kaç yaşındasınız? Siz kança caş-
tasız? 
Ben ... yaşındayım. Men… caştamın. 
Doğum tarihiniz kaç? Tuulgan cılıňız 
kaysı?
4. Hitap /Kayrıluu
Sevgili meslektaşlarım! Süyüktüü ke-
sipteşterim!
Saygıdeğer meslektaşlar! Urmattuu 
kesipteşter!
Sayın arkadaşlar! Urmattuu coldoş-
tor!
Sayın baylar ve bayanlar! Urmattuu 
mırzalar cana ayımdar!
Sevgili  arkadaşım! Süyüktüü dosum!
Sevgili anneciğim! Süyüktüü apake!
Sevgili babacığım! Süyüktüü atake! 
Hanımefendi! Ayım!
Beyefendi! Mırza!

Hocam!  Agay! / Ecey! 
Aygül Hocam! Aygül eje!
Çocuklar! Baldar!
Kanat ağabey! Kanat bayke!
Delikanlı! Çon cigit! 
Kızım! Kızım!
Oğlum! Uulum! 
5. Minnettarlık - Rica  (Iraazıçılık. 
Ötünüç)
Teşekkür ederim. Irakmat.
Çok teşekkür ederim. Çoň ırakmat.
Rica ederim, bir şey değil. Eç ner-
se emes. 
Size çok minnettarım. Men sizge ab-
dan ıraazımın. 
Yardımınız için çok teşekkür ederim.  
Cardamıňız üçün çon ırakmat.
Misafirliğe davet ettiğiniz için 
çok teşekkür ederim. Konokko 
çakırganıňızga ırakmat.
Lütfen, pencereyi açar mısınız?  
Kiçi peyildikke, terezeni açıp 
koyuňuzçu.
Mümkün mü? Mümkünbü? 
Girebilir miyim?  Kirüügö uruksat-
pı? 
Bana yardım eder misiniz?  
Maga cardam bere alasızbı? 
Bana anlatır mısınız? Мaga tüşündü-
rüp beresizbi?
Tercüme eder misiniz? Kotorup 
beriňizçi. 
Lütfen beni bekleyiniz. Meni kütüp 
turuňuzçu. 
Oturabilir miyim? Otursam bolobu? 
Sigara içebilir miyim? Tameki çek-
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sem bolobu? 
Lütfen, bana çay verir misiniz? Kiçi 
peyildikke, maga çay beriňizçi. 
6. Özür Dileme / Kabul Etme - 
Reddetme (Keçirim suroo/ Makul 
boluu/Makul bolboo)
Affedersiniz. Keçiresiz (Keçirip 
koyuňuz).
Pişmanlık verici (üzücü) olay. Abdan 
ökünüçtüü okuya. 
Üzgünüm, ama size yardımcı ola-
mam. Тilekke karşı sizge cardam 
bere albaym. 
Özür dilerim. Keçirim suraymın. 
Geç kaldığım için özür dilerim.  
Keçikkenim üçün keçiresiz. 
Rahatsız ettiğim için özür dilerim. 
Тınçıňızdı alganım üçün keçirim su-
raym.  
Bu benim hatam. Bul menin katam. 
Ben suçluyum. Men künöölümün.
Bu sizin suçunuz değil. Bul sizdin 
künööňüz emes.
Kızmayınız. Açuulanbaňız. 
Affedersiniz, ben bugün gelemeye-
ceğim. Keçiresiz, men bügün kele al-
baymın. 
Affedersiniz, ben dün gelemedim. 
Keçiresiz, men keçee kele albadım. 
Siz haklısınız. Sizdiki tuura.
Evet,  öyle. Ooba, oşondoy.
Kabul ediyorum. Men makulmun.
Hayır, öyle değil. Cok, anday emes. 
Ben karşıyım. Men karşımın. 
Doğru değil. Tuura emes. 
Aksine... Тeskerisinçе. 

Yanılıyorsunuz. Caňılıp catasız. 
Sizin fikrinize katılıyorum. Sizdin 
pikiriňizge koşulam.
Fikrinize katılmıyorum. Men sizdin 
pikiriňizge koşula albaym.
Öyle olmaz. Mınday bolboyt. 
7. Sorular (Suroolor) 
Kim?  Kim?
Kımler?  Kimder?
Ne?  Emne?
Neler?   Emneler?
Kimin?  Kimdin?
Neyin?  Emnenin?
Kime?  Kimge?
Neye?  Emnege?
Nereye?  Kayakka?
Kimi?  Kimdi?
Neyi?  Emneni?
Kimden? Kimden?
Neden?  Emneden?
Kaç?  Kança?
Kaçıncı?  Kançançı?
Ne kadar? Kançalık? 
Ne zaman? Kaçan?
Ne zamana kadar? Kaçanga çeyin?
Nereye kadar? Kaysı cerge çeyin? 
8. Lokantada (Restoranda) 
Yakınlarda bir kafe var mı? 
Cakın cerde kafe barbı? 
Каfe  ne zaman (saat kaçta) açılır 
(kapanır)? Kafe (saat kançada) açı-
lat (cabılat)?
Biz iki (üç) kişiyiz. Biz eki (üç) ki-
şibiz. 
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Ben yalnızım. Men calgızmın.
Ben pencereye yakın  oturmak isti-
yorum.  Men terzenin canında otur-
gum kelet.  
Menü (yemek listesi) var mı? Menyü 
(tamaktardın tizmesi)  barbı?  
Ne yersiniz? Emne ceysiz?    
Hangi yemekleri tavsiye edersiniz?  
Kaysı tamaktardı sunuş kılasız?
Ne içersiniz? Emne içesiz?  
Millî  yemekleriniz hangileri?  
Uluttuk tamaktarıňız kaysılar?
Başka ne istiyorsunuz? Dagı emne 
kaalaysız? 
Teşekkür ederim, başka bir şey la-
zım değil. Irakmat,başka eç nerse 
kerek emes.    
Afiyet olsun! Тamagıňız tattuu bol-
sun! Aş bolsun!   
Teşekkür ederim, yemekleriniz çok 
lezzetliydi! Irakmat, tamaktarıňız 
abdan daamduu eken!   
Lütfen hesabı getirir misiniz? Kiçi 
peyildikke, esepti beriňizçi.
9. Pazarda (Bazarda)
Ne almak istersiniz? Emne alasız?
Ben .. almak istiyorum. Men ... al-
gım kelet.
Daha ne istersiniz? Dagı emne kaa-
laysız?
Bu   ...  ne kadar.  Bul ... kança tu-
rat?
Çok pahalıymış! Abdan kımbat eken!
Biraz indirim yapınız. Kiçine 
arzandatıňız
Bu benim için çok pahalı. Bul men 
üçün abdan kımbat. 

Bana iki kilo ... verir misiniz? Maga 
eki kilogramm alma tartıp beriňizçi
Yine geliniz. Kelip turuňuz!
10. Ulaşım  Araçları (Unaa) 
Durak nerede? Ayaldama kayda?
Ala-Too meydanına nasıl gidebili-
rim? Аla-Too ayantına kantip bara-
mın?
Bu dolmuş Ayçürök mağazasına ka-
dar gidiyor mu? Bul marşrutka «Ay-
çürök» dükönünö barabı? 
Yol parası ne kadar? Col kire kan-
ça ?
Sonraki durak hangisi? Kiyinki ayal-
dama kaysı?
Burası müsait mi? Bul cer boşpu?
Burda inebilir miyim? Bul cerden 
tüşsöm bolobu?
Taksi çağırabilir miyiz? Taksi çakır-
sak bolobu?
Manas Üniversitesi’ne götürebi-
lir misiniz? «Manas» universitetine 
cetkiriňizçi.
Yavaş (çabuk) gidiniz. Cayıraak (te-
zireek) aydaňızçı.
Buradan sola (sağa) dönünüz. Bul 
cerden solgo (oňgo) buruluňuz. 
Burada durunuz. Bul cerde toktoňuz. 
Beni bekleyebilir misiniz. Meni kü-
tüp turuňuzçu. 
Ne kadar vereceğim? Men kança be-
rem? 
11. Sağlık (Den sooluk) 
Sağlığınız nasıl? Den sooluguňuz 
kanday?
Ben hastayım. Men oorup catamın.
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Hâlsizim. Alım cok.
Başım ağrıyor. Başım oorup catat.
Dişim ağrıyor. Тişim oorup catat.
Ateşim var. Etim ısıp turat.
Ben öksürüyorum. Men cötölüp tu-
ram.
Benim kalbim ağrıyor. Menin cürö-
güm oorup turat.
Benim tansiyonum yükseldi. Menin 
kan basımım kötörüldü.
Geçmiş olsun! Sakayıp ketiňiz! Ayı-
gıp ketiňiz!
12. Saat/ Zaman (Saat/Ubakıt)
Saat kaç? Saat kança boldu?
Saat üç.  Saat üç boldu (15:00)
Üçü beş geçiyor.  Saat üçtön beş mü-
nöt öttü. (15:05)
Üç buçuk. Saat üç carım boldu.
(15:30)
Dörde on var. Saat törtkö on münöt 
kaldı. (15:50)
Şimdi saat yedi. Azır saat ceti bol-
du. (07:00)
Saat iki buçukta geliniz. Аnan saat 
eki carımda keliňiz. (14:30)
Ben sabah kahvaltı yapmadım.  Men 
erteň menen tamaktanbadım.
Öğleyin yemekhanede yemek yiyo-
rum. Tüştö aşkanada tamak içem.
Аkşam yemek yapacağım. Keçinde 
tamak bışıram.
Gece uyuyamadım. Tündö uktay al-
badım. 
Ben erken uyanıyorum. Men erte oy-
gonom.
Ben geç uyanıyorum. Men keç oy-

gonom.
Ben öğleden sonra geleceğim. Men 
tüştön kiyin kelem. 
Ben öğleye kadar geleceğim. Men 
tüşkö çeyin kelem. 
13. Haftanın Günleri (Cuma kün-
dörü)
Hafta  Apta/cuma
Pazartesi Düyşömbü
Salı  Şeyşembi
Çarşamba Şarşembi
Perşembe Beyşembi
Cuma  Cuma
Cumartesi İşembi
Pazar   Cekşembi
Bugün günlerden ne? Bügün cuma-
nın kaysı künü?
Bugün Cumartesi. Bügün işembi.
Yarın günlerden ne? Erteň cumanın-
kaysı künü?
Dün günlerden neydi? Keçee cuma-
nın kaysı künü ele?
Yarın iş günü mü? Erteň iş künübü?
Dün tatil miydi? Keçee dem alış kün 
bele?
Bayramda dinleniriz. Mayram künü 
es alabız.
Geçen hafta geldim. Ötkön cumada 
keldim.
Gelecek hafta işe başlayacağım.  
Kelerki cumada işke çıgam. 
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11. Bişkek’te Yaşam
Bişkek, Kırgızistan’ın hem baş-

kenti hem de en büyük şehridir. Ay-
rıca Çüy bölgesinin de merkezidir. 
1878’de kurulan şehrin adı önce Piş-
pek idi, Sovyetler Birliği döneminde 
Frunze adıyla anılıyordu.. 1991 yılın-
da  Bişkek adını almıştır. Bişkek’in 
merkezî yerleri, caddeleri, yolla-
rı düzgün ve planlıdır. Parklarıyla, 
ağaçlarıyla yemyeşil güzel bir kent-
tir. Adeta bir satranç tahtası biçimin-
de tasarlanmış olup, sokakların ço-
ğunun iki yanında ağaçları sulama 
amaçlı dar arklar bulunur. Bu yolla 
sulanan ağaçlar, yazları sıcakta göl-
gelik görevi gördükleri gibi, kenti 
de oldukça güzelleştirmektedir. Çüy 
Vadisi’ndeki yeni şehirlerden olan  
Bişkek’te yüzyıllar öncesine ait tarihi 
eserler yoktur, şehrin en büyük mey-

danında Tarih Müzesi bulunmakta-
dır. 

Eğlence ve dinlenme parkı olarak 
şehrin tam orta bölgesinde  Panfi-
lov Parkı vardır. Kırgız Cumhuriye-
ti Meclis binası ve Cumhurbaşkanlı-
ğı Sarayı (Ak üy)  dikkat çekici ni-
telikte binalardır. Aynı bölgede çeşit-
li Bakanlıklara ait binalar ve  Kırgız 
Dram tiyatrosu, vardır. Bişkek Tren 
İstasyonu 1946 yılında Alman savaş 
mahkûmları tarafından inşa edildi ve 
o günden bu yana hiçbir yenilik ya-
pılmadan ayakta kaldı. Tarihi doku-
su etkileyici. İstasyonun hemen kar-
şısında bulunan Erkindik Bulvarı’nda  
dört mevsimin en güzel örnekleri gö-
rülebilir. Ahunbayev caddesi üzerin-
de yer alan Atatürk Parkı şehrin en 
güzel ve görkeli yerlerinden biridir.

Nüfusunun çoğunluğu gençler-



49

den oluşan Bişkek, tam bir öğrenci 
ve gençlik şehridir.  Kırgız kültürü-
nü gözlemlemek isteyenler ise Devlet 
Uygulamalı Sanatlar Müzesi’ni ziya-
ret edebilir. Burada Kırgız el işi sanatı 
örnekleri sergileniyor. Kırgız yemek-
leri dendiğinde ilk olarak akla gelen-
ler;  “mantı, etli pilav, patatesli haşla-
ma (şorpo), beş parmak”tır. Yemek-
lerde genellikle koyun ya da sığır eti 
kullanılır. Şaşlık, kebap türlerinin ba-
şındadır. Bunların dışında Bişkek’te 
Uygur, Özbek, Dungan ve Türk ye-
mek türleri de yaygınlaşmıştır.

Şehir merkezinin batısında bulu-
nan Oş pazarı, kentin en canlı çarşı-
sı olma özelliğine sahip. Burası yüz-
lerce farklı ürünü bulabileceğiniz bir 
gıda pazarıdır. Kırgızistan’a özgü ke-
çeden yapılmış çeşitli hediyelik eşya-
lar da bulunmaktadır.

Alış Veriş Merkezleri:
Çüy caddesi üzerinde 5 katlı 

“SUM” alışveriş merkezi vardır. Kır-
gız milli kültürüne ait hediyelik eşya-
lar ile her türlü elektronik araç gere-
cin satıldığı bir yerdir. 

Çüy caddesi üzerinde büyük alış 
veriş merkezleri, dinlenmeye, sohbet 
etmeye ve yemek yemeye uygun gü-
zel restoranlar mevcuttur. 

Gorki ve Sovyet caddelerinin ke-
siştiği yerde çok katlı, otoparkı da 
bulunan en büyük alış veriş merke-
zi Vefa Center” modern iç mekanı ile 
dikkat çekicidir.

Giyim kuşam vb. il ev eşyası ih-
tiyaçları için 7.mikrorayondaki Or-
tosay Pazarı tercih edilebilir. Şehrin 
Kuzey tarafında yer alan bölgede en 
büyük ticaret alanı Dordoy pazarıdır.
Bu pazarda giyim kuşamdan ev eşya-
sına kadar tüm ihtiyaçları karşılamak 
mükündür. Kalabalık ve uzak oluşu 
bir sorun olarak görünmektedir.

Bişkek’te yaşarken şehrin çevre-
sinde dinlenmeye ve gezmeye elve-
rişli tabiat harikası güzel mesire yer-
leri ve milli parklar vardır. Bunla-
rın başında her mevsim gidilebilecek 
Ala-Arça Milli Parkı, kışları kayak 
yapmak için Nooruz, Cıluusuu, şeh-
rin kuzeyinde ise mesire yeri olarak 
Barajlar bölgesi tavsiye edilir.

Bişkek’te son yıllarda araç sayısı 
artmış olsa da önemli bir trafik soru-
nu yoktur. Hemen her tarafa dolmuş, 
otobüs ve taksi ile gitmek mümkün-
dür. Taksi ücretleri akaryakıt ücret-
lerine bağlı olarak değişmekte olsa 
da serbest taksicilerde fiyatlar 2-5 
km arası mesafe için 100 somdan az,  
5km- 8 km. arası 120 somdur. Tele-
fonla müşteri hizmet veren taksi şir-
ketleri daha ucuz bir ücretle çalış-
maktalar.

Bişkek’te gündüz saatlerindeki 
hareketlilik, -şehir merkezi dışında-  
akşam ve geceleri yerini büyük bir 
sükûnete bırakır. Ailece yemeğe çık-
maya veya dost ve arkadaşlarla eğ-
lenmeye, güzel vakit geçirmeye uy-
gun yerler vardır. Kırgızistan şartla-
rında modern hayatın en güzel örnek-
leri yaşanabilir.

Ev kiralamak isteyenlere çeşit-
li emlakçılar aracılığıyla ev bulmak 
mümkündür. Kırgızistan’da evler ge-
nellikle eşyalı olarak kiralanmakta-
dır. 

Üniversitede öğrenciler memleket-
lerinden veya ailelerinden Bişkeke’e 
uzaklık durumuna ve üniversitenin 
koyduğu diğer şartlara göre yurtlar-
da kalabilmektedirler. Öğretim ele-
manları ve idari personel için yaban-
cı ülke vatandaşlarına öncelik tanın-
mak kaydıyla görev, hizmet ve sıra 
tahsisli olarak lojmanlarda kalmaları 
mümkündür.
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12. Önemli Adresler ve Telefonlar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Merkez Yerleşke: Tınçtık cad. No 56, Tel.: 00996 (312) 54 19 42-47
Cengiz Aytmatov Yerleşkesi: Cal Mikrorayonu  
İİBF santral: 00996 (312) 492776
İletişim Fakültesi santral: 00996 (312) 492770
Öğrenci Yurdu santral: 00996 (312) 493570

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği 
Tel: 00996 (312) 62 23 54 Fax: 00996 (312) 66 14 58  
Adres: Moskovskaya Cad. No:89 
T.C. Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği 
Tel: 00996 (312) 21 34 40
Adres: Moskovskaya Cad. No:171
Türk Hava Yolları 
Tel: 00996 (312) 66 58 38, 66 00 08
Adres: Sovetskaya Cad. No:136 
Uluslararası Demir Kırgız Bankası 
Tel: 00996 (312) 61 06 10 Adres: Çuy Cad. No: 245
Manas Üniversitesi Sağlık Merkezi 
Tel: 00996 (312) 54 19 42/43/44-1013
Adres: Tınçtık Cad. No:56 
Öğrenci Hastanesi 
Tel: 00996 (312) 21 69 78
Adres: Rıskulova sok. No:8 

Yangın İhbar: 101 
Polis İmdat:102 
Hızır Acil Servis: 103; 151(ücretli) 
Doğalgaz Arıza: 104, 00996 (312) 24 16 71 
Telefon Danışma: 109 
Telefon Kodları Danışma: 160 
Elektrik Arıza: 00996 (312) 64 04 98 
Su Arıza: 00996 (312) 42 18 55 
Telefon Arıza: 00996 (312) 68 14 14 
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