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Otizimli çocuklarla
“El Ele”
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Oğlunun otizmli olduğunu öğrenen Anara Asanaliyeva,
hem kendi çocuğuna hem de diğer otizmli çocuklara
yardımcı olabilmek için El Ele Derneği’ni kurdu...

14

İyilik pandemi
tanımadı

Tüm dünyanın içinden geçtiği kötü günlere rağmen yüzümüzü güldüren güzelliklerden biri de insanların çevrelerine karşı göstermiş oldukları duyarlılık oldu...

Umuda
yolculuk

Alkol bağımlılığı nedeniyle ailesi dağılan Musa
İmanaliyev, kendi başına gelenlerin başkasının
başına gelmesini engellemek için bir vakıf kurdu...
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Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.
Dr. Alpaslan Ceylan atandı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin işleyiş
esaslarına dair anlaşmanın 6. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10 Ağustos 2020 tarihli
toplantısında alınan karar ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Alpaslan Ceylan atandı.

“Biz bize yeteriz Kırgızistan,
Türkiye’nin dostluğu ile”

07

Rektör yardımcılığı görevine
Prof.Dr. Mustafa Orçan atandı
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HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

Rektör Prof. Dr. Ceylan’ın
teşekkür mesajı
Rektör Prof. Dr. Ceylan, atanmasına ilişkin duygularını şu
sözlerle ifade etti: “Türkiye
Cumhuriyeti Yükseköğretim
Genel Kurulu’nun 10.08.2020
tarihli toplantısında alınan kararla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık
gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Kırgızistan
Cumhurbaşkanı
Sayın Soornbay Ceenbekov’a,
Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun
Beyefendi’ye ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür
eder, şükranlarımı arz ederim”.
“Ulupamir’den çıktık yola”
Rektör Prof. Dr. Ceylan, göreve başlamak üzere Kırgızistan’a gelmeden önce Kırgız
Türkleri’nin yaşadığı Van’ın
Erciş İlçesi’ne bağlı Ulupamir
Köyü’ne ziyarette bulundu.
“Kırgızistan’a olan derin sevgi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin işleyiş esaslarına
dair anlaşmanın 6. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10 Ağustos 2020 tarihli toplantısında alınan
karar ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.
Dr. Alpaslan Ceylan atandı.
ve muhabbetlerimizi Erciş-Ulupamir’den başlattık. Ulupamir’den çıktık yola.” diyen
Rektör Prof. Dr. Ceylan, köyde
Kırgız Türkü kardeşlerimizin
evlerine konuk oldu, aksakallar ve çocuklarla sohbet etti,
köy mezarlığına giderek şehitlerin ruhuna dualar okudu.
Üniversite olarak Ulupamir’e
her zaman destek olacaklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr.
Ceylan, “Dostluğumuzun çok
eskilere dayandığı Ulupamir
Kırgızları, bize Tanrı Dağları’nın Anadolu’daki emanetidir. Ulupamir Kırgızları ile sohbet etmek, aksakalların duasını almak ve ata yurda selam götürmek bizlerin önemli
görevleri arasındadır. Ulupamir Köyü’nde yaşayan Kırgız

kardeşlerimize bugüne kadar
yaptığımız gibi bundan sonra da desteklerimiz sürecektir. Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi olarak Ulupamir’e
sosyo-ekonomik ve kültürel
manada olan desteğimiz artarak devam edecektir.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ceylan, köyde kendisini içtenlikle karşılayan, evlerinde ve sofralarında konuk eden başta Muhtar
Eyüp Han Vatansever ve Kökbörü takımının kaptanı Yakup
Timur olmak üzere tüm Kırgız
kardeşlerine teşekkür etti.
“Burada görev yapmak
benim için şereftir”
Kırgızistan’a gelen Rektör
Prof. Dr. Ceylan, 18 Ağustos
2020 tarihinde rektörlük ma-

kamında yapılan törenle görevine başladı. Törende Rektör Prof. Dr. Ceylan’a Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek
Mokeyev tarafından üniversite rozeti takıldı ve çapan giydirildi. Rektör Prof. Dr. Ceylan,
törende yaptığı konuşmasında, yaklaşık 25 yıldır Orta Asya’daki Türk tarihi ile yakından
ilgilendiğini ve Kırgızistan’a
birçok kez geldiğini belirterek
“Bu kadar köklü tarihi olan ve
Türk devletlerinden biri olan
Kırgızistan’da bulunmak ve
burada görev yapmak benim
için şereftir. Bu şerefi layıkıyla
yerine getirmek için de gece
gündüz çalışacağız. Biz yeni
şeyler söylemek için buradayız. Allah yolumuzu ve işimizi açık etsin. Manas’ta bulun-

maktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Artık en önemli görevimiz gece
gündüz uyumadan Türk Birliği
için, Kırgızistan-Türkiye altın
köprüsü Manas’ı daha güçlü
hale getirmek için elimizden
gelen gayreti sarf edeceğiz.
Bilge Kağan çok güzel söylüyor, diyor ki, ‘Üstte mavi gök
delinmedikçe, altta yağız yer
yarılmadıkça, ilini, töreni kimse bozamaz.’ Allah töremizi
bozmasın, ilimizi daim etsin.”
dedi.
“Manas’ın fikirlerinden
faydalanmaya devam
edeceğiz”
Rektör Prof. Dr. Ceylan konuşmasını “Manas bizim için
önemli. Manas sadece Kırgızistan’ın bir destanı değil, elbette Orta Asya’daki bütün
Türk kardeşlerimiz ve Anadolu Türkleri için önemlidir, yol
göstericidir. Onun açtığı yoldan, fikirlerinden, önerilerinden hepimiz faydalanmaktayız ve faydalanmaya da devam
edeceğiz.” sözleriyle bitirdi.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı 2019 yılından itibaren yürüten T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin Altun, KTMÜ’nün hem Türkiye hem de Kırgızistan açısından kritik bir üniversite olduğunu ve bölgede her geçen gün bir çekim merkezine dönüştüğünü belirtti.
“Anadolu ile Orta Asya
arasında bir köprü”
Türk dünyası bilim camiasında
saygın bir yeri olan KTMÜ’nün
eğitimde bir dünya markası
olma yolunda büyük bir hızla ilerlediğini belirten Prof. Dr.
Altun: “KTMÜ hem Türkiye açısından hem de Kırgızistan açısından kritik bir üniversitedir.
1995’ten bu yana Türkiye yükseköğretim sistemimiz açısından oldukça kritik bir yer işgal
etmekte, aynı zamanda da Kırgızistan ve Bölge açısından çok
önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu anlamda Manas
Üniversitesi’nin uluslararasılaşmada büyük adımlar attığını
ve bölgede bir çekim merkezine dönüştüğünü görüyoruz.
Üniversitemiz akademik alan-

daki başarılarının yanı sıra Kırgızistan başta olmak üzere
Orta Asya’daki kardeş ülke ve
toplulukların gelişmesinde de
önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca
Üniversitemiz Anadolu ile Orta
Asya arasındaki gönül bağını
kuvvetlendiren bir köprü vazifesi görüyor. Bunu büyük bir
mutlulukla müşahede ediyoruz.” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin kurulmasına ilk
günden itibaren oldukça büyük bir önem atfettiğinin altını çizen Prof. Dr. Altun: “Sayın
Cumhurbaşkanımız da en başından beri Manas Üniversitesi’nin desteklenmesi hususunda birçok katkıda bulunmuştur. Göreve başladığı ilk an-

dan, 2002’den bu yana, ciddi
anlamda Manas Üniversitesi’ne destek vermiştir. Bu desteğini de günbegün arttırarak
devam ettirmektedir. Temennimiz ve umudumuz üniversitemizin her zaman olduğu
gibi önümüzdeki günlerde de
bu desteğe lâyık olacak şekilde
önemli adımlar atacak olmasıdır.” dedi.
“Üniversitemiz Kırgızistan
ve Türkiye için önemi
haiz bir yükseköğretim
kurumudur”
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
bir üniversite için üç ana meselenin esas olduğunu belirtti.
Bu meseleleri araştırma, eği-

tim-öğretim ve topluma hizmet olarak sıralayan Prof. Dr.
Altun: “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, eğitimde uluslararası bir marka, bilimde bir
cazibe merkezi, toplum ve iş
dünyası için gerçek bir değer ve uluslararasılaşmada örnek bir üniversite modelidir.
Üniversitemiz hem Kırgızistan
hem de Türkiye için önemi haiz
bir yükseköğretim kurumudur.
Orta Asya bölgesinin önde
gelen üniversitesi olan Manas
Üniversitemizin, yükseköğretim alanında her geçen gün
kat ettiği ilerleme bizim için iftihar vesilesidir. Manas Üniversitesi’nin sadece Kırgızistan’da
değil, Orta Asya genelinde de
gelmiş olduğu noktadan daha
da ileri hedeflere ulaşması için

her türlü çabayı gösterip katkıda bulunacağız. Bunu iyi bir
iş birliği ve dayanışma içerisinde yapacağız. Araştırma, eğitim-öğretim ve topluma hizmet hususlarında önümüzdeki
dönemde daha önemli adımlar
atılacağını düşünüyoruz.” dedi.
“Manas Üniversitesi’nin
her daim destekçisi
olacağız”
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile 2020 Kasım ayında bir araya gelen Prof. Dr. Altun, Üniversitede çeşitli alanlarda yürütülen çalışmalar ve
projeler ile ileriye dönük planlar hakkında bilgi aldı. Manas
Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri uzun yıllardır yakından takip
eden ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine atanmasıyla
beraber Üniversiteyi büyük bir
özveriyle her alanda destekleyen Prof. Dr. Altun, KTMÜ ile bir
gönül bağının bulunduğunu,
Üniversitenin dünyanın en iyi
üniversiteleri arasında yer alması için desteğini her zaman
sürdüreceğini dile getirdi.
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Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi’nde
(KTMÜ) “2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı
Online Açılış Töreni, I.
Birleşik Akademik Genel
Kurul Toplantısı ile
Büyük Türk Astronomi
Bilgini ve Devlet Adamı
Uluğ Bey’i Anma
Programı” düzenlendi.
KTMÜ’nün kuruluşunda
emeği geçenlere teşekkür
HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında üniversitenin medya merkezi MediaManas’tan 30 Eylül 2020’de
online yayınlanan ve mensuplar tarafından internetten izlenen programa Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan,
Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek
Kulmırzayev, Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Şen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Alpaslan Aşık katıldı.
Program Ermenilere karşı verdikleri vatanı savunma
mücadelelerinde şehit olan
Azerbaycanlı askerler, Kars’ta
görev yaptığı birlikte şehit
olan Ulupamirli Kırgız Türkü Teğmen İbrahim Ulu, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda
şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli ve bütün
şehitler için saygı duruşu ve
milli marşların okunmasıyla
başladı.

Rektör Prof. Dr. Ceylan, 20202021 eğitim-öğretim dönemi açış konuşmasında, “Konuşmama, 30 Eylül 1995, yani
KTMÜ’nün kuruluş tarihinden
bugüne kadar geçen süreçte üniversitemize emek veren değerli bilim insanlarından inşaat sürecinde çalışan
işçilere kadar emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. KTMÜ’nün bulunduğu coğrafyada ve dünya genelinde bilime sunduğu katkı takdire şayandır. ‘Su toprağa, bilim ise
insanlığa’ diye bir Kırgız atasözü vardır. İki kardeş devletin bu coğrafyada bilime en
büyük katkısı hiç şüphesiz
KTMÜ’dür. Yine bu coğrafyanın yetiştirmiş olduğu büyük
düşünür, yazar Cengiz Aytmatov, ‘Bir insan için en zor
şey, her gün insan kalabilmektir.’ demiştir. İnsan kalabilmek, bilime hizmet etmek,
gençliğin ve bilim insanlarının
önünü açmak en önemli gayemiz olacaktır. Bu gayemiz
ile 2020-2021 eğitim-öğretim
yılının bütün dünyaya, bilim
dünyasına, insanlığa, gençliğe ve KTMÜ camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

KTMÜ’nün kuruluş tarihinden
bugüne kadar geçen süreçte
üniversitemize emek veren
değerli bilim insanlarından inşaat
sürecinde çalışan işçilere kadar
emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunarak başlamak istiyorum.
KTMÜ’nün bulunduğu coğrafyada
ve dünya genelinde bilime sunduğu
katkı takdire şayandır.

04
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Kırgızistan’a, bölgeye ve
bilime daha fazla katkı
sunan bir üniversite
Rektör Prof. Dr. Ceylan, değerlendirme konuşmasında, Uluğ
Bey ile ilgili olarak, Uluğ Bey’in
eserinin kendisinden 500 yıl
sonrasında, bugün bile dünya
genelinde değerli bir bilimsel
eser olarak derslerde okutulduğunu söyledi. Uluğ Bey’den
başlayarak, 20 Nisan 2018’de
KTMÜ’yü ziyaret eden Nobel
Ödülü sahibi bilim insanı Prof.
Dr. Aziz Sancar’ı ve Türk dünyasının insanlığın gelişmesine
katkı sunan diğer tüm bilim insanlarını, düşünürlerini, yazarlarını saygıyla andığını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Ceylan,
üniversitenin gelişimine ilişkin planlara da değinerek, KTMÜ’nün enstitü, araştırma ve
uygulama merkezlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılacağını, fakültelerde yeni bölümler
açılacağını ve bazı yüksekokulların fakülteye dönüştürüleceğini, tarım ve hayvancılık gibi
Kırgızistan için çok önem arz
eden alanlara yönelik araştırmaların ve uygulamaların geliştirileceğini, üniversitede nitelikli öğrenci sayısının daha fazla olması ve daha öğrenci merkezli bir öğretimin sağlanması
için çalışılacağını vurguladı. Bu
çalışmalara örnek olarak, Kırgızistan medyasında ve özellikle
sosyal medyada büyük yankı
uyandıran, KTMÜ’nün öğrencilerine uzaktan eğitim sürecinde 60 GB ücretsiz internet
hizmeti sunduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ceylan, üniversitenin sağlık merkezinin de
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çok yakında geliştirilerek Kırgızistan’da sağlık alanında akredite olmuş bir hale getirileceğini müjdeledi.
Pandemiyle değişen sisteme
KTMÜ’nün uyumu
Rektör Vekili Prof.Dr. Kulmırzayev de açılış konuşmasında,
“Geçtiğimiz yıl kolay bir yıl olmadı. Pandemiyle beraber hayatlarımızda da çok değişiklik
oldu. Sadece üniversitemizde
değil bütün Kırgızistan’da, dünyadaki eğitim-öğretim sistemlerinde ve insanların hayatlarında
büyük değişimler yaşandı. Bize
düşen, her tür engele rağmen,
sorumluluklarımızı en iyi şekilde
yerine getirmekti. Bunu başararak eğitim-öğretim yılını tamamladık. Bunun dışında, MediaManas’ın bütün ülke televizyonlarında yayınlanan uzaktan eğitim
çekimleri gibi önemli işlerimizle
Kırgızistan halkına da elimizden
gelen yardımı yaptık. Bu yılın da
pandemiyle mücadele çabalarıyla geçeceğini düşünüyoruz.
Bu yılı da önceki yılın tecrübesiyle başarıyla sonlandıracağız.”
dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Kulmırzayev, değerlendirme konuşmasında ise geçen akademik yılda üniversitede gerçekleştirilen
etkinlikler, toplantılar, bilimsel çalışmalar, projeler ile ilgili verdiği
bilgilerin yanı sıra pandemi sürecinin nasıl yönetildiğini de ayrıntılarıyla anlattı.
Programda Veteriner Fakültesi Dekan Vekili, Uzaktan Eğitim
Koordinasyon Komisyonu, Dijital Teknolojileri Araştırma ve
Uygulama Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. İsmail Şen ise üniversi-

tenin uzaktan eğitim uygulamaları ve dijitalleşme çalışmaları ile
ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Şen,
“KTMÜ çok kısa sürede online
eğitim sistemine geçerek pandemi sürecini başarılı bir şekilde
yürütmüştür. Teknolojik çalışmaları tamamladıktan sonra uzak-

tan eğitim için gerekli olan materyallerle üniversitemizi bu eğitim-öğretim dönemine de hazır
hâle getirdik.” diye konuştu.
Program kapsamında Edebiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Alpaslan Aşık, “Büyük Türk

Astronomi Bilgini ve Devlet Adamı Uluğ Bey’in Hayatı” konulu
bir sunum gerçekleştirdi.
Program akademik unvanları yükseltilen akademisyenlerin
isimlerinin ve yeni unvanlarının
okunmasıyla sona erdi.

Pandemiyle beraber
hayatlarımızda da çok
değişiklik oldu. Sadece
üniversitemizde değil
bütün Kırgızistan’da,
dünyadaki eğitimöğretim sistemlerinde ve
insanların hayatlarında
büyük değişimler
yaşandı. Bize düşen,
her tür engele rağmen,
sorumluluklarımızı en iyi
şekilde yerine getirmekti.
Bunu başararak
eğitim-öğretim yılını
tamamladık.

GAZETE MANAS / EKİM’20 / 79.SAYI

KAMPÜS

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektör Yardımcılığı
görevine Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Orçan atandı. 21 Eylül tarihi itibariyle göreve başlayan Prof.
Dr. Orçan’a KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından üniversitenin rozeti takıldı.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

06

Yeni görevine başlayan Prof.
Dr. Orçan üniversiteye ilişkin
düşüncelerini şu sözlerle ifade
etti: “Bu yıl itibariyle 25 yaşına
giren Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi iki kardeş ülkenin
samimi ilişkilerinden, tecrübe
paylaşımlarından doğmuştur.
Kuruluşundan bu yana üniversitemizin en büyük gayesi başta Türkiye ve Kırgızistan olmak
üzere diğer bölge ülkelerinden
gelen gençlere kaliteli bir eğitim vermektir. Bunun için üniversitemiz akademisyenlerini
de eğitim, araştırma ve proje
geliştirme konusunda her zaman teşvik etmektir. Genç bir
üniversite olmanın vermiş olduğu enerjiyle bölgede öncü
üniversite olma yolundaki gayretimiz bundan sonra da devam edecektir.” Prof. Dr. Orçan,
konuşmasında Mevlana Celaleddin Rumi’nin, “İnsanlarla
bir oldun mu bir madensin, bir
ulu deniz. Kendinde kaldın mı
bir damlasın, bir dane” sözünü hatırlatarak Türkiye’nin eğitim alanındaki bilgi ve tecrübelerinin Kırgızistan’a aktarılması
noktasında KTMÜ’nün önemli

bir rolü bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Orçan, yeni eğitim-öğretim döneminde Rektörümüz ve Rektör Vekilimizin
idaresinde akademik ve idari
çalışanların gayretleriyle bölge
ve dünya üniversiteleri ile işbirliği yaparak bölgesel ve küresel
çapta akademik programların
ve yeni projelerin yapılması için
çaba sarf edeceklerini söyledi.
Salgın döneminde eğitim ve
öğretimde yaşanan zorluklar ile bu zorlukların üniversite tarafından nasıl aşıldığına da
değinen Prof. Dr. Orçan; “Tecrübeli hocalarımızla ve sevgili
öğrencilerimizle birlikte bu dönemi sağlıklı ve verimli bir şekilde tamamlayıp bu sürecin en
kısa sürede bitmesini, öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapmayı diliyor, yeni eğitim-öğretim döneminin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum.” dedi.
Prof. Dr. Orçan, 2019 yılından
bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekilliği görevini
yürütmekteydi.

Rektör Prof. Dr. Ceylan’dan
Tanışma Toplantıları
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr.
Ceylan, göreve başlamasını takiben üniversite birimleri ve üniversite
dışı kurumlarla tanışma
toplantılarına katıldı.
Rektör Prof. Dr. Ceylan, bu kapsamda ilk olarak üniversite personeliyle bir araya geldi. Üniversite
bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen buluşmada akademik ve idari personel
Rektör Prof. Dr. Ceylan’a kendilerini tanıttı ve görevinin hayırlara
vesile olması dileğinde bulundu.
Düzenlenen toplu tanışmanın ardından üniversite personeli Rektör Prof. Dr. Ceylan’ı makamında
da ziyaret etti. İletişim Fakültesi
ve Edebiyat Fakültesi Dekanları,
Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları Rektör Prof. Dr. Ceylan’ın
yeni görevini tebrik etti. Ayrıca,
üniversite genelindeki tüm fakültelerde online derslere de katılan
Rektör Prof. Dr. Ceylan hem öğretim elemanları hem de öğrencilerle tanıştı.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan
Ceylan, 1 Ekim 2020’de, Sosyal
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Tesislerde, öğrenciler ile çalışanların beslenme ihtiyacını karşılanmak üzere faaliyet gösteren yemekhane mutfağını gezdi.
Mutfakta hijyenin sağlanması için
her türlü temizlik önleminin alınmış olmasından memnuniyet
duyduğunu ifade eden Rektör
Prof. Dr. Ceylan, çalışanları tebrik
ederek, mensupların sağlığının
korunması için pandemi sürecinde en önem verdikleri konunun
hijyen kurallarına dikkat edilmesi
olduğunu vurguladı.
Personelden ihtiyaçlarla ilgili de
bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ceylan;
sosyal tesislerin koşullarının kısa
zamanda daha da iyileştirileceğini, tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan
Ceylan Büyükelçi Fırat’a
tanışma ziyaretinde bulundu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan
Ceylan, 19 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bişkek
Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat’a
tanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, üniversitede hayata geçirilebilecek projeler ele alındı; iş birliği
ve eşgüdüm içerisinde önemli
çalışmalara imza atılabileceği hususunda hemfikir kalındı.
Büyükelçi Fırat, 14 Eylül 2020’de
Rektör Prof. Dr. Ceylan’a iade-i ziyarette bulunarak, rektörümüzün
yeni görevini bir kez de makamında tebrik etti.

Rektör Prof. Dr.
Alpaslan Ceylan’ın
öğrenci ziyareti
Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan pandemi
dolayısıyla üniversiteye gelemeyen öğrencileri
evinde ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ceylan ilk
olarak İletişim Fakültesi Radyo Televizyon
ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şayır
Bekitbayeva’yı evinde ziyaret etti.
Bekitbayeva “Bu ziyaretinizle beni ve ailemi onurlandırdınız.
Size minnettarım. Yaşadığım mutluluğu kelimelerle anlatamıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum” sözleriyle Rektör Prof.
Dr. Ceylan’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bekitbayeva ve ailesi tarafından misafirperver bir şekilde ağırlandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ceylan “Öğrencilerimiz Manas Üniversiresi için hep kıymetli oldu, yeni dönemde daha da
kıymetli olacaklar. Her vesile ile öğrencilerimizle birlikte olacağız” sözleriyle öğrenci ziyaretlerinin devam edeceğini bildirdi.
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Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkeye yardım elini uzatan Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Kırgızistan’a da ilk günden itibaren destek sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat önderliğinde iki ülke hükümetleri arasında yapılan görüşmeler sonucu belirlenen ihtiyaçlar
doğrultusunda Türkiye’den Kırgızistan’a tıbbi ve insani yardımlarda bulunuldu. Ayrıca “Biz bize yeteriz Kırgızistan, Türkiye’nin dostluğu ile” adlı yardım kampanyası düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat Türkiye’den gelen sağlık yardımlarını teslim ederken

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye’den Kırgızistan’a
ilk olarak sağlık alanında teknik ekipman ve malzeme desteği sağlandı. Bu çerçevede,
Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen 20 adet ventilatör cihazı, 50 bin adet N95
maske, 100 bin adet cerrahi
maske, 35 bin adet tulum, 2
bin adet siperlik, 20 bin adet
SARS-CoV-2 (2019-nCov) RTqPCR tespit kiti, 20 bin adet viral nükleik asit izolasyon kiti, 10
bin kutu hidroksiklorokin tablet, 50 adet el tipi oksijen konsantratörü Kırgız Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Daha sonra da Covid-19 salgınıyla mücadele bağlamında hizmete
sunulması için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurmuş olduğu Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi’nin Kırgız makamlarına
geçici devir işlemleri ivedilikle yapılarak hastane hizmete
açıldı. Hastanede çalışan sağlık personelinin tulum ve mas-

ke ihtiyacı TİKA tarafından karşılandı. 51 yataklı, 22 acil bakım yataklı Türkiye-Kırgızistan
Dostluk Hastanesi, ülkenin en
modern hastanesi olup Covid-19 ile mücadelede merkezi bir görev üstlendi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 250 yatak kapasiteli yurdunu Kırgız makamlarına tahsis ederek, karantina
sürecinde sağlık sistemine destek de bulundu.
Yardımlar ve destek
aralıksız sürdü
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği, Türkiye’de başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiye’m”
adlı yardım kampanyasını Kırgızistan’a uyarlayarak “Biz bize
yeteriz Kırgızistan, Türkiye’nin
dostluğu ile” adlı yardım kampanyası başlattı. “Biz bize yeteriz Kırgızistan, Türkiye’nin dostluğu ile” kampanyası için Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Bü-

yükelçiliği, Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi, TİKA ve
Türk İş Adamları Derneği bir
araya gelerek bir fon oluşturdu. Burada toplanan yardımlarla oksijen konsantratörü ve
ambulans başta olmak üzere birçok sağlık ekipmanı satın alınarak ihtiyacı olan hastanelere teslim edildi. Kampanya
kapsamında karantina boyunca beş yüz sağlık çalışanı, beş
yüz güvenlik personeli olmak
üzere toplam bin kişiye günlük
olarak yemek dağıtıldı. Belediyeler ve Kırgız Kızılay’ı ile koordineli olarak çalışılan kampanyada ihtiyaç sahibi beş yüz kişiye maddi destekte bulunulurken, Kırgız halkına da 4 bin 500
yardım kolisi dağıtıldı.
Büyükelçi Fırat: “Tek
amacımız Kırgız
kardeşlerimize yardımcı
olmak”
Yapılan yardımlar konusunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek

Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat
“Gerek oluşturduğumuz fonla
gerek hayırsever şirketlerimiz
ve vatandaşlarımız aracılığıyla
Kırgız kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Kırgız Kızılay’ı ile iş birliği içerisinde Kırgız Cumhuriyeti’nin her köşesine yardım
götürmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Bişkek
Büyükelçiliği sosyal medyadaki
hesaplarından Covid-19 salgını
nedeniyle gıda ve barınak yardımına ihtiyaç duyabilecek vatandaşların büyükelçiliğe başvurabileceğini de duyurdu.
Düzenlenen tahliye
uçuşlarıyla mağduriyetler
giderildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 koronavirüs salgınının hemen ardından Kırgızistan
da diğer ülkeler gibi sınırlarını
kapatarak diğer ülkelerden giriş-çıkışları engelledi. Bu süreç

yaklaşık 5 ay sürdü. Ancak sınırların aniden kapanmasıyla
geçici olarak Kırgızistan’da bulunan ya da Türkiye’ye dönmek
isteyen Türk vatandaşların ülkeye tahliyesi gündeme geldi.
Bu süreçte Türk vatandaşlarının
Türkiye’ye götürülmesi amacıyla tahliye uçuşları gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.)
Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’nin girişimleri sonucunda düzenlenen bu uçuşlarla yüzlerce Türk
vatandaşı vatanlarına döndü.
Büyükelçiliği’nin sosyal medya
hesabından yapılan açıklamalara göre yaklaşık üç yüz yolcunun bulunduğu ilk tahliye uçuşu 21 Nisan 2020’de yapıldı. İlk
uçuşun ardından 16 Mayıs, 30
Haziran, 2-4-23-27 ve 29 Temmuz 2020 tarihlerinde diğer
tahliye uçuşları gerçekleştirildi.
HABER: GÜLDANA NURMUHAMMAD KIZI
FOTO: HTTP://BISKEK.BE.MFA.GOV.TR
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Kırgızistan’da Cumhuriyet Bayramı;
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek
Büyükelçiliği ve Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi’nin iş birliğiyle
çevrimiçi (online) yayınlanan “29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Özel Programı”
ile kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yıl dönümünü kutlamak için hazırlanan program T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı okulların öğrencileri ve öğretmenleri, Büyükelçilik mensuplarının
çocukları ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü, öğretim
elemanları ve mensuplarının çocuklarının okudukları ve Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının Türk Müziği
sazlarıyla altyapısını hazırladıkları, Mediamanas tarafından çekilen
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Marşın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlandı.
Programda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
tarafından hazırlanan Cumhuriyet konulu belgeseli, Mediamanas’ın
T.C. Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkısıyla
hazırladığı Cumhuriyet Müzesi Sanal Turu izledi.
Program Kırgız Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet temalı bir şiiri ve Atatürk’ün vecizelerini okumalarıyla devam etti.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas’ın Kızları Dans Grubu’nun Mediamanas tarafından çekilen “Türk Halk Dansları” gösteriminin ardından, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından
hazırlanıp Mediamanas tarafından çekilen Cumhuriyet Konseri ile
program sona erdi. Konserin özel kapanış bölümünde “Karabağ”
adlı eser yer aldı.
Program 29 Ekim 2020’de Mediamanas’ın sosyal medya kanallarında, kablo platformlar üzerinden yayında olan Manas Televizyonu’nda ve ülke genelinde yayın yapan Manas Radyosu’nda eş zamanlı yayınlandı.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Covid-19 salgını nedeniyle
uzaktan eğitim yöntemiyle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz
yarıyılında öğrencilerine aylık 60 GB internet paketi hediye etti.
Covid-19 salgını birçok alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim alanında da zorunlu birtakım değişiklikleri beraberinde getirdi. Fiziksel teması en aza indirmek amacıyla geleneksel yüz yüze eğitim yöntemlerinden internet
tabanlı uzaktan eğitim yöntemlerine geçildi. Gerek teorik gerekse de uygulamalı derslerin tamamının uzaktan
eğitim yöntemleriyle verildiği bu süreçte öğrencileri en
çok zorlayan sürekli biten internet kotaları oldu. Öğrenciler, uzaktan eğitimlerine devam edebilmek için bütçelerinin büyük bölümünü internet paketlerine ayırmak
zorunda kaldı. Bu durum hem öğrenciler hem de aileleri
için önemli bir gider kalemine dönüştü.
Her alanda öğrencilerini destekleyen KTMÜ, bu sorun
karşısında da kayıtsız kalmadı. Öğrencilerinin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve aile bütçelerine yük
olmadan bu süreci atlatabilmeleri için uzaktan eğitim
süresince onlara her ay 60 GB internet desteği sağladı.
60 GB’lik internet paketleri başta Kırgızistan olmak üzere, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi

birçok ülkede yaşayan KTMÜ öğrencilerinin hesaplarına
Eylül ayından itibaren tanımlandı.
KTMÜ tarafından sağlanan internet desteğiyle ailesinin
ekonomik anlamda büyük bir yükten kurtulduğunu belirten İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayzat Dobulova “Kırgızistan’da KTMÜ dışında hiçbir
üniversite öğrencilerine böyle bir destek sağlamıyor. Bu
destekle ekonomik anlamda güçlük çeken birçok öğrencinin sorununa çözüm getirilmiş oldu. Bu nedenle
üniversiteme çok teşekkür ediyor ve onunla gurur duyuyorum.” dedi. Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Dayanç Nazarov ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Ben
Türkmen’im ve Türkmenistan’dan gelip Manas Üniversitesi’nde eğitim alıyorum. Bu üniversiteyi kazandığım ve
burada okuduğum için gurur duyuyorum. Üniversitemizin öğrencilerine sağladığı imkanlar zaten çok genişti.
İnternet desteğiyle birlikte bir ihtiyacımız daha üniversitemiz tarafından karşılanmış oldu. Üniversiteme ve değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum.”
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Uzaktan Eğitim Koordinasyon
Komisyonu kuruldu
Prof. Dr. Şen, covid-19 salgınının
önlenmesi ve alınacak tedbirlere ilişkin Kırgızistan Eğitim ve Bilim
Bakanlığı kararlarına uygun olarak
KTMÜ’de ilk olarak 16 Mart – 8 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitime
ara verildiğini ifade etti. Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 23
Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle KTMÜ de bahar döneminin uzaktan eğitim yöntemleriyle gerçekleştiğini belirten Prof.
Dr. Şen “Bakanlığın aldığı uzaktan
eğitim kararıyla üniversitemizin 25
yıllık örgün eğitim tecrübesinden
vazgeçerek, daha önce uygulanmayan bir eğitim modeline geçilmiş oldu. Uzaktan eğitim faaliyetlerini koordine etmek üzere benim başkanlığında 8 kişiden oluşan
Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonu (UEKK) kuruldu.” dedi.
Uzaktan Eğitim Komisyonu’nun
KTMÜ’nün eğitim sürecine ilişkin
ilk toplantısında önemli kararların alındığını belirten Prof.Dr. Şen;
“Öncelikle ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitiminin uzaktan hangi teknolojik metotlarla yapılabileceği, teorik ve pratik derslerin süresi ve nasıl yapılabileceği (senkron/
asenkron), sınavlar (ara, final, devlet ve tez savunma) ve benzeri konulardaki politikalarımız belirlendi.
Bu konularda Komisyon tarafından
alınan kararlar Üniversite senatosundan da geçerek yürürlüğe girdi.”
KTMÜ tarafından derslerin Google
Classroom ve Google Meet programları üzerinden interaktif-online
(çevrimiçi) olarak yapılmasına karar
verildiğini söyleyen Prof. Dr. Şen,
“Alınan kararların öğretim elemanlarına ve öğrencilere ulaşılabilmesi amacıyla çeşitli whatsapp hatları oluşturarak hızlı iletişim kuruldu. Öğrencilerimiz için eğitim/ders
materyalleri sisteme yüklenerek
öğrencilerin erişimi sağlandı. Sonuç olarak üniversitemiz uzaktan
eğitim yoluyla bahar dönemini başarılı bir şekilde tamamladı.” dedi.
Öğrencilerin derslere katılımı
% 85 ‘in üzerinde
Uzaktan eğitim süresi boyunca dil
hazırlık, ön lisans, lisans ve yüksek
lisans olmak üzere toplam 670 öğ-
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KTMÜ’nün
Uzaktan Eğitim
Başarısı
17 Kasım 2019’da ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan şehrinde görülen
yeni tip korona virüsü (Covid-19) kısa süre içinde tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Mart 2020 itibarıyla dünya genelinde eğitim süreci uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülmeye başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ)’nde de 16 Mart itibariyle örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.

HABER: GÜLDANA NURMUHAMMAD KIZI
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KTMÜ’nün covid-19 salgını süresince yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin KTMÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili ve Uzaktan Eğitim
Koordinasyon Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. İsmail Şen değerlendirmelerde bulundu. Üniversite üst yönetimi olarak Kırgızistan’da yapılan
çalışmalarla eşgüdümlü bir şekilde hareket edildiğini hem öğrencilerin hem de personelin bu hastalıktan etkilenmemesi için birçok
tedbir alındığını söyleyen Prof. Dr.
Şen, “Üniversite üst yönetimi tarafından şahsıma Kampüs Koordinasyon Başkanlığı görevi verildi.
Aldığım görev ve sorumluluk gereği kampüs girişlerini kontrol altına
aldık. KTMÜ’de Covid-19 salgını ile
mücadele etmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti devletlerimizin aldığı kararlara titizlikle
uyulduğunu özellikle belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

KAMPÜS

retim elemanı tarafından 2 bin 726
dersin yürütüldüğünü aktaran Prof.
Dr. Şen, “Tüm birimlerdeki öğrencilerimizin derslere katılım oranı yaklaşık %85 ve üzeri gerçekleşti. Bu
oran (birimler arası devamsızlık farkından dolayı) yüz yüze eğitim ile
kıyasla aynı veya bir miktar daha
yüksektir.” şeklinde konuştu.
KTMÜ kendi arayüzünü
geliştirdi
Covid-19 salgınında tüm dünyada
2.dalga etkisinin yaşanması nedeniyle birçok ülke ve eğitim kurumunda olduğu gibi KTMÜ’de de
2020-2021 akademik yılı güz dönemi uzaktan eğitim yöntemiyle
başladı. Prof. Dr. Şen, KTMÜ bilgi
işlem merkezindeki personeller ile
UEKK’de bulunan üyeler tarafından
hazırlanan yeni web arayüzü (moodle/meet teknolojisi) ile yeni akademik dönemde çevrimiçi derslerin yapıldığını söyledi.
Prof. Dr. Şen, öğrenciler tarafından
geçtiğimiz bahar döneminde kar-

Yüz yüze eğitim için aşının
bulunması şart
Yüz yüze eğitime geçişle ilgili olarak kesin bir tarih öngörüsünde
bulunmayan Prof. Dr. Şen; “Covid-19 salgını ile ilgili olarak her
gün görsel ve yazılı basını takip
ediyoruz. Şu dönemde salgınla
ilgili ikinci bir dalgadan bahsedilmektedir. Birçok ülkede hastalıkla ilgili pozitif vaka sayılarında görülen artışla birlikte entübe hasta
sayında ve maalesef ölümlerde
de artış görülmektedir. Bu nedenle ülkeler karantina ile ilgili kuralları tekrar uygulamak zorunda kalmaktadır. Salgının ne zaman azalabileceği veya bitebileceği konusunda bir şeyler söylemek oldukça
zor. Ama sevindirici haber, aşı çalışmalarında her geçen gün sona
biraz daha yaklaşıldığıdır. Şahsi öngörüm aşı uygulamalarının
başlamasını takiben yüz yüze eğitimin de başlayabileceği yönündedir. Umarım 2020-2021 bahar
döneminde örgün eğitime geçerek öğrencilerimizle bir araya gelebiliriz. Ancak özellikle belirtmek
gerekir ki bu sadece kurumsal düzeyde alınabilecek bir karar değildir.” dedi.
“Sürece destek olan herkese
çok teşekkür ediyorum”
Akademik, idari ve teknik personeller ve öğrencilerle birlikte çok
zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Prof. Dr. Şen, anormal
şartlarda normal yaşamın sürdürülmeye çalışıldığını ifade etti.
KTMÜ öğrencilerinin zorlu süreçte
öğretim elemanlarını yalnız bırakmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şen;
“Öğrencilerimiz zorluklar çekmelerine (sağlık, internet erişimi,
derslere odaklanma vs.) rağmen
hep olumlu olmaya bizimle kalmaya devam ettiler. Asla şikayetçi olmadılar. ‘Gerçek dost zor günlerde belli olur’ derler. Öğrencilerimiz dostluklarını kanıtladılar ve
Manas Üniversitesinin başarılı olması için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kendilerine gönülden
teşekkür ediyorum.”

şılaşılan internet kotası sorununun
da; KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın desteği ve üniversite
senatosu tarafından uzaktan eğitim süresince öğrencilere internet
paketi (60 GB/ay) erişim desteği
sağlanarak ortadan kaldırıldığını
belirtti. Prof. Dr. Şen, yine Kırgızistan
dışında bulunan öğrencilerin derslere katılım sağlaması için KTMÜ
üst yönetimi tarafından derslerin
Kırgızistan saatiyle 11.30’da başlaması kararının alındığını, bölümlerle ilgili bazı kitapların elektronik ortama aktarılarak öğrencilerin erişimine açıldığını vurguladı.
Uzaktan eğitimin avantaj ve
dezavantajları
Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin
bir alternatifi olmadığının altını çizen Prof. Dr. Şen, uzaktan eğitimin
zorunlu hallerde eğitimin aksamaması için uygulanması gereken bir
eğitim modeli olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Şen, öğrenciler için uzaktan eğitimin avantajlarını şu şekilde sıraladı; “Öğrencilerimizin ika-

metgahlarında eğitim alması sanki
evde sinema konforunda olmaları, öğrencilerin giderlerinin azalması nedeniyle kısmen ekonomik fayda sağlaması ve seyahate bağlı zaman tasarruflarının olması şeklinde
değerlendirilebilir.”
Prof. Dr. Şen uzaktan eğitimin dezavantajlarına ilişkin ise şu ifadeleri
kullandı: “Doğal sınıf ortamı olmadığı için öğrenci-hoca iletişimi tam
olarak kurulamamakta ve dersler
yüz yüze eğitime oranla öğrenciler için daha monoton bir hale gelebilmektedir. Özellikle uygulamalı derslerin yapılması ve sınavların
güvenilirliği konusunda büyük titizlik gösterilmesi gerekiyor. Yapılan
anketlerde öğrencilerimizin yaklaşık %95’inin dersleri cep telefonları
ile takip ettiğini göstermiştir. Bu da
öğrencilerimizde konsantrasyon ve
göz sağlığı problemlerine neden
olabilir. Bu nedenle hem öğretim
üyelerimizin hem de öğrencilerimizin daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.”

Öğrencilerin hocalarını, hocaların da öğrencilerini çok özlediğini
belirten Prof. Dr. Şen, “Öğrencilerimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesini arzu ediyorlar. ‘Tünelin sonu gözüktü’ yani Covid-19
ile ilgili aşı çalışmaları yakın tarihte
başlayacak ve hayat normale dönecektir. Hepimizin amacı bu süreçte sağlıklı kalmaktır. Öğrencilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Onları çok sevdiğimizi onlarsız üniversitenin eksik
olduğunu bilmelerini istiyorum.”
dedi.
Prof. Dr. Şen, salgının başından
bu yana taşın altına elini koyan ve
hiçbir özveriden kaçınmayan bütün Manas Üniversitesi ailesine şu
ifadeleriyle teşekkür etti: ”Uzaktan
eğitimin başarılı olması için gönülden destek veren başta rektörlük
üst makamı olmak üzere komisyonda görevli arkadaşlarıma, dekanlarıma, müdürlerime, bölüm
başkanlarıma, öğretim elemanlarımıza, idari ve teknik personelimize ve öğrencilerimize gönülden
şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı
kalmalarını temenni ediyorum.”
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Otizimli
çocuklarla “El Ele”
Oğlunun otizmli olduğunu öğrenen Anara
Asanaliyeva, hem kendi çocuğuna hem de diğer otizmli çocuklara yardımcı olabilmek için
El Ele Derneği’ni kurdu. Dernek, yürüttüğü faaliyetlerle otizmli çocuklar ve ailelerinin hayata tutunmasını sağladı.
HABER & TASARIM: AYZAT DOBULOVA

İki çocuk annesi Anara Asanaliyeva (41), oğlu henüz 18 aylıkken gelişiminde duyusal ve
duygusal birtakım sorunlar fark
etti ve doktora gitti. Oğlunun
otizmli olduğunu öğrenen Asanaliyeva, hayatının geri kalanını
oğluna adadı. Bunun için öncelikle oğluyla çok daha fazla ve
özel zamanlar geçirdiğini söyleyen Asanaliyeva; “Oğlumla ilk
başta iletişim kurmak çok zor
oluyordu. Bunun için jest ve mimiklerle iletişim kurmaya ve bu
iletişimi güçlendirmeye çalıştık
hep. Böylelikle onu anlamaya,
isteklerini karşılamaya başladım. Ancak yetemediğim yerler
de çok oldu. Örneğin duygu ve
duyu yetersizlikleri nedeniyle
düştüğünde, bir yeri acıdığında

genellikle bunu fark edemiyor.
Böyle durumlarda kendimi çok
yetersiz hissediyorum.”
Otizmli çocukların özel ilgiye
muhtaç olduklarına dikkat çeken Asanaliyeva; “Elbiselerini
kendileri giyemiyor, hava şartlarını algılayıp buna göre bir
seçim yapamıyorlar. Hayatlarının tüm detaylarıyla özel olarak ilgilenilmesi gerekiyor.” dedi.
Bu çocuklar için fiziki mekanların da önemine dikkat çeken
Asanaliyeva, özellikle gürültü
ve gürültülü ortamlardan uzak
tutulmaları gerektiğini belirtti.
Gürültünün çocuklar üzerinde
olumsuz bir etkisinin olduğunu,
fazla ve uzun süreli gürültülerin onları agresifleştirdiğini ifade

eden Asanaliyeva, bu amaçla özel kulaklıklar kullanıldığını
söyledi.
Otizm konusunda daha bilinçli
bir anne olarak çocuğunun gelişimine destek vermek isteyen
Asanaliyeva, bu amaçla Psikoloji eğitimi aldı. Ardından bu
konuda verilen farklı kurslara da

katılan Asanaliyeva, önce kendi
çocuğuna sonra da çevresindeki diğer çocuklara destek olmak
istedi.
Otizmli çocuklar
için “El Ele”
Hem otizmli çocuklar hem de
aileleri için 2012 yılında, Bişkek’te bir dernek kurdu. El
Ele adını verdiği bu dernekle, öncelikle otizm konusunda toplumda bir farkındalık
oluşturmayı amaçladı. Otizm
konusunda hazırlanan afiş ve
posterleri şehirde dağıtan, bu
konuda toplantı ve seminerler
organize eden dernek, toplumun otizm ve otizmli hastaların
hakları konusunda bilinçlenmesi için çalışıyor. Özellikle otizmli
çocukların rehabilite edilmelerine yardımcı olan dernek, ailelere de bu konuda eğitim ve
moral desteği sağlıyor.
Faaliyetlerini Kırgızistan devleti tarafından tahsis edilen bir
binada gerçekleştiren dernek,
daha çok otizmli çocukların aileleri tarafından yapılan yardımlarla ayakta duruyor. Özel
ve kurumlar tarafından yapılan
bağışların da derneğe büyük
katkısının olduğunu dile getiren Asanaliyeva, hali hazırda
20 ebeveynin “ebeveyn ve çocuk” programı çerçevesinde, 55
otizmli çocuğun ise uzmanların
rehabilitasyon programları çerçevesinde eğitimlerinin devam
ettiğini söyledi.
Toplam 40 çalışanın bulunduğu
dernekte ebeveynlerin eğitimi

“El Ele” derneğinde periyodik olarak
çocuk doktorları ve
nörologlar tarafından seminerler gerçekleştiriliyor. Bu
seminerlerde ailelere otizm hastalarına yönelik bilgilendirme ve pedagojik
eğitimler veriliyor.

için hafta içi her gün ve günlük
4 saat olmak üzere 3 aylık bir
eğitim programı uygulanıyor.
Bu eğitim programı kapsamında ebeveynler aylık 8 bin Kırgız
somu (yaklaşık 100 ABD doları)
ödeme gerçekleştiriyor. Ayrıca “El Ele” derneğinde periyodik olarak çocuk doktorları ve
nörologlar tarafından seminerler gerçekleştiriliyor. Bu seminerlerde ailelere otizm hastalarına yönelik bilgilendirme ve
pedagojik eğitimler veriliyor.
Merkezi Bişkek’te bulunan derneğin Issık Göl’de 2 ve Oş’ta bir
olmak üzere Kırgızistan genelinde toplam 4 şubesi bulunuyor. Derneğin gelecekteki en
büyük hedefi Kırgızistan’ın tüm
bölgelerinde eğitim merkezleri açmak ve otizmli çocuklara
yardımcı olmak.
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Umuda
yolculuk

Alkol bağımlılığı nedeniyle ailesi dağılan Musa İmanaliyev, kendi
başına gelenlerin başkasının başına gelmesini engellemek için bir
vakıf kurdu. Vakıfta kimsesiz ve evsiz insanların alkol bağımlılığı
ile mücadelesine destek olan İmanaliyev, bu insanların hayata
tutunmasına bir umut oldu.
FOTO: İlya Karimcanov
https://walkerstory.com/blog/2019/02/25/musa-imanaliev-kak-ya-otkryl-centr-svyatoj-dux-dlya-lecheniya-alkogolizma/#.X-PVP9gzaUl

yev’in organ ticareti yaptığından şüphelendi.

Musa İmanaliyev (62), hayatının büyük bir bölümünü alkol bağımlısı olarak sürdürdü.
Bu bağımlılık onu ailesinden
ve hayattan kopardı. Eşi tarafından terk edilen İmanaliyev,
ailesinden bihaber uzun yıllar
sokaklarda yaşadı. Bir gün kızının evlendiğini öğrenmesi ise
hayatında bir dönüm noktası
oldu. Alkolün kendine ve ailesine verdiği zararları fark eden
İmanaliyev, alkolü hayatından
tamamen çıkarmaya, yeni bir
sayfa açmaya karar verdi. Eşiyle yeniden evlenen İmanaliyev,
çocuklarına da kavuşmuş oldu.
Ancak İmanaliyev’e kendi hayatını düzene sokmak ve ailesine kavuşmak yeterli gelmedi. Uzun yıllar evsiz-barksız,
aç-susuz ve sevdiklerinden
uzak bir yaşam süren İmanaliyev, kendi gibi alkol bağımlısı olan insanlara da yardım

etmek, onları da bu kötü alışkanlıktan kurtararak ailelerine
kavuşturmak istedi. Bu amaçla
önce imkanları elverdiği ölçüde, daha sonra da çevresindeki kişi ve kurumların desteğiyle çalışmalara başladı. İmanaliyev böyle bir işe girişmesinin
nedenini şu sözlerle anlatıyor:
“Onlar da ailesine dönmek istiyor. Hatta bunu deneyenler
bile var. Ancak eşleri ve çocukları onlara güvenmiyor. Bu insanların ellerinden tutulmadığı için de sokaklarda yaşamak
zorunda kalıyorlar. Bu durumda olan insanların ellerinden
tutmam, onlara destek olmam
gerektiğini düşündüm.”
Evsizlere evinin kapılarını
açtı
İmanaliyev, sokaklarda yaşayan evsiz ve alkol bağımlısı insanlara yardım etmek için ilk

olarak 2004 yılında harekete
geçti. Ancak onlara maddi anlamda yardımcı olacak gücü
bulunmadığı için işe evinin
kapılarını açmakla başladı. 5
çocuk ve 12 torun sahibi olan
İmanaliyev, kıt kanaat sürdürdüğü yaşamında gönüllü olarak bu insanların da barınma
ve bakım sorumluluğunu üstlendi. Ancak küçücük bir evde,
ailenin yanı sıra evsizlerin de
barınıyor olması kısa sürede
polisin dikkatini çekti. İmanaliyev, evine baskın düzenleyen
polislerin “Sizin gibi düzgün
bir adamın bu insanlarla ne
işi olabilir? Neden bu kişileri evinizde barındırıyorsunuz?
Onlardan ne gibi bir çıkarınız var?” gibi sorularına maruz
kaldı. İmanaliyev polislere her
ne kadar o insanlara yardımcı olmaya çalıştığını anlatsa da
işe yaramadı. Polisler, İmanali-

Bu kötü deneyim İmanaliyev’in
bu konuda daha kurumsal
adımlar atmasına neden oldu.
İmanaliyev 2005 yılında “Iyık
Ruh” adıyla bir yardım vakfı
kurdu. Ailesi ve yakın çevresindeki hayırsever iş insanlarının
yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan vakfın faaliyetlerine
önce İmanaliyev’in evi yetersiz kaldı. Bunun üzerine İmanaliyev ve ailesi iki oda ve bir
depodan oluşan yeni bir yere
taşıdı. İmanaliyev bu süreçte
yaşadığı sıkıntıları şu ifadelerle dile getiriyor; “Yeni evimize
taşındıktan sonra iki odalı evde
ben ve ailem kalmaya başladık.
Daha önceden depo olarak
kullanılan kısmı da evsiz arkadaşlar için temizleyerek yaşanılabilir bir yer haline getirdik.
Yeni yaşam alanımızda yiyecek
yemek bulmaya zorlandığımız
anlarımız çok oldu. Eşim, kızım
ve evsiz arkadaşlarımdan çalışabilir durumda olanlar günü
birlik işlerde çalışarak ekmek
parası kazanmaya çalıştılar.
Günlük 30-40 soma (yaklaşık
0,40 ABD Doları) tarlalara çilek
toplamaya gittiler. Ben de camilere ve kiliselere giderek yardım talebinde bulundum, bu
insanlar için yiyecek ve giyecek
malzemeleri bulmaya çalıştım.
Gün boyunca ne kazandıysak
akşam da hep birlikte onu yedik.”
İmanaliyev daha fazla insanın yaşamına dokunabilmek ve
onları hayata yeniden kazandırabilmek için vakfın çalışmalarını daha büyüttü. Önce 5
odalı bir ev inşa eden İmanali-

yev, sonrasında da 20 kişilik bir
barınma merkezi inşa ederek
daha fazla kişiye barınma ve
yiyecek imkânı sağlamaya çalıştı. Vakfı tamamen kendisinin
ve ailesinin gönüllü çalışmalarıyla ayakta tutmaya çalışan
İmanaliyev, “ Evsiz arkadaşlarım iyileştiklerinde onları aileleri ile barıştıracağım, evlerine
dönmelerini sağlayacağım ve
iş bulmalarına yardımcı olacağım.” dedi.
Geçen 16 yılda 300 kişiye alkolle mücadele kapsamında destek veren, onların barınma ve
yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan
İmanaliyev, pandemi sürecinde de faaliyetlerine devam etti.
Bu süreçte vakıfta barınan sayısının 11’e düştüğünü söyleyen
İmanaliyev, kulaktan kulağa
yayılan söylentiler ve medyada yer alan haberler aracılığıyla halen barınma ihtiyacı için
kendisine ulaşıldığını söyledi.
Bu insanlarla birlikte olmaktan
büyük bir keyif aldığını belirten
İmanaliyev, “Onları kendi çocuğum gibi seviyorum” dedi.
Kimsesizlere Ökül Ata oldu
Vakıf aracılığıyla destek olduğu kişilerin sonunda alkol bağımlılığından kurtulduğunu ve
birçoğunun ailesine geri döndüğünü söyleyen İmanaliyev,
bazılarının da birbirleriyle evlenerek çoluk çocuğa karıştığını ifade etti. “Vakıftan ayrılarak
kendi yuvasını kuran arkadaşlarımız bana ‘ökül ata’ (temsilci baba) diyor. Bu arkadaşların
evlatlarına da sahip çıktığımız
zamanlar oluyor.”
HABER & TASARIM:
AKILAY SAGINBEK KIZI
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Yokluktan doğan
sanat: Kırkyama
HABER & TASARIM:
CIBEK MELİSOVA

Kırkyama, işe yaramayan kumaş
parçalarının değişik şekillerde bir araya
getirilip yeni bir ürüne dönüştürülme
tekniğidir. Farklı renk ve desenlerin
tamamen üreticisinin hayal gücüne bağlı
olarak bir araya getirilmesi onu bir sanat
eserine dönüştürüyor.
Kurak, kırk pare ya da patchwork gibi farklı isimlerle de
anılan bu sanatın geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Toplumlarda yoksulluğun hâkim
olduğu, üretmenin tüketmekten çok daha değerli olduğu
zamanlarda eskiyen, yıpranan
ya da yırtılan kıyafetler, eşyalar
başka kumaş parçalarıyla tamir
ediliyordu. Yama denilen bu
işlem, sadece yokluğun değil,
yeniden üretmenin, günlük hayattaki ihtiyaçları gidermenin
de bir yolu olarak görülüyordu.
Ortaya çıkışı bu mantığa dayanan kırkyama, günümüzde
rengarenk kumaş parçalarının
bir araya gelmesiyle görenleri
kendine hayran bırakan bir el
sanatına dönüşüyor.
İsrafa geçmişten gelen bir
direniş
Kırkyama yapımı tek başına bir
işe yaramayan kumaş artıklarının tamamen hayal gücüne
bağlı olarak değişik şekillerde bir araya getirilip, yeni bir
ürün üretme tekniğine deniyor.
Ortaya çıkma amacına bakıldığında kırkyama günümüzde kullan-at üretimine, israfa
geçmişten gelen bir direniş
aslında. Etno-tasarımcı Perizat
Toyçubekova’ya göre kırkyama, atmak yerine atıklardan
yeni bir şeyler üretmenin, azdan çok yapmanın en güzel
yollarından biri. Toyçubekov
kırkyamanın ortaya çıkışını şu
sözlerle anlatıyor: “Eskiden kumaşlar çok pahalıymış. Anneannelerimiz de diktikleri şeylerden artan kumaşları atmayıp,
biriktirirlermiş. Sonra da bu kumaşları ihtiyaçları doğrultusunda birleştirip, ortaya yeni bir
ürün çıkarırlarmış. Onlar yokluk
zamanlarında satın almadan
üretmenin yolunu kırkyamayla
bulmuşlar.”

“Yastıktan, yorgandan
sanat eserleri çıktı”
Kırkyama sanatını kanaatkâr olmanın göstergesi olarak tanımlayan Toyçubekova:
“Kırkyama yapılması zahmetli, emek ve zaman isteyen bir
elişi. Bu nedenle her şeyden
önce kırkyama yapacak insanın
sabırlı olması gerekiyor. Aksi
halde bir insan 3 cm’yi geçmeyen kumaşları saatlerce birbirine dikmekle nasıl uğraşır?
Geçmişte yokluğa, mecburiyete sabır etme anlamına gelen kırkyama, artık bir el sanatı.
Bu elbette bir süreç içerisinde
gerçekleşti. Kadınların dikerken
estetik açıdan renklere, şekillere dikkat etmeleriyle ortaya yastıktan, yorgandan sanat
eserleri çıktı. Böylece yokluktan
ortaya çıkan kırkyama bir sanata dönüştü.”
Üreten kişinin iç dünyasını
anlatıyor
Kırkyamanın üretim alanı her
geçen gün çeşitleniyor. Nevresim takımından battaniyeye,
bebek kıyafetlerinden çantaya
kadar birçok aksesuarda kullanılıyor. Ürünler çeşitlenirken
kullanılan renk ve desenler de
çeşitleniyor. Her bir renk, her
bir desen kendi içinde bir anlam taşımaya başlıyor. Kırkyamayı yapan kişinin hayal gücü
ve yeteneğine bağlı olarak birçok desen türünün ortaya çıktığını belirten Toyçubekova bu
çeşitlerin ne anlama geldiğini şu sözlerle açıklıyor: “Kırkyamayı diken kişinin iç dünyası üründe ortaya çıkan her bir
desene, kullanılan her bir renge yansıyor. Zamanla kullanılan desenler ve renk birliktelikleri oturdu ve tür olarak farklı
farklı adlandırılmaya başladı.
Mesela temizlik, özgürlük karkıra kırkyama ya da kanat kırk-

yama olarak adlandırılan desenle, insanlar arasında iyiliğin
çoğalması temennisi çiy kanat
deseniyle, mutluluğun sonsuz
olması dileği dönme kırkyama deseniyle temsil edilmeye
başladı.”
Farklı desen ve renklerin
uyumlu birlikteliği olarak kırkyamanın örnekleri her geçen

gün daha da artıyor. El emeği, göz nuru bu ürün zamanla popülerleşip günümüzde
endüstriyel bir ürüne dönüşüyor. Bu işe özel dikiş makinalarının da üretilmesiyle sanayi
ürünlerinden biri haline geliyor.
İhtiyaçtan ziyade satılacak bir
meta olarak üretildiği için de
özünü inkar edip tüketilmek
üzere raflardaki yerini alıyor.

GAZETE MANAS / EKİM’20 / 79.SAYI

DOSYA

14

İyilik pandemi
tanımadı

Tüm dünyanın içinden geçtiği kötü günlere rağmen yüzümüzü güldüren güzelliklerden biri de insanların çevrelerine karşı göstermiş oldukları duyarlılık oldu. Bu anlamda Manas Üniversitesi öğrencileri de pandemi döneminde
yardımseverliğin ve gönüllü olmanın en güzel örneklerini gösterdi.
HABER & TASARIM: MALIKA NURLANOVA

“Elim kolum bağlı oturamazdım”
Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Munarbek Bazarkul Uulu pandemi
dönemini evinde güvende geçirmek
yerine canı pahasına insanlara yardım
ederek geçirdi. Karantina sürecinde
köyüne giden Bazarkul Uulu, haberlerde sağlık görevlilerinin canla başla çalışmaları karşısında ‘ben neden yardım
etmiyorum’ diye vicdan azabı yaşadı.
Bu vicdan azabıyla da köyünden kalkıp
Bişkek’e geldi. İlk başta ailesinin şehre
gitmesini onaylamadığını söyleyen Bazarkul Uulu “Annem ve babam kararımı
duyduklarında çok karşı çıktılar. Benim
için endişelenmelerini anlamaya çalıştım ama onlara burada elim kolum
bağlı oturamayacağımı anlattım. Zaten
ne kadar kararlı olduğumu görünce
de anlayış göstermek zorunda kaldılar.” dedi.
Günde yaklaşık 300 hastaya
yardım etti
Bazarkuul Uulu’na göre virüs bulaşacaksa nerde olursan ol bulaşır. Bu nedenle de gönüllü olmaya karar verdiğinde zerre korku yaşamadı ve bunun
bir göstergesi olarak da işe başladığı
ilk gün birçok kişiyi adıyla bile korkutan kırmıza bölgeye girdi. Bazarkuul
Uulu kırmızı bölgede geçirdiği bir
gününü şu sözlerle anlattı: “Gün
bizim için sabah 7’de çoktan
başlamış oluyordu. İlk olarak koruyucu ekipmanlarımızı giyiyorduk. Görev
dağılımının ardından
14 saat sürecek olan
mesaimiz başlıyordu.
Gün içerisinde hastaların kaydı, onları
ilgili birime götürme gibi sağlık görevlilerinin işlerini bir
nebze olsun hafifleten birçok iş yapıyordum.
Günde yaklaşık 300 hastayla
ilgileniyordum.”
“Ülkem adına, insanlık adına
gurur duydum”
Bir gönüllü için en büyük haz insanların yüzünü güldürmektir. Bazarkuul

Uulu sağlık ocağında 3 doktor, 4 hemşire ve kendisi gibi 10 gönüllü ile 18
gün canla başla çalıştı. O, bu yorucu 18
gün içerisinde iyileşen insanların minnet dolu sözleriyle amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu süreçteki
duygularını “Biz orada bir aile gibi olduk. Bu nedenle bazen duygusal anlar
yaşadığımız da oldu. İnsanları iyileştirip evlerine göndermenin mutluluğunu
kelimelerle anlatamam. Ayrıca orada
benim gibi başka gönüllülerin olması
da beni çok mutlu etti. Kimi yemek getirdi, kimisi ilaç. Ülkem adına, insanlık
adına gurur duydum.” sözleriyle ifade etti.
Damla Kırgızistan
Gönüllüleri ‘Değerli
Zamanlar’ projesine
destek oldu
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf
öğrencisi Suzan Aley-

na Erat da iyilik yapmak için pandemi
dönemini fırsata çevirenlerden. Erat’ın
gönüllü olma hikayesi Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘Değerli
Zamanlar’ projesinin memleketi Manisa’da gerçekleştirilmesiyle başladı.
Uluslararası Damla Gönülleri Derneği
bu projeye gönüllü olarak destek sağladı. Kırgızistan Damla Gönüllüsü olan
Erat da böylece projeye dahil oldu.
Erat’ın dışında Manas Üniversitesi öğrencilerinden Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Er
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
1. sınıf öğrencisi Mücteba
Pek de projeye destek
için sahada yer aldı.
Pandemiye rağmen
çocukları hem eğittiler hem oynattılar
Çocukların yaz tatillerinde boş vakitlerini
daha verimli geçirme-

lerini amaçlayan proje, pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan
çocukların sosyalleşmesi adına daha
da anlamlı oldu. Çocukların virüsten
etkilenmemesi için sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özel önem
gösterilen etkinliklere 3 farklı ilçeden
çocuklar katıldı. Etkinliklerde çocuklar hem spor hem de sanat alanında
uzman kişiler eşliğinde birçok eğitim
aldı. Erat, 1 ay süren proje günlerini şu
sözlerle anlattı: “Çocuklar masa tenisi, badminton, tiyatro, gitar, bağlama,
resim gibi birçok alanda eğitim alırken, onlara yardım etmek için sabah
ve öğleden sonra gruplarında çalıştım.
Eğitimler bittiğinde de akşama kadar
oyun oynuyorduk. Bu benim için de
çok eğlenceliydi. Elbette onların virüsten etkilenmemesi için tüm kurallara
dikkat ettik.”
“Hayat sadece bizden ibaret
değil”
Bu hayattaki en büyük gayesini yardıma ihtiyacı olsun ya da olmasın insanların gönlüne dokunmak olduğunu belirten Erat, bu ve başka projelerde gönüllü olmaktaki amacını şu
sözlerle ifade etti: “Hayat biz ve çevremizdekilerden ibaret değil. Hiç tanımadığımız insanların neler hissettiğini, hangi durumda olduğunu, hayat
mücadelelerini yakından görebilmek, anlayabilmek istiyorum. Onlarla aynı duyguları yaşamak istiyorum.
Yaptığım küçük dokunuşlarla yüzlerinde bir
tebessüm bile oluşturabiliyorsam ne mutlu
bana. Bu tarif edilemez bir duygu.”
‘Değerli Zamanlar ’
projesiyle minik gönüllere dokunan Erat,
projenin son günü el
emeği hazırladığı rozetleri projeye katılan çocuklara hediye ederek onlarda gönüllülerden bir hatıra kalmasını istedi. Kim bilir
belki de bu rozetlerin her biri gelecekteki gönüllülerin yüreğine atılmış bir tohum olacak?
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Kanal Manas kablo platformlar üzerinden evlere girmeye başladı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin televizyon kanalı MANAS, Kırgızistan’da kablo platformlarda ve GSM operatörlerinin
uygulamalarında yayına başladı.

HABER: MEDIAMANAS
FOTO: MEDIAMANAS

Radyo Televizyon Müdürlüğü’nün (MEDIAMANAS) çalışmalarıyla daha önce internet televizyonu olarak yayın yapan MANAS, MEDIAMANAS’ın girişimleri sonucu Haziran 2020’de
NeoTelecom’un kablo platformunda test yayınlarına başlamıştı.
MANAS; test yayınlarının başarıyla sonuçlanmasının ardından 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle
kablo platformlar üzerinden evlere girerek, Megaline, NeoTelecom (NeoTV), NeoTelecom
mobil cihaz uygulamaları ve BeeTV üzerinden yayına başladı. MANAS ayrıca mediamanas.kg ile MEDIAMANAS’ın mobil cihaz uygulamalarından da seyredilebiliyor.
Kanal Manas; yenilikçi, özgün, dinamik, sosyal sorumluluk sahibi, ilkeli, öncü, yerelden
evrensele doğru, gençlerle yayın yapan bir gençlik kanalı olma yolunda hızla ilerliyor.
Kanal Manas’ta toplum yararının gözetildiği, zengin bir içerikle, kaliteli yayın yapılması

Rusya Federasyonu’nda düzenlenen Uluslararası
Zilant Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünün
sahibi İletişim Fakültesi oldu.

hedefleniyor ve gençlik ve eğitim kanalı olan MANAS, Üniversitenin resmi yayın organı
MEDIAMANAS’ın Manas Radyosu gibi yayınlarını zengin bir akışla gerçekleştirmek için
çalışmalarına devam ediyor. İçinde gençliğin ve gençlerin olduğu her konu Kanal Manas’ın yayın içeriğini oluşturuyor.
Gençliği ilgilendiren her konuyu, eğitim, enformasyon ve gençlik programlarını;
Türkiye, Kırgızistan ve Türk dünyası ile ilgili programları, münazara programlarını, kültür, sanat, teknoloji, sağlık, spor, üniversite yaşamı, sosyal medya gündemi
konulu programları, en yeni klipleri, canlı şovları ve daha pek çok alanda ilginç
güncel konular ve konuklarla hazırlanan programları, canlı konser yayınlarını yakında Kanal Manas’ta izleyebilirsiniz.

HABER: GÜLDANA NURMUHAMMAD KIZI
FOTO: MEDIAMANAS

Rusya Federasyonu’nun özerk bölgesi Tataristan’ın Kazan Şehri’nde 12 Temmuz
2020’de düzenlenen festivalde, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema
Bölümü Öğrencisi Amanat Rahmanova, “Emanet Yurt” adlı belgesel filmiyle öğrenci
kategorisinde “En İyi Belgesel Film’ ödülüne lâyık görüldü.

deneyimlerini ve sanatsal başarılarını paylaşmak, farklı ülkelerdeki çocukların, gençlerin
ve yetişkinlerin ufkunu ve entelektüel seviyesini arttırmayı amaçlamaktadır. Festivalde
en iyi kısa film, en iyi uzun metrajlı film ve en iyi senaryo kategorileri başta olmak üzere
17 farklı dalda ödül veriliyor.

2017 yılından itibaren yılda iki kez düzenlenen Zilant Uluslararası Film Festivali, farklı
yaş kategorilerinde hem amatör hem de profesyonel olan herkes için çalışmalarını
izleyicilerin beğenisine sunma imkânı sağlıyor. Film festivali, yaratıcı ekiplerin

Bu yıl, tüm dünyada etkili olan Covid-19 tedbirleri kapsamında internet üzerinden
gerçekleştirilen festivalde uluslararası düzeyde amatör ve profesyonel kategorilerinde
çok sayıda film yarıştı.
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"Hayvan
pazarında bir
hanımefendi"
Altınkız Şarşenkulova

Toktogul’daki bu hayvan pazarında,
beslediği küçük baş hayvanını
satmak için müşteri bekleyen
kadının uzaklara dalıp giden bakışı
dikkat çekiyor...

"Eksi 20'den,
artı 20'ye"
Aygerim Akılbekova

Seracılık yapan Almaz, kışın eksi
20 dereceye düşen zor şartlarda
serasında ürettiği sebzelerin
yetişmesi ve donmaması için
kömür yakarak sıcaklığı artı 20
derecelerde tutuyor

• KTMÜ adına sahipleri
Rektör Prof. Dr.
Alpaslan Ceylan
Rektör Vekili Prof. Dr.
Asılbek Kulmırzayev
• Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Hamza Çakır
• Yayın Koordinatörü
Doç. Dr. Aslı Yurdigül
• Sorumlu Müdür
Öğr. Gör. Dr. Gülzada
Stanaliyeva
• Çeviri
Öğr. Gör. Dr. Regina
Camankulova

"Mahşeri"
Guliza Urustambek Kızı

Bişkek’in hemen dışında, ayda bir
kurulan hayvan pazarına hemen
hemen ülkenin her yerinden
gelen alıcı ve satıcılar mahşeri bir
kalabalık oluşturuyor..

Öğr. Gör. Dr. Kanışay
Muktarova
Arş. Gör. Dr. Topçugül
Narmamatova
Arş. Gör. Camilya
Abdımalikova
• Editör
Arş. Gör. Banu Erdoğan
Çakar
Arş. Gör. Zeki Okyay
• Gazete Tasarımı
Ravşan Abdullaev

"Sağmal"
Nurzat Kazybekova

Oldukça besleyici olan, yeni doğum
yağmış atların sütünün sağılması
ve tüketilmesi Narın’ın bu 3000
metrede ki yaylasında gündelik bir
rutin.

• Yazışma Bilgileri
KTMÜ Cengiz Aytmatov
Kampüsü İletişim
Fakültesi, Bişkek Tel +996
(312) 492756/1164

