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Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama
ve Araştırma Merkezi (SSÇM)
2019-2020 Yılı Faaliyet Raporu

Merkez hakkında
Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 21 Kasım 2018 tarihinde
kurulmuştur. Kuruluş amacı Kapadokya Üniversitesinin başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü olmak üzere ilgili diğer tüm bölümlerin sosyal, stratejik ve toplumsal konularda
yapacağı çalışmalara, araştırmalara, uygulamalara katkıda bulunmaktır.
Merkez, ülkenin dış politika, güvenlik, ekonomi, dış ticaret, sanayi, tarım gibi alanlarda stratejik
önceliklerinin belirlenmesine katkıda bulunarak bu önceliklere yönelik uzun vadeli politika
önerileri sunan araştırmalar yürütür. Merkezin bir diğer amacı ise Kapadokya bölgesinin temel
sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, eğitimsel ve toplumsal cinsiyete dair sorunlarının tespiti
ile bu sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve alan araştırması çalışmaları
yapmaktır.
Merkez, burada sayılan konularda akademik toplantılar düzenler ve sonuçlarını süreli yayınlar ve
kitaplar başta olmak üzere çeşitli platformlarda kamuoyu ile paylaşır.

Merkez yönetimi
Yönetim Kurulu Başkanı (Merkez Müdürü)
Dr. Halil Burak Sakal
İİBF Dekan Yardımcısı
E mail: burak.sakal@kapadokya.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Rıfat Yıldız
İİBF Dekanı
E mail: rifat.yildiz@kapadokya.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyesi
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Dr. Münire Aydilek Çiftçi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
E mail: munire.ciftci@kapadokya.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ferihan Tanrıkut
Psikoloji Bölümü
Email: ferihan.tanrikut@kapadokya.edu.tr
Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Özçelik
Lisansütü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Email: bulent.ozcelik@kapadokya.edu.tr

Merkeze ait yayınlar
Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, faaliyet alanına giren konularda
akademik, hakemli süreli yayınlar çıkartmakta, kitap yayımlamaktadır.

Hakemli Bilimsel Akademik Dergi
Cappadocia Journal of Area Studies (CJAS)
Web sitesi: http://cjas.kapadokya.edu.tr
CJAS, Türkiye’de ve dünyada sayısı ve niteliği hızla artan saha çalışmaları, bölge çalışmaları, sosyal
ve beşerî bilimler alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir
platformdur. Dergimiz Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji,
Dilbilim, Coğrafya, İktisat başta olmak üzere her branştan saha çalışmaları ve bölge uzmanlığına
katkıda bulunacak makalelere açıktır. Bölge çalışmalarının doğası gereği özellikle disiplinler arası
yöntem izleyen makaleler desteklenmektedir. Kapadokya, sınırları tarihi, kültürel ve doğal
unsurlar tarafından belirlenen, Türkiye ve dünya mirası açısından öneme sahip benzersiz bir
bölgedir. Dergimiz Kapadokya Üniversitesinin içinde yer aldığı Kapadokya bölgesinin tarihi,
kültürel, doğal ve beşerî özelliklerinden hareketle, Kapadokya bölgesi ile ilgili makaleler için de
bir platformdur. Türkiye’nin yakın ve komşu coğrafyaları, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Orta
Doğu, Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika gibi bölgeler derginin inceleme alanına
girmektedir. Son olarak, Avrupa, Doğu ve Güney Asya, Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika,
Avustralya gibi geniş tanımlı bölgeler ile bu bölgelerin içinde yer alan havzalar, alt bölgeler,
şehirler, küçük yerleşim yerleri, ekosistemler, doğal ve tarihi bölgeler CJAS içinde yer verilen
kategoriler arasındadır.
CJAS, 2019-2020 akademik yılında,
•
•
•

Scientific Indexing Services
Directory of Research Journals Indexing
CiteFactor
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•

Google Scholar

veri tabanlarında taranmaktadır. Ayrıca DOAJ ve TÜBİTAK ULABKBİM TR Dizin için başvurular
yapılmış olup dergi izleme sürecindedir.
CJAS, Aralık 2019 ve Haziran 2020 olmak üzere 2 sayı olarak yayımlanmıştır. Toplam 9 araştırma
makalesi, 7 inceleme ve 1 adet editoryal makale CJAS’ta yayımlanmıştır.
Arşivleme
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu (no. 6279) uyarınca CJAS, Milli Kütüphane
Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
tarafından arşivlenmektedir.
CJAS bir Crossref üyesidir. Yayımlanan makalelere Crossref tarafından DOI numarası atanır. CJAS
yayımladığı tüm materyali Kapadokya Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi'nde (KÜNASİS)
arşivler ve Handle sistemi aracılığıyla makalelere kalıcı URL'ler verir. CJAS uluslararası ISSN
organizasyonu ve ROAD veri tabanlarında yer almaktadır.
Editörler
Tuğrul Keskin
Halil Burak Sakal
Yayın Kurulu (isim sırasına göre)
Ali Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Ayten Kılıç, University of Wisconsin-Madison, ABD
Chong Jin Oh, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Kore
Erel Tellal, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Halil Burak Sakal, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye
Hasan Köni, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Kazuaki Sawai, Kansai Üniversitesi, Suita, Japonya
Klevis Kolasi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Oktay F. Tanrısever, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Sanat Kuşkumbayev, KISI, Astana, Kazakistan
Tuğrul Keskin, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye
Valeriy Morkva, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye
Volkan İpek, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yönetici Editör
Deniz Gürsoy
Kitap Eleştirisi Editörü
Sayfa 4 / 8

Berk İlke Dündar
İngilizce Editörü
Colin Sutcliffe
Yardımcı Editör
Sümeyra Demiralp
Dergi ile ilgili bilgiler:
Derginin tam adı: Cappadocia Journal of Area Studies
Derginin kısaltılmış adı: CJAS
ISSN (elektronik): 2717-7254
Yayın dili: Türkçe ve İngilizce
Yayımlanma ayları: Aralık ve Haziran
Yayın aralığı: Yılda iki defa (altı ayda bir)
Yayıncı: Kapadokya Üniversitesi

Kitap projeleri
Merkezimiz bünyesinde hazırlıkları devam eden ve tamamlanarak yayımlanan kitaplar aşağıda
sıralanmıştır:
•
•
•

Avrasya’da Su, Çevre ve Enerji (basım aşamasında)
Türkiye’nin Toplumsal Tarihi (hazırlık aşamasında)
Kapadokya Ekonomi Toplantıları (3 cilt)

Yukarıda bahsedilen üç yayından Avrasya’da Su, Çevre ve Enerji (Water, Energy, and Environment
in Eurasia), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Oktay
Tanrısever ile ortak editörlü kitap olup Türkiye’den ve Merkezi Asya’dan akademisyenlerin
katılımı ile hazırlanmaktadır.
Türkiye’nin Toplumsal Tarihi, proje aşamasında olup kitapla ilgili hazırlıklar sürmektedir.
Kapadokya Ekonomi Toplantıları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından bölgedeki
paydaşlarla gerçekleştirilen çalıştaylarda sunulan bildirilerin deşifre edilmesi ile hazırlanmıştır.
Aşağıda bu kitaplarla ilgili ayrıntılı bilgiler en güncelinden başlayarak yer almaktadır:

Kapadokya Ekonomi Toplantıları - III: Kapadokya Turizminde Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi:
Mevcut Durum, Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, Dündar, Berk İlke; Kapadokya Üniversitesi,
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; Dündar, Berk İlke
(Kapadokya Üniversitesi, 2020)
Kapadokya Ekonomi Toplantıları II: Nevşehir Ekonomisi ve Teknolojik Gelişmeler Işığında
Üniversite-Endüstri İş Birliğinin Yeniden Tartışılması, Dündar, Berk İlke (Kapadokya Üniversitesi
Yayınları, 2020)
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Kapadokya Ekonomi Toplantıları- I: Yaşanan Uluslararası Finansal Kırılganlıklar, Türkiye Dış
Ticaret Firmalarının Açık Döviz Pozisyonları ve Bunlara Karşı Korunma İşlemleri, Dündar, Berk İlke
(Kapadokya Üniversitesi Yayınları, 2019)

Faaliyetler
Merkezimiz kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası
yüksek öğretim kurumları, dernekler ve diğer kurumlarla yoğun iş birliği halinde çalışmalar
yürütmektedir.

Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi
Bu proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesinin oluşturduğu ortak bir
çalışma grubu ile yürütülmüştür. Projenin çıktıları, Türkiye turizmi için turist sayısı ve turizm
geliri başta olmak üzere birçok alanda belirlenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek
stratejilerin yer aldığı “Turizm 2023: Türkiye Turizm Ana Planı” adlı belge ile bu belgeye ilişkin
sunumun hazırlanmasıdır. Turizm 2023 belgesinde, dünya ve Türkiye turizminin genel bir analizi
yapılarak 2023 yılı turist sayısı ve gelir tahminlerine yer verilmektedir. Bundan başka belgede,
turist sayısı ve gelir hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren temel politikalar ve bu politikalara
bağlı alt hedeflere yer verilmiştir.

Konya 2025 Turizm Master Planı
Türkiye’nin en geniş yüzölçümüne sahip, deniz dışında hemen her turizm türünün uygulama alanı
olan, coğrafi, doğal ve kültürel zenginlikleri bir arada barındıran, alt ve üst yapı bakımından hızlı
bir ilerleme kaydeden Konya, küresel ve ulusal ölçekte büyüyen turizm endüstrisinin
gelişiminden aldığı payı artırma hedefi ile, On Birinci Kalkınma Planı ve Türkiye Turizm Ana Planı
ile uyumlu olacak şekilde 2025 yılı Turizm Master Planı’nı hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmıştır.
Konya Turizm Master Planı, şehrin kültürel ve doğal yapısını muhafaza eden sürdürülebilir turizm
anlayışı çerçevesinde kenti ziyaret eden nitelikli turistlerin sayısını artırarak turizm
faaliyetlerinden sağlanan geliri artırmayı, merkezde ve ilçelerde istihdam ve kalkınmayı
desteklemeyi ve Konya’nın evrensel kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmaya imkan
verecek yapıları oluşturmayı hedeflemektedir.
Konya Turizm Master Planı, kent merkezi ve ilçeler bazında somut, gerçekçi, ölçülebilir hedefler
koymakta, bu hedeflere yönelik izleme mekanizmaları geliştirmekte, şeffaf ve hesap verebilir bir
turizm yönetim yapısı ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Konya, 2025 yılına kadar 1 milyon 600
bin civarında yerli, 500 bin civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı, bu ziyaretleri mümkün
olduğunca tüm şehre ve uzun konaklama süresine yaymayı ve bu sayede turizm faaliyetlerinden
2025 yılı itibariyle yaklaşık 600 milyon ABD doları gelir elde etmeyi hedef olarak belirlemiştir.
Konya Turizm Master Planı, bu hedeflere ulaşma yolunda izlenecek politikaları ana hatlarıyla
ortaya koymaktadır.

Konya Turizmi Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Çalıştayı
Konya Turizminin vizyonunu belirlemek üzere Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği bir
etkinlik çerçevesinde, 13, 16 ve 17 Temmuz 2020 tarihlerinde Konya Turizmi Gelecek Vizyonu
Ortak Akıl Arama Çalıştayı yapılmıştır. Ortak akıl arama çalıştayı uzaktan bağlantı yöntemiyle
gerçekleştirmiş, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’da başlayarak o gün ilk olarak buz kırma
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aktivitesi şeklinde katılımcılar ile tanışılmış, ardından ortak akıl arama çalıştayının yöntem olarak
nasıl yürütüleceği ele alınmıştır.
İlk oturum toplamda 120 dakika sürmüştür. Çalıştayın hızlı ve verimli geçebilmesi için
katılımcılara 16 Temmuz’daki oturuma gelmeden evvel Konya’nın turizm açısından en az üçer
güçlü ve zayıf yönünü belirlemeleri istenmiştir. 16 ve 17 Temmuz 2020 Perşembe ve Cuma günleri
sabah ve öğlen 120’şer dakikalık oturumlar ile tam gün çalışma yapılmıştır. Yöntem olarak SWOT
analizinden yararlanılarak, pareto analizi ve çoklu oylama yöntemleri ile ana çalışma konuları
belirlenmiş ve Microsoft Teams üzerinden oluşturulan çalıştay odalarında, katılımcıların gönüllü
katkıları ile ana konu alanları içinde saptanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmiştir. Daha sonra
bu öneriler grup başkanlarının sunumları ile tüm katılımcılarımızla tekrar ele alınmış, eksik
noktalar aydınlatılarak ve gerekli düzeltmeler yapılarak tüm katılımcıların onayı ve oybirliği ile
sonuca ulaştırılmıştır. Çalışmanın moderatörü katılımcıların onayı çıkan sonuçları raporlamıştır.
Katılımcıların tüm oturumlara katılması zorunlu tutulmuş, bu nedenle çalışma gruplarında bilfiil
bulunmuş ve önerileri ile çalıştaya katkı veren kişilerin kimlikleri burada onların onayı ile
verişmiştir. Çalışmaya katkı ve destek veren tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederiz.
Uzaktan bağlantı ile gerçekleştirilen toplantıda başvurulan ortak akıl arama çalıştayı süreci; ön
hazırlık, arama çalıştayının uygulanması ile sonuçların derlenmesi ve raporlanması olmak üzere
üç ana fazdan oluşmaktadır. Hazırlık aşamasında Konya’nın turizm ile ilgili kişiler ile görüşmeler
yapılmış, çalışmanın ana kapsamına karar verilmiş, arama çalıştayının katılımcı listesi
belirlenmiş, bazı katılımcılar ile ön görüşmeler yapılmış ve arama çalıştayının tartışılacak olan
konunun tasarımı yapılarak çerçevesi belirlenmiştir.

Konya’da Sıcak Hava Balonu Denemeleri
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir ilçe sınırları içerisinde Sıcak Hava Balonu ile
yapılabilecek ticari faaliyetlere yönelik saha incelemesi talebinde bulunulmuştur.
Bu talep doğrultusunda Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan bir heyet 06 10/07/2020 tarihlerinde talep edilen sahaların bu faaliyetlere uygunluğunu incelemek ve test
uçuşu yapmak üzere görevlendirilmiştir.
Heyet, öncelikle Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir İlçesi yetkilileri ile Beyşehir ilçesi ile
Derebucak İlçesi arasında bulunan Işıklarmezarı Mevkii, Atalındere Mevkii, Kayapınar Mevkii,
Çabandere Mevkii ve Topaklı Mevkiilerine giderek buradaki meteorolojik ve coğrafi zemin
şartlarının Sıcak Hava Balonu Ticari Uçuşu yapılabilmesi için uygunluğu incelenmiştir.

Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali
15-19 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Kapadokya Çocuk Kitapları
Festivali”, çocuğun birey olma sürecinde kendisini ilgilendiren konularda karar verme, dikkate
alınma, değer görme, farklılıklara saygı duyma, demokratik kültürü tanıma ve pekiştirme gibi
kazanımlar sağlamayı amaçlamaktadır.
Çocuklara ve yetişkinlere yönelik projeyle, öncelikle çocukların nitelikli kitaplarla buluşması ve
arkadaşlık kurması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, edebiyat, kitap ve birey kavramlarını
merkeze alan ve çocukların eğlenirken öğreneceği atölyelere katılımlarının sağlanması, çocuklara
haklarının duyumsatılması, bilgi ve bilim kültürünün yaygınlaştırılması, bilginin ve kitabın
erişilebilir kılınması ve çocuk katılımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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Ayrıca yetişkinlere, nitelikli kitapların çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi, söz konusu kitapları
tanıma ve belirleme, kitaplarla farklı uygulama örneklerini deneyimleme, okuma kültürünün
benimsenmesi amacıyla çocukları uygun kitap ve etkinliklerle buluşturmanın önemi gibi
konuların duyumsatılması projenin bir diğer amacıdır.

Araştırma Projeleri
Aşağıda başlıkları yer alan araştırma projesi devam etmektedir:

Türkiye’de ve Dünyada Düşünce Kuruluşları
Düşünce kuruluşları (think-tank’ler) tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde iç ve dış politika
stratejilerinin oluşturulması sürecine önemli katkılarda bulunmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de
hızla gelişen ve sayıları artan düşünce kuruluşlarının faaliyetlerinin kalitesinin ve çeşitliliğinin
artması, araştırma ve analiz kapasitelerinin geliştirilmesi, siyaset kurumu başta olmak üzere tüm
toplumun yararına olmakla birlikte, siyaset kurumuna toplumun katılımını artırabilecek
unsurların başında gelmektedir. Türkiye’de üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız
olarak faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının sayısındaki artışla paralel olacak şekilde, düşünce
kuruluşlarının siyaset ve strateji oluşturma süreçlerine azami ölçüde katkı sağlaması önemlidir.
Bu çerçevede, düşünce kuruluşlarının faaliyetlerinin ve ürettikleri araştırma ve analiz ürünlerinin
bağımsız ve objektif bir şekilde izlenerek bu faaliyet ve ürünlerin şeffaf şekilde kamuoyu ile
paylaşılması, söz konusu kapasite artırımı konusunda düşünce kuruluşlarına olumlu etki
yapacaktır. Bu proje ile Türkiye’den başlamak üzere tüm dünyadaki stratejik araştırma
merkezlerinin içinde yer aldığı bir veri tabanı oluşturulacak, bu veri tabanı düzenli aralıklarla
güncellenecek, düşünce kuruluşlarının faaliyetleri ve çıktıları izlenerek oluşturulacak kriterler
çerçevesinde değerlendirilecek ve ulaşılan sonuçlar hazırlanan bir internet sitesi aracılığı ile
kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Merkez iletişim Bilgileri
(384) 353 5009 – 1612
sscm@kapadokya.edu.tr
https://sscm.kapadokya.edu.tr

Sosyal ve Stratejik Çalışmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi
50420 Mustafapaşa, Ürgüp-Nevşehir
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