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YENİLİKLER, YENİDEN YAPILANMALAR VE GELİŞMELER 

FAALİYET ALANI FAALİYET TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

SİSTEM, MEVZUAT VE 
YÖNETİMİ 
GELİŞTİRME 

 Sistem 

 Kurumsal Yönetim 

 Stratejik Planlama 

 Slogan 

 Planlı Çalışma Dönemine Geçiş 

 Bologna Sürecine Uyum 

 Akademik Genel Kurullar 

 Birimler Bazında Akademik Yıl Açılış 
Törenleri 

 Üniversite Yüksek Danışma Kurulu 

 Fakülte/Yüksekokul Danışma 
Kurulları 

 Aile Konseyleri 

 Bölüm/Program Geliştirme 
Komiteleri 

 Mevzuat 

 Kuruluş Anlaşmasının Yenilenmesi 

 Yeni Tüzüğün Hazırlanması 

 Mevcut Mevzuatın Güncellenmesi 

 Yeni Yönetmenlik, Yönerge ve 
Genelgeler 

 Yönetimi Geliştirme 

 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme 

 Teşkilat Şemaları 

 Görev, Yetki ve Sorumlulukların 
Belirlenip Dağılımı 

 Planlama, Koordinasyon, 
Motivasyon Çalışmaları 

 Takvimli, Gündemli İş Gözetim ve 
Değerlendirme Toplantıları 

 Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

 Üniversitemizde sürdürülegelen geleneksel yönetim anlayışı terkedilerek stratejik 
planlama esaslı kurumsal yönetim sistemi benimsenmiştir. Bu çerçevede 2010-2014 
yıllarını kapsayan stratejik plan (Ek-1) hazırlanıp Mütevelli Heyete sunulmuş, 
akademik anlamda kurumsallaşmayı destekleyecek kurul, komite, konsey ve 
komisyonlar (Ek-2) oluşturulup katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ile takvimli ve 
planlı çalışma (Ek-3) dönemine geçilmiştir. Bununla birlikte üniversitemizin 
uluslararası düzeyde tanınması ve işbirliğine yönelik olarak başta Bologna süreci 
olmak üzere bölgesel ve küresel oluşumlarla uyumlu çalışmalara özel önem 
verilmiştir. 

 
 Kurumsal yönetim ve stratejik planlama sisteminin bir sonucu olarak üniversitenin 

daha iyi yönetilebilmesi, stratejik planda belirtilen hedeflere en kısa sürede 
ulaşabilmesi ve kuruluş amacı yönünde faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kuruluş 
Anlaşması’nın yenilenmesi, buna bağlı olarak Tüzüğün hazırlanmasına azami destek 
sağlanmış, başlangıç yıllarında hazırlanan mevzuatın mevcut durum ve gelişme 
ihtiyacı yönünde güncellenmesi çalışmaları başlatılmış, belirlenen yeni misyon, 
vizyon ve hedefler doğrultusunda yeni kurumsal yapı için ihtiyaç duyulan yeni 
yönetmelik, yönerge ve genelgeler hazırlanmıştır (Ek-4). Kuruluş amacı ve vizyonu 
ile uyumlu olarak slogan çalışması yapılmış ve “Gelecek Elimizde…” olarak kabul 
edilmiştir. 

 
 Kurumsal yönetim yaklaşımında esas olan yönetimi geliştirme çalışmalarına özel 

önem verilerek her kademedeki yöneticilerin yetkin, etkili, verimli ve kişisel 
gelişimini sürdürebilir olmasını sağlamak öncelikli olmak üzere kurumsal kapasiteyi 
geliştirecek çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda kurumu tanımlayan, hiyerarşi ve 
ilişkileri düzenleyen teşkilat şemaları (Ek-5), görev yetki ve sorumluluk dağılımları 
(Ek-6) en üst amirden başlayarak en aşağı kademedeki yöneticiye kadar 
belirlenmiştir. Yönetim anlayışında şeffaflık ve hesap verebilirlik, etkili iletişim ve 
işbirliği, ortak akıl, katılımcılık ve paylaşımı öne çıkaran ekip çalışması kurumun her 
kademesinde ve her biriminde benimsetilerek koordinasyon ve motivasyon esaslı 
bir gözetim ve denetim mekanizması oluşturulmuş, üniversitemiz web sitesi bu 
amaca hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanarak geliştirilmiştir (Ek-7). 
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FAALİYET ALANI FAALİYET TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

 İletişim ve İşbirliği 

 Ortak Akıl, Katılımcılık ve Paylaşım 

 Ekip Çalışması 

 Gözetim ve Denetim 

 
Böylece sistem, mevzuat ve yönetimi geliştirme anlamında üniversitemizde bir 
zihniyet dönüşümünün gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 
AKADEMİK KALİTEYİ 
GELİŞTİRME 

 Eğitim-Öğretim 

 Yeni Akademik Birimler 

 Program Geliştirme ve Güncelleme 

 Öğrenci Merkezlilik 

 Hayat Boyu Öğrenme 

 Teknoloji Tabanlı Öğrenme 

 Uzaktan Eğitim 

 Esneklik ve Programlararası Geçiş 

 Yandal ve Çift Anadal İmkanları 

 Öğrenci Değişim Programları 

 Rehberlik ve Danışmanlık 

 Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama 

 Staj 
 Akademik Kalite 

 Bologna Süreci 

 Stratejik Plan 

 Akademik Katalog 

 Kalite El Kitabı 

 Tanıtım Kataloğu 

 El Kitabı 

 Öğrenci El Kitabı 

 Bilgilendirme, Yönlendirme ve 
Motivasyon Rehberi 

 AKTS (ECTS) Kredileri ve Diploma Eki 

 Performans Kriterleri 

 ADEK, BEK 

 Memnuniyet Anketleri 

 Üniversitemiz eğitim-öğretimde bir marka olma hedefini gerçekleştirme yolunda 
ihtiyaç duyulan alanlarda açtığı yeni akademik birimlerle (Ek-8) faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu çerçevede üniversitenin tüm akademik birimlerinde program 
geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılarak öğrenci merkezli ve hayat boyu 
öğrenme anlayışı ile eğitim-öğretimde teknoloji tabanlı öğrenme imkânları etkin 
olarak kullanılmaktadır. 
 
Öğrenci ve akademisyenlere internet erişimi ile bilgiye hızlı ve kolay ulaşım, 
etkileşimli öğrenme ve akıllı sınıflarda öğrenim fırsatları sunulmaktadır. 
Üniversitemizde uzaktan eğitim sistemi altyapısı oluşturulmakta ve bazı 
programlarda dersler bu yöntemle interaktif olarak verilmektedir. 
 
Öğrencilerimize programlar arası esnek geçiş fırsatları sunularak yandal ve çift 
anadal yapma imkânları da sağlanmaktadır. Bununla birlikte üniversitelerle yapılan 
uluslararası işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğrenci ve akademisyenlerimize 
değişim programlarından yararlanma fırsatları sunulmaktadır. Halen 15 öğrenci ve 
13 öğretim elemanı değişim programları kapsamında yutdışında bulunmaktadır. 
Ayrıca öğrencilerimize rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanısıra kişisel gelişim, 
kariyer planlama, yurtiçi ve yurtdışı staj imkânları sağlanmaktadır. Son iki yılda 
700’den fazla öğrenciye yurtdışında staj yapma imkânı sağlanmıştır. 
 
 Akademik kaliteyi uluslararası standartlara ulaştırmak amacı ile Bologna sürecine 

uyum çalışmaları başlatılarak bu kapsamında Stratejik Plan, Akademik Katalog, 
Kalite El Kitabı vb. dökümanlar (Ek-9) hazırlanmış ve tüm programlarda AKTS (ECTS) 
kredileri hesaplanarak mezunlarımıza İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) 
(Ek-10) verilmeye başlanmıştır. Üniversitemizde görev yapan akademisyenlerin 
gerekli performans koşulları belirlenerek yıllık akademik performans 
değerlendirmeleri yapılmaya başlanmıştır (Ek-11). 
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 İç Denetim ve Değerlendirme  
Bologna sürecine uyum çerçevesinde oluşturulan ADEK, BEK komisyonları 
çalışmalarını sürdürmekte, bunun bir sonucu olarak memnuniyet anketleri online 
olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda yapılan tüm çalışmalar İç Değerlendirme ve 
Gözetim Ekibi tarafından denetlenmeye başlanmıştır. 

İNSAN KAYNAKLARINI 
GELİŞTİRME 

 Nitelikli Personel Temini 

 Akademik 

 İdari 
 Mesleki Gelişim 

 Hizmet İçi Eğitim 

 Sürekli Profesyonel Gelişim 

 Çok Disiplinlilik 

 Değişim Programları ve Hareketlilik 

 Pedagojik Yeterlilik 
 Kişisel Gelişim 

 Sosyal ve Kültürel 

 Dil Becerilerini Geliştirme 

 Etkili İletişim ve İşbirliği 

 Ekip Çalışması ve Problem Çözebilme 

 Aidiyet, Mensubiyet ve Sahibiyet 

 Farklı Kültürlerle Uyum 

 Kendini Keşif ve Hobiler 
 Öğretim Elemanı Yetiştirme 

 Kurum İçi 

 Kurum Dışı 

 Üniversitemiz personel temininde nicelikten ziyade nitelik öncelikli bir yaklaşım ile 
personel temini konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Son iki yılda 114 
akademik, 10 idari olmak üzere toplam 124 personel istihdam edilmiştir. Bunun 
yanısıra 64 akademik, 20 idari olmak üzere toplam 84 personel de çeşitli sebeplerle 
üniversitemizdeki görevinden ayrılmıştır (Ek-12). 

 
 Üniversitemizde akademik ve idari personelin mesleki anlamda sürekli gelişerek 

çağdaş bilgi ve birikime sahip olabilmeleri amacıyla hizmet içi eğitim programlarına, 
bölüm içi ve dışı seminer ve konferanslara, değişim programlarına, ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantılara katılımları teşvik edilerek son iki yıl içersinde 326 
akademik ve idari personelin sürekli profesyonel gelişimlerinin, çok disiplinliliğin ve 
pedagojik yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanmıştır (Ek-13). 

 
 Personelimizin kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilmek amacıyla her türlü sosyal ve 

kültürel aktiviteler düzenlenmekte, dil, bilgisayar ve multimedya cihazlarının etkili 
kullanımı kursları açılmakta, komisyon çalışmaları yardımı ile ekip çalışması ve 
problem çözme becerileri geliştirilmekte, etkili iletişim ve işbirliği ortamları 
oluşturulmaktadır. Böylece personelimizin farklı kültürleri anlama ve uyum, kendini 
keşif kabiliyetlerinin geliştirilmesi sureti ile sosyal yönlerinin gelişmesi, aidiyet, 
mensubiyet ve sahibiyet bilinçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 
 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek 

amacıyla kurum içi ve kurum dışı lisansüstü eğitime özel bir önem verilmektedir. Bu 
amaçla, ihtiyaç duyulan alanlarda hem üniversitemiz enstitülerinde yeni yüksek 
lisans ve doktora programları açılmakta, hem de Türkiye’nin seçkin üniversiteleriyle 
işbirlikleri yapılarak üniversitenin nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının kalıcı olarak 
karşılanması yönünde 2012 yılından itibaren uygulanmak üzere yeni bir Öğretim 
Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı hazırlanmıştır (Ek-14). 
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FAALİYET ALANI FAALİYET TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

DONANIM VE 
TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER 

 Donanım Geliştirme 

 Mevcut Laboratuvarların 
İyileştirilmesi 

 Yeni Laboratuar ve Atölye 
Kurulumları 

 Teknolojik Gelişmeler 

 Yeni Teknolojilerin Transferi 

 Teknolojik Gelişmelere Uyum 

 Etkin ve Verimli Kullanım 

 Üniversitemizde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesinin ve öğrencilerimizin 
uygulama becelerinin geliştirilmesi amacıyla hem mevcut laboratuvarlar donanım ve 
teknoloji yönünden iyileştirilmiş hem de ihtiyaç duyulan alanlarda modern 
teknolojiyle donatılmış yeni laboratuvar kurma çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
bağlamda üniversitemiz fakülte/yüksekokullar bünyesinde mevcut 9 laboratuvar 
donanım ve teknoloji yönünden iyileştirilirken 19 yeni laboratuvar, tele-konferans 
ve uzaktan eğitim amaçlı kullanılmak üzere modern cihazlarla donatılmış, HD 
kalitesinde Kasım KARAHAN Akıllı Sınıf Amfisi ve Konservatuvar bünyesinde Tiyatro 
Uygulama Sahnesi kurulmuştur (Ek-15). 
 
Bunlara ilave olarak İletişim Fakültesi bünyesinde TRT ile yapılan işbirliği 
çerçevesinde Orta Asyanın en modern TV stüdyosu 2012 yılı Nisan ayı içerisinde 
hizmete alınacaktır. Ayrıca üniversitemizin baskı ve yayın hizmetlerini yapmak üzere 
çok fonksiyonlu dijital baskı matbaa ünitesi (Konica Minolta Bizhub Pro C6500) 
kurularak hizmete alınmıştıra. 

 
 Uluslararası marka olabilmenin temel ve vazgeçilmez şartlarından biri olan yeni 

teknolojilerin üniversitemize transferi, teknolojik gelişmelere uyum konusunda 
başta ICT teknolojileri olmak üzere laboratuvar kurulumlarında azami titizlik 
gösterilmesi, personel ve öğrencilerimizin bu yeni teknolojileri etkin ve verimli bir 
şekilde kullanması teşvik edilmektedir. 
 
Meslek Yüksekokulumuzda, 2 bilgisayar laboratuvarı, 7 modern sınıf, 2 inşaat 
laboratuvarı, 1 teknik çizim atölyesi, 1 modern büro yönetimi sınıfı, 1 marangoz 
atölyesi, 1 depo, 1 boya atölyesi, 1 kaynak atölyesi yapılmıştır. 6 elektrik-elektronik 
laboratuvarı, 1 otomobil teknik laboratuvarı, 1 baskı izleme laboratuvarları 
kurulumu ve yüksekokulumuzun çevre düzenlemesi faaliyetleri devam etmektedir. 
Ayrıca, yeni açılan çocuk gelişimi programının uygulama alanı da olacak şekilde kreş, 
okuma odası oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir. 

BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ VE AĞ 
GELİŞTİRME 

 Bilişim Teknolojileri 

 Sistem ve Omurga Gelişimi 

 Yazılım Geliştirme 

 Bilgisayar ve Donanım Geliştirme 

 Üniversitemizde bilişim teknolojileri her alanda etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır. Mevcut sunucuların %95’i Blade Center Server içine alınarak tek 
elden kontrolü sağlanmıştır. VMware teknolojisi ile tek bir sunucu üzerinden 
kurumun diğer sunucularının yönetimi bakımı ve onarımı yapılabilmektedir. vSphere 



5 

FAALİYET ALANI FAALİYET TÜRÜ AÇIKLAMALAR 

 Etkin ve Verimli Kullanım 
 Ağ Geliştirme 

 Etkin Bilgisayar Kullanımı 

 Hizmetlerde Web Tabanlılık 

 Uzaktan Eğitim 

 e-Üniversite 

teknolojisi ile de herhangi bir sebeple bozulan sunucu otomatik olarak Blade Server 
üzerindeki diğer sunucu üzerinden çalışmaya devam ederek olası veri kayıplarının 
önüne geçilmektedir. Kendi personelimiz tarafından geliştirilen KTMÜ DEBIAN Ağ 
Güvenlik Yazılımı ile üniversitemizin bütün internet bağlantılarının yönetimi güvenli 
bir şekilde yapılmaktadır. Bu hizmetlerin daha verimli ve hızlı kullanımı amacı ile 
internet erişimi uydu üzerinden alınması yerine fiber optik hatlardan sağlanmış ve 
hız 12 mbps’den 40 mbps’e çıkarılmıştır. 
 
Üniversitemizde kullanılan bilgisayar ve donanımlar yıllık olarak en az %15 oranında 
yenilenerek geliştirilmektedir. 2010 yılı içerisinde 119 adet PC ve 13 (6+7) adet 
Notebook, 2011 yılı içerisinde ise 136 adet PC (çift çekirdekli ve yeni nesil i5 
işlemcili) ve 20 adet Notebook (yeni nesil i5 işlemcili) olmak üzere toplam 300 adet 
bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir. Buna ilaveten son 2 yılda Projeksiyon, Yazıcı, 
Tarayıcı, Harici Hard Disk ve yardımcı bilgisayar cihazları da alınmıştır (Ek-16). 
 
 Web sitemiz çok amaçlı bir araç olarak vizyonumuz doğrultusunda sürekli 

geliştirilmekte, kurum içi çalışmalarda birimler arasında daha hızlı ve etkin bilgi ve 
belge paylaşımının yapılabilmesi amacı ile web tabanlı uygulamalara önem 
verilmektedir. Bununla birlikte uzaktan eğitimin teknolojik altyapısı hazır hale 
getirilerek e-üniversite hedefine ulaşma yolunda bazı derslerin interaktif olarak 
verilmesine başlanmıştır (http://eders.manas.edu.kg, http://edergi.manas.kg, 
http://web.manas.kg/index.php/tr/e-guide). 

FİZİKİ ALTYAPIDA 
GELİŞTİRMELER 

 Bina ve Tesis 

 Mevcutlardan Etkin Yararlanma 

 Tadilat, Tamirat ve Yeniden 
Düzenleme 

 Yeni Bina ve Tesisler 
 Tefriş 

 İhtiyaçların Belirlenmesi ve Yeni 
Yaklaşım 

 Mevcutlardan Etkin Yararlanma 

 Yeni Tefriş Çalışmaları 

 Kırgızistan’ın ilk ve tek kampüs üniversitesi olma özelliği taşıyan üniversitemizin 
mevcut bina ve tesislerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanmak amacıyla 
planlama ve yeniden düzenleme, tadilat ve tamirat çalışmaları yapılmaktadır. Her yıl 
bina ve tesislerimiz yeni akademik yıla hazırlanmak üzere baştan sona gözden 
geçirilerek tadilat ve tamirattan geçirilmektedir. 
 
Bu bağlamda eğitim-öğretim binalarımızda 10.357 m2, öğrenci evleri ve sosyal 
tesilerimizde 1.895 m2 tadilat ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. Yapım işi 
sürdürülmekte olan 1480 m2 kapalı alana sahip 5 müstakil bina ve 6204 m2 kapalı 
alana sahip 61 daireli lojman inşaatı Agustos 2010 da bitirilip, tefrişi yapılarak Aralık 
2010 da hizmete sunulmuştur. Bu bağlamda 5 müstakil bina, sağlık merkezi, turizm 

http://eders.manas.edu.kg/
http://edergi.manas.kg/
http://web.manas.kg/index.php/tr/e-guide
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ve otelcilik uygulama merkezi, konservatuvar uygulama merkezi, araştırma ve 
uygulama merkezleri tesisi ve beden eğitimi ve spor yüksekokulu yönetim binası 
olacak şekilde plan tadilatları, inşa işleri ve teçhizleri yapılarak hizmete sunulmuştur. 
 

Öte taraftan muhtelif sebeplerle hukuki anlaşmazlığa düşüldüğünden 4 yıl yapım 
işleri sürdürülemeyen 11997 m2 kapalı alana sahip Öğrenci Evi, 4710 m2 kapalı alana 
sahip Sosyal Tesisler ve 2426 m2 kapalı alana sahip Kapalı Spor Salonu ile ilgili hukuki 
sorunlar mahkeme dışı sulh yoluyla aşılarak bu bina ve tesislerin inşasına hız 
verilmiş olup 2012 yılı içinde tamamı hizmete alınacaktır (Ek-17). 
 

Üniversitenin fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak öncelikli ihtiyaçlar 
belirlenerek Fen, Veteriner, Ziraat, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarın 
hizmetine sunulmak üzere 2011 yılı içerisinde 3442 m2 kapalı alana sahip, içerisinde 
30 adet laboratuvar ve atölye, 31 adet öğretim üyesi ve personel odası, 10 adet 
derslikten ibaret Hafif Çelik Konstrüksiyon bina kompleksi başlatılıp hizmete 
alınmıştır. Bu kompleks yakın gelecekte kuracağımız Teknopark’ın birinci aşaması 
olan Teknoloji Merkezimizi oluşturmaktadır (Ek-18). 
 
Ayrıca Cengiz AYTMATOV Kampüsümüzde kütüphane ihtiyacına cevap verilmek 
üzere 390 m2 kapalı alana sahip Cengiz AYTMATOV Okuma Salonu inşa işi Şubat 
2012 sonu itibari ile bitirilerek hizmete sunulacaktır. Buna ilaveten kampüs gelişme 
planımıza uygun olarak 36.000 m2 kapalı alanı haiz Fen-Mühendislik, Ziraat ve 
Veteriner Fakültelerinin asli binalarının inşası ile ilgili ihale 21 Aralık 2011 tarihinde 
gerçekleştirilmiş olup sözleşme imzalama işlemleri sürdürülmektedir. Üniversite 
içerisinde şahsi mülk durumunda bulunan 9 katlı binadan 16 adet yeni daire satın 
alınarak toplam 41 dairenin bakım-onarımı yapılmış ve öğrencilerin hizmetine 
sunulmuştur. 
 
 Mevcutlar ile yeni hizmete alınan bina ve tesisler, yeni bir yaklaşımla ihtiyaçlar ve 

öncelikler dikkate alınarak tefriş edilmektedir. Bu bağlamda 5 müstakil bina, 61 
daireli personel konutları, Teknoloji Merkezi ve Akıllı Sınıf ile yeni kurulan 
dershanelerin baştan sona tefriş işlemleri tamamlanmış, 9 katlı binadan satın alınan 
41 dairenin eksiklikleri giderilerek tefrişleri yapılmıştır. 
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BİLİMSEL 
FAALİYETLER VE 
PROJE GELİŞTİRME 

 Bilimsel Faaliyetler 

 Yayınlar (Makale, Kitap, Dergi, Ders 
Notları vb.) 

 Bilimsel Toplantılar (Kongre, 
Sempozyum, Konferans, Seminer, 
Panel, Çalıştay vb.) 

 Proje Geliştirme 

 Teknopark 

 Sosyo-Ekonomik Kalkınma Projeleri 

 Araştırma Projeleri 

 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme 
Projeleri 

 Üniversitemizin Kırgızistan’da ve Türk Dünyası’nda model olması ve saygın dünya 
üniversiteleri arasında yer alabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel 
faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan bilimsel yayınlar desteklenmekte, 
üniversitemizde çokdisiplinli veya konuya özel ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantılar düzenlenmektedir (Ek-19). 
 
Öte taraftan öğretim elemanlarımızın, başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 
bilimsel toplantılara, forumlara, fuar ve sergilere katılımları desteklenmekte ve 
teşvik edilmekte olup son iki yılda 260 öğretim elemanı yurtdışına gönderilmiştir 
(Ek-20). 
 
Özellikle indeksli dergilerde yayın sayısının artırılmasına yönelik olarak nitelikli 
öğretim elemanı teminine özel özen gösterilmekte, bu kapsamda yapılan yayınlar 
maddi yönden de desteklenmektedir. Bu bağlamda üniversitemizin indeksli 
dergilerdeki yayın sayısı 2009 yılında 2 iken 2011 sonu itibari ile 21’e ulaşmıştır (Ek-
21). Üniversitemizin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemesine 
yönelik olarak lisansüstü eğitimde verilen tez konularının seçimi üzerinde titizlikle 
durulmaya başlanmıştır. 
 
Başbakanlarımızın ortak iradesi ile kurulması kararlaştırılan üniversitemiz 
Teknoparkının bölgede bir örnek olması yönünde başta Türkiye olmak üzere başka 
ülke tecrübelerinden de yararlanılarak eylem planı ve yol haritasının belirlenmesi 
için bir çalışma grubu teşkil edilerek faaliyetlere başlanmıştır. Bu bağlamda 
Teknoparkın birinci halkasını oluşturacak Teknoloji Merkezimiz ise 2011 yılı sonu 
itibari ile tamamlanmıştır. 
 
Öte taraftan akademik potansiyelimiz ve yönetim kapasitemiz en üst düzeyde 
harekete geçirilerek Kırgızistan’ın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasını 
destekleyecek şekilde üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler 
üretilmesine yönelik olarak bir çalışma grubu oluşturulmuş ve Kırgizistan’da eğitim, 
kültür, sosyal ve ekonomik durumu belirlemek üzere alan çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu maksatla oluşturulan çalışma grupları Mart 2012 itibari ile raporlarını 
Rektörlüğümüze sunmuş olacaklardır. 
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 Kırgızistan ve bölgedeki insan kaynakları, doğal zenginlikler, kültürel ve tarihi 

birikim, stratejik durum ve ekonomik bölge oluşumları gözönüne alınarak 
oluşturulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz ile bölümlerimizde araştırma 
projelerinin geliştirilmesi için akademik birimlerimiz yönlendirilmekte ve 
desteklenmektedir. 
 Öncelikle üniversitemizde kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve ülkenin kurumsal 

kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere proje geliştirme çalışmaları 
başlatılmış olup, kamu ve özel sektörden gelecek olan talep ve ihtiyaçlar yönünde 
bu çalışmalar sürdürülecektir. 

TANITIM 

 Bilimsel ve Akademik Faaliyetler 

 Ulusal, uluslararası kongre, 
sempozyum, konferans vb. 

 Web Tabanlı 

 Üniversite Web Sitesi (Etkin, Görsel 
ve İşlevsel Tasarım, Sade, Hızlı, Kolay 
Kullanım esaslı) 

 İnteraktif İletişim (Öğrenciler, 
Öğretim Elemanları ve İdari 
Personel) 

 Akademik Birim Merkezli (Birime 
Özel Etkinlikler) 

 Akademik, Sosyal, Kültürel Ağlara 
Üyelik (Üniversite ve Birimlerin 
Tanıtım Video Paylaşımı) 

 Paydaşlarla İşbirliği 

 Kurum ve Kuruluş Ziyaretleri 

 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif 
Faaliyetler 

 Açık Kapı Günleri 

 Bilgi Yarışmaları 

 Kariyer Günleri 

Üniversitemizin tanıtımı ile ilgili olarak yeni bir tanıtım stratejisi belirlenerek 
akademik ve idari birim temsilcilerinden oluşan Rektörlüğe bağlı bir Tanıtım 
Komisyonu kurulmuş, Akademik Birim Merkezli, Yıl Boyu, Topyekün, Her Etkinlikte, 
Hedef Kitle Esaslı (dikey) ve Medya’dan Etkin Yararlanma ilkeleri çerçevesinde 
tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. 
 
 Üniversitemizde ve üniversitemiz dışında düzenlenen, kurumsal veya kişisel olarak 

katıldığımız ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı ve etkinliklerden tanıtım 
amacıyla yararlanma ilke edinilmiş bu maksatla üretilen dökümanlar faaliyet 
süresince katılımcılara sunulmuş, sergi ve standlar açılmıştır. Bu bağlamda son iki 
yılda üniversite içinde ve dışında düzenlenen 197 bilimsel etkinlikte 326 
personelimiz tanıtım faaliyeti yapmıştır (Bkz. Ek-14). 
 
Üniversitemizin kuruluşunun 15. Yılı vesilesi ile bir Kutlama ve Etkinlikler programı 
yapılarak Nisan 2010’dan itibaren yılsonuna kadar çeşitli etkinlikler sürdürülmüş, 
her vesile ile Üniversitenin kuruluş amacı, misyonu Kırgızistan, Türkiye ve Türk 
Dünyası için önemi vurgulanmış ve nihayet 30 Kasım 2010 tarihinde Türkiye’den 
başta YÖK Başkanı ve Mütevelli Heyet üyeleri, üst düzey bürokratlar, Kırgızistan’dan 
devlet ve siyaset adamları, toplum önderleri ve yabancı konuklar ile medya 
temsilcilerinin katıldığı görkemli bir kapanış programı ile faaliyetler sonlandırılmış ve 
Üniversitemizin kurucu ülkelerin yanı sıra uluslararası platformlarda da 
tanıtılmasında önemli bir katkı sağlanmıştır (Ek-22). 
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 Öğrenci Konseyi 

 Aile Konseyleri 
 Medya (Görsel ve İşitsel) 

 Üniversite İçi 

 Ulusal ve Uluslararası 

 Hedef Kitle Esaslı 

 Medyadan Etkin Yararlanma 

 Üniversitemizin web sitesi, içerik, görsel ve işlevsel tasarım açısından yeni bir 
yaklaşımla düzenlenip akademik ve idari birimlerin web alanları arasında bir format 
uyumu sağlanarak 4 dilde (Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça) hizmete sunulmuştur. 
Böylece üniversitemiz web sitesi sade, hızlı, işlevsel ve kolay kullanılabilir hale 
getirilmiştir. Tüm öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimize 
ad.soyad@manas.edu.kg uzantılı eposta adresi verilerek kurum içinde hızlı ve kolay 
interaktif iletişim sağlanmıştır. Akademik ve idari birimler için oluşturulan web 
alanları, içerik açısından zenginleştirilerek hem etkinliklerin birimler arasında 
duyurulmasına hem bilgi paylaşımına hem de bu esnek yapı içerisinde birimlerin 
daha etkin tanıtımına imkân verilmiştir. 
 
Ayrıca üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtımını sağlamak 
amacıyla üniversitemiz ve birimlerinin özel tanıtım videoları, özellikle üniversite 
çağındaki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği akademik, sosyal, kültürel ağlarda 
yayınlanmıştır. Bunun bir göstergesi olarak web sitemiz son 1 yılda 1 milyon 250 bin 
ziyaretçiye, son 4 ayda 25 bin farklı IP bağlantısına, günlük ise ortalama 4000 
ziyaretçi sayısına ulaşmıştır (www.manas.edu.kg). 
 
 Üniversitemizin toplum ve iş dünyası ile bütünleşmesi ve paydaşları nezdinde 

tanıtımının sağlanması amacıyla hem kurum ve kuruluşlara ziyaretler 
gerçekleştirilmekte hem de paydaşların katılımıyla sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz öğrencilerinin 
aileleri ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi amacıyla aile konseyleri oluşturulmuştur. Bu 
yönde sürdürülebilir-sistemli bir çalışmaya esas teşkil edecek “Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Üniversite, İş Dünyası ve Toplumla İşbirliği” ve “Aile Konseyi 
Yönergeleri” hazırlanmıştır. Üniversitemizin tanıtımında, öğrencilerimizin etkin ve 
aktif bir rol üstlenmesi amacıyla öğrenci konseyi ve bu çatı altında kurulan öğrenci 
kulüplerinin kurum ve topluma yönelik tüm faaliyetleri (bilgi yarışması, kariyer 
günleri, münazara, kutlama, anma, tanıtım ve sosyal yardım programları vb.) teşvik 
edilerek desteklenmektedir. 

 
 Üniversitemizin görsel ve işitsel medya üzerinden tanıtımına özel bir önem 

verilmektedir. Bu bağlamda, başta Üniversitemiz Radyosu Manas FM 

mailto:ad.soyad@manas.edu.kg
http://www.manas.edu.kg/
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(http://radio.manas.kg) olmak üzere ulusal ve uluslararası medya organlarında ve 
açık hava reklamcılık unsurlarında hedef kitle esaslı tanıtıma yönelik yayınlar 
yaptırılmaktadır. 
 
Özellikle Türkiye’ye yönelik zayıf kalan tanıtım çalışmalarında başta TRT olmak üzere 
ulusal ve yerel medyadan etkin yararlanılmış, bu maksatla çok sayıda televizyon 
programına katılınmış, yazılı medyada haber oluşturulmuştur. Bu etkinliklerin bir 
sonucu olarak Kırgızistan’da yönetim değişikliği ile sonuçlanan 6-7 Nisan ve 9-10 
Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen toplumsal kargaşaların ağır olumsuz 
etkisine rağmen Türkiye’den ve Kırgızistan’dan gelen öğrenci ve öğretim elemanı 
sayısında gözle görünür artış sağlanmıştır (Ek-23). 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER, 
İŞBİRLİKLERİ VE 
ULUSLARARASILAŞMA 

 Uluslararası İlişkiler ve İşbirlikleri 

 İşbirliği Protokolleri 

 Değişim Programları 

 Ortak Projeler 

 Bilimsel Faaliyetler 

 Sosyo-Kültürel Faaliyetler 
 Uluslararasılaşma 

 Ortak ve/veya Çift Diploma 

 Etkin Dil Öğretimi 

 Hareketlilik ve Değişim 

 Öğrenci ve Öğretim Elemanı 
Çeşitliliği 

 Mezunların Küresel İstihdam 
Edilebilirliği 

 Üniversitemiz, küreselleşen dünyada güçlü ve rekabet edebilen bir kurumsal yapıya 
kavuşmak için anlaşmaya taraf ülkeler başta olmak üzere bölgede ve dünyadaki 
seçkin yükseköğretim kurumları ve önde gelen kuruluşlarla uluslararası ilişkiler 
kurarak işbirlikleri geliştirmektedir. Bu amaçla, bu dönemde Türkiye’den 19 
üniversite, kurum, kuruluş ve STK ile Türkiye dışından ise 3 yükseköğretim kurumu 
ile İşbirliği Protokolleri (Ek-24) imzalanarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimine, 
staj ve öğretim elemanlarının gelişimine, ortak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler 
ile ortak projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalara etkin bir şekilde başlanmıştır. 

 
 Üniversitemizin uluslararasılaşması ve yapılan bu işbirliklerinin daha etkin ve verimli 

bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla farklı kültürlerden öğrenci kabul edilmekte ve 
öğretim elemanı istihdam edilmektedir. Böylece öğrenci ve öğretim elemanı 
çeşitliliği sağlanmak suretiyle mezunlarımızın ortak ve/veya çift diploma ile mezun 
olmaları, yaygın kullanılan birden fazla dil bilmeleri, küresel ve çok kültürlü 
firmalarda istihdam edilebilirliği hedeflenmektedir. Bu bağlamda üniversitemizde 15 
ülkeden Lisans ve Ön Lisans düzeyinde 3783 öğrenci öğrenim görmekte ve 6 
ülkeden 537 öğretim elemanı görev yapmakta (Ek-25), ABD ve İngiltere ile başlatılan 
çift diploma programı çalışmaları sürdürülmektedir. 

GENEL HİZMETLER 

 İdari ve Teknik Hizmetler 

 İnsan Merkezlilik 

 Etkili ve Verimli Yönetişim 

 Bilgilendirme, Yönlendirme ve 

  Üniversitemizde “insan merkezli yaklaşım” kurumsal yönetim anlayışımızın temelini 
oluşturmaktadır. Üniversitemizin akademik ve bilimsel kalitesinin yükseltilebilmesi 
için sağlanan idari ve teknik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi 
amacıyla çalışanlarımızın sürekli profesyonel gelişimleri, hizmetiçi eğitim, 

http://radio.manas.kg/
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Motivasyon 

 Hizmetiçi Eğitim ve Profesyonel 
Gelişim 

 Teknik Destek Geliştirme 

 Güvenlik ve Sivil Savunma 
 Mediko-Sosyal Hizmetler 

 Sağlık 

 Barınma, Beslenme, Ulaşım 

 Burs ve Öğrenci İstihdamı 

 Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri 

 Öğrenci Konseyi ve Kulüpler 
 Sosyal Sorumluluk 

 Sosyalleşme ve Çevreye Duyarlılık 

 Sosyal Yardım ve Dayanışma 

 Aidiyet, Mensubiyet ve Sahibiyet 
 Kütüphane ve Öğrenme Merkezleri 

 Öğrenme Kaynaklarının 
Çeşitlendirilmesi 

 E-Öğrenme 

 Etkin ve Verimli Yararlanma 

bilgilendirme, yönlendirme ve motivasyon çalışmalarıyla desteklenmektedir. 
Öğrenci ve personelimize huzur ikliminde yaşama ve güvenli bir çalışma ortamı 
sunabilmek amacıyla bir yandan teknoloji tabanlı güvenlik sistemleri kurulurken 
diğer yandan kurum içi sivil savunma yapılanması oluşturulmaktadır. 

 
 7/24 esasına göre hizmet veren üniversitemiz “Sağlık Merkezi” yeni hizmet 

binasında her geçen gün uzman sağlık personeli ve modern tıbbi cihazlarla 
güçlendirilerek öğrencilerimize, personelimize ve ailelerine koruyucu sağlık 
hizmetleri dâhil, etkin ve verimli sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık Merkezine 
başvuran öğrencilerimize verilen ücretsiz ilaç desteği ve Üniversitemiz 
laboratuvarlarında yapılan kan ve idrar analizleri ile sağlık hizmetlerinin kalitesi ve 
verimliliği artırılmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Merkezimiz, 5 uzman doktor ve 2 
hemşire ile takviye edilmiş, röntgen, ultrason, kan ve idrar analiz cihazları başta 
olmak üzere diğer yan destek ünite cihazlarıyla da techiz edilmiştir. Sağlık 
Merkezimizde aylık ortalama 3500 öğrenci ve 1400 personel ve ailesi olmak üzere 
yaklaşık 5000 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. 

 
 Öğrenci merkezlilik yaklaşımımızın bir gereği olarak Üniversitemizde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerimizin yaklaşık % 25’ine ülke standartlarının üzerinde ve 
cüzi bir ücret karşılığında öğrenci evlerimizde barınma imkânı sağlanmaktadır. Buna 
ilaveten 572 yatak kapasiteli yeni öğrenci evimizin hizmete girmesiyle beraber 
öğrencilerimize sağlanan barınma imkânı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından 
itibaren yaklaşık % 40 düzeyine ulaşacaktır. Öğrenci ve çalışanlarımıza sunulmakta 
olan ucuz, sağlıklı ve dengeli beslenme hizmeti Mayıs 2012 de hizmete girecek olan 
800 kişi kapasiteli Sosyal Tesisimizde mekânsal, niteliksel ve fonksiyonel açıdan 
geliştirilerek çağdaş ve modern kurumlar düzeyine ulaştırılacaktır. 
 
Buna ilaveten iki kampüslü bir üniversite olmamız sebebi ile kampüslerimiz arasında 
düzenli ulaşım hizmeti sunulmaktadır. Üniversitemiz çalışanlarının gönüllü katkıları 
ile ihtiyaç sahibi öğrencimize Öğrenci Yardım Fonu aracılığıyla sağlanan aylık ücretsiz 
yemek katkısı personelimizin desteği teşvik edilerek 214 öğrenciye çıkartılmıştır. 
Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimize hazırlık sınıfı ve birinci yarıyıl süresince 
gereksinim bursu verilmektedir. İkinci yarıyıldan itibaren başarıya endeksli olarak üç 
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ayrı kategoride burs ödemeleri devam etmektedir. Bunun yanısıra üniversitenin 
değişik birimlerinde 25 öğrenci saat ücretli olarak istihdam edilmektedir. 
 
 Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık ilkemizi gözönüne alarak, öğrenci ve öğretim 

elemanlarımızın sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, moral ve 
motivasyonlarının güçlendirilmesi, aidiyet, sahibiyet ve mensubiyet duygularının 
geliştirilmesi, toplumla ve iş dünyası ile kaynaşmalarının sağlanmasına yönelik 
olarak akademik takvime paralel bir şekilde hazırlanıp uygulamaya konulan sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler planımız çerçevesinde öğretim elemanı ve 
idari personelimizin de katılım ve desteği ile oluşturulan öğrenci konseyi ve öğrenci 
kulüplerimizin etkin katılımıyla akademik yıl boyunca bu bağlamda organize edilen 
faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesine titizlik gösterilmektedir (Ek-26). 
 
Öte taraftan SOS Kinderdorf Çocuk Köyü yöneticileri ile 2010 yılı itibarı ile her yıl 30 
öğrencinin katıldığı yaz okulu açılarak 3 hafta süreyle hazırlanan bir eğitim programı 
çerçevesinde sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapılmakta ve çocuklara yönelik 
temel Türkçe kursları desteği verilmektedir. 
 
Ayrıca Bişkek’te bulunan 58 No’lu liseye yardım amacıyla 2 pilot uygulama yapılarak 
14 adet bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar sınıfı donatılıp tefriş edilerek 300 
civarında öğrenciye seçmeli olarak haftada dört saat Temel Türkçe dersleri 
verilmektedir. Gelecek yıllarda bu çalışma yaygınlaştırarak sürdürülecektir. 
Üniversite yönetimimizin öncülüğünde akademik ve idari personelimiz, öğrenci 
konseyi ile birlikte yaşlılar, kimsesiz çocuklar yurtlarına ziyaretler yapılmakta ve 
yardım edilmekte bu kapsamda Oş şehrinde bir okul kütüphanesinin bakım onarımı 
yapılarak “Manas Üniversitesi Kitaplığı” açılması Öğrenci Konseyimizin öncülüğünde 
sağlanmıştır. 
 
 Öğretme’nin kısıtlılığını aşıp, öğrenme’nin sınırsızlığına ulaşabilmek için öğrenmeyi 

öğrenmek esaslı yaklaşımımızı desteklemek üzere klasik kütüphane anlayışını 
geliştirerek öğrenme kaynaklarının çeşitlendirildiği (EK-27), e-Öğrenme imkânlarının 
sürekli artırıldığı ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterildiği 
öğrenme merkezlerinin oluşturulması başlatılmış olup, bu merkezler yeni dijiatal 
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veri tabanları, elektronik kitap, dergi, süreli yayınlar ile desteklenmekte ve 
üniversite yayınları başta olmak üzere diğer yayınlardan oluşan e-Kitap mağazası 
oluşturulmaktadır (http://library.manas.kg). 

TOPLUMA HİZMET VE 
İŞ DÜNYASI İLE 
İŞBİRLİĞİ 

 Topluma Hizmet 

 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme 

 Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği 

 Toplumsal Katmanlara Yönelik 
Faaliyetler 

 Yıldönümü ve Anma Toplantıları 

 Bayram ve Özel Gün Toplantıları 
 İş Dünyası ile İşbirliği 

 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme 

 Danışmanlık 

 Bilgi, Tecrübe Paylaşımı 

 Tesis ve Donanım Paylaşımı 

 Ortak Projeler 

 İşe Yerleştirme 

 Çalışan İşgücünün Eğitimi 

 Kısa ve Konuya Özel Kurslar 

  Üniversitemiz, yükseköğretim kurumlarında yükselen bir değer, Üniversitemizin 
kuruluş misyonu ve kurumsal yapısının bir gereği olarak topluma hizmeti başta 
gelen görevlerimizden saymakta, kamu ve özel kesim ile ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde toplumun bütün katmanlarına yönelik her türlü 
faaliyetin yanı sıra yıldönümü, anma, bayram ve özel gün toplantıları 
düzenlemektedir. Böylece, üniversite-toplum kaynaşması sağlanarak kurumsal 
kapasite geliştirilmektedir. 

 

 Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile yapılan işbirlikleri 
sayesinde hem üniversite iş dünyasıyla bütünleşmekte hem de toplumun öncelikli 
ihtiyaçlarına göre akademik faaliyet alanları belirlenmekte ve eğitim-öğretim 
programları güncellenmektedir. 
 

Ayrıca iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda ortak projeler yapılması, danışmanlık 
hizmeti verilmesi, çalışan işgücünün eğitimine yönelik kısa ve konuya özel kurslar 
düzenlenmesi ve üniversitenin sahip olduğu tesis, laboratuvar ve donanım 
imkânlarının toplumla paylaşılmasına özen gösterilmektedir. Bütün bu çalışmaların 
bir sonucu olarak öğrencilerimize staj ve mezunlarımıza istihdam alanları 
oluşturulmakta ve iş dünyası ile üniversite arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı 
sağlanmaktadır. 

MEZUNLARLA 
İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ 

 Mezunlarla İlişkiler 

 Mezunlar ve Mensuplar Derneği 

 Web Sitesi ve Mezunlar Ağı 

 Mezunlar Günü 

 Mesleki ve Sosyal Gelişim 
Programları 

 İşbirlikleri 

 Tanıtım 

 Staj ve İstihdam 

 Kapasite Geliştirme 

 Üniversitemiz, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amacıyla mezunlarıyla ilişkilere 
özel bir önem vermektedir. Bu bağlamda, Mezunlar ve Mensuplar Derneği 
kurulmuş, mezun ve mensuplarla iletişim ve işbirliğinin sağlıklı ve etkili bir şekilde 
sürdürülebilmesi için web sitesi ve mezunlar ağı (http://www.manasmezunlari.com) 
oluşturulmuştur. Bu amaca yönelik olarak her yıl Mezunlar Günü tertip edilmek 
suretiyle mezun ve mensupların mesleki ve sosyal gelişimleri takip edilerek tecrübe 
paylaşımları sağlanmaktadır. 

 

 Mezunlarla kurulan işbirlikleri sayesinde hem üniversitenin toplum ve iş dünyasında 
tanıtımı hem de öğrencilerimizin staj ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

http://library.manas.kg/
http://www.manasmezunlari.com/
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YAŞAM ALANLARI VE 
ÇEVRE GELİŞTİRME 

 Yaşam Alanları 

 Park ve Bahçeler 

 Sosyal Tesisler 

 Açık Spor Alanları 
 Çevre Geliştirme 

 Ağaçlandırma 

 Peyzaj Düzenlemeleri 

 Atık Değerlendirme 

 Gönüllü Çevre Faaliyetleri 

 Üniversitemizde “eğitimin yapılan bir iş değil yaşanan bir süreç” olması ilkemizin bir 
geregi olarak kampüs içerisinde öğrencilerimiz, personelimiz ve aileleri ile topluma 
yönelik örnek yaşam alanlarının oluşturulması kapsamında park, bahçe, sosyal 
tesisler, açık ve kapalı spor alanları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz 
camiasına yönelik olarak 10+30 dönümlük bir alanda çok fonksiyonlu iki yaşam alanı 
kurma çalışmaları başlatılmış olup 2012 yılı içerisinde bitirilecektir. 
 
Yine öğrencilerimizin pratik becerilerini artırmaya yönelik olarak meyva bahçeleri, 
uygulama tarlaları oluşturulmuş, ailelerimizin kullanımına yönelik olarak da hobi 
bahçeleri teşkil edilmiştir. İlaveten Fen ve Ziraat Fakülteleri ile Bioteknoloji ve 
Bioçeşitlilik Araştırma Merkezinin kullanımına sunulmak üzere başlatılan Botanik 
Bahçesi ve Bitki Seraları kurulum çalışmaları 2012 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 
Botanik Bahçesinde başta Kırgızistan olmak üzere Orta Asya coğrafyasındaki 
endemik bitki ve ağaçların birer örneklerinin yetiştirilmesi planlanmaktadır. 
 
 Öğrenci kulupleri ve personelin katılımıyla kampüs içerisinde ve Bişkek şehrinde 

bulunan Atatürk Parkı’nda düzenli olarak çevre temizliği ve ağaçlandırma faaliyetleri 
yürütülmekte ve kampüsümüzde geri dönüşümlü atıklar değerlendirilmektedir. 
Üniversitemiz kampüsünün gelişmesine paralel olarak çevre düzenlemesi ve peyzaj 
çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda üniversite kampüsümüzde geçmiş 15 
yılda dikilen 2600 muhtelif türden ağaca ilaveten bu dönemde 7 400 adet kampüs 
ortamına uygun muhtelif türden ağaç dikimi yapılmış olup, her yıl ortalama 2500-
3000 civarında ağaç dikimi planlanarak 10 yıl içerisinde Manas Korusu’nun 
kurulması hedeflenmiştir. 
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SİSTEM, MEVZUAT VE 
YÖNETİMİ GELİŞTİRME 
 
 Sistem 
 Mevzuat 
 Yönetimi Geliştirme 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 
AKADEMİK KALİTEYİ 
GELİŞTİRME 
 
 Eğitim-Öğretim 
 Akademik Kalite 
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İNSAN KAYNAKLARINI 
GELİŞTİRME 
 

 Nitelikli Personel 
Temini 
 Mesleki Gelişim 
 Kişisel Gelişim 
 Öğretim Elemanı 

Yetiştirme 
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DONANIM VE 
TEKNOLOJİK GELİŞMELER 
 
 Donanım Geliştirme 
 Teknolojik Gelişmeler 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
VE AĞ GELİŞTİRME 
 
 Bilişim Teknolojileri 
 Ağ Geliştirme 
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FİZİKİ ALTYAPIDA 
GELİŞTİRMELER 
 
 Bina ve Tesis 
 Tefriş 
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BİLİMSEL FAALİYETLER VE 
PROJE GELİŞTİRME 
 
 Bilimsel Faaliyetler 
 Proje Geliştirme 
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TANITIM 
 
 Bilimsel ve Akademik 

Faaliyetler 
 Web Tabanlı 
 Paydaşlarla İşbirliği 
 Medya (Görsel ve 

İşitsel) 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER, 
İŞBİRLİKLERİ VE 
ULUSLARARASILAŞMA 
 
 Uluslararası İlişkiler ve 

İşbirlikleri 
 Uluslararasılaşma 
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GENEL HİZMETLER 
 
 İdari ve Teknik 

Hizmetler 
 Mediko-Sosyal 

Hizmetler 
 Sosyal Sorumluluk 
 Kütüphane ve Öğrenme 

Merkezleri 
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TOPLUMA HİZMET VE İŞ 
DÜNYASI İLE İŞBİRLİĞİ 
 
 Topluma Hizmet 
 İş Dünyası ile İşbirliği 
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MEZUNLARLA İLİŞKİLER 
VE İŞBİRLİĞİ 
 
 Mezunlarla İlişkiler 
 İşbirlikleri 
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YAŞAM ALANLARI VE 
ÇEVRE GELİŞTİRME 
 
 Yaşam Alanları 
 Çevre Geliştirme 
 

   
 

   

   
 


