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ÖNSÖZ
Üniversitelerin temel görevi bir yandan eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da
farklı alanlarda araştırma yapmaktır. Meslek Yüksekokulu geleneğinden gelen üniversitemiz
bu tecrübesinin sağladığı avantajlarını uygulama ve araştırma merkezleri aracılığı ile
mükemmeliyet politikasına tahvil etmektedir.
Bu kapsamda Üniversitemiz bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederken diğer
taraftan da bölgesel, ulusal ve evrensel bilgiye ve birikime katkıda bulunmak amacı ile
aşağıdaki uygulama ve araştırma merkezlerini hayata geçirmiştir.
➢ Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırmalar Merkezi,
➢ Çevreci İnsani Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi,
➢ Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Bu doküman Kapadokya Üniversitesinin misyon ve vizyonu çerçevesinde araştırma
politikalarını ve hedeflerini belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar

Funda Aktan

Rektör

Mütevelli Heyet Koordinatörü
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1. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON VE VİZYONU

Misyon
Kapadokya Üniversitesinin misyonu, Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesil
kamuoyu önderleri yetiştirmektir. Bunun için gerekli nitelik sıçramasına “çıkış noktası evrensel
uygulaması milli” olan bir eğitim anlayışıyla katkıda bulunmak bu misyonun ana omurgasını
teşkil eder. Üniversite ve meslek yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerlerinin
kavramsal bağlamda saptanmasına, varlık nedenlerinin, görev ve işlevlerinin açıklığa
kavuşturulmasına önayak olmak; üniversite öğrencilerinin ufkunu genişletmek, dünyaya
açılmalarına yardım etmek, yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları
farkındalık, merak, hayal gücü, yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel hasletleri
aşılamak, teşvik etmek, derinleştirmek misyonlarımız arasındadır. Özellikle sanayi ve
teknolojimizi çağdaş dünya seviyesine yükseltecek patent, lisans, tasarım, ürün üretimlerini
hızlandıracak uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz elemanlar yetiştirilmesi üniversite
misyonunun vazgeçilmezidir. Bunun için de araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi olmazsa
olmazdır.

Vizyon
Kapadokya Üniversitesinin vizyonu Kapadokya’yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe
merkezi haline getirerek, bölge, ülke ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmektir.
Vizyonumuz ekonominin gerçek aktörleri olan yetişmiş elemanların eğitim ve öğretim
standartlarını

küresel

akranlarıyla

yenişebilecekleri

evrensel

düzeye

yükseltmek,

yaygınlaştırmak, idame ettirmek, eğitime dinamizm ve itibar kazandırmaktır. Bunun için de
sürekli araştırma yolu ile mükemmeliyeti hedeflemekteyiz. Vizyonumuzun ana öğelerini şu
biçimde özetlemek mümkündür:
•

Hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize olmak, gelişmelerin ardında
kalmamak, uluslararası standartlardan ödün vermemek;

•

Eğitim programlarımızı, Selçuklu dönemindeki Ahi, Osmanlı dönemindeki Lonca
teşkilatlarında uygulanan yol, yöntem ve usullerle zenginleştirmek. Usta-çırak
ilişkisinin günümüzün pedagojik anlayışı ile desteklemesini sağlamak;
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Siyaset, sanayi, ticaret ve iş dünyası ile iletişim içinde ve insan kaynakları kuruluşları
ile yakın temasta olmak suretiyle müfredatın 21. yüzyıl gereksinimlerini ve dinamizmini
yansıttığından emin olmak;

•

Öğretim elemanlarının akademik müktesebatlarının ötesinde, uzmanı oldukları
konulara/sektörlere ilişkin gelişmeleri, güncel mesele ve gidişatları izlemelerini,
derslerine yansıtmaları ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak;

•

Göreli ekonomik avantaj/istihdam sağlayan sektör ve işkollarında, öğrencilerinin
doğrudan uzmanlık geliştirmelerini sağlamak, kariyer edindirmek;

2. KAPADOKYA ÜNİVERSİTES’NİN ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ STRATEJİK
AMAÇ VE HEDEFLERİ
Amacımız Kapadokya Üniversitesinde var olan veya yapılan/yapılacak çalışmalarla elde edilen
bilgi ve birikimin ulusal ve evrensel değerlere katkı sunabilecek şekilde kullanıma açılması,
yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan buluş, yenilik ve birikimlerin ticari değer
kapsamında veya dışında ihtiyaç duyan kamu ve özel kurum/kuruluşlarca kullanımını
sağlamaktır. Bu noktada Üniversitemiz Kapadokya bölgesi kalkınma hedefleri ile eşgüdüm
içinde, Ahiler Kalkınma Ajansının belirlediği öncelikleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
öncelik sahaları olarak kabul eder.
Stratejik planda, üniversitenin benimsediği misyon, vizyon ve değerler çerçevesinde birim
hedefleri ve SWOT (GZFT) analizi sonuçlarına göre araştırma ile ilgili aşağıda belirtilen
stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuş, bu hedeflere ulaşmak üzere faaliyetler tanımlanmış ve
performans göstergeleri belirlenmiştir.
1. Öğretim altyapısını iyileştirmek, Araştırma altyapısı ile bütünleştirmek
2. Toplumsal hizmetlerin arttırılması yolu ile sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek
3. Yasam boyu öğrenme ile bireylerin kendilerini sürekli yenilemesini temin etmek
4. Yurt içi ve yurt dışı ortaklarla işbirliği halinde araştırmalar yapmak
5. Ulusal ve Bölgesel kalkınma hedefleri çerçevesinde belirlenen öncelikli konulara
yoğunlaşmak
6. Bölge araştırmaları aracılığı ile dünya standartlarının üstünde donanıma sahip bölge
uzmanları yetiştirmek
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ARAŞTIRMA

MERKEZLERİ ÖZELİNDE POLİTİKA ALANLARI VE HEDEFLERİ
Stratejik plana uyumlu olarak hazırlanan araştırma politikaları ve hedefler her yıl yönetimin
gözden geçirme toplantısında değerlendirilir.
1. Ülkemizde

Okul

Öncesi

Eğitim

Alanında

Montessori

Eğitim

Yönteminin

ulusallaştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli araştırma geliştirme
altyapısının tamamlanması.
a. Montessori yöntemi eğiticinin eğitimi kursları düzenlemek
b. Okul öncesi eğitim kuruluşu personeline yönelik bilgilendirme etkinlikleri
düzenlemek
c. Montessori eğitim yöntemi konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar düzenlemek,
d. Montessori eğitim yöntemi ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bildiriler hazırlamak,
2. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri İle İlgili Araştırma Projeleri Geliştirilmesi.
a. İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak,
b. İnsansız hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test
ve onay yetkisi sahibi olmak,
c. İnsansız hava aracı sistemlerinin sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi ve bakım
hizmeti sağlamak,
d. İnsansız hava aracı sistemlerinin kayıt/tescil işlemlerini gerçekleştirmek ve pilot
eğitimleri düzenlemek,
e. Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüleri, düşünce grupları ve benzerleri
ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak,
f. İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili bilgi birikimini arttıracak analizler,
geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde
bulunmak,
g. İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde ettiği bilgi birikimi, ulusal ve
uluslararası seviyede karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör temsilcileri
ve diğer paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak,
4
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h. İnsansız hava aracı sistemleri konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar düzenlemek,
i. İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bildiriler hazırlamak,
j. İHA ve robot sürüleri için gömülü yazılım başta olmak üzere güvenlik
tedbirlerini içeren teknik ar-ge projelerinde yer almak,
k. Sivil Havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde İHA uçuşlarının düzenlenmesi için
mevzuat ve yazılım geliştirme çalışmalarında yer almak.
3. Sıcak hava balonu ve hava gemisi geliştirme ile ilgili araştırma-geliştirme
faaliyetlerinde bulunulması.
a. Sıcak hava balonlarına sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi ve bakım hizmeti
sunumu için sistem geliştirme araştırmalarında bulunmak,
b. Kapadokya balon uçuş sahasında sıcak hava balonlarına sunulan slot hizmetinin
mükemmelleştirilmesi için araştırmalarda bulunmak,
c. Sıcak hava balonu ve hava gemisi ile ilgili yer ve uçuş eğitimlerini standardize
etmek ve sistematiğini kurmak için araştırma çalışmaları yapmak
d. Sıcak hava balonu ve hava gemisi konularına ilişkin ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılar düzenlemek,
e. Sıcak hava balonu ve hava gemisi ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bildiriler
hazırlamak,
4. Sosyal ve Stratejik Araştırmalar konularında ihtisasa yönelik çalışmaların merkezi
olunması.
a. Stratejik Araştırma Merkezlerinin/Düşünce Kuruluşlarının ülkemiz, komşuluk
çevremiz ve dünya çapında yapmış oldukları çalışmaların kataloglanması,
almanakların hazırlanması ve siyasa yapım süreçleri hakkında hazırladıkları
çalışmaların ilgililerle paylaşılması.
b. Türk Dış Politikasına alternatifler hazırlamak üzere, uluslararası ilişkiler
bölümünün müfredatı ile paralel biçimde Ortadoğu, Avrasya, Uzakdoğu,
Avrupa ve Anglo-Sakson bölgeleri hakkında çalıştay, sempozyum ve toplantılar
düzenlemek yolu ile bölge uzmanlarının lisans ve lisansüstü düzeyde
yetişmelerine katkıda bulunmak,
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c. Enerji, terörizm, sınır aşan sular, sınır aşan suç örgütleri, ticaret savaşları, ticaret
rejimleri, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk gibi konularda tematik
uzmanlık geliştirecek araştırma görevlilerinin desteklenmesi yolu ile özgün
çalışmaların çıkmasını sağlamak,
d. Sosyal Araştırmalar bağlamında siyasal, ekonomik ve toplumsal araştırmalar
aracılığı ile Kapadokya bölgesi öncelikli olarak ulusal sorun alanlarının tespiti
ve çözüm önerileri geliştirmek,
e. Kamusal alanın siyasi ve ekonomik dönüşümü hakkında araştırmalar ve
mukayeseli çalışmalar yapmak yolu ile alternatif demokratik siyasa önerileri
hazırlamak,
f. Kamu Yönetimi yüksek lisans çalışmaları bünyesinde oluşturulacak olan ihtisas
alanları doğrultusunda yönetim biliminin şemsiyesinde afet, enerji, sağlık,
eğitim, yerel, adalet, güvenlik ve göç yönetimi gibi konularda uzmanlaşma
imkanlarının oluşturulması,
g. Diğer KÜN programları ile koordinasyon içinde kadın, çocuk, göç, yoksulluk,
yaşlılık gibi temel toplumsal sorun alanları hakkında araştırmalar yapmak ve
bunları yayına çevirmek.
5. Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar
aracılığı ile beşeri bilimler-çevre ilişkilerini inceleyen araştırma faaliyetlerinin merkezi
haline gelinmesi.
a. Beşeri Bilimler literatüründe insan, havyan, doğa, çevre gibi temaların
çalışılması yolu ile edebiyat ve kültür tarihinde insan ve çevre ilişkilerinin ortaya
çıkarılması yönünde çalışmalar yapılması,
b. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öncülüğünde yapılan çevreci beşeri bilimler
çalışmalarının yıllık olarak düzenlenen uluslararası çalıştay ve toplantılar ile
uluslararası paydaşlar ile paylaşılması ve bilgi alışverişinde bulunulması,
c. Ekoeleştiri literatürünün oluşturulması ve Türk bilim camiasına kazandırılması
için araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
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6. Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının üniversite
çapında yapılan diğer ar-ge faaliyetleri ile bütünleştirilmesi yolu ile bölgesel ve ulusal
ar-ge çalışmalarına katkıda bulunulması.
a. KÜN bünyesinde Uçak Gövde Motor Bölümünün ve İHA Sistemleri Araştırma
ve Uygulama Merkezinin araştırma ve ar-ge faaliyetleri ile koordineli olarak
özellikle kompozit maddeler geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
b. Organik-İnorganik kompozit maddeler ile ilgili sempozyun ve çalıştaylar
düzenlemek yolu ile diğer üniversiteler ve araştırma merkezleri ile ortak ar-ge
projeleri geliştirmek,
c. Ulusal bazda ihtiyaç duyulan akıllı malzemeler listesini hazırlayarak, ar-ge yol
haritaları çıkarmak.
7. Uygulama ve Araştırma Merkez Faaliyetlerinde Sağlık Alanında İyi Uygulama
Örnekleri Oluşturulması.
a. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili iyi uygulama örnekleri oluşturmak,
b. Fizik tedavi ve sağlıklı yaşam ile ilgili iyi uygulama örnekleri oluşturmak,
8. Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Öğretim Metotları Geliştirilmesi.
a. Üniversite öğrencilerinin yabancı dil öğreniminde karşılaştıkları güçlüklerin
nedenlerini araştırmak,
b. Yabancı dil öğretim metotlarına ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar
düzenlemek,
9. Kapadokya Bölgesi Mimari Araştırmaları ve Uygulamalarının koordinasyonu
a. Mimari Restorasyon ile tarihi dokunun ayakta kalmasına katkıda bulunmak ve
geleneksel malzeme üretim ve kullanımı konusunda araştırmalarda bulunmak
b. Kapadokya bölgesinin yerleşim birimleri ve anıtsal yapılarının eksik
Rölövelerinin, arşiv kaynakları, hava fotoğrafları vb. farklı kaynakların da
kullanımı ile tamamlanması ve bir bölgesel rölöve bankası oluşturulması için
araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
c. Restitüsyon araştırmaları aracılığı ile Kapadokya bölgesinde koruma altındaki
harap anıt binaların ve mahallelerin yeniden hayata kazandırılması için
çalışmalar yapılması,
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d. Konservasyon araştırmaları aracılığı ile de Kapadokya bölgesinde mevcut anıt
eserlerin bozulmasına sebep olan etkenleri araştırıp açığa çıkarmak ve en etkin
koruma yöntemlerinin tespiti konusunda çalışmalar yapmak.
4. ARAŞTIRMA KAYNAKLARI
Stratejik Planda yer alan araştırma geliştirme faaliyetleri ile Kapadokya Üniversitesi Araştırma
Hedef ve İlkeleri belgesinde yer alan politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için Kapadokya
Üniversitesi bütçesinden kaynak ayrılır.
Ayrıca uygulama ve araştırma merkezlerinin, girişimcilik motivasyonu ile hareket etmeleri ARGE sonuçlarını ve inovasyon fikirlerini ticarileştirmeleri için Proje Yönetim Ofisi aracılığı ile
destek verir.
Uygulama ve araştırma merkezlerimizde yürütülen faaliyetlerde iç ve dış paydaşlarla yapılan
işbirlikleri teşvik edilmektedir. Kapadokya SEM, iç ve dış paydaşların talepleri doğrultusunda
eğitimler ve sınavlar düzenlemekte, bölgemizde ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, sportif etkinlik
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayarak fon kaynağı yaratmaktadır. Yine
Kapadokya SEM bünyesinde oluşturulan Slot Hizmet Merkezi ile bölgede faaliyet gösteren
sıcak hava balonu işletmelerine slot hizmeti verilerek araştırmalara kaynak sağlanmaktadır.
Proje Yönetim Ofisi KÜN araştırmacılarının farklı mecralardan kaynak sağlamaları için proje
yazım, başvuru ve takip destekleri verir. KÜN Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu da
KÜN araştırmacılarının özgün ar-ge çalışmaları yapabilmeleri için gerekli altyapı ve desteği
sağlar.
KÜN bu belge ile belirlemiş olduğu öncelik alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini
destekleyen projelere, disiplinlerarası projelere, sanayiye yönelik projelere ve Mütevelli Heyet
tarafından belirlenen özel alanlardaki projelere doğrudan destek veya PYO aracılığı ile destek
verir.
5. ARAŞTIRMA KADROSU
Üniversitenin araştırma kadrosu, Kapadokya Üniversitesi Araştırma Hedef İlkeleri belgesinde
yer alan politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm bölümler ile uygulama ve araştırma
merkezlerinde görev alan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Ayrıca mesleki tecrübeye

8

Doküman No
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA HEDEF VE
İLKELERİ

Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

KÜN.ARAŞ.001
Şubat 2019
Orj.
9/9

sahip alanında uzman dış paydaşların uygulama ve araştırma merkezlerinde görev almaları
sağlanmaktadır.
Araştırma kadrosunun kabiliyetlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası mesleki ve
bilimsel toplantılara katılmaları teşvik edilmektedir. Merkezler bünyesinde araştırma
çalışmalarına katılan araştırmacılara ders saat ücreti ödenir. Ders saat bildirimleri merkez
müdürleri tarafından yapılır.
Araştırma kadrosunun mükemmelleştirilmesi yönünde, KÜN gerekli gördüğü alanlarda
yabancı uyruklu araştırmacıları istihdam eder. Uluslararası araştırmacı hareketliliğini destekler.
Konuk araştırmacıların çalışmaları için ihtiyaç duyulan imkanları sağlar. Araştırmacılarının
ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki kuruluşlara üyeliğini destekler. Programlarının
ulusal ve uluslararası akreditasyonlardan geçmesi için gerekli desteği verir.
6. ETİK
KÜN tüm araştırma faaliyetlerinde uluslararası ve ulusal mevzuatla düzenlenmiş insan hak ve
hürriyetlerine, hayvan haklarına ve doğa korumasına riayet eder. Araştırmalarında bilimsel etik
kaidelerine uyar ve etik kurulunu aktif biçimde çalıştırır. Araştırma süreçlerinin bilimsel ve
insani etik değerler ile uyumlu olduğundan emin olur.
7. TELİF HAKLARI
KÜN araştırmacılarının ürettikleri tüm bilimsel çalışmaları üçüncü taraflara karşı KÜN Fikri
ve Sınai Haklar Yönergesi ve KÜN Yayın Yönergesi bağlamında korur.
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