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Kurucusu ve Mütevelli heyeti 
Başkanı Alev Alatlı Kapadokya 
Üniversitesini kurarken şu cüm-

leler ile amacını açıklıyordu: “Üniver-
site, sıradanlaşmanın yüceltildiği, akla 
yabancılaşılan bir süreç değildir. Üni-
versite, öğrenciyi hoş tutmak amacı-
na yönelik etkinliklerden ibaret bir sü-
reç de değildir. Tersine, ilgi duydukları 
alanlara adanmış, uzun soluklu liyakat 
sergileyen, başarıları veya erdemleri 
ile öne çıkan öğrencilerin onurlandı-
rıldıkları süreçtir.” 

Bu doğrultuda 2005 yılında Anado-
lu’nun en güzel mekanlarından bi-
rinde bir Meslek Yüksekokulu olarak 
kurulan üniversitenin temel hedefi 
hızla kalkınmakta olan ülkemizin 
ara eleman ihtiyacını karşılamak ol-
muştu. Özellikle havacılık ve sağlık 
alanlarında ihtiyaç duyulan teknik 
elemanları uluslararası standartlar-
da yetiştiren ve işgücümüze katan 

bir okul olarak kısa sürede tanındı 
ve kabul gördü. Kapadokya bölgesi-
nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda her yönü ile gelişme-
si için son 17 yıldır durmadan çalışan 
Üniversite, son olarak idari merkezi-
nin bulunduğu Mustafapaşa Köyü’nü 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) tarafından “En İyi 
Turizm Köyü” olarak tescil ettirdi. Bu 
köyle bulunan tüm tarihi ve kültürel 
mirasın envanterini görsel ve yazılı 
olarak çıkaran Mustafapaşa Kapa-
dokya portalı da Üniversite tarafın-
dan yaptırıldı. (https://mustafapasa-
kapadokya.org/) 2005 Yılındaki bu 5 
program ve 65 öğrenci ile başlangıç, 
bugün 30 Önlisans, 18 Lisans, 12 Ör-
gün Yüksek Lisans, 7 Uzaktan Yüksek 
Lisans, 1 Doktora Programı ve 6500 
öğrenci ile devam ediyor.

Yayıncılık faaliyetlerine de önem ve-
ren üniversite yayınevi tamamı açık 
erişimde olan 44 kitap yayınladı. Bun-
lar arasında editörlüğünü Alev Alat-
lı’nın yaptığı tarihin en önemli me-
tinlerini günümüz Türkçesine aktaran 
Batıya Yön Veren Metinler ve Bize Yön 
Veren Metinler serileri de yer almak-
ta. Zengin bir basılı ve dijital kaynak 
koleksiyonuna sahip olan Üniversite 
aynı zamanda dört akademik dergiyi 
de düzenli olarak çıkarıyor. Çevresel 
farkındalığı en yüksek üniversitele-
rimizden biri olan KÜN uluslararası 

Greenmetrics sıralamasında en üst 
sıralarda yer almanın yanında bölge-
deki endemik bitki örtüsü hakkında 
yapılan ve “vatandaş bilimi” yaklaşı-
mının ülkemizdeki ilklerinden olan 
Kapadokya Bitki Örtüsü portalına da 
ev sahipliği yapıyor. (https://bitkiortu-
su.kapadokya.edu.tr/) 

Gezegenin ve insanlığın içinden geç-
tiği bu yoğun kriz döneminde çözüm 
önerileri bulmak ve yaşananları an-
lamlandırmak amacı ile “İnsanlık ve 
Gezegen için Ortak Ufuk Tasavvuru” 
isimli bir proje kapsamında Üniversite 
dünyanın ileri gelen filozoflarını ve uz-
manlarını periyodik olarak öğrencileri 
ile buluşturuyor. (https://commonho-
rizon.kapadokya.edu.tr/) Dünyanın 
en önemli sorunları hakkında öğren-
cilerini ve hocalarını fikir yürütmeye 
teşvik eden KÜN Üniversite eğitimini 
sadece bir müfredat ve tamamlan-
ması gereken krediler bütünü olarak 

Kapadokya Üniversitesi (KÜN)



79

İDARECİNİN SESİ / MAYIS / HAZİRAN

değil, aydın ve kamuoyu önderleri 
olma yolunda hayat boyu öğrenme-
nin önemli bir uygulaması olarak de-
ğerlendiriyor. Bu yüzden de kendi eği-
tim modelini kurmuş durumda. SOBE 
(Son Bilgiyi Önceleyen Eğitim-Öğre-
tim) Modeli/Yöntemi; hem kronolijik 
hem de diyalektik olarak tersine bir 
yöntem izleyerek en son ve en değer-
li bilgiden başlıyor ve bunları bir yapı 
bozum süreci ile öğrencilerine anlatı-
yor. Bu doğrultuda geliştirdiği Küresel 
Farkındalık Dersleri setini daha birinci 
sınıftan öğrencilerine sunuyor. 

Ar-Ge çalışmalarını sayısı 10 olan 
uygulama ve araştırma merkezleri 
aracılığı ile sürdüren KÜN, sıcak hava 
balonu ve yamaç paraşütü alanla-
rında Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğü’nün yetkilendirmesi ile Kapadok-
ya, Pamukkale ve Babadağ alanlarını 
yöneten bir sistemi idare etmekte. 
(http://shm.kapadokya.edu.tr/) Ay-
rıca İnsansız Hava Araçları ile ilgili 
sivil projelerin bir çoğunda KÜN İHA 
Sistemleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (https://iha.kapadokya.edu.
tr/) hem yer almakta hem de yoğun 
eğitimler vermektedir. KÜN Sosyal ve 
Stratejik Çalışmalar Merkezi (https://
sscm.kapadokya.edu.tr/) ise turizm 
alanında ülkemizin en yetkin yenilik 
çalışmalarına imza atmakta, mas-
terplanlar hazırlamakta, rekabetçilik 
ve sürdürülebilirlik alanında devletin 
ilgili birimleri ile paydaş olarak çalış-
malara devam etmektedir. 

KÜN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve 
Araştırma Enstitüsü alanındaki en 
iyi uzmanların ders verdiği örgün ve 
uzaktan programları ile ülke çapında 

öğrencileri olan bir merkez. Özellikle 
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanların-
da, Kültürel Çalışmalar, Kent, Çevre 
ve Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler programları her 
seviyeden idarecilerin de katıldıkları 
programlar olarak öne çıkıyor. Ens-
titü aynı zamanda uzun zaman ara 
veren veya tezini yazmak için yoğun-
laşmaya ihtiyacı olanlara veya yazma 
becerilerini geliştirmek isteyenlere 
Tez ve Yazı Kampı isimli altı günlük 
bir etkinlik de düzenliyor. (https://
lisansustu.kapadokya.edu.tr/) 

Kamu idarecilerinin yoğun ilgi gös-
terdikleri üç program var ve bunların 
örgün-tezli ve bazılarının da uzak-
tan-tezsiz opsiyonları mevcut. Prof. 
Dr. Ruşen Keleş öncülüğünde açılan 
ve yetkin bir akademik kadrosu bu-
lunan Kent, Çevre ve Yerel Yöne-
timler Yüksek Lisans Programı hem 
örgün-tezli hem de uzaktan-tezsiz 
versiyonları ile bunlardan biri. Disip-
linlerarası tabiatı gereği bu program, 
siyaset bilimi, kamu yönetimi, ulus-
lararası ilişkiler, şehir ve bölge plan-
lama, mimarlık, çevre mühendisliği, 
jeoloji mühendisliği gibi alanlardan 
gelen öğrencilere yönelik esnek yapı-
da bir müfredat sunuyor. Programın 
amacı kentleşmenin sosyal, siyasal, 
ekonomik ve çevresel sonuçlarını 
değerlendiren; ulusal otoritelerin ve 
yerel yönetimlerin bu alandaki görev 
ve sorumluluklarını bilen, çevre ve 
ekoloji sorunlarına duyarlı, akade-
misyenler, kamu görevlilerini bir ara-
ya getirmek ve yenilikçi yaklaşımlar 
geliştirmek olarak özetlenebilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yük-
sek Lisans Programı da aynı şekilde 
hem örgün-tezli hem de uzaktan-tez-
siz opsiyonları olan bir program. 
Program dünyadaki çağdaş kuramsal 
tartışmaları ve güncel uygulamaları 
izleyen akademik kadrosu ve yenilikçi 
müfredatıyla, kamu yönetimi alanın-
da son gelişmeleri takip eden; planlı 
düşünme ve yaratma yeteneklerine 
sahip; siyaset bilimi, kamu yönetimi 
ve uluslararası siyaset nosyonlarını 
birlikte değerlendirerek hipotezler 
geliştirebilen kamu yöneticileri ve 
akademisyenleri bir araya getirip ve-
rimli sonuçlar almayı hedefliyor. Bu 
doğrultuda ülkemizin konusundaki en 
iyi akademisyenleri ve kamuoyu ön-
derlerini Yüksek Lisans Seminerlerin-
de Kapadokya’da ağırlayarak öğrenci-
leri ile beyin fırtınaları düzenliyor. 

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 
Programı da benzer biçimde yapılan-
dırılmış örgün-tezli ve uzaktan-tezsiz 
opsiyonlara sahip. Bu program ülke-
mizin ve dünyanın değişen dinamik-
leri ve siyasi-iktisadi dengeleri için-
de, Uluslararası İlişkiler disiplininin 
geleneksel ve yeni kuramları, bölge 
kültürleri ve çalışmaları konularında 
bilgi sahibi; sürekli gelişime, öğren-
meye ve eleştirel düşünmeye açık, 
yayın yapma ve analitik düşünme 
odaklı uluslararası ilişkiler uzmanla-
rı olacak öğrencilerini Dışişleri Ba-
kanlarımız dahil politika belirleyici 
ve uygulayıcıları ile sıklıkla bir araya 
getiriyor. Program temel derslerin 
yanında, Çin ve Uzak Doğu, Afrika’da 
Güncel Sorunlar, Avrupa Birliği Poli-
tikaları, Orta Asya ve Kafkasya gibi 
bölgesel uzmanlaşmaya yönelik alan 
derslerini; ayrıca, Küresel Tartışma-
lar, Uluslararası Hukuk, Barış ve Ça-
tışma, Uluslararası Göç, Demokrasi, 
Kalkınma ve İnsan Hakları gibi tema-
tik ve kuramsal dersleri içeriyor. 

Anadolu’nun tam merkezinde Kapa-
dokya’da, büyük şehirlerin keşmeke-
şinden uzak bir bilim, kültür ve sanat 
merkezi yolunda hızla ilerleyen Kapa-
dokya Üniversitesi bölgesel ve ulusal 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
gerçekleştiren en büyük olmasa da 
en önemli kurumlarımızdan biri. 


