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ÖNSÖZ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cum-
huriyeti Hükümetlerince Türkiye’nin İzmir şehrinde imzalanan “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite-
si Kurulmasına Dair Anlaşma” temelinde kurulmuş özel statüye sahip uluslararası bir yükseköğretim 
kurumudur. 
Kuruluşundan bu yana büyük emek, çaba ve kaynak sarf edilip, her iki ülkenin bilgi ve birikimlerinden 
en üst düzeyde yararlanılarak bu günlere gelen Üniversitemiz 23. yaşını idrak etmektedir.
Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerimiz ortak kültür değerlerimizin etrafında 
birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma duyguları ile yoğrularak kardeşlik bilincinin 
geliştirilmesine ve mezunlarımızın ülkelerinin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunabilecek ve 
küresel anlamda istihdam edilebilirlik vasfı yüksek, üstün nitelikli insanlar olarak yetiştirilmesine 
özen gösterilmektedir. 
İnsan merkezlilik, çevreye duyarlılık ve hizmete odaklılık ilkelerinin ışığında yaşayan bir organizma 
olan üniversitemiz, her iki ülkenin değerlerinden almış olduğu güç ile eğitimde uluslararası bir mar-
ka ve bir dünya üniversitesi olarak Üniversiteler Dünya’sında rekabette ön sıralarda olabilmek için 
başlatmış olduğu yürüyüşü azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. 
Üniversitenin “Kuruluş Dönemi” olarak adlandırılabilecek ilk 15 yılında atılan temeller üzerine 
“Gelişme Dönemi” olarak nitelenebilecek bu yeni dönemde etkili bir ekip çalışması ile gerçekleştirilen 
faaliyetlerimizi “Yenilikler, Yeniden Yapılanmalar ve Gelişmeler” adı altında özetlemekteyiz.
Sizlere sunulan bu doküman ile Manas Üniversitesinin kurumsal kimliğini ve yürütmekte olduğu 
faaliyetler ile gelişme yolunda ulaştığı seviyeyi daha iyi anlatabileceğimizi ümit ediyor, saygılarımı 
sunuyorum.

Prof. Dr. Sebahattin BALCI
REKTÖR
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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
• İletişim ve İşbirliği
• Ortak Akıl, Katılımcılık ve Paylaşım
• Ekip Çalışması
• Gözetim ve Denetim

Üniversitemizde sürdürülegelen geleneksel yönetim anlayışı ter-
kedilerek stratejik planlama esaslı kurumsal yönetim sistemi be-
nimsenmiştir. Bu çerçevede 2011-2015 yıllarını kapsayacak şekilde 
hazırlanan ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Stratejik Planı’nı müteakip  2017-2021 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Stratejik Planı hazırlanmış ve 
Mütevelli Heyet tarafından onaylanmıştır. Akademik anlamda ku-
rumsallaşmayı destekleyecek kurul, komite, konsey ve komisyonlar 
oluşturulup katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ile takvimli ve planlı 
çalışma dönemine geçilmiştir. Bununla birlikte üniversitemizin ulus-
lararası düzeyde tanınması ve işbirliğine yönelik olarak başta Bo-
logna süreci olmak üzere bölgesel ve küresel oluşumlarla uyumlu 
çalışmalara özel önem verilmiştir.

Kurumsal yönetim ve stratejik planlama sisteminin bir sonucu ola- 
rak üniversitenin daha iyi yönetilebilmesi, stratejik planda belirtilen 
hedeflere en kısa sürede ulaşabilmesi ve kuruluş amacı yönünde fa- 
aliyetlerini 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 yapılmakta olup, belir- 
lenen yeni misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda yeni kurum-
sal yapı için ihtiyaç duyulan yeni yönetmelik, yönerge ve genelgeler 
hazırlanmakta, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler ya-
pılmakta ve eMevzuat haline getirilerek Üniversitemiz web sitesin-
de (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat) istifadeye 
sunulmaktadır. Kuruluş amacı ve vizyonu ile uyumlu olarak slogan 
çalışması yapılmış ve “Gelecek Elimizde…” olarak kabul edilmiştir.

Sistem

Mevzuat
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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 sürdürülmektedir. Bu bağlamda kurumu tanımlayan, hiyerarşi ve ilişkileri 
düzenleyen teşkilat şemaları, görev yetki ve sorumluluk dağılımları en üst amirden 
başlayarak en aşağı kademedeki yöneticiye kadar belirlenmiştir. Yönetim anlayışın-
da şeffaflık ve hesap verebilirlik, etkili iletişim ve işbirliği, ortak akıl, katılımcılık ve 
paylaşımı öne çıkaran ekip çalışması kurumun her kademesinde ve her biriminde be-
nimsetilerek koordinasyon ve motivasyon esaslı bir gözetim ve denetim mekanizması 
oluşturulmuş, üniversitemiz web sitesi bu amaca hizmet edecek şekilde yeniden ta-
sarlanarak geliştirilmiştir.

Böylece sistem, mevzuat ve yönetimi geliştirme anlamında üniversitemizde bir zihni-
yet dönüşümünün gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemiz ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde 12.03.2015 tarihi itibari ile TS EN 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. TSE tarafından 03-06 Nisan 
2018 tarihleri arasında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Bel-
ge Yenileme (Geçiş) Tetkiki yapılmış, Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimleri-
ni kapsayacak şekilde Belge Kapsamı genişletilerek TS EN ISO 9001:2015 çerçevesinde 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yenilenmiştir. Bunun yanı sıra Akademik birimlerimiz 
için dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmektedir. 
Bu kapsamda 12 yükseklisans programı bağımsız akreditasyon kurumları tarafından 
akredite edilmiştir. 

Yönetimi Geliştirme
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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
• İç Denetim ve Değerlendirme

Üniversitemiz eğitim-öğretimde bir marka olma hedefini gerçekleştir-
me yolunda ihtiyaç duyulan alanlarda açtığı yeni akademik birimlerle 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede üniversitenin tüm akademik 
birimlerinde program geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılarak öğ-
renci merkezli ve hayat boyu öğrenme anlayışı ile eğitim-öğretimde tek-
noloji tabanlı öğrenme imkânları etkin olarak kullanılmaktadır.

Öğrenci ve akademisyenlere internet erişimi ile bilgiye hızlı ve kolay ula-
şım, etkileşimli öğrenme ve akıllı sınıflarda öğrenim fırsatları sunulmak-
tadır. Üniversitemizde uzaktan eğitim sistemi altyapısı oluşturulmuş ve 
ortak derslerin uzaktan eğitim yoluyla merkezi olarak okutulmasına baş-
lanmıştır (http://eders.manas.edu.kg/). Türkçe, Kırgızca ve Rusça’nın aynı 
yöntemle yaygın olarak öğretilmesi amacıyla kurs ve sertifika programla-
rı düzenlenmektedir. Ayrıca lisans ve lisanüstü düzeyde uzaktan eğitim 
esaslı programların açılması ve sürdürülmesine ilişkin çalışmalarımız de-
vam ettirilmektedir. Bunlara ilaveten ortak veya çift diploma esaslı eğitim 
programlarının açılması ile ilgili çalışmalara başlanmış olup 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında neticelendirilmesi hedeflenmektedir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında yeni 3 önlisans, 2 lisans ve 2 lisansüstü programı 
ile 3 araştırma ve uygulama merkezi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 
ise 7 yeni lisansüstü program açılmıştır.

Öğrencilerimize programlar arası esnek geçiş fırsatları sunularak yandal 
ve çift anadal yapma imkânları da sağlanmaktadır. Bununla birlikte üni-
versitelerle yapılan uluslararası işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğrenci 
ve akademisyenlerimize değişim programlarından yararlanma fırsatları 
sunulmaktadır. Halen 53 öğrenci değişim programları kapsamında yut-
dışında bulunmaktadır. Son 6 yılda toplamda 320 öğrenci ve 43 perso-
nelimiz bu değişim programı kapsamında yurtdışına çıkmıştır. Bunlar 
içerisinde 38 öğretim üyemiz ve 290 öğrencimiz 28 ayrı üniversiteye 
mevlana programı kapsamında gitmiş, mukabil olarak Mevlana progra-
mı çerçevesinde 22 ayrı üniversiteden 97 öğretim üyesi ve 129 öğrenci 
üniversitemize gelmiştir. Ayrıca öğrencilerimize rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerinin yanı sıra kişisel gelişim, kariyer planlama, yurtiçi ve yurtdışı 
staj imkânları sağlanmaktadır. Son sekiz yılda 2.750’den fazla öğrenciye 
yurtdışında staj yapma imkânı sağlanmıştır.

Eğitim-Öğretim
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Akademik kaliteyi uluslararası standartlara ulaştırmak amacıyla Bologna sürecine uyum 
çalışmaları başlatılarak bu kapsamda Stratejik Plan, Akademik Katalog, Kalite El Kitabı vb. 
dokümanlar hazırlanmış ve tüm programlarda AKTS (ECTS) kredileri hesaplanarak me-
zunlarımıza İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) verilmeye başlanmıştır. Üniver-
sitemizde görevli akademisyenler için gerekli performans koşulları belirlenerek yıllık aka-
demik performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu çerçevede Akademik Performans 
Değerlendirme ve Teşvik Yönetmeliği ile Akademik Performans ve Teşvik Uygulama Yöner-
gesi çıkarılmıştır.  (http://bis.manas.edu.kg/apdf/). 
Bologna süreci ile uyum çerçevesinde daha evvel oluşturulan ADEK, BEK komisyonları ça-
lışmaları T.C. Yükseköğretim Kurulunca yeniden yapılandırılan kalite geliştirme ve güvence 
çalışmaları kapsamında kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu yapılanması ile uyumlu ola-
rak üniversitemizde de yeniden yapılanmaya gidilmiş, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi Kalite Komisyonu teşekkül ettirilip mevcut birikim de değerlendirilerek belirlenen yol 
haritası doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir. Bu bağlamda memnuniyet anketleri 
online olarak yapılmakta, tüm çalışmalar değerlendirilmek üzere Üniversitemiz Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (Manas-ÖSYM) sunulmakta ve bu çalışmalar 
doğrultusunda “İç Denetim Raporu” çıkarılmaktadır.

Akademik Kalite

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE AKADEMİK KALİTEYİ GELİŞTİRME

Tüm akademik birimlerde bölüm bazlı olarak program geliştirme çalışmaları başlatılmış 
ve yeni programlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. 
Üniversitemizin tüm Önlisans,  Lisans ve Lisansüstü çerçeve ders programları 2019-2020 
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere revize edilerek güncellenmiştir. Aka-
demik Kataloğun 2015-2019 dönemini kapsayan yeni elektronik versiyonu 2015-2016 eği-
tim-öğretim yılı itibari ile istifadeye sunulmuştur (http://www.manas.edu.kg/index.php/
dokumanlar).
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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  Öte taraftanve 
Hobiler

- Öğretim Elemanı Yetiştirme
• Kurum İçi
• Kurum Dışı

İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME

Üniversitemiz personel temininde nicelikten ziyade nitelik öncelik-
li bir yaklaşım ile personel istihdamı konusunda azami hassasiyet 
göstermektedir. Son dokuz yıl içerisinde 199 ’u 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca 62 farklı Türkiye 
Cumhuriyeti üniversitesinden görevlendirilenler olmak üzere 380 
akademik ve 114 idari, toplam 494 yeni personel istihdam edilmiş, 
bunun yanı sıra 335 akademik, 118 idari olmak üzere toplam 453 
personel de çeşitli sebeplerle üniversitemizdeki görevinden ayrıl-
mıştır. Halen üniversitemizde 39’uncu madde kapsamında 35 üni-
versiteden 61 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Öte taraftan Mütevelli Heyetimizin de kararları doğrultusunda ni-
telikli akademik personel temini ve öğretim üyesi yetiştirme çalış-
malarımız devam etmekte olup bölümlerimizin geliştirilmesi için 38 
Araştırma Görevlisi kadrosu tahsis edilmiş, 35 Yardımcı Doçent, 18 
Doçent, 20 Profesör ataması yapılmıştır.

Üniversitemizde akademik ve idari personelin mesleki anlamda sü-
rekli gelişerek çağdaş bilgi ve birikime sahip olabilmeleri amacıyla 
hizmet içi eğitim programlarına, bölüm içi ve dışı seminer ve konfe-
ranslara, değişim programlarına, ulusal ve uluslararası bilimsel top-
lantılara katılımları teşvik edilmiş, son dokuz yıl içerisinde yaklaşık 
2.382 görevlendirme yapılarak akademik ve idari personelin sürekli 
profesyonel gelişimlerinin, çok disiplinliğinin ve pedagojik yeterlilik-
lerinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

Nitelikli Personel Temini

Mesleki Gelişim
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Personelimizin kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilmek amacıyla her türlü sosyal 
ve kültürel aktiviteler düzenlenmekte, dil, bilgisayar ve multimedya cihazlarının et-
kili kullanımı kursları açılmakta, komisyon çalışmaları yardımı ile ekip çalışması ve 
problem çözme becerileri geliştirilmekte, etkili iletişim ve işbirliği ortamları oluştu-
rulmaktadır. Böylece personelimizin farklı kültürleri anlama ve uyum, kendini keşif 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi sureti ile sosyal yönlerinin gelişmesi, aidiyet, mensubi-
yet ve sahibiyet bilinçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir (http://sem.manas.
edu.kg/).

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek ama-
cıyla kurum içi ve kurum dışı lisansüstü eğitime özel bir önem verilmektedir. Bu 
amaçla, ihtiyaç duyulan alanlarda hem üniversitemiz enstitülerinde yeni yüksek li-
sans ve doktora programları açılmakta, hem de Türkiye’nin seçkin üniversiteleriyle 
işbirlikleri yapılarak üniversitenin nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının kalıcı olarak 
karşılanması yönünde Öğretim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Yönergesi, Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı (KTMÜ-ÖYEP) Yönetmeliğine dönüştürülerek 2012-2013 
eğitim-öğretim yılı itibari ile uygulamaya geçilmiştir. Bu bağlamda son altı yılda 5 kişi 
profesörlüğe, 3 kişi doçentliğe atanmış ve 34 öğretim elemanı ise yardımcı doçent-
liğe yükseltilerek atanmıştır. Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ÖYEP kapsa-
mında yurt dışında bulunan 3 personelden ikisi eğitimlerini tamamlarayak üniversi-
temize dönmüştür.

Kişisel Gelişim

Öğretim Elemanı Yetiştirme

İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME
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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 teknolojiy- 
le donatılmış yeni laboratuvar kurma çalışmaları başlatılmıştır. Bu bağlamda üniversite-
mizdeki mevcut 9 laboratuvar donanım ve teknoloji yönünden iyileştirilirken 72 yeni la-
boratuvar, atölye, TV stüdyosu ve akıllı sınıf kurulmuştur. Modern cihazlarla donatılmış, 
HD kalitesinde Kasım Karahan Akıllı Sınıf Amfisi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 
Tiyatro Uygulama Sahnesi kurulmuştur. Ayrıca Üniversitemiz ile Konfüçyüs Enstitüsü 
arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümüne çok 
amaçlı Konfüçyüs Multimedya Sınıfı kurulmuştur. Bu sınıfta bölüm derslerinin yanı sıra 
KTMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından Çinçe kurslar verilmektedir.

Donanım Geliştirme

DONANIM VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
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Radyo-Televizyon Müdürlüğünün (MEDIAMANAS) Rektörlük adına yürüttüğü çalışma-
larla, Üniversite televizyon stüdyosu, ‘sd’den ‘full hd’ formatına dönüştürülmüş, IP TV ku-
rulmuş, ülke geneline televizyon yayınına imkân veren lisans alınmıştır. Eğitim ve gençlik 
kanalı olarak konumlandırılacak Kanal Manas’ın yayın akışını oluşturmak için MEDIAMA-
NAS tarafından programlar çekilmeye başlanmış ve TRT Genel Müdürlüğünden eğitim ve 
gençlik kanalı formatına uygun programlar temin edilmiştir. Üniversite stüdyosu, TRT ve 
Kırgızistan kanalları ile yapımcılar tarafından etkin kullanılır hale getirilmiştir. Stüdyoda 
hazırlanıp çeşitli kanallarda yayınlanan yapımlar Üniversitenin olumlu imajının geliştiril-
mesine katkı sağlamıştır.
Ayrıca Manas Radyosu, Bişkek ve Çuy bölgesinin yanı sıra Çolpon-Ata, Narın ve Talas böl-
gelerinde de yayına başlayarak ulusal düzeyde yayın yapan radyo statüsüne erişmiştir. 
Rektörlüğün desteğiyle MEDIAMANAS tarafından gençlerin beğenileri dikkate alınarak 
ve ileri internet teknolojileri kullanılarak oluşturulan “mediamanas.kg” adresinde yayın 
yapan yeni internet sitesi; televizyon, radyo ve internet yayıncılığını etkin bir biçimde 
bir araya getirmiştir. Etkin kullanılan MEDIAMANAS sosyal medya hesaplarıysa binlerce 
takipçi çekmiştir.
2018’de yapılan başvurularla ise ulusal düzeyde karasal radyo ve televizyon lisansı süresiz 
olarak uzatılmıştır. Devlet Haberleşme Ajansı’nın bilgisayar ortamında yaptığı açık arttır-
mada Oş’ta 10 yıllığına FM frekansı kazanılmış ve Oş’ta 87.6 frekansında yayın yapabil-
mek için gerekli süreç başlatılmıştır. Ayrıca Kırgızistan’ın 4 bölgesinde süresi dolan Manas 
Radyosu FM frekansları 2 yıllığına uzatılmıştır.

LABORATUVAR VE ATÖLYELER
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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.

Teknolojik Gelişmeler

DONANIM VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
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Meslek Yüksekokulumuzda, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 amfi sınıf, 14 modern sınıf, 1 beton la- 
boratuvarı, 1 teknik çizim atölyesi, 1 modern büro yönetimi sınıfı, 1 marangoz atölyesi, 1 depo, 
1 kaynak atölyesi, 1 araç bakım onarım atölyesi yapılmıştır. 1 otomotiv laboratuvarı, 1 bas-
kı izleme laboratuvarı kurulumuş ve yüksekokulumuzun yan tarafında bulunan üç dönümlük 
alan Rektörlüğümüzce Yüksekokulumuza verilmiş olup açık tiyatro ilavesi ile çevre düzenleme-
si faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, yeni açılan çocuk gelişimi programının uygulama alanı 
da olacak şekilde TİKA tarafından Üniversitemize hibe edilen şehir merkezinde iki katlıbahçe-
li-müstakil bir binanın kreş olarak hizmete sunulmak üzere her türlü onarım, tefriş ve teçhiz 
işlemleri yapılmış olmasına rağmen resmi makamlardan yasal olarak kreş izni alınamadığından 
söz konusu binanın protokolde belirtilen amaca uygun olarak kullanılamayacağı anlaşılmış ve 
TİKA’ya iade edilmiştir.

DONANIM VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE 
AĞ GELİŞTİRME

- Bilişim Teknolojileri
• Sistem ve Omurga Gelişimi
• Yazılım Geliştirme
• Bilgisayar ve Donanım Geliştirme
• Etkin ve Verimli Kullanım

- Ağ Geliştirme
• Etkin Bilgisayar Kullanımı
• Hizmetlerde Web Tabanlılık
• Uzaktan Eğitim
• e-Üniversite

Üniversitemizde bilişim teknolojileri her alanda etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmaktadır. Mevcut sunucularımız HP ProLiant DL380 G10  model 
(2xİntel Xeon 5115 Gold 10 core işlemci, 128GB Sanal Bellek, 3x300GB SAS 
hadt diskler, VMware ESXi 6.7 işletim sistemi) Sunucu, Depolama Ünitesi 
(HP MSA 2050 40TB SAS hadt diskler + HP 8/8 (8) SAN Switch) ve Kesintisiz 
Güç Kaynağı (HP R5KVA 3U IEC309-32A High Voltage INTL Uninterruptab-
le Power System) ile yenilenmiştir. Vmware Sanallaştırma teknolojisi ile 
tek bir arayüz üzerinden, sanal sunucularının yönetimi, bakımı, onarımı 
ve yedekleme fonksyonları kullanılmaktadır. Mevcut Sanal sunuculara ek 
olarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Otomasyon Sunucusu ve Sosyal 
Tesisler ve Kantin, Kafeterya İşletmeleri Müdürlüğü Sentez Sunucusu sa-
nallaştırılmıştır.
Üniveriste Ağı geliştirme kapsamında Kampüsümüzün tüm binaları Cisco 
Catalist 3850 merkezi ağ donanımı üzerinden  fiber optik gigabit bağlantısı 
ile birleştirilmiştir.
Üniversite genelinde dersliklerin daha planlı ve verimli bir şekilde kulla-
nılabilmesi amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları 
tarafından yürütülmüş olan ‘Merkezi Haftalık Ders Programı Hazırlama ve 
Derslik Paylaştırma Yazılım Sistemi’ projesi tamamlanmış ve 2018-2019 
Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle Üniversitemizin tüm Bölümlerinin 
kullanımı sağlanarak yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemizde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren 

Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE AĞ GELİŞTİRME

tüm önlisans ve lisans program-
larında ders devam yoklamala-
rının elektronik olarak Öğren-
ci İşleri Otomasyon Sistemine 
işlenmesi ve sistem üzerinden 
takip edilmesi uygulamasına 
geçilmiştir.
Üniversitemiz kampus alanı içe-
risinde 2018 yılından itibaren 
kampüskart uygulamasına ge-
çilmiş, bu sayede öğrencilerimi-
zin ve personelimizin kampüs 
içerisinde yaptıkları tüm harca-
malarda nakit para yerine kartla 
ödeme sistemi başlatılmıştır.
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eÜniversite hedefi doğrultusunda Üniversitemizin elektronik posta sistemi güvenli, 
çok servisli Gmail Education üzerinden tüm personel ve öğrencilerimizin  hizmetine 
sunulmuştur. Web siteler, elektronik posta sistemine ek olarak 22 adet bilgi sistem-
leri ManasBiS (Manas Bilgi Sistemleri) adı altında tek bir arayüzden erişilecek hale 
getirilmiş olup geliştirme çalışmaları devam etmektedir 
(http://bis.manas.edu.kg).
Okuma salonları, Kütüphaneler ve diğer toplu kullanım alanlarında toplam 40 adet 
sanayi tipinde UniFi Wi-Fi erişim cihazları yerleştirildi. Bu cihazlar merkezi yönetim 
sistemi üzerinden ayarlama destegine sahip olduğu için Eduroam teknoloji destekli 
Wi-Fi ağının yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda Eduroam ağındaki 
kullanıcıların yönetilebilmesi için Freeradius sunucuları kurularak Personel ve Öğ-
renci Veritabanları ile senkronize edilmiştir.
Web sitemiz vizyonumuz doğrultusunda sürekli geliştirilmekte ve güncellenmekte-
dir. Kurum içi çalışmalarda birimler arasında daha hızlı, güvenli ve etkin bilgi ve belge 
paylaşımının yapılabilmesi amacı ile web tabanlı uygulamalara önem verilmektedir.

Ağ Geliştirme
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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 üniver-
sitemizin mevcut bina ve tesislerinden etkin ve verimli bir şekilde ya-
rarlanmak 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.

1480 m2 kapalı alana sahip 5 müstakil bina ve 6204 m2 kapalı alana sa-
hip 61 daireli lojman inşaatı Ağustos 2010’da bitirilip, tefrişi yapılarak 
Aralık 2010’da hizmete sunulmuştur. 5 müstakil bina, Sağlık Merkezi, Tu-
rizm ve Otelcilik Uygulama Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Araştırma 
ve Uygulama Merkezleri tesisi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yö-
netim binası olacak şekilde plan tadilatları, inşa işleri ve teçhizleri yapıla-
rak hizmete sunulmuştur.

Öte taraftan muhtelif sebeplerle hukuki anlaşmazlığa düşüldüğünden 4 
yıl yapım işleri sürdürülemeyen 11.997 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 Ağustos 
ayında Sosyal Tesisler, 2013 yılı Nisan ayında Öğrenci Evi inşaatları bitiri-
lerek hizmete sunulmuş, Kapalı Spor Salonu 31 Temmuz 2015 itibari ile 
yapım işi tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

Üniversitenin fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak öncelik-
li ihtiyaçlar belirlenerek Fen, Veteriner, Ziraat, Güzel Sanatlar Fakülte-
leri ile Konservatuvarın hizmetine sunulmak üzere 2011 yılı içerisinde 
3.442 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. Ancak 
Veteriner ve Ziraat Fakülteleri, Turizm ve Otelcilik YO, Enstitüler ile Uy-
gulama ve Araştırma Merkezlerinden oluşan Eğitim Kompleksinin 2017-
2018 eğitim-öğretim yılından itibaren hizmete alınmış olması nedeniyle 
bu kompleks, yakın gelecekte kuracağımız Teknopark’ın birinci aşaması 
olan Teknoloji Merkezimizi oluşturmaktadır.

Bina ve Tesis

BİNA, TESİS, TEFRİŞ 
VE DONANIM 
YATIRIMLARI
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Ayrıca Cengiz Aytmatov Kampüsümüzde kütüphane ihtiyacına cevap verilmek üzere 390 m2 ka-
palı alana sahip Cengiz Aytmatov Okuma Salonu inşa işi Şubat 2012 sonu itibari ile bitirilerek 
hizmete sunulmuştur.

Üniversite içerisinde şahsi mülk durumunda bulunan 9 katlı binadan satın alınan toplam 42 
dairenin bakım-onarımı yapılmış ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Ancak kampüs güven-
liğinin sağlanması ve muhtelif sorunların ortadan kaldırılması bakımından sözkonusu binanın 
kampüs sınırlarının dışına çıkması ile ilgili çalışmalar Bişkek belediyesi ile koordineli olarak sür-
dürülmektedir. Öte taraftan kampüs arazisinde süregelen sınır problemlerinin çözülmesi ile ilgili 
olarak yürütülen çözüm odaklı çalışmalar sonucunda Bişkek Baş Mimarlık Kurumu tarafından 
kampüs sınırları belirlenmiş ve Bişkek Belediyesi’nin 27 Haziran 2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır.  Ayrıca Bişkek Kadastro Kurumu tarafından 14 Temmuz 2017 tarihinde de kadast-
ro işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler tarafımıza verilmiştir.
Kampüs gelişme planımıza uygun olarak 36.092 m2 kapalı alanı haiz Mühendislik, Ziraat ve Vete-
riner Fakültelerinin asli binalarının inşası ile ilgili ihale 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş, 
yapım işleri 2012 Mart ayında başlatılmış olup 13.463,35 m2 kapalı alana sahip 13.466.439 $ 
tutarındaki Rektörlük Hizmet Binası ve Mühendislik-Fen Fakülteleri binası 2015 Nisan ayı itibari 
ile hizmete alınmıştır. Ziraat, Veteriner Fakülteleri, Turizm ve Otelcilik YO, Enstitü ve Uygulama 
ve Araştırma Merkezlerinden oluşan Eğitim Kompleksi ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hiz-
mete alınmıştır. 
Yapımına 2017 Nisan ayında başlanan 14.525 m2 alana sahip Açık Spor Alanı ise 2017 Haziran 
ayı itibariyle tamamlanarak hizmete alınmıştır.
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Ayrıca üniversitemizin teşvik ve desteği ile kurulan Avras-
ya Bilim ve Kültür Vakfı (ABİKVA) ile imzalanan 03.04.2012 
tarihli protokol uyarınca yapım işine başlanan İlahiyat 
Fakültesi Abdulkerim Satuk Buğra Han uygulama camisi 
Kasım 2015 2015 itibari ile tamamlanmış ve hizmete alın-
mıştır. İlahiyat Fakültesi binasının ise 2016 yılı içerisinde 
yapım işi tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Yine T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 29.07.2013 
tarihli protokol uyarınca yapım işi sürdürülmekte olan 
5.946 m2 kapalı alana sahip 4.588.000 $ ihale bedelli Biş-
kek Türk İlkokul ve Ortaokulu binası tamamlanarak Eylül 
2015 itibari ile hizmete alınmıştır.

YATIRIMLAR ve BİRİM MALİYETİ ($)
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Mevcutlar ile yeni hizmete alınan bina ve tesisler, yeni bir yaklaşımla ihtiyaçlar ve öncelik-
ler 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 42 dairenin eksiklikleri giderilerek tef-
rişleri yapılmıştır.

2012 ve 2013 yıllarında yapım işleri bitirilen Sosyal Tesisler, Toplantı Salonları ve Öğren-
ci Evinin tefriş işleri de 2013 Mayıs ayı itibari ile bitirilmiştir. Rektörlük Hizmet Binası ve 
Mühendislik-Fen Fakültelerinin tefriş işleri ise Nisan 2015 itibari ile tamamlanmıştır.

Tefriş
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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 toplan-
tılar düzenlenmektedir.

Öte taraftan öğretim elemanlarımızın, başka kurum ve kuruluş-
larca düzenlenen bilimsel toplantılara, forumlara, fuar ve ser-
gilere katılımları desteklenmekte ve teşvik edilmekte olup son 
dokuz yılda 440 öğretim elemanımız bu bilimsel toplantı ve etkin-
liklere katılmak üzere 1.725 defa yurtdışında görevlendirilmiştir.

Bilimsel Faaliyetler
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Özellikle indeksli dergilerde yayın sayısının artırılmasına yönelik olarak nitelikli öğre-
tim elemanı teminine özel özen gösterilmekte, bu kapsamda yapılan yayınlar maddi 
yönden de desteklenmektedir. Bu bağlamda üniversitemizin indeksli dergilerdeki ya-
yın sayısı 2009 yılında 3 iken 2010 yılında 5, 2011 yılında 15, 2012 yılında 20, 2013 
yılında 23, 2014 yılında 16, 2015 yılında 20, 2016 yılında 45, 2017 yılında 40 ve 2018 
yılında 43 olmak üzere toplam 230 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Kırgızistan’da 
son yıllarda uluslararası yayın sayısını artıran yükseköğretim kurumu olarak da dikkat 
çekmektedir.

BİLİMSEL FAALİYETLER VE PROJE GELİŞTİRME

BİLİMSEL FAALİYETLER

Ayrıca Üniversitemizin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemesine 
yönelik olarak lisansüstü eğitimde verilen tez konularının seçimi üzerinde titizlikle du-
rulmaya başlanmıştır.
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Başbakanlarımızın ortak iradesi ile kurulması kararlaştırılan üniversitemiz Tek-
noparkının birinci halkasını oluşturacak Teknoloji Merkezimiz 2011 yılı sonu 
itibari ile tamamlanmıştır. Bölgede bir örnek olması yönünde başta Türkiye 
olmak üzere başka ülke tecrübelerinden de yararlanılarak hazırlanan eylem 
planı ve yol haritası Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 
Mütevelli Heyetçe uygun bulunan eylem planı ve yol haritası doğrultusunda 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda Teknopark Yasasının çıkartılması ile 
ilgili olarak Türkiye, Güney Kore ve diğer ülke deneyimlerinden yararlanılarak 
Kırgız yetkili makamları ile de işbirliği içerisinde Teknopark Yasa Tasarısı Taslağı 
hazırlanmış, Üniversitemiz Cengiz Aytmatov Yerleşkesi Kasım Tınıstanov Kon-
ferans Salonu’nda 22 Kasım 2012 Perşembe günü düzenlenen ‘Bilim ve Tekno-
loji Parklarını Kırgızistan’da Kurma İmkanları’ konulu bir günlük sempozyumda 
tartışılmış ve Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosuna sunulmuştur.

Öte taraftan akademik potansiyelimiz ve yönetim kapasitemiz en üst düzeyde 
harekete geçirilerek Kırgızistan’ın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınma-
sını destekleyecek şekilde üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçek-
leştirilecek projeler ile ilgili hazırlanan eylem planı ve yol haritası Mütevelli 
Heyetçe onaylanmıştır. Bu kapsamda Kırgizistan’da eğitim, kültür, sosyal ve 
ekonomik durumu belirlemek üzere alan çalışmaları yapılmakta, sonuçlar/ra-
porlar ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Proje Geliştirme
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Kırgızistan ve bölgedeki insan kaynakları, doğal zenginlikler, kültürel ve tarihi birikim, stra-
tejik durum ve ekonomik bölge oluşumları gözönüne alınarak oluşturulan Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerimiz ile bölümlerimizde araştırma projelerinin geliştirilmesi için aka-
demik birimlerimiz yönlendirilmekte ve desteklenmektedir.

Öncelikle üniversitemizde kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve ülkenin kurumsal kapasite-
sinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere proje geliştirme çalışmaları başlatılmış olup, 
kamu ve özel sektörden gelecek olan talep ve ihtiyaçlar yönünde bu çalışmalar sürdürül-
mektedir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik 
eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilimsel Araştırma Projeleri”ni 
desteklemekte ve teşvik etmektedir.

Bu kapsamda 42’si 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere son 7 yıl içerisinde toplam 87 
Bilimsel Araştırma Projesi desteklenmiş ve bu projeler için toplam 356.756 ABD Doları 
ödenek sağlanmıştır
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- 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
• Öğrenci Konseyi
• Aile Konseyleri

- Medya (Görsel ve İşitsel)
• Üniversite İçi
• Ulusal ve Uluslararası
• Hedef Kitle Esaslı
• Medyadan Etkin Yararlanma

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde tanıtım faaliyetleri stratejisi-
ni akademik ve idari personel ile Öğrenci Konseyi temsilcilerinden olu-
şan Üniversite Tanıtım Komisyonu belirlemektedir. Belirlenen stratejiler 
doğrultusunda çalışmalar, Rektörlük bünyesindeki Basın ve Halkla İlişkiler 
Bürosu’nun koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
 
Tanıtım faaliyetlerinde Üniversite öğretim elemanlarından, öğrencilerden 
ve mezunlardan etkin olarak yararlanılmakta; medya kanalları ve sosyal 
medya kullanımına da özen gösterilmektedir. Tanıtım Komisyonu tarafın-
dan belirlenen öğretim elemanları, Öğrenci Konseyi ve Uluslararası Öğrenci 
Koordinatörlüğü’nün belirlediği öğrenciler hedef kitleyle birebir görüşüp 
Üniversiteyi tanıtmaktadır.
 
Üniversitedeki her faaliyet Radyo-Televizyon Müdürlüğü (MEDIAMANAS) 
tarafından işitsel ve görüntülü habere dönüştürülmekte; Anadolu Ajansı, 
TRT, KTRK, ELTR, Kırgız Tuusu, Erkin Too gibi ulusal ve uluslararası medya ile 
zamanında paylaşılmakta ve yayınlatılmaktadır.
 
Üniversitedeki her türlü akademik, bilimsel, sosyal, sanatsal ve kültürel 
etkinlik, Üniversitenin ilgiyle takip edilen ve binlerce takipçisi olan resmi 
sosyal medya hesapları Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter’dan pay-
laşılmaktadır.
 
Üniversitenin Kırgızistan genelinde yayın yapan radyo kanalı Manas 
Radyosu’nda her gün Üniversite ile ilgili özel programlar yapılmakta ve Üni-
versitenin her türlü etkinliği; Üniversite yönetimi, öğretim elemanları, öğ-
renci konseyi ve öğrenciler davet edilerek ‘radyo televizyon-sosyal medya’ 
ortak canlı yayınlarıyla MEDIAMANAS’tan Kırgızistan’a ve dünyaya duyu-
rulmaktadır.

Üniversitenin bütün etkinlikleri 3 aylık Manas Bülteni’nde, İletişim Fakültesi 
öğrenci uygulama gazetesi olan Gazete Manas’ta ve öğrenci ‘portalları’nda 
da duyurulmaktadır. Saygın eğitim fuarları, eğitim kongreleri ve sosyal et-
kinliklerde stant açılarak Üniversitenin tanıtımı yapılmaktadır. Konferans, 
seminer, panel gibi nedenlerle çeşitli yerlere giden KTMÜ öğretim eleman-
larının, sunumlarından önce tanıtım filmi, broşür gibi tanıtım malzemelerini 
de kullanarak, Üniversiteyi tanıtmaları sağlanmaktadır.
Bişkek’teki nitelikli öğrencilerin öğrenim gördükleri liselerde sürekli tanıtım-

Tanıtım
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lar yapılmakta ve buradaki tanıtımlarda sadece Üniversitenin anlatılması yerine, ilginç etkinlikler 
düzenlenerek Üniversitenin markasının zihinlerde yer etmesi sağlanmakta ve Üniversiteye dikkat 
çekilmektedir. Anketlerle öğrenci ve veli profili belirlenmekte ve hedef kitlenin özelliklerine uygun 
tanıtımlar yapılmakta, başarılı liselerde okuyan öğrencilere ve velilerine ulaşılmakta ve onlara yö-
nelik tanıtımlar da gerçekleştirilmektedir.
 
Tanıtımlarda ‘başarılı öğrenci modellerine’ de önem verilmekte; alanında başarılı olan, toplumca 
bilinen, kanaat önderi haline gelen mezunlardan da tanıtımlarda faydalanılmaktadır.
Tanıtımlar belirli bir dönemi değil, bütün bir seneyi kapsayan faaliyetler olarak planlanmakta ve 
Üniversitenin marka isminin sürekli hafızlarda yer edeceği bir tanıtım stratejisi izlenmektedir.
 
Sadece Kırgızistan’da değil, Türkiye’de ve tüm bölgedeki kardeş cumhuriyetlerde, komşularda da 
etkili tanıtım yapılmasına önem verilmekte, Türkiye tanıtımlarına özel önem gösterilmekte, bu ta-
nıtımlarda saygın ulusal medya kanalları da kullanılmakta ve böylece Türkiye’den gelecek öğrenci 
sayısının toplam öğrenci sayısının Üniversitenin planlamalarına uygun olarak yüzde 10’unun altına 
düşmemesi için çalışılmaktadır.
 
Kırgızistan’ın Devlet kurumlarıyla karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri yapılmakta, böylece Üniver-
sitenin olumlu imajının güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Örneğin Kırgız Devlet Radyo Televizyon 
Kurumu KTRK çalışanlarına yönelik Türkiye Türkçesi kursu açılmakta, Devlet kurumlarının basın 
sözcülerine radyo programları yaptırılmaktadır.
 
Üniversitenin imkânları dış kurumların istifadesine de açılmakta, örneğin KTRK ve ELTR gibi Devlet 
kanalları Üniversite stüdyosunda programlar çekip kanallarında Üniversite logosunu da kullanarak 
yayımlamakta ve tercih dönemlerinde Üniversiteye tanıtım desteği sağlamaktadır.
 
2018-2019 öğretim yılında gönüllü 161 öğrencimiz Kırgızistan’ın tüm bölgelerinde 321 orta öğ-
retim kurumunda 12.188 öğrenciye Üniversitemizi tanıtmıştır. Üniversitemizin tanıtımına yöne-
lik olarak  24.10.2016 tarihinde açılan students.manas.edu.kg sitesi ve sosyal medya (instagram, 
facebook) sayfası aktif şekilde çalışmaktadır, 5 dilde yürütülmekte olan web sitesini 136 ülke ve 
1238 şehirden 96743 kullanıcı ziyaret etmiştir. 

Tanıtımın etkinliğinin artırılması için sürekli yenilikçi fikirler üretilmesine dikkat edilmektedir.



ŞUBAT 2010 - HAZİRAN 2019

www.manas.edu.kg

25TANITIM

Üniversitemizde ve üniversitemiz dışında düzenlenen, kurumsal veya kişisel olarak katıl-
dığımız ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı ve etkinliklerden tanıtım amacıyla 
yararlanma ilke edinilmiş, bu maksatla üretilen dokümanlar faaliyet süresince katılımcılara 
sunulmuş, sergi ve stantlar açılmıştır. Bu bağlamda son dokuz yılda üniversite içinde ve 
dışında düzenlenen 760’ten fazla bilimsel faaliyete personelimizin etkin katılımıyla bu bi-
limsel toplantı ve etkinliklerde hem Kurumumuz temsil edilmiş ve hem de 1.850’den fazla 
tanıtım faaliyetinde bulunulmuştur.

Üniversitemizin kuruluşunun 15. yılı vesilesi ile bir Kutlama ve Etkinlikler programı yapıla-
rak Nisan 2010’dan itibaren yılsonuna kadar çeşitli etkinlikler sürdürülmüş, her vesile ile 
Üniversitenin kuruluş amacı, misyonu Kırgızistan, Türkiye ve Türk Dünyası için önemi vur-
gulanmış 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 ön-
derleri ve yabancı konuklar ile medya temsilcilerinin katıldığı görkemli bir kapanış programı 
ile faaliyetler sonlandırılmış ve Üniversitemizin kurucu ülkelerin yanı sıra uluslararası plat-
formlarda da tanıtılmasında önemli bir katkı sağlanmıştır.

Üniversitemizin kuruluşunun 24. yılında pekçok bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanat-
sal faaliyetler düzenlenmişrir.

Bilimsel ve Akademik Faaliyetler
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Üniversitemizin web sitesi, içerik, görsel ve işlevsel tasarım açısından yeni bir yaklaşımla 
düzenlenip akademik ve idari birimlerin web alanları arasında bir format uyumu sağlana-
rak 4 dilde (Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça) hizmete sunulmuştur. Böylece üniversi-
temiz web sitesi sade, hızlı, işlevsel ve kolay kullanılabilir hale getirilmiştir. Tüm öğrenci, 
öğretim elemanı ve idari personelimize ad.soyad@manas.edu.kg uzantılı e-posta adresi 
verilerek kurum içinde hızlı ve kolay interaktif iletişim sağlanmıştır. Akademik ve idari bi-
rimler 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 (facebook, tweeter, youtube, linke-
din, http://universitetercihleri.com/manas) yayınlanmaktadır.

Web Tabanlı



ŞUBAT 2010 - HAZİRAN 2019

www.manas.edu.kg

27

Üniversitemizin toplum ve iş dünyası ile bütün-
leşmesi ve paydaşları nezdinde tanıtımının sağ-
lanması amacıyla hem kurum ve kuruluşlara zi-
yaretler gerçekleştirilmekte hem de paydaşların 
katılımıyla sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetler düzenlenmektedir. Bu bağlamda üni-
versitemiz öğrencilerinin aileleri ile ilişkilerimizin 
güçlendirilmesi amacıyla aile konseyleri oluştu-
rulmuştur. Bu yönde sürdürülebilir, sistemli bir 
çalışmaya esas teşkil edecek “Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Üniversite Danışma Kurulla-
rı Kuruluş, İşleyiş, Usul ve Esasları Yönergesi” ve 

“Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Aile Kon-
seyleri Kuruluş, İşleyiş, Usul ve Esasları Yönergesi” 
hazırlanmıştır. Kurulan aile konseyleri faaliyetle-
rini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Üniversite-
mizin 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.

Paydaşlarla İşbirliği

TANITIM
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Türkiye’ye yönelik tanıtım çalışmalarında 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 öğretim üyesi sayısı 
2010 ve 2017 yılları arasında %47.66, 2010 ve 2017 yılları arasında önlisans, lisans ve lisanüstü öğren-
ci sayısı ise %56.26 oranında artmıştır. Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibari ile Kırgızistan’dan 
1.377, Türkiye’den 60, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından 148 olmak üzere toplam 1.552 
öğrenci kabul edilmiştir.

Medya (Görsel ve İşitsel)
Üniversitemizin görsel ve işitsel medya üzerinden tanıtımı-
na özel önem verilmiştir. Bu bağlamda başta Üniversitemizin 
yayın organı MEDIAMANAS olmak üzere TRT, NTV, CNN Türk, 
KTRK, ELTR gibi ulusal ve uluslararası medya organlarında 
hedef kitle esaslı tanıtım yapılmıştır.
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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

- Üniversitemizin Üye Olduğu Birlikler
- Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği
- Üniversitemizin Almış Olduğu Ödüller

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 uluslara-
rası ilişkiler kurarak işbirlikleri geliştirmektedir. 

Bu amaçla, Şubat 2010 - Haziran 2018 döneminde Türkye’den 93 üniversite, 
kurum, kuruluş ve STK ile Türkiye dışından ise 96 yükseköğretim kurumu ile 
İşbirliği Protokolleri 
(http://iro.manas.edu.kg) imzalanarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimine, 
staj ve öğretim elemanlarının gelişimine, ortak bilimsel, sosyal ve kültürel fa-
aliyetler ile ortak projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalara etkin bir şekilde 
başlanmıştır.
Ayrıca Mevlana Değişim Programı kapsamında 73 üniversite ile işbirliği anlaş-
mamız devam etmektedir (http://mdp.manas.edu.kg/).
Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) olarak dönem başkanlığını al-
dığımız Nisan 2016 tarihinden itibaren; Türk Üniversiteler Birliğinin kurumsal-
laşması ve somut uygulamalarının hayat bulması için çalışmalar başlatılmıştır. 
Öncelikle birliğin beş dilde tüm faaliyet ve işbirliklerinin yer aldığı web sitesi 
hazırlanmıştır (www.turkunib.org). 
24 Kasım 2016 tarihinde TÜRKÜNİB öğrenci konseyinin ilk toplantısı KTMÜ ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 6-7 Nisan 2017 tarihinde TÜRKÜNİB üye üni-
versite üst yöneticileri ORHUN Değişim Programı yönetmeliği ve pilot uygula-
masını görüşüp değişim protokolünü imzalamak üzere Dönem Başkanı KTMÜ 
ev sahipliğinde Bişkek’te bir araya gelmiştir. 15-19 Mayıs 2017 tarihlerinde 
I.Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları KTMÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Spor Oyunlarına 11 üniversiteden 300’e yakın sporcu ve antrenör  katılmıştır.
KTMÜ tarafından “Türk Dünyası Turizm Rehberi”,  “25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ül-
kelerde Ortak İlişkiler ve İşbirlikleri” ve “Türk Dünyasında Ortak Vatandaşlık Eğitimi” gibi kitaplar hazırlanarak 
Türk Keneşi’ne teslim edildi. TÜRKÜNİB’in III. Genel Kurulu 19 Nisan 2018 tarihinde Üniversitemizin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilmiştir. KTMÜ, Nisan 2016’dan beri başarıyla sürdürdüğü dönem başkanlığını Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne devretmiştir.

KTMÜ tarafından kurulan ve Kurucu Dönem Başkanlığını üniversitemizin yaptığı Merkezi Asya Üniversiteler Birliği 
(MAÜB) Merkezi Asya’ya ilgi duyan ve 17 ülkeden 61 üniversitenin üye olduğu bir birliktir. MAÜB Birinci Genel Ku-
rulu, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI’nın Başkanlığında 16 Kasım 2017 tarihinde İran’ın Erdebil şehrinde 
Mohaghegh Erdebili Üniversitesi’nin evsahipliğinde yapıldı. Toplantıda Başkanlık tarafından hazırlanarak sunulan 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda “MAÜB Değişim Programı”nın başlatılması ve “MAÜB Öğrenci Konseyi”nin 
kurulması önerileri kabul edildi. Genel Kurul’da onaylanan MAÜB Yürütme Kurulu, 21 Şubat 2018 tarihinde Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin organizasyonuyla internet tabanlı (online) olarak Birinci Yürütme Kurulu’nu 
gerçekleştirildi.

22-24 Ocak 2019 tarihlerinde Ünivesitemiz evsahipliğinde “MAÜB Kırgızistan Satranç Turnuvası” düzenlendi. 30 
Ocak 2019’da Üniversitemizin organizasyonuyla internet tabanlı (online) olarak İkinci Yürütme Kurulu’nu gerçek-
leştirildi. Üye Üniversitelerin öğrencilerine yönelik “Merkezi Asya’yı Anlamak” adlı ortak online (çevrimiçi) kre-
disiz dersin açılması için örnek program hazırlandı ve pilot aşamanın başlatılması için Birlik üyesi üniversitelere 
duyuru yapıldı. 2018 yazında olduğu gibi “Temalı Yaz Okulları”nın düzenlenmesi için Birlik üyesi üniversitelere 
duyuru yapıldı. “MAÜB Değişim Programı”nın pilot programının başlatılması için gerekli hazırlıklar tamamlanarak 
duyuruya çıkıldı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirlikleri
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Ayrıca son dokuz yıllık dönem içerisinde  Üniversitemiz ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Seba-
hattin BALCI sosyal sorumluluk anlayışı ile gençlerin eğitimi için sağladığı destek, ve yardımları ile 
profesyonellik anlayışı, Kırgızistan genelinde yaptığı birçok hayırseverlik faaliyetleri ve uluslararası 
işbirliklerine sağladığı katkılardan dolayı pekçok onur belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Üniversitemiz, görsel ve yazılı basın ile ortak işbirliği içerisinde birçok uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği geliştirmiş veya işbirliklerine öncülük etmiştir. 

Üniversitemizin Üye Olduğu Birlikler

Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞBİRLİKLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA

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 or- 
tak ve/veya çift diploma ile mezun olmaları, yaygın kullanılan birden fazla dil bilmeleri, küresel 
ve çok kültürlü firmalarda istihdam edilebilirliği hedeflenmektedir. Bu bağlamda Üniversitemizde 
Kırgızistan’dan 5.039, Türkiye’den 479 ve diğer ülkelerden 474 olmak üzere toplam 12 ülkeden Li-
sans, Ön Lisans ve Lisansüstü düzeyinde 5.992 öğrenci öğrenim görmekte ve 7 ülkeden 511 öğretim 
elemanı görev yapmakta, ABD ve İngiltere ile başlatılan çift diploma programı çalışmaları sürdürül-
mektedir.

Uluslararasılaşma
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Üniversitemizin Almış Olduğu Ödüller
• Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 18. Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödül-

leri töreninde Üniversitemiz “Türk dünyasında ortak kültür ve bilim köprülerinin oluşmasını 
sağlayan misyonu” dolayısıyla ödüle layık görüldü.

• Dünya Türk Forumu ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafınca gerçekleş-
tirilen ‘III. Dünya Türk Formu’ kapsamında ‘Kızıl Elma Teknoloji Ödülü’ üniversitemize verildi.

• Avrupa Bilimsel ve Endüstriyel Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Avrupa Üniversi-
teleri Reyting Sıralamasında Nobel Ödülü ve Fields Madalyası (Matematik alanında) alan üni-
versitemiz “BBB” kategorisinde Kırgızistan’da ilk sırada yer almıştır.

• Kırgız Cumhuriyeti Toplumsal Kalkınma Bakanlığı onur belgesi verildi.
• K.C. Çalışma Göç ve Gençlik Bakanlığı onur belgesi verildi.
• Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI’ya I. Arabayev Kırgız 

Devlet Üniversitesi Fahri Profesörlük Unvanı Diploması verildi.
• Oxford Akademisyenler Birliği’nin Üyelik takdimi ve Socrates Ödülleri ödül töreninde Rektörü-

müz Prof. Dr. Sebahattin BALCI’ya Üyelik Sertifikası takdim edildi.
• Kırgızistan Cumhuriyeti Oş Bölgesinde yer alan Aravan Devlet İlçe İdaresi tarafından Üniversi-

temiz Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI’ya, Onur Belgesi verildi.
• K.C. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in emiriyle KTMÜ Rektörü Prof. Dr. 

Sebahattin Balcı’ya, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın özel saati armağan edildi.
• K.C. Başbakan Yardımcısı Gülmira Kudayberdiyeva Üniversitenin gelişimine katkıda bulunan 

akademik ve idari insan kaynağına (Prof. Dr. Sebahattin BALCI, Prof. Dr. Ali BAHADIR, Prof. Dr. 
Ali Osman SOLAK, Doç. Dr. mehmet BAŞBUĞ, Prof. Dr. Coşkan ILICALI, Günhan KAYHAN) Kırgız 
Cumhuriyeti teşekkür ve onur belgeleri verildi.

• K.C. Tarih ve Kültür Yılını Hazırlama ve Düzenleme Müdürlüğü tarafınca Kırgız Cumhuriyeti ‘Ta-
rih ve Kültür Yılı’ kapsamında ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 20. Kuruluş Yıldönü-
mü münasebetiyle Kırgız Cumhuriyeti’nin eğitim ve kültür alanlarının gelişmesine  sağladığı bü-
yük katkılardan dolayı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ‘Onur Belgesi’ ile ödüllendirildi.  

• K.C. Devlet Din İşleri Komisyonu’ndan Media Manas’a Teşekkür Belgesi…
• Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din İşleri Komisyonu, 20 yıllık tarihçesini anlatan filmin, sosyal spot-

ları ve tanıtım filmleriyle ilgi toplayan Media Manas tarafından hazırlanmasını tercih etti.
• K.C. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e sunulan başarılı tanıtım filmi için Kurum tarafın-

dan Media Manas’a 4 Kasım 2016’da Hyatt Regency Bishkek’te teşekkür belgesi verildi.
• Öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı tarafından onurlandırıldı.
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimize teşekkür belgesi takdim edildi.Kırgızistan’da 

Eylül 2016’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nın ikincisine katılımları dolayısıyla Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından  teşekkür belgesine lâyık bulu-
nan 36 öğrencimize belgeleri verildi.
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• Üniversitemiz, Kırgız Cumhuriyeti’nin “Tarih ve Kültür Yılı” kapsamında düzenlenen etkinliklere sağladığı 
katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.Başbakanlık Tarih ve Kültür Yılı Etkinlikleri Devlet Düzenleme Baş-
kanı Sultan Rayev, Üniversitede gerçekleştirilen törende, “Tarih ve Kültür Yılı” ilan edilen 2016’da Üniver-
sitenin, bu çerçevede düzenlenen etkinliklere büyük katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü bildirdi. 

• Rayev, ‘ülkedeki en iyi üniversite’ olarak nitelendirdiği KTMÜ’ye destekleri için teşekkür ederek, KTMÜ’nün 
entelektüel bir yatırım olduğunu ve verdiği binlerce mezunun Kırgızistan için altın değerinde bulunduğu-
nu belirtti.

• Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerimize Ödül
• Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerimizden Aynura Mamadaliyeva, Eyyup Kartal, Tanşoola Akıl kızı 

ve Akılay Aşırbayeva’nın oluşturduğu takım; Dünya Aşçılar Birliği (WACS) üyesi Kırgızistan Aşçılar Birliği’nin 
organize ettiği ve Bişkek’te 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde birincisi düzenlenen Avrasya “Kazan-Mangal” adlı 
yarışmada, et ve balık kategorisinde, bronz madalya aldı. 

• Yarışmaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan profesyonel aşçılar ile genç aşçı adayla-
rından oluşan toplam 50 kişi katıldı. 

• Birleşmiş Milletler’den Media Manas’a Teşekkür…
• Saygın uluslararası kuruluşlar tarafından Kırgızistan genelinde yapılan sosyal kampanyalarda medya or-

tağı olarak tercih edilen Media Manas, BM’nin cinsiyet eşitliği üzerine gerçekleştirdiği kampanyanın tüm 
ülkede ilgiyle karşılanan sosyal video spotunu hazırladığı için teşekkür belgesi aldı.

• Belgede Üniversiteye ve Üniversitenin yayın organı Media Manas Ekibi’nden Kemal Erişti, Timur Timayev 
ile Aida Moldaliyeva’ya sundukları katkı için teşekkür edildi.

• Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in 30 Ağustos 2017 tarihli kararı ile “Kırgız 
Cumhuriyeti’nin sosyal, ekonomik, entelektüel ve manevi potansiyelinin geliştirilmesine yaptığı üstün 
katkılardan dolayı” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne “Dostluk Nişanı“ verildi.

• Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) uluslararası “Thomson Reuters University Ranking” ölçüt-
lerine göre “Web of Science Awards 2017”de ‘‘En Verimli Organizasyon’’ seçilmiştir. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞBİRLİKLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA
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GENEL HİZMETLER

- İdari ve Teknik Hizmetler
• İnsan Merkezlilik
• Etkili ve Verimli Yönetişim
• Bilgilendirme, Yönlendirme ve 
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

Üniversitemizde “insan merkezli yaklaşım” kurumsal yönetim 
anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Üniversitemizin akade-
mik ve bilimsel kalitesinin yükseltilebilmesi için sağlanan idari 
ve teknik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebil-
mesi amacıyla çalışanlarımızın sürekli profesyonel gelişimleri, 
hizmetiçi eğitim, bilgilendirme, yönlendirme ve motivasyon 
çalışmalarıyla desteklenmektedir. Öğrenci ve personelimize hu-
zur ikliminde yaşama ve güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek 
amacıyla bir yandan teknoloji tabanlı güvenlik sistemleri kuru-
lurken diğer yandan kurum içi sivil savunma yapılanması oluş-
turulmaktadır.

7/24 esasına göre hizmet veren üniversitemiz “Sağlık Merke-
zi” hizmet binasında her geçen gün uzman sağlık personeli ve 
modern tıbbi cihazlarla güçlendirilerek öğrencilerimize, perso-
nelimize ve ailelerine koruyucu sağlık hizmetleri dâhil, etkin ve 
verimli sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık Merkezine başvuran 
öğrencilerimize verilen ücretsiz ilaç desteği ve %100‘e 50% in-
dirimli diş tedavisi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği ar-
tırılmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Merkezimiz, 8 uzman doktor 
ve 9 hemşire ile takviye edilmiş, röntgen, ultrasonografi, oksijen 
konsantratörü, nebulizatör, elektrokardiyografi cihazları başta 
olmak üzere diğer yan destek ünite cihazlarıyla da teçhiz edil-
miştir. Sağlık Merkezimizde öğrenci, personel ve personel ailesi 
olmak üzere yılda yaklaşık 9500 hastaya sağlık hizmeti verilmek-
tedir ve 6000 kişiyi sağlık taramasından  geçirilmektedir.

İdari ve Teknik Hizmetler

Mediko-Sosyal Hizmetler
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Öğrenci merkezlilik yaklaşımımızın bir gereği olarak Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğ-
rencilerimizin yaklaşık %25’ine ülke standartlarının üzerinde ve cüzi bir ücret karşılığında öğrenci 
evlerimizde barınma imkânı sağlanmaktadır. 2000 yılında hizmete başlayan B Blok’ta barınan 
öğrenci sayısı 582 iken, kampüs içerisinde yer alan 9 katlı binanın (C Blok) bazı dairelerinin satın 
alınarak yurt haline getirilmesiyle toplam öğrenci sayısı 816’ya ulaşmıştır. 2013 yılında 680 yatak 
kapasiteli (A Blok) yeni öğrenci evinin hizmete girmesiyle beraber B ve C Bloklarda çok kalabalık 
olan odalardaki öğrenci sayıları dengelenerek öğrencilerimize sağlanan barınma imkânı 1366’ya 
ulaşmıştır. 2017 yılı itibarıyla C Bloktaki bir odanın daha yatakhane haline getirilmesiyle toplam 
sayı 1370 olmuştur. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise odalarda yeni düzenlemeler yapılma-
sıyla yurtlardaki toplam öğrenci sayısı A Blok 680, B Blok 466, C Blok 240 olmak üzere 1386 
olmuştur.

Buna ilaveten iki kampüslü bir üniversite olmamız sebebi ile kampüslerimiz arasında düzenli 
ulaşım hizmeti sunulmaktadır. Her yıl, Üniversitemiz çalışanlarının gönüllü katkıları ile oluşturu-
lan Öğrenci Yardım Fonu aracılığıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 300 öğrencimize aylık ücretsiz yemek 
katkısı sağlanmaktadır. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı teşvik amacıyla “Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Burs Yönetmeliği” yenilenerek 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar 
yarıyılı itibari ile uygulanmaya başlanmıştır. Üniversitemiz öğrencilerine üniversite bütçesinden 
ilgili yönetmelik çerçevesinde Giriş Kontenjanı Bursu, Destek Bursu, Akademik Başarı Bursu ve 
Milli Sporcu Bursu adı altında burslar verilmektedir (http://www.manas. edu.kg/index.php/tr/
öğrenciler/yeni-öğrenciler/burslar). Bunun yanı sıra üniversite- nin değişik birimlerinde toplam 
97 öğrenci saat ücretli olarak istihdam edilmektedir.

GENEL HİZMETLER
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Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık ilkemizi gözönüne alarak, öğrenci ve öğretim elemanları-
mızın sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, moral ve motivasyonlarının güçlendirilmesi, 
aidiyet, sahibiyet ve mensubiyet duygularının geliştirilmesi, toplumla ve iş dünyası ile kaynaşma-
larının 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 kulüp-
lerimizin etkin katılımıyla akademik yıl boyunca bu bağlamda organize edilen faaliyetlerimizin 
gerçekleştirilmesine titizlik gösterilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

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, talep çerçevesinde çocuklara yönelik temel Türkçe 
kursları verilmekte, yardım ve destekler sürdürülmektedir.

Ayrıca Bişkek’te bulunan 58 No’lu liseye yardım amacıyla 2 pilot uygulama yapılarak 14 adet bil-
gisayarın bulunduğu bir bilgisayar sınıfı donatılıp tefriş edilerek 300 civarında öğrenciye seçmeli 
olarak haftada dört saat Temel Türkçe dersi verilmektedir. Bu ve benzeri çalışmalar yaygınlaş-
tırarak sürdürülecektir. Üniversite yönetimimizin öncülüğünde akademik ve idari personelimiz 
tarafından öğrenci konseyi ile birlikte yaşlılar evine ve kimsesiz çocuklar yurtlarına ziyaretler 
yapılarak yardım edilmektedir. Bu kapsamda, Oş şehrinde bir okul kütüphanesinin bakım onarı-
mı yapılarak “Manas Üniversitesi Kitaplığı” açılması Öğrenci Konseyimizin öncülüğünde sağlan-
mıştır.
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  Ekim 2013 yılında hizmete giren Araştırma Uygulama Merkezimizde, 2013 yılında (Ekim-
Aralık) 41, 2014 yılında 309, 2015 yılında 757, 2016 yılında 1784, 2017 yılında 997 ve 2018 yılında 
(Ocak – Aralık) 962, 2019 yılında (Ocak-Mayıs) 686 adet olmak üzere toplam 5536 hayvana sağlık 
hizmeti sunulmuştur. Araştırma Uygulama Merkezimiz ve gezici klinik hizmetleri kapsamında teş-
his ve tedavi edilen vakaların yaklaşık % 30’ı cerrahi müdahale, % 30’u dâhili müdahale ve % 40’u 
jinekolojik müdahalelerden oluşmaktadır. Müdahale edilen hayvanların % 90’a yakını sahipliyken, 
% 10’u çeşitli gönüllü hayvan sever derneklere ait sahipsiz sokak hayvanlarından oluşmaktadır. 
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümümüzün sorumluluğundaki bıldırcın yetiştirme ünitesinde 60 
adet bıldırcın mevcut olup; kuluçka, hayvan bakımı, rasyon hazırlama/besleme, kayıt/verim takibi, 
kesim/karkas incelemesi, yumurta üretimi konularında öğrencilere yönelik uygulama eğitimleri de-
vam etmektedir. Fakültemizin bölgedeki mesleki kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği protokoller 
çerçevesinde, Veteriner Hekimleri Odasının talebi üzerine 38  veteriner hekime gruplar halinde 
birer haftalık hizmet içi klinik hekimliği eğitimi verilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Baknalığına 
ait hizmet köpeklerinin eğitici ve bakıcılarına köpek eğitimi ve bakımı konusunda danışmanlık hiz-
meti sunulmuştur. Bu bağlamda acil müdahale ve sık karşılaşılan sağlık problemlerinin çözümüne 
yönelik hizmet içi eğitim  hizmeti verilmiştir. Ayrıca Kırgızistan Hayvancılık Enstitüsüne ve Bişkek 
civarında faaliyet gösteren özel sektöre ait değişik hayvancılık işletmelerine ziyaretler yapılmış, 
hayvan bakım-besleme ve sürü sağlığı konularında danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Bu çiftliklere 
ait sağlık taramalarında 220 büyük baş, 500 civarında da küçükbaş çiftlik hayvanının muayene ve 
tedavisi yapılarak bölgedeki hayvancılığın gelişimine katkı sağlanmıştır.
Veteriner Fakültesi bünyesinde oluşturulan Zooloji Müzesi (Tahnit Müzesi) 2019 yılı itibariyle ta-
mamlanarak hizmete alınmıştır.

GENEL HİZMETLER
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ nde hayat boyu öğrenme faaliyetleri üniversitenin “Sürekli Eğitim Mer-
kezi” tarafından yürütülmektedir. Üniversitenin sürekli eğitim merkezi; “insan yaşamı boyunca sürekli güncelle-
nen bilgi, beceri ve yeterliklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilmek vizyonu ile hareket etmektedir”. Bu amaç-
la üniversite bünyesinde ortak bir öğrenme alanı olarak hareket eden sürekli eğitim merkezi; dil eğitiminden, 
teknoloji eğitimine, sanat ve spor eğitimlerinden, kişisel ve mesleki becerileri artırmaya yönelik pek çok alanda 
eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.  Aynı zamanda merkez, kamu ve özel sektör işbirliğine açık, akademik ve 
kültürel bilgi birikimlerini tüm toplumla paylaşmaya hazır uzmanlara bu paylaşımlarını kolaylaştıracak bir köprü 
görevini de yürütmektedir. 
Aşağıda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Hayat Boyu öğrenme süreçlerine doğrudan katkı sağlayan 
alanlarda açılmış-mezun vermiş ve halen eğitim süreci devam eden kurslar yer almaktadır. 

• Dil Eğitimi (Türkçe, Kırgızca, Rusça, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince)
• Teknoloji Eğitimi (PHP ve Laravel ile Web Yazılımına Giriş, Dijital Film Kurgu ve Montaj, Temel Kameraman-

lık, Temel Fotoğrafçılık, Film Yapımı ve Yönetmenliği, Dijital Görüntü İşleme, Dijital Görsel Efekt)
• Spor ve Sanat Eğitimi (Gitar, Piyano, Ebru, Kırgız El Sanatları)
• Kişisel ve Mesleki Gelişim (Değerler Eğitimi, Aktif Öğrenme, Spikerlik ve Sunuculuk, Bahçıvanlık ve Peyzaj 

Elemanı Yetiştirme)

Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içinde Sürekli Eğitim Merkezinden yaklaşık400 kursiyer sertifika 
almıştır.
Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içinde 23 ayrı branşta eğitim kursları açarak yaklaşık 400 kursiyer 
başvurmuş olup, 286 kursiyer Sürekli Eğitim Merkezinden;  sertifika almıştır.
Merkez 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde 15 branşta eğitim kursları açarak yaklaşık 250 kursiyer başvurmuş 
olup, 126 kursiyer kurslarda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır. 
Bunun yanı sıra İlahiyat Fakültesi ile birlikte 02 Temmuz – 3 Ağustos 2018 tarihleri arasında halka açık olmak 
üzere ücretsiz 7 Yaştan 70 Yaşa kadar Kuran Kursu düzenlemiştir. Kuran kursuna toplam 70 kişi kayıt olmuş olup, 
bay ve bayan, kız ve erkek çocuğu olmak üzere 4 grubuna Kur’an-ı Kerim ve Tecvit, Dini Bilgiler verilmiştir. 
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Sürekli Eğitim Merkezine Merkez Güzel Sanatlar Fakültesi’nin eski binası 
KTMÜSEM’e tahsis edilmiştir. Toplam 593 m² alana sahip olan sözkonusu prefabrik yapı 6 ofis ve 8 derslikten 
müteşekkildir. 
Merkez 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içinde ise 12.11.2018-12.01.2019 tarihleri arasında 9 haftalık (40 saatlik) 
Kur’an kursu halka açık olmak üzere İlahiyat Fakültesi ile birlikte düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra dönem bo-
yunca SPSS Eğitimi, Speaking Rusça, Temel Seviye Rusça, TOEFL, Çin Dili, İngiliz Dili kursları düzenlenmiş olup, 
toplam 163 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 22 yıllık kurumsal tecrübesiyle Türkiye Türkçesi ve Kırgızcanın yabancıla-
ra internet ortamında öğretilmesine imkân sağlamak amacıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce 26 Ekim 2017 tarihinde başlatılan “Altın Köprü Uzaktan Türkiye Türkçesi ve 
Kırgızca Öğretimi Projesi’nin çalışmaları, A1 ve A2 seviyeleri 10 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin 
üç aylık deneme yayınlarından sonra B1 ve B2 düzeyleri de Aralık 2019’da tamamlanması öngörülmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafından “Bişkek ve Çüy bölgesi 8-10 yaş çocukların sportif yetenek tara-
ması” konulu proje tamamlanarak proje raporu ve ölçümler sonucunda tespit edilen üstün yetenekli çocukların 
listesi Kırgızistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı’ na teslim edilmiştir.

Kütüphane ve Öğrenme Merkezleri
Öğretme’nin kısıtlılığını aşıp, öğrenme’nin sınırsızlığına ulaşabilmek için öğrenmeyi öğrenmek esaslı yaklaşı-
mımızı desteklemek üzere klasik kütüphane anlayışını geliştirerek öğrenme kaynaklarının çeşitlendirildiği, 
e-Öğrenme imkânlarının sürekli artırıldığı ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterildiği öğ-
renme merkezlerinin oluşturulması başlatılmış olup, bu merkezler yeni dijiatal veri tabanları, elektronik kitap, 
dergi, süreli yayınlar ile desteklenmektedir (http://library.manas.edu.kg).
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Üniversitemizde 20 Nisan 2018 tarihinde 116 oturma kapasiteli, içerisinde 12 adet bilgisayar ve yakla-
şık 13.000 kitabın bulunduğu Prof. Dr. Aziz Sancar Kütüphanesi hizmete açılmıştır. Aynı anda S. Cigitov 
okuma salonu kapatılıp, Merkez Binadaki Hazırlık Sınıfı Okuma Salonunda S. Cigitov Kitaplığı açılmıştır. 
25 Haziran 2018 tarihinde ise C. Aytmatov Okuma Salonu Türk Dünyası Millet Kıraathanesine dönüştü-
rülerek tüm mensuplarımızın hizmetine sunulmuştur.
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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 ola-
rak 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 kapa-
site geliştirilmektedir.

Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile yapı-
lan işbirlikleri sayesinde hem üniversite iş dünyasıyla bütünleşmek-
te hem de toplumun öncelikli ihtiyaçlarına göre akademik faaliyet 
alanları belirlenmekte ve eğitim-öğretim programları güncellen-
mektedir.

Ayrıca iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda ortak projeler yapıl-
ması, 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 so-
nucu olarak öğrencilerimize staj ve mezunlarımıza istihdam alanları 
oluşturulmakta ve iş dünyası ile üniversite arasında bilgi ve tecrübe 
paylaşımı sağlanmaktadır.

Topluma Hizmet

İş Dünyası ile İşbirliği
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Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı gençlerin, Kırgızistan’da ve Türkiye’de istihdam edilebilmelerine imkan 
sağlayacak nitelikleri kazandırmak amacıyla Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi (KTMÜSEM) 
bünyesinde başlatılan Nitelikli İşgücü Geliştirme Projesi (NİGEP) aynı zamanda bir sosyal sorum-
luluk ve Türkçe öğretim projesi olarak faaliyetlerini südürmektedir (http://nigep.manas.edu.kg/).

2008 yılında başlanan arkeolojik kazı çalışmaları her yıl düzenli olarak sürdürülmektedir. Kazı çalış-
malarında elde edilen arkeolojik buluntular 2016 yılında açılan “KTMÜ Arkeoloji-Etnografya Labo-
ratuvarı Müzesi’nde sergilenmektedir.

Kırgızistan Cumhurbaşkalığı tarafından hazırlanan 2011-2017 Stratejik Planındaki 27 konu içerisin-
den Üniversitemizce belirlenen;

1. Mikrofinans altyapısının geliştirilmesi ve kredi faizlerinin düşürülmesi ile ilgili önerilerin gelişti-
rilmesi

2. Cari finansal (bütçe-vergi) analiz ve Kırgızistan’ın Birleşik Ekonomik Alan (BEA) bileşiminde bu-
lunmasına uygun olan bütçe parametrelerinin hazırlanması

3. Kırgızistan sağlık sisteminin ekonomik analizi
4. Kırgızistan’da yurttaşlık kimliği sorunlarının sosyolojik yönden araştırılması
5. Ülke içinde dini durum ve dış faktörlerin buna etkisi
6. Devlet eğitim kurumlarında din dersinin verilmesiyle ilgili öngörüşler.
7. Dini yüksek eğitim kurumlarındaki eğitim sistemi
8. 2020-2030 yıllarda dini durum analizi
9. Kırgızistan’da turizm sektörünün gelişimi ile ilgili startejinin hazırlanması konularında projeler 

hazırlanmıştır

TOPLUMA HİZMET VE İŞ DÜNYASI İLE İŞBİRLİĞİ
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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 Derneği kurulmuş, mezunlarla iletişim ve işbirli-
ğinin sağlıklı ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için web sitesi www.mezun.manas.edu.kg 
oluşturulmuş olup, mezunların sosyal medyadan da ilgili haberleri takip etme fırsatı sağlan-
mıştır. Bu amaca yönelik mezunlar ve işverenler arasında  ‘Manas Cup 2018’ Futbol turnuvası, 
mezunlarla 7. Geleneksel Kış Gezisi, ‘Yeşil Kampus’ konusu altında Ağaç Dikme etkinliği ve 
mezunlar ile öğrenciler arasında birlik, beraberliği pekiştirmek amacıyla ‘Mezundan Öğrenci-
ye’ projesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca üniversitenin tüm imkânlarından her zaman 
faydalanabilecekleri ‘Mezun Kimlik Kartı’nın verilmesi devam etmektedir.

Mezunlarla İlişkiler
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Mezunlarla kurulan işbirlikleri sayesinde hem üniversitenin toplum ve iş dünyasında tanı-
tımı hem de öğrencilerimizin staj ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda mezunlarla ilgili yapılan istatik çalışmalarında mezunlarımızın 5 kıtada ve 
39 farklı ülkede çalıştığı, %72,69’unun istihdam edildiği, %5,5’inin kendi işine sahip oldu-
ğu, %50,47’sinin ise kendi alanında çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca mezunlarımızın %64,1’i 
özel sektörde, %30,4’ü kamuda çalışırken, %5’i de kendi işini kurarak ticaret yapmaktadır.

İşbirlikleri

MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ
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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 il-
kemizin bir gereği olarak yerleşke içerisinde öğrencilerimiz, personelimiz 
ve aileleri ile topluma yönelik örnek yaşam alanlarının oluşturulması kap-
samında park, bahçe, sosyal tesisler, açık ve kapalı spor alanları oluştu-
rulmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz camiasına yönelik olarak 10+10 
dönümlük bir alanda çok fonksiyonlu iki yaşam alanı kurma çalışmaları 
2012 yılı içerisinde tamamlanmış olup 30 dönümlük bir yaşam alanı oluş-
turma çalışmaları ise 2014 yılı içerisinde bitirilmiştir.

Yine öğrencilerimizin pratik becerilerini artırmaya yönelik olarak meyve 
bahçeleri, uygulama tarlaları oluşturulmuş, ailelerimizin kullanımına yö-
nelik olarak da hobi bahçeleri teşkil edilmiştir. Buna ilaveten Fen ve Ziraat 
Fakülteleri ile Bioteknoloji ve Bioçeşitlilik Araştırma Merkezinin kullanı-
mına sunulmak üzere başlatılan Botanik Bahçesi ve Bitki Seraları kurulum 
çalışmaları 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Botanik bahçesinde başta 
Kırgızistan olmak üzere Orta Asya coğrafyasındaki endemik bitki ve ağaç-
ların birer örneklerinin yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Üniversitemizin Öğrenci Evinin arka tarafı ve Veteriner Fa-
kültesi ile Ziraat Fakültesi binaları arasında, içerisinde gölet, kantin-ka-
feterya, lokanta ve yürüyüş alanının bulunduğu Türk Dünyası Kardeşlik 
Ormanı planlanmaktadır. Bu tesislerin yapılabilmesi için çalışmaları sür-
dürülmektedir.

Yaşam Alanları

YAŞAM ALANLARI VE ÇEVRE GELİŞTİRME
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Öğrenci kulüpleri ve personelin katılımıyla kampüs içerisinde ve Bişkek şehrinde bulunan Atatürk 
Parkı’nda düzenli olarak çevre temizliği ile ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmekte ve kampüsü-
müzde geri dönüşümlü atıklar değerlendirilmektedir. Üniversitemiz  kampüsünün  gelişmesine 
paralel olarak çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda üniversi-
te kampüsümüzde geçmiş 15 yılda dikilen 2.600 muhtelif türden ağaç, çalı ve güle ilaveten 2010-
2017 döneminde, kampüs ortamına uygun muhtelif türden 44.762 ağaç, çalı, gül, sarmaşık ile 
çiçek benzeri peyzaj bitkisi dikimi yapılmıştır. 2019 yılı itibari ile kampüs alanındaki fidan, gül, çalı 
ve mevsimlik çiçek peyzaj bitkisi sayısı 46.885’e ulaşmıştır. Böylece her yıl ortalama 1.200-2.000 
civarında ağaç ve bitki dikimi yapılarak 2023 yılına kadar Manas Korusu’nun oluşturulması hedef-
lenmektedir.
Kampüsümüzün taşlı-kumlu-çakıllı bir yapıya sahip olması nedeniyle toprak yapısının dü-
zeltilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak toprak takviyesi yapılmakta, çeşitli 
toprak düzenleyiciler kullanılmaktadır. Kampüste yapılan bakım çalışmalarında açığa çıkan kuru 
ağaç gövdeleri, budama artıkları, çim artıkları gibi organik atıklar yeni hazırlanmış olan torf çu-
kurumuzda değerlendirilmeye başlanmıştır yaklaşık 50 m3 torf elde edilmiştir. Bu torflar, yeni 
ağaçlandırma alanlarında ve çiçek tarhlarında değerlendirilmeye başlanmıştır. Böylece ekolojik 
zincirin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Yazın sıcak aylarında havuzlarımızda 
bulundurulan sular nedeniyle kampüsteki kuş ve diğer hayvanların sayısının olumlu yönde 
etkilendiği gözlenmiştir.

Çevre Geliştirme

ÇEVRE VE YAŞAM ALANLARI

YAŞAM ALANLARI VE ÇEVRE GELİŞTİRME
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