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Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nde (KTMÜ) 2016-
2017 eğitim-öğretim yılı açılış 
töreni 30 Eylül 2016 tarihinde 
Kasım Tınıstanov Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Açılışa Türkiye Cumhuriyeti 
Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman, KKTC Bişkek 
Temsilcisi Taysir El Şanable, 

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sebahattin Balcı, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ile 
KTMÜ mensupları ve çok sayıda 
basın mensubu katıldı.

Törende konuşan Rektör 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı 
KTMÜ’nün son dönemde elde 
ettiği başarılar ışığında 2023’te 
eğitimde bir dünya markası 
haline geleceğine dikkat çekerek 
yeni nesillerin yetişmesinde 

KMTÜ camiasına duyulan 
güven ve verilen destekler 
için Kırgızistan ve Türkiye 
devletlerine duyduğu şükranları 
dile getirdi. Ayrıca, “KTMÜ’nün 
21. yılını idrak ediyoruz. 21. yıl 
dostluğumuzun, kardeşliğimizin 
ve başarılarımızın devam ettiği 
bir yıl olsun.” temennisinde 
bulundu.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılı açılış töreni 30 Eylül 2016 tarihinde Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC Bişkek 

Temsilcisi Taysir El Şanable, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. 

KTMÜ’de 
Yeni Eğitim-Öğretim 
Yılı Başladı

Kampüsten

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, üniversiteye 
bu yıl başlayan öğrencilerle bir araya geldi. 

Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 23 Eylül 2016’da 
gerçekleştirilen toplantıya üniversite üst yönetiminin 
yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile öğretim 
elemanları da katıldı.

 İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan 
toplantıda, üniversite tanıtım filmi ve geleneksel Kırgız 
kültürünün anlatıldığı Göçebeler belgesel filmi gösterildi.

Rektör Prof.Dr.Sebahattin Balcı ise öğrencilere hitaben 
yaptığı konuşmada; başta Kırgızistan ve Türkiye olmak 
üzere farklı ülkelerden 6000’e yakın öğrencinin öğrenim 
gördüğü Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde 
daima kaliteyi arttıran politikaların geliştirilmesine 
odaklanıldığını belirterek: “KTMÜ bir eğitim-öğretim 
kurumu olmasının yanı sıra; bilimde, sanatta, araştırmada, 
topluma hizmette ve hayatın her alanında yaşayan bir 
organizmadır. Öğrenim hayatınız boyunca bu yapıdan en iyi 
şekilde faydalanıp kendinizi dünyanın her yerinde rekabet 

üstünlüğü elde edeceğiniz şekilde donatarak mezun 
olup ailenize, milletinize, vatanınıza, Türk dünyasına, 
üniversitenize lâyık çok güzel işler gerçekleştirin.” dedi.

Konser programıyla sona eren toplantıda; yeni başlayan 
öğrencilere rektörlük tarafından Ata Beyit ve Ala-Arça gezisi 
hediye edildi.

 http://mediamanas.kg/

Yeni 
öğrencilerle 
tanışma 
toplantısı

Dr. Asılbek Kulmırzayev ile KTMÜ mensupları 
ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sebahattin 
Balcı KTMÜ’nün son dönemde elde ettiği 
başarılar ışığında 2023’te eğitimde bir dünya 
markası haline geleceğine dikkat çekerek 
yeni nesillerin yetişmesinde KMTÜ camiasına 
duyulan güven ve verilen destekler için 
Kırgızistan ve Türkiye devletlerine duyduğu 
şükranları dile getirdi. Ayrıca, “KTMÜ’nün 21. 
yılını idrak ediyoruz. 21. yıl dostluğumuzun, 
kardeşliğimizin ve başarılarımızın devam ettiği 
bir yıl olsun.” temennisinde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de 
yaptığı konuşmada 2016-2017 eğitim-öğretim 
döneminde KTMÜ olarak temel hedeflerinin 
eğitim kalitesini daha da arttırmak, bilime daha 
fazla katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası 
düzeyde projeler gerçekleştirmek, uluslararası 
değişim programlarını güçlendirmek, yenilikçi 
ve öncü çalışmalar yapmak olduğuna dikkat 
çekti.

Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Hüseyin Yayman ise “Bir yıl sonrasını 
düşünüyorsanız buğday ekin, 10 yıl sonrasını 
düşünüyorsanız fidan dikin, yüz yıl sonrasını 
düşünüyorsanız eğitim verin” diyerek eğitimin 
önemine dikkat çekti. Yayman, KTMÜ’de 
yetişen öğrencilerin kendilerini her alanda 
ispat ederek zamana, mekana ve asırlara 
meydan okuyan kardeşliğimizi, birliğimizi, 
dirliğimizi daha da büyüteceklerine olan 
inancını vurguladı.

Açılış töreni Kırgız Cumhuriyeti Devlet 
Ödülleri’ne lâyık bulunan KTMÜ öğretim 
elemanlarına Rektörlük Takdir Belgelerinin 
sunulmasının ardından KTMÜ Türk Dünyası 
Orkestrası’nın verdiği konserle son buldu.

İlk ders: “Manas’tan Aytmatov’a 
Doğru…” 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminin 
ilk dersini Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler 
Akademisi Başkan Yardımcısı Ord. Prof. Dr. 
Abdıldacan Akmataliyev verdi. Akmataliyev, 
“Manas’tan Aytmatov’a Doğru…” başlıklı derste 
gençlere, Türk dünyasının büyük kahramanları 
ve isimleri gibi başarılı bir hayat temennisinde 
bulundu.

“Manas’ın Ülkesi Kırgızistan” Fotoğraf 
Sergisi

2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış 
töreni kapsamında KTMÜ İletişim Fakültesi 
çalışanlarından Akademik Uzman, fotoğraf 
sanatçısı, Fahri Tarhan’ın “Manas’ın Ülkesi 
Kırgızistan” isimli fotoğraf sergisinin açılışı 
gerçekleştirildi. Toplam 65 çalışmanın yer aldığı 
serginin temasını, bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Dünya Göçmen Oyunları” ve Kırgızistan’ın 
çeşitli bölgelerinde çekilmiş çeşitli “insan 
portreleri” oluşturdu. Katılımcılar tarafından 
büyük beğeni toplayan serginin Mayıs ayında 
Kırgızistan’da ikinci kez açılması planlanırken 
Türkiye’deki farklı il ve üniversitelerde de 
gösterilmesi amaçlanıyor. 

Fotoğraf sanatçısı Tarhan; “Sergi son 
beş yılda çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. 
Fotoğraflarımda benim için büyülü bir ülke 
olan Kırgızistan’ın güzel insanlarını ve onların 
güzel yüreklerini kendi gözümden göstermeye 
çalıştım. Sergi, eminim bundan sonraki 
duraklarında daha fazla izleyiciye ulaşacak ve 
bu sayede Kırgızistan’ın tanıtımına da bir katkı 
sağlamış olacak.” dedi.

 http://mediamanas.kg/
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Yeni Dekanlar 
Göreve Başladı

Yeni göreve başlayan dekan vekilleri ileriye dönük 
proje ve hedeflerini Gazete Manas için değerlendirdi:

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa 
Paksoy: “ Fakültemizde ağırlıklı olarak bilimsel projeler 
üzerine yoğunlaşmayı amaçlıyoruz. Ancak bunun için öğretim 
elemanı ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor. Özellikle bahçe 
ve tarla bitkileri bölümü ile bitki koruma bölümüne yönelik 
konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan 
fakültemizde Kırgızistan’ın genetik kaynakları üzerine 
çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde yetiştirmeyi 
planladığımız bağlar, kurmayı düşündüğümüz koleksiyon 
bahçesi ve bitki koruma bölümünde yürüttüğümüz bio mikro 
üzerine çalışmalarımızla üniversitemize önemli katkılar 
yapacağımıza inanıyoruz.”

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa 
Köylü: “Öncelikli projemiz İslam bilimleri ve din bilimleri 
bölümlerimiz için kaynak oluşturacak, nitelikli kitapların 
alanında uzman öğretim üyesi arkadaşlarımız tarafından 
hazırlanması, Kırgızca çevirilerinin yapılarak fakültemize 

kazandırılmasıdır. Buna ek olarak fakültemiz adına yılda iki 
kez yayınlamayı düşündüğümüz hakemli dergi çalışmalarını 
yürütmekteyiz. Ayrıca fakültemiz öğrencilerine faydalı 
olacağına inandığımız sempozyum çalışmalarımız var.”

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Hamza Çakır: 
“ Fakülte olarak ileriye dönük proje ve hedeflerimizi üç 
başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki eğitim-
öğretime yönelik projeler. Bu anlamda mevcut eğitim-
öğretim çalışmalarının kalitesini yükseltmek, çağın, bilimin 
ve teknolojinin gerektirdiği temeller üzerine oturtmak 
temel hedefimiz. İkincisi, akademik çalışmalar noktasında 
öğretim üyesi arkadaşlarımızın önünü açarak daha başarılı, 
daha kaliteli çalışmaların ortaya çıkmasını teşvik etmektir. 
Son olarak da hedeflerimize ulaşabilmek ve daha iyi 
projeler ortaya koyabilmek için huzurlu bir çalışma ortamı 
yaratmaktır. Üniversitemizin genelinde hâkim olan huzur 
iklimi fakültelerimizdeki mevcut iklimin bir yansımasıdır.”

Mühendislik fakültesi Dekan Vekili Coşkun Ilıcalı: “ 
Fakültemiz bünyesinde çevre, bilgisayar, gıda ve kimya 

mühendisliği bölümlerimiz var. Tüm bölümlerimizde 
özgün projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Bunun için de 
görevimiz süresince uluslararası üniversite ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde olmaya gayret edeceğiz. Şuan gıda mühendisliği 
bölümümüze yönelik Alman üniversite ve kuruluşlarıyla 
ortak proje çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bilgisayar 
mühendisliği bölümümüze yönelik de Japonya ile görüşme 
sürecindeyiz. Bu süreçlerle bağlantı olarak en önemli 
hedefimiz öğrencilerimizin çift diploma sahibi olabilmelerini 
sağlamaktır.” 

 KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve Rektör Vekili 
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, 18 Ekim 2016’da yaptıkları 
toplantıda dekan vekilliği görevini yürütecek olan öğretim 
üyelerine başarılar dilerken, daha önce bu görevi yürütmüş 
olan öğretim üyelerine de başarılı çalışmaları için teşekkür 
ettiler.

  Kübra Erbayrakçı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) 

2016-2017 eğitim-öğretim dönemi yeni dekan 

vekillerinin göreve gelmesiyle başladı. Yeni dönemde 

İlahiyat Fakültesi dekan vekilliğine Prof.Dr. Mustafa 

Köylü, Mühendislik Fakültesi dekan vekilliğine Prof.

Dr. Coşkun Ilıcalı, Ziraat Fakültesi dekan vekilliğine ise 

Prof.Dr. Mustafa Paksoy atandı. İletişim Fakültesi dekan 

vekilliğine ise kısa süre önce Prof.Dr. Hamza Çakır 

atanmıştı. 

MANAS TİYATRO KULÜBÜ 
SAHNEDE

Öğrenci Konseyi Genel Kurul 
Toplantısı gerçekleştirildi

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi bünyesinde 2013 yılında kurulan Manas 
Tiyatro Kulübü, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
da oldukça iddialı. Bu yıl daha fazla üyeyle daha fazla 
projeye imza atmayı planlayan kulüp, hem üniversite 
bünyesinde hem de dışarıda Kırgızca, Türkçe ve Rusça 
olarak hazırlayacağı oyun ve skeçlerle uluslararasındaki 
dostluk ve kardeşliği pekiştirmeyi hedefliyor.

Tiyatronun sadece bir etkinlik değil önemli 
bir sosyalleşme aracı olduğunu da belirten kulüp 
başkanı Ercan Özkaya; “ Kulübümüzün kapısı hem 
hocalarımıza hem de arkadaşlarımıza sonuna kadar 
açık. Boş zamanlarımızda yeni gelen hazırlık sınıfı 
arkadaşlarımıza tiyatro dersleri veriyoruz. Tiyatro 
kendini ifade etme, özgüven kazanma, iletişim kurma 
ve grup bilinci kazandırmanın yanı sıra insanların 
duygularına hitap ederek kalp perdesini açan bir sanat 
dalı.” dedi.

 Batuhan Ateş

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz 
Aytmatov Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda 
13 Ekim 2016 tarihinde Öğrenci Konseyi Genel Kurul 
Toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda genel kurul ve 
denetleme kurulu üyeleri seçildi.

Seçim öncesinde konuşma yapan Rektör Vekili Prof.
Dr. Asılbek Kulmırzaev, “Güçlü toplum olması için güçlü 
lider olması gerekir” sloganıyla seçime katılan adaylara 
başarılar diledi. 

Genel kurul üyelerinden 83 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen seçimde yönetim kurulu üyeliğine 66 
oyla Atilla Güven, 62 oyla Zalkarbek Akılbek Oğlu, 53 
oyla Ayzirek Muhtarova, 52 oyla Atakan Arslan, 49 
oyla Narman Yusupov, 48 oyla Nurseyit Nasirov ve 43 

oyla Ayganış Abdullayeva seçildi. 38 oy alan Nursultan 
Daniyar Oğlu, 36 oy alan Berikbol Baatır ve 31 oy alarak 
Ali Tunç Bahadır ise yönetim kurulu yedek üyeleri 
oldular. Denetleme kurulu üyeliğine ise 50 oyla Salim 
Akbaş, 43 oyla Alina Tilekteşova ve 39 oyla Kerem 
Tosun seçildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Rektör Prof.
Dr.Sebahattin Balcı; “Seçilen öğrencilere hayırlı olsun. 
Üniversitemizin birliği, bütünlüğü, huzuru için çaba 
sarf etmek ve en önemlisi geleceğin elimizde olduğunu 
unutmamak gerekir” dedi.

 Guliza Urustambek Kızı
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Türkiye’de Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarım 
Makinaları Bölümü 

‘nde çalışan Prof.Dr. Öğüt, 2016-
2017 eğitim-öğretim döneminde 
KTMÜ Meslek Yüksek Okulu’na 
görevlendirildi. Prof.Dr. Öğüt, 
müdürlük, dekanlık gibi idari alandaki 
bilgi, beceri ve deneyimlerinin yanı sıra 
akademik alandaki başarılı çalışmaları 
ve projeleriyle de dikkat çekiyor. 
Özellikle teknoloji mühendisliği ve 
otomotiv alanındaki tez çalışmaları, 
araştırma projeleri ve patentleri ile 
bilimsel bilginin sadece üretilme 
sürecine değil kullanılabilir olmasına 
da büyük katkılarda bulunmuş bir 
isim. 

Prof.Dr. Hüseyin Öğüt yeni göreviyle 
beraber bilimsel proje çalışmalarına 
da hız verdiğini belirterek; “Özellikle 
teknik anlamda artısı olan, geriye 
dönüş sağlayabileceğimiz projeler 

üzerinde çalışıyorum. Bu anlamdaki 
ilk proje çalışmamıza Meslek Yüksek 
Okulu’ndaki arkadaşlarımızla 
başladık. Otomotiv ve inşaat sektörünü 
birleştirecek, bazı malzemelerin 
yeniden kullanımını sağlayacak ve 
bunu yaparken de uzun vadede çevre 
kirliliğini önleyecek çok yönlü bir 
proje üzerinde çalışıyoruz.” dedi.  

Manas Üniversitesi’nin çok 
kültürlülüğüne dikkat çeken Prof.Dr. 
Öğüt, “Buradaki hava gibi, dağlar gibi 
insanlar ve kültürleri de tertemiz. 
Kültür farklılıkları, kültürlerarası 
etkileşim, farklılıkların birlikteliği 
bizim en büyük zenginliğimiz. Gerek 
akademik düzeyde gerekse de öğrenci 
düzeyinde bilgi, tecrübe, gelenek 
ve göreneklerimizi paylaşarak 
büyüyeceğiz, ilerleyeceğiz.” dedi.

 Kübra Erbayrakçı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

(KTMÜ) rektör yardımcılığı görevine 18 Ekim 

tarihi itibariyle Prof.Dr. Hüseyin Öğüt atandı. 

KTMÜ’ne yeni rektör 
yardımcısı

Kampüsten

19 İletişim Fakültesi 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı açılışı ise 19 
Ekim’de yapıldı. Açılışa Rektör 

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Başbuğ, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, İletişim Fakültesi 
akademik ve idari personeli ile öğrencileri 
katıldı.

 Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof.
Dr. Sebahattin Balcı, yeni eğitim-öğretim 
yılının iletişim fakültesine başarı ve huzur 
ortamı getirmesi temennisinde bulunurken; 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hamza 

Çakır ise fakülteye sağlanan maddi ve manevi 
desteklerden dolayı rektörlük makamına 
teşekkürlerini sundu. 

Açılış programı kapsamında iletişim fakültesi 
öğrencisi Dukuev’in resim sergisi açılışı 
yapılırken fakülte öğrencileri tarafından da 
bir kermes organize edildi. Kermeste fakülte 
öğrencilerinin hazırlamış olduğu birbirinden 
lezzetli pasta ve çörekler satışa sunuldu. Satış 
sonunda elde edilen para çocuk hastaların 
tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla 
Bişkek Çocuk Onkoloji Hastanesi’ne bağışlandı.

 Ahmet Çakırca

İletişim Fakültesi 
Yeni Eğitim-Öğretim Yılını Açtı

Doğa sevgimi 
resimlerime 
yansıtıyorum

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
öğrencisi Arstanbek Dukuev’in “Doğum Yerim” isimli resim 
sergisi 15 Ekim’de İletişim Fakültesi’nde açıldı. Dukuev’in doğa 

temalı kırk çalışmasının yer aldığı sergide gece ve dağ manzaraları 
çalışmaları ön plana çıkıyor. Bu durumu doğaya olan sevgisine 
bağlayan Dukuev, resim yapmaya başlamasını ve resme olan ilgisini 
şu sözlerle ifade etti: “Küçüklüğümde iki yıl yaylada yaşadım. Orada 
değil teknolojik aletler elektrik bile yoktu. Bunun yerine anne ve 
babamın bana anlattığı masallar vardı. O masalları dinlerken olayları 
ve kahramanları gözümün önüne getirirdim. İlk resimlerim de bu 
masallardaki kahramanların çizimleri oldu. Çizim çalışmalarımı lise 
yıllarına kadar amatör bir şekilde devam ettirdim. Lisede de özel bir 
resim okulundan dersler aldım. O günden bu yana resme olan ilgim 
artarak devam etti.” 

Dukuev ilk kişisel resim sergisini açmış olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek; “Küçüklüğümden bu yana en büyük 
hayalim özel sergimi açmaktı. Bu hayalim Manas Üniversitesinin 
bana sunmuş olduğu imkânlar sayesinde gerçekleşti. Bu nedenle 
desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

 Canara Kadenova
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 2016-
2017 eğitim-öğretim döneminde göreve başlayan 
öğretim üyelerinden biri de Prof.Dr. Hamza Çakır. 

İletişim Fakültesi Dekan Vekili olarak atanan Prof.Dr. Çakır, 
Türkiye Erciyes Üniversitesi’nde bir dönem rektör vekilliği, 
İletişim Fakültesi’nde ise 9 yıl dekanlık görevini yürütmüş 
bir isim. Çalışkan ve disiplinli bir yönetici, üretken bir 
akademisyen, babacan bir hoca. Kendisiyle yeni projeleri, 
hedefleri ve iletişim üzerine konuştuk.

-	 Kendinizi	tanıtabilir	misiniz?
“Anadolu’da, Gümüşhane’de doğdum, büyüdüm. Lise 

yıllarımda edebiyata çok meraklı bir öğrenciydim. Resmi 
törenlerde şiirleri hep ben okurdum. En büyük hayalim 
edebiyat öğretmeni olmaktı. Liseyi bitirdikten sonra 
tercihlerde yol gösteren olmadığı için puanımıza da 
bakmadan 3.sırada Edebiyat fakültesini tercih ettim. Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat fakültesini kazandım ve orda 2 sene 
okudum. Sonra, babamın duvara astığı Boğaziçi Köprüsü’nün 
resmini gördüm ve çok etkilendim. Ailemin de desteğini 
alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne yatay geçiş 
yaptım. Fakülte bittikten sonra 7 yıl Başbakanlık Osmanlı 
Arşivlerinde çalıştım. O dönemde medya, özel televizyon 
kanalları ve iletişim fakültelerinin çok gündemde olduğu 
yıllardı. Ben de meraklı bir insan olarak Yüksek lisans ve 
doktora çalışmalarımı İstanbul Üniversitesi’nde bu alanda 
yaptım. Rahmetli Metin Erksan’dan sinema dersleri aldım. 
Doktora çalışmamı ‘Osmanlı Basınında Reklam’ üzerine 
yaptım. Resmi olarak akademik ve idarecilik hayatıma 
1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nde radyo- televizyon 
programcılığı bölümünde başladım.  2002 yılında ise Erciyes 
Üniversitesi’ne geçtim. Burada 9 yıl İletişim Fakültesi 
dekanlığı, 7 ay da rektör vekilliği yaptım. Ve şimdi de 
buradayım.”

-	 İşten	 arta	 kalan	 zamanlarınızda	 neler	
yapıyorsunuz,	nelerden	hoşlanıyorsunuz?

Ben gezmeyi çok seven bir insanım. Türkiye’nin birçok 
yerini gezdim. Spor yapmayı ve futbol oynamayı severim. 
Zaten lise yıllarımda 5 km koşucusuydum. Yürümeyi çok 
severim. Özellikle doğada tek başıma dolaşmaktan dolaşırken 
de mesleki bir tutku olarak fotoğraf çekmekten çok büyük 
keyif alırım. Bir de araba kullanmayı çok severim biraz da 
sürat yapmayı severim. Hayatımda isteyip de yapamadığım 
tek şey ud ya da bağlama çalmak oldu.

-	 Başarıya	ulaşmanızdaki	en	önemli	nokta	nedir?
“Bir işi severek ve isteyerek yapacaksınız. Başarının temel 

sırrı bu. Sevdiğiniz işte çalışırken de bu işi biliyorum değil, 
“bu işi yeni öğreniyorum” diyerek sıfırdan başlayacaksınız. 
Hazmederek okuyacaksınız ve kimsenin dokunmadığı 
yerlere dokunacak, kimsenin farkına varamadığı alanlarda 
çalışacaksınız; işinizde farklılık yaratacaksınız. İkincisi 
bununla da sınırlı kalmayacak, kendinizi mesleğinize 
adayacaksınız. Ve son olarak, düzenli bir hayata sahip 
olacaksınız. Bunlar olmadığı sürece mesleğinizde başarılı 
olamazsınız.

-	 Bu	anlamda	geleceğin	 iletişimcilerine	ne	 tavsiye	
edersiniz?

Okumak yazmak önemli, hele bizim mesleğimizde çok 
daha önemli. Örneğin her akşam yatarken en az iki saatinizi 
kitap okumaya ayırın. Okuduğunuz kitabın illa ki mesleğinizle 
ilgili olması gerekmiyor. Bir iletişimci bir defa iyi bir tarihçi 
olmalı, iyi bir edebiyatçı olmalı, iyi bir siyaset bilimci olmalı, 
iyi bir diplomasi bilmeli. Bunlar olmadan, dünyayı tanımadan, 
bölgeyi tanımadan, ülkeyi tanımadan, iyi bir gazeteci 
olamazsın; doğru haber de yapamazsın. Bu nedenle mutlaka 

çok okuyan, aynı zamanda da çok yazan bir insan olmalısınız. 
Bunları yapabilirseniz mesleğinizde başarılı olursunuz. 
Ayrıca dünyayı takip etmek, uluslararası bir dil bilmek de çok 
önemli.  

-	 Göreve	 yeni	 başlayan	 biri	 olarak	 Kırgızistan-
Türkiye	Manas	Üniversitesi’ni	ve	İletişim	Fakültesini	nasıl	
değerlendiriyorsunuz,	ilk	izlenimlerinizi	alabilir	miyiz?

Ben Manas üniversitesine ilk kez gelmiş birisi değilim. 
Bundan önceki dönemlerde akademik etkinlikler dolayısıyla 
birçok kez gelmişliğim var. Fakülteyi de bu maksatla daha 
önceden ziyaret etmiştim. Ancak yönetici olarak fakülteyi 
değerlendirmem gerekirse umduğumdan çok daha iyi 
bulduğumu söylemem gerek. Televizyonu, radyosu, fotoğraf 
atölyesi, kurgu üniteleri ve uygulama gazetesiyle alt 
yapısı oturmuş, kurumsallaşmış bir fakülte. İyi yetişmiş 
öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Kısa sürede onlarla da 
kaynaştığımıza, ortak hedefler doğrultusunda birleştiğimize 
inanıyorum. Ancak bu altyapı ve akademik kadro ile çok 
daha üretken olmamız gerekiyor.  Özellikle öğrencilerimizi 
daha aktif hale getirmemiz şart. Bunun için Gazete Manas’la 
işe başladık. Öğrencileri sistemin içine çektik. Diğer 
yandan bir senaryo değerlendirme komisyonu kurduk. Bu 
komisyon aracılığıyla öğrencilerimizden gelen senaryoların 
uygulanabilirliğini değerlendirerek,  uygulanabilirliği 
ölçüsünde destek sağlayacağız. Böylelikle öğrencilerimizi 
motive etmeyi, dünyanın herhangi bir yerindeki yarışmalara 
katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu şekilde mesleki 
anlamda biz dünyayı dünya da bizi tanısın istiyoruz. Tanısın 
ki dünyanın dört bir yanından öğrenciler üniversitemize 
gelsin. Her bir öğrenci bizim gönül elçimizdir. Gittiği yerde 
Kırgızistan’ı anlatacak, Bişkek’i anlatacak, iletişim fakültesini 
anlatacak. Biz de gönüllü elçilerimizi, diplomatlarımızı 
oluşturmuş olacağız. Ayrıca işitsel dalda, yazılı dalda bütün 
yarışmalara katılmalıyız. Ama en önemlisi sosyal medya 
alanımızı geliştirmeliyiz.

Fakültede kısa sürede hızlı bir başlangıç yaptık. 
Öğrencilerle tanışma toplantısı yaptık, açılış töreni 
gerçekleştirdik. Gazetecilik bölümü ile bir araya geldik, diğer 
bölümler ile de bir araya geleceğiz. Bişkek’teki çocuk onkoloji 
hastanesi için kermes düzenledik, iki tane fotoğraf sergisi 
açtık. Etkinliklerimize başta sayın rektörümüz olmak üzere 
öğretim üyesi arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz büyük ilgi 
gösterdi. İlerleyen zamanda bu etkinlikleri sadece kampüs 
içine değil Bişkek’e, hatta Türkiye’ye, Kazakistan’a ve 
Özbekistan’a da yayarak üniversitemizi tanıtmak istiyoruz. 
Yeni geldim ama azimliyiz.

-	 Son	 olarak	 kendinizi	 anlattığını	 düşündüğünüz	
bir	cümle	var	mı?

Biz mezun olurken mezuniyet yıllığı çıkarır, birbirimiz 
hakkındaki duygularımızı yazardık. Benim için arkadaşlar; 
çok heyecanlı, ayaklı kütüphane, mert bir arkadaştır; sözünü 
çekinmeden söyler. Güvenilir, dürüst bir arkadaştır; cana 
yakındır, tam bir Anadolu çocuğudur ama biraz tez canlıdır 
diye yazmışlar. Ben de Yunus Emre’den bir alıntıyla diyorum 
ki; “Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi 
gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.”

 Batuhan Ateş & Naim Sencer

“Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. 
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.”

Manas Bisiklet  Topluluğu 
Yollarda

Kulübün kuruluş amacının 
Kırgızistan’da bisikleti sevdirmek ve 
bisiklete karşı olan önyargıları kırmak 
olduğunu söyleyen Ateş; “Bişkek bisiklet 
sürmek için çok uygun ve zahmetsiz  bir 
yer, yolları düz ve engebesiz. Bizler de 
bisiklet merkezli etkinlikler ve turlar 
düzenleyerek insanlardaki ön yargıları 
kırmayı, bisikleti gündelik hayatın bir 
parçası yapmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Kulüp, hava koşullarının uygun olduğu 
zamanlarda ülkenin farklı yerlerine 
bisiklet turları düzenliyor. Bu turlar 
aracılığıyla öğrencilere hem sağlıklı 
yaşama alışkanlığı kazandırılıyor hem de 
turların düzenlendiği yerlerin tanıtımı 

yapılıyor. Kulüp şimdiye kadar Burana 
Munarası (Tokmok) ve Ala-Arça gibi farklı 
noktalara turlar düzenlemiş durumda. 
Bundan sonrası için de Issık Göl ve gölün 
farklı noktalarına gitmeyi planlıyor.

Kulüp başkanı Ateş, üniversite ruhunun 
sadece dersler ve mesleki eğitimlerden 
ibaret olmadığını sosyal açıdan da 
öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri 
gerektiğini vurgulayarak tüm öğrencileri 
kulübe üye olarak sosyal aktivitelerine 
katılmaya davet etti

 Batuhan Ateş

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

bünyesinde Manas Bisiklet Topluluğu adıyla yeni bir öğrenci 

kulübü kuruldu. Nisan 2015’ten bu yana alt yapı ve hazırlık 

çalışmaları yürütülen kulübün şimdilik 20 üyesi bulunuyor. 

Kulüp başkanlığını ise İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 

öğrencilerinden Batuhan Ateş yürütüyor. 
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Her anne-baba için çocuğu çok özeldir. Bu nedenle 
anne-babalar çocuklarını daima diğer çocuklardan 
daha yetenekli, daha başarılı ve daha zeki görme 

eğilimindedirler. Ancak bazı çocukların olaylara bakış açısı, 
sorun ve problemlere yaklaşımı, davranış ve hareketleri onu 
diğer çocuklardan ayırır. Yaratıcı fikirler üreten, matematiksel 
zekâsı yüksek bu çocuklar çoğu zaman fark edilmeyi bekleyen ve 
özel bir eğitim gerektiren üstün zekâlı çocuklar olabilir. 

Yapılan araştırmalara göre toplum içinde üstün zekâlı 
çocukların oranı % 2 civarında. Yani her yüz çocuktan sadece 
ikisi üstün zekâlı. Dahi çocukların oranı ise çok daha düşük; bin 
çocuktan 3 ya da 4’ü bu kategoride. Sayısal olarak oldukça az 
olan bu çocukların kendi dengindeki çocuklarla bir arada eğitim 
almaları ise onların zekâ potansiyellerini doğru bir şekilde 
kullanabilmeleri açısından oldukça önemli. Bu konuyla ilgili 
Smartum Üstün Yetenekliler Merkezi Müdürü Asel Aytmatova ve 
Üstün Zekalılar Öğretmeni Özge Gökalp ile görüştük ve hep bir 
yönetici hem de bir öğretmen gözüyle merak edilenleri sorduk.

-	 Hangi	çocukları	üstün	zekâlı	olarak	tanımlayabiliriz?
A.A.: Üstün zekâlı çocuklar beyinlerinin her iki tarafını da iyi 

derecede kullanabilen, en zor sayısal hesapları bile akıllarından 
çözebilen bireylerdir. Bu çocuklar karşılarına çıkan problemleri 
soğukkanlılıkla ve pratik bir şekilde çözebilmekte, toplumun 
büyük kesimini kendilerine hayran bırakmaktadır. Ancak küçük 
yaştan itibaren çeşitli davranışlarla kendilerini göstermelerine 
rağmen çoğu zaman anne-baba tarafından fark edilemeyebiliyor. 
Bu da çocuklardaki zekâ ve yeteneğin heba olmasına neden 
oluyor.

Ö.G.: Zeka, yetenek, potansiyel kavramlarından hangisinin 
en doğru kavram olduğu tartışılan bir konu olmakla beraber biz 
genellikle potansiyel kavramını tercih ediyoruz. Bu çocuklar çok 
hızlı öğrenirler, rutinden tekrardan sıkılırlar. Zenginleştirilmiş 
aktivite çalışmalarına ihtiyaçları vardır. Hazır bilgiyi kabul 
etmezler, eleştiriseldirler, meraklıdırlar. Güçlü liderlik özellikleri 
vardır. Mükemmeliyetçilik eğilimleri olabilir.

-	 Bu	çocuklara	nasıl	bir	eğitim	vermek	gerekiyor?
A.A.:Bu çocukların beyinlerinin her iki tarafının birden 

geliştirilmesi gerekiyor. Mesela biz eğitim merkezimizde genelde 
abaküs ile çalışıyoruz. Abaküsle sayı saymayı öğretiyoruz ve 
çeşitli hesaplamalar yaptırıyoruz. Başlangıçta hesap yapmaya 
odaklanan çocukların yaratıcılıkları da önemli oranda artıyor. 
Çocuklar öğretmenlerinin anlattıkları bilgileri unutmasınlar 
diye ev ödevleri veriliyor ve tekrar yaptırılarak bilgileri 
taze tutuluyor. Bunun gibi farklı yöntemlerle dâhilerimizin 
zekâlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ö.G.: Öncelikle bu çocukların öğrenme stillerini dikkate 
almak gerekmektedir. Eğitim programlarını, her çocuğun farklı 
olduğunu ve bu çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmekten 
daha çok haz aldıklarını unutmadan tasarlamak gerektiğini 
düşünüyorum. Soyut düşünmeye yönelten, ilgi alanlarına hitap 
eden ders, tema ve kazanımların olması gerekir. Ayrıca üst 
düzey kazanımların bu çocukların eğitiminde daha etkili olduğu 
da gözlemlenmiştir. `Farklılıklar bir değer katar` bilincinden 
yola çıkarak,  öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları göz önünde 
bulundurulup, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış programlarla, 
düşünme becerilerini, sosyal ve duygusal yaşam becerilerini, 
iletişim, problem çözme, karar verme, lider,  gelişime ve 
değişimlere açık, kişisel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip 
fark yaratan bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmelidir.

-	 Üstün	 zekâlı	 çocukların	 eğitim	 sürecinde	 kimler,	
nasıl	rol	oynuyor?

Bu çocukların eğitiminde öncelikli rol ailelerine düşüyor. 
Çocuğun yaşadığı ortamdan, beslenmesinden ve evdeki 
eğitimlerinden onlar sorumlu. İkinci aşamada ise gidecekleri 
özel eğitim kurumun özellikleri ve olanakları gündeme geliyor. 
Bu kurumların hem fiziki ve teknolojik altyapısı ile hem de 
eğitici kadrosu ile yeterli donanıma sahip olması gerekiyor. Son 
aşamada ise öğretmenler yer alıyor. Üstün yetenekliler eğitim 
kursunu tamamlayarak bu kurumlarda eğitimci olunabiliyor. 
Ancak bu kurumlardaki eğitimcilerin diğer kurumlara göre 
daha özverili olmaları, çocukları tanımaları, ihtiyaç ve sorunları 
hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Öğretmenlerin 
çocuklarla çok daha yakın bir ilişki içine girerek güven ortamı 
oluşturmaları çocukların doğru bir şekilde yönlendirilmelerini 

sağlayacaktır.
-	 Üstün	 zekâlı	 çocukları	 gelecekte	 neler	 bekliyor,	 ne	

gibi	sorunlarla	karşılaşabilirler?
Ö.G.: Öncelikle bu çocukları bekleyen en önemli sorun, 

milli eğitim müfredatlarında onlara özgü programlara 
yeterince yer verilmemesidir. Her çocuk özel bir okulda eğitim 
göremeyeceği için birçok çocuğun potansiyeli köreliyor ya da 
hiç farkına bile varılamıyor. İyi oldukları alanlar doğrultusunda 
yönlendirilemezlerse akademik olarak kendilerini 
kapatabilmektedirler. Yaşıtlarıyla anlaşamadıkları ya da 
toplumsal olaylara aşırı duyarlı oldukları için depresyona girme, 
bunalım gibi durumları yaşama riskleri çok yüksektir. 9 yaşında 
olup intihar etmek isteyen öğrenci ile karşılaşmıştım sebebi ise 
ailesinin onu anlamadığını düşünmesiydi.  

Bir diğer önemli problem ise bu çocuklar ne kadar 
esnek, farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş bir eğitim alırlarsa 
alsınlar eğitim sistemi onları ne yazık ki bir sınav sistemine 
mecbur bırakmaktadır ve pek çok üstün potansiyelli çocuk 
mükemmeliyetçiliklerinin verdiği bir sebep olarak başarısız 
olurum kaygısıyla bu sınavlarda başarılı olamamaktadırlar.

-	 Bir	öğretmen	olarak	nelerle,	hangi	özel	durumlarla	
karşılaşıyorsunuz?

Ö.G.:  En çok karşılaştığım durum bu çocukların hep 
anlaşılamamaktan ötürü yaşıtları tarafından yaramaz, tembel, 
hiperaktif, sevilmeyen gibi etiketler yemiş çocuklar olmaları oldu. 
Liderlik özellikleri ve kaybetmeye olan tahammülsüzlükleri de 
bir başka yaygın sorun. Ayrıca adalet duyguları çok geliştiği için 
haksızlığa asla tahammül edemiyorlar. Bu nedenle de toplumsal 
olaylara aşırı duyarlılık gösterirler. Çevre kirliliği, savaşlar, 
hayvanların öldürülmesi- zarar görmesi, eşitsizlik gibi alanlarda 
normal çocuklardan daha duyarlıdırlar. Son olarak, ailelerin bu 
çocuklardan yüksek beklentisi de ciddi bir sorun oluşturuyor.

-	 Ailelerine	neler	tavsiye	edebilirsiniz?
Aileler ilk duyduklarında gerçekten eyvah diyorlar. Hâlbuki 

çocuklarının ihtiyaçlarını öğrenmeleri onların izleyecekleri 
yolu belirlemelerinde faydalı olacaktır. Yaşadıkları kaygıları 
çocuklarına belli etmemelidirler. Çünkü bu, onların da bu 
kaygıyı hissetmelerine neden olabilmektedir. Çocuklarının güçlü 
yanlarını iyi öğrenmeleri gerekmektedir. Böylelikle çocuklarının 
güçlü yanlarını daha fazla destekleyebilirler. Çocuklarından bu 
durumu saklamadan, korkuya kapılmadan, yaşının özelliklerini 
de göz önüne alarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye ederim. 
Test skorları ya da zekâ seviyesini çocuklarına söylemeden 
onları iyi oldukları alanlara yönlendirebilirler.  

Başaran Gençdoğan (Üstün Zekalı Çocuk Velisi): Eğitim 
sisteminde müfredat zihinsel açıdan üstün olan çocuklara göre 
düzenlenmediğinden bu çocuklar bir süre sonra derslerden 
sıkılmaya ve sınıfa uyum göstermede zorluklar yaşamaya 
başlıyor. Bu noktada en büyük problem, zihinsel açıdan üstün 
olan çocuklara yönelik eğitim veren özel eğitim merkezlerinin 
yokluğu ya da yetersizliğidir. Ayrıca bu çocukları anlayabilecek 
ve onlarla sağlıklı iletişim kurabilecek öğretmenlerin olmayışı 
da önemli bir sorun.

 Munara Kadırdin Kızı & Mehmet Mustafa Önen

Kaç	yaşındayım
Daha üç yaşındayım ben

Ahşap bir evin paslanmış çivisi ile aynı 
yaştayım

Atalarımın,
Fakire de zengine de adaletle su verdiği 

tastayım ben
Bir ekmek kırıldı mı elde yere

Düşürmeden yiyen aştayım ben
Üzüm üzüme baka baka karardı ağabey

Şimdi sen karar ver kaç yaştayım ben.

Kübra Erbayrakçı

Nasihat

Muhabbet kapısıdır bu, parayla girmek olmaz.
Dostun yakınlığını, uzaktan ölçmek olmaz.
Dert yanarsın Rabbine, isyan etmek olmaz.

Hele bir kendini bil, haddi bilmemek olmaz.

Haram kapısından çık, aşk haram ile 
bulunmaz.

Edepsizlik etme hiç, edepten iyi hal olmaz.
Gönlünü hiç bozma sen, umut zararla solmaz.

Arama aşkı fanide, Haktan öte yar aranmaz.

Mehmet Mustafa Önen

Eyvah 
çocuğum 
bir dahi!

Şiir Köşesi

Asel Aytmatova 
Özge Gökalp
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Dünya Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl 
ilki düzenlenen “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 
ve Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği (TDBB) ve TRT desteği ile gerçekleştirilen 
yarışmanın ödül töreni İstanbul Zeytinburnu Kültür 
ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. 14 ülkeden 80 belgesel 
filmin yarıştığı etkinlikte Birincilik Ödülü’nün 
sahibi fakültemiz öğretim üyesi Moldoseyit 
Mambetakunov, öğretim görevlisi Artıkpay 
Süyündükov, ve öğretim görevlisi Stambulbek 
Mambetaliyev tarafından hazırlanan “Göç” filmi 
oldu. Ayrıca Servet Somuncuoğlu Özel Ödülü’ne de 
fakültemiz öğrencilerinden Adilet Korcoyev’in “Sarı 
Oy” belgeseli layık görüldü.

Fakültemiz adına finalde yarışan ve ödüle değer 
görülen filmler; 21-22 Ekim 2016 tarihlerinde 
Lefkoşa/KKTC’nde, 28-29 Ekim 2016 tarihlerinde 
Bakü/ Azerbaycan’da, 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde 
de Almatı/ Kazakistan’da gösterime sunulacak. 
Final gösteriminin ise ilerleyen tarihlerde Bişkek/ 
Kırgızistan’da yapılması planlanmakta.

 Ayçürök Nurlan Kızı 

“Türk Dünyası Belgesel 
Film Festivali”ne 
Manas İletişim 
Damgasını Vurdu

“Engelsiz Hayat” 
Müzik Festivali

Ravenstvo İsik-Göl Engelliler Kamu Kurumu ve gönüllü iş adamlarının katkısıyla 
düzenlenen “Engelsiz Hayat” müzik festivalinin üçüncüsü 22 Ekim’de Bişkek, 
Lebedinovka bölgesinde gerçekleştirildi. Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinden 18-50 
yaş arası engelli vatandaşların sunduğu müzik şöleni ve yetenekleri dinleyicilerin 
büyük beğenisini topladı.

Festival sonunda konuşan Çüy Bölgesi Vali Yardımcısı Canıl Aydakeeva; 
festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek amaçlarının 
toplumu engelli insanların varlığından ve sorunlarından haberdar etmek,  herkesin 
bir engelli adayı olduğunu hatırlatmak olduğunu söyledi.

 Milana Saidaeva

Ata Curt Karaçay Uluslararası Birleşmiş Derneği, Kırgızistan Rusya Federasyonu Büyük 
Elçiliği ve Kırgızistan Birleşmiş Uluslararası Topluluğunun çabalarıyla ‘Kuzey Kafkas Kültürü’ 
buluşmalarının üçüncüsü 2 Ekim tarihinde Filarmoniya’da gerçekleştirildi.   

Etkinliğe Rusya Federasyonu, Kuzey Kafkasya, Kırgızistan ve Kazakistan’dan birçok ünlü sanatçı 
katıldı. Özellikle Rusya Federasyonu’ndan emektar sanatçı Kabardino, Balkar Cumhuriyeti’nden 
Tahir Guseev ve Kazakistan’dan Karaçay-Balkar dans topluluğunun gösterileri büyük ilgi gördü. 
Kafkas kültürüne ait dans ve gösterilerin yer aldığı etkinlik renkli görüntülerle son buldu.

 Milana Saidaeva

Bişkek’de 
Kafkas Buluşması

Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 25. yıldönümü nedeniyle Kırgızistan halkının 
tarihi ve kültürel değerlerini koruyan, cumhuriyetin sosyal, ekonomik, entellektüel ve 
ruhani potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlayan, kahramanlık ve cesaret örnekleri 
sunan kişilere  Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından “Kırgız 
Cumhuriyeti Devlet Ödülleri Takdimi” yapıldı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden 
bu ödüle değer görülen öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyelerinden bu ödüle değer 
görülen isimler ve ödülleri;

- Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, “Dank (Şan) Madalyası” ödülü
- Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Kerimkul Oruzbayev, “III. Derecede Manas 

Nişanı” ödülü
- Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafail Sarlıkov, “Dank (Şan) 

Madalyası” ödülü
- Türk Dünyası Orkestrası Şefi Rıspek Cumakunov, “Kırgız Cumhuriyeti Halk 

Sanatçısı” unvanı
- İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Artıkpay Süyündükov, “Kırgız Cumhuriyeti 

Halk Sanatçısı” unvanı
- Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Karagul TİLENÇİYEV, “Kırgız 

Cumhuriyeti Kültürüne Emeği Geçen Sanatçı” ödülü
- Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Baktıbek IBIKEYEV, “Kırgız Cumhuriyeti 

Kültürüne Emeği Geçen Sanatçı” ödülü

 Cıpara Döötkazı kızı

KIRGIZ CUMHURİYETİ 
DEVLET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Ayzirek 
Urmatbekova Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Bursu ile ödüllendirildi. Burs için 
Kırgızistan’dan 159 öğrenci başvuruda bulundu. Başvuru dosyalarının büyük 
bir titizlikle değerlendirildiği süreç sonunda 61 öğrenci Cumhurbaşkanlığı 
bursunu almaya hak kazandı. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Bursu’nu İletişim Fakültesi’ni temsilen 
almaya ilk kez hak kazanan Ayzirek Urmatbekova duygularını şöyle dile 
getirdi; “Emek vermeden kazanılanların gözden çıkarılması da kolay olur. 
Ben de harcamış olduğum emeğimin karşılığını şimdi alıyorum. Bugüne kadar 
birçok sempozyuma katıldım. Gazete ve dergilerde çalıştım. Arkamda duran ve 
desteğini esirgemeyen bütün hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

 Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları ve başarı sertifikaları 
27 Ekim’de düzenlenen bir ödül töreniyle takdim edildi.

 Munara Kadırdin Kızı 

Cumhurbaşkanlığı 
Bursu ilk kez 
İletişim Fakültesi’nde





• KTMÜ Adına Sahipleri  
Rektör Prof. Dr. Sebahatt�n Balcı

Rektör Vek�l� Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev 

• Genel Yayın Yönetmen�  
Prof. Dr. Hamza Çakır

• Yayın Koord�natörlerı 
Doç. Dr. Aslı Yurd�gül 

• Sorumlu  Müdür
Elfes�ya Sencer

• Yayın Danışmanları
Öğr. Gör. Dr. Bakıt Orunbekov

Öğr. Gör. Dr. Gülzada Stanal�yeva

Araş. Gör. Venera Narınova

Araş. Gör. Topçugül Narmatova

Araş. Gör. Baktıgül Abaskanova

• Şef Ed�törler
Kübra Erbayrakçı 

Munara Kadırd�n Kızı

• Ed�tör
Canara Kadenova

Batuhan Ateş

• Sayfa Tasarımı  
Al�şer Cırgalbek uulu

• Yazışma B�lg�ler� 
KTMÜ İlet�ş�m Fakültes� 

Cal Yerleşkes�, B�şkek  
• Tel +996(312)492756/1164  

• www.facebook.com/gazetemanas 

Yerel Sürel� Yayın №1389 

“ММК колдоо борбору” фондунун 
басмаканасында 2000 нуска басылды. 

Буйрутма №
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Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде (КТМУ) 2016-

2017-окуу жылынын ачылыш аземи 30-сентябрь күнү Касым 

Тыныстанов атындагы жыйын залында болуп өттү.

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректору, профессор Себахаттин Балжы 

университетке жаңы тапшырган студенттер менен жолугушту.
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“Бул жашоого коога үчүн келбедик, сүйүү үчүн, сүйүш үчүн келдик биз. 
Достун үйү көңүл төрү эмеспи, көңүл төрүн гүлдөтүүгө келдик биз!” 

“Манаста” велосипед клубу 
кызмат кылат
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Кыргыз-Түрк "Манас" университетинде велосипед сүйүүчүлөр үчүн 

Студенттик кеңештин колдоосу менен “Манас” велосипед уюму 

аталышындагы жаңы клуб ачылды.
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