KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
KAPADOKYA ÇALIŞMALARI UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2020-2021 YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulumuzun hazırlamış olduğu, 2020-2021 yılı yıllık faaliyet raporu aşağıdaki
gibidir:
1- 30.12.2020 tarihinde, KÜN'deki tüm programlara yönelik olarak müzik terapisti Danny
Lundmark ile, "Pandemi Günlerinde Müzikle Rahatlamak" isimli bir Atölye Çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi olarak Microsoft Teams üzerinden yaklaşık 100 kişinin
katılımıyla gerçekleşen etkinlik saat 14:00'de başlayarak yaklaşık 1 saat 50 dakika
sürmüştür. Etkinliğin temel amacı pandemi koşullarında öğrencileri yeni yıla girerken
müziğin sihirli gücüyle bütünleştirmek ve umutlandırmaktır. Etkinlikle ilgili detaylar
için bkz. Ek 1.
2- 29.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Hristiyanlığın Doğuşu, İsa ve Pavlus” isimli
seminer, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Zafer Duygu’nun anlatımıyla Zoom üzerinden Şükran Ünser moderatörlüğünde
gerçekleşmiştir. Saat 20:00’de başlayan seminer 2 saat 18 dakika sürmüş olup, yaklaşık
100 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Etkinlikle ilgili detaylar için bkz. Ek 2.
3- 06.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze Mart Ayları ve Bahar
Bayramları” isimli seminer, başta Kapadokya Üniversitesi turist rehberliği programı
öğrencileri olmak üzere, konuya ilgisi olan tüm dinleyicilere yönelik olarak çevrimiçi
olarak Zoom üzerinden Şükran Ünser moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık
50 dinleyicinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik, saat 18:00’de başlamış ve 1 buçuk saat
sürmüştür. Etkinlikle ilgili detaylar için bkz. Ek 3.
4- 24.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Bizans İkonografisi” isimli seminer, özellikle
İstanbul ve Kapadokya’da rehberlik yapacak olan turist rehberliği programı
öğrencilerimiz için, böyle bir eğitimin mesleki yaşamları için önemli bir fırsat olacağını
belirtmesi üzerine, rehber adaylarımızdan gelen talepler üzerine düzenlenmiştir.
Çevrimiçi olarak Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen seminer, saat 16:30’da
başlamış ve yaklaşık 2 buçuk saat sürmüştür. Seminer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde görev alan ve aynı zamanda uzun yıllardır

profesyonel turist rehberliği yapan Sema Gökcan tarafından Şükran Ünser
moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Etkinlikle ilgili detaylar için bkz. Ek 4.
5- 18.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Çağlar Boyu Louvre” isimli seminer, Kapadokya
Üniversitesi uzaktan eğitim portali ALMS üzerinden, Turist Rehberliği öğrencilerine
yönelik olarak düzenlenmiştir. Seminer etkinliği, profesyonel turist rehberi olan ve uzun
yıllardır Paris’te yaşayan Faruk Uraz tarafından, Şükran Ünser moderatörlüğünde
gerçekleştirilmiştir. Saat 19:30’da başlayan ve 2 bölümlü olan seminer, yaklaşık 130
kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Etkinlikle ilgili detaylar için bkz. Ek 5.
6- 08.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Tarihsel Yolculuğu İçerisinde Mozaik Sanatı”
isimli eğitim semineri, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünde görev alan Prof.
Dr. Derya Şahin, Araş. Gör. Nur Deniz Ünsal ve Araş. Gör. Hazal Çıtakoğlu tarafından,
Kapadokya Üniversitesi uzaktan eğitim portali ALMS üzerinden Şükran Ünser
moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 3 oturumlu eğitim semineri şeklinde gerçekleşen
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Üniversitesi’ndeki mimari restorasyon ve turist rehberliği öğrencilerine hitap etmek
üzere düzenlenmiş olan etkinliğin aynı zamanda, öğrencilerin staj faaliyeti olarak
değerlendirebilmesi hedeflenmiş ve içerik buna göre oluşturulmuştur. Etkinlikle ilgili
detaylar için bkz. Ek 6.
7- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde, Mart ayında başlayan ve 20212022 Eğitim-Öğretim yılında devam edecek olan “Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması
ve Tanıtımı” projesi, Kapadokya Üniversitesi bünyesindeki Bilimsel Araştırmalar Proje
Yönetim Komisyonuna sunulan ve proje komisyonu tarafından onaylanan bir, “Bilimsel
Araştırma ve Topluma Katkı” projesidir. Proje, Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından Dr. Öğretim Üyesi Leila Leila Akbari Shahabi
yürütücülüğünde devam etmektedir. Proje hazırlık faaliyetleri bahar yarıyılı itibariyle
bir proje ekibinin oluşturulmasıyla başlamıştır. Projeye ilişkin olarak yaz dönemi
boyunca yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan çalışmaların yanı sıra,
gerçekleştirilmesi planlanan ve ayrıca projeye ait detaylar için bkz. Ek 7.

Ek 1:
Atölye Çalışması: “Danny Lundmark ile Atölye Çalışması: Pandemi Günlerinde Müzikle
Rahatlamak”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
30.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen “Danny Lundmark ile Atölye Çalışması: Pandemi
Günlerinde Müzikle Rahatlamak” isimli atölye çalışmasına ait rapordur:
30 Aralık 2020 tarihinde Kapadokya Araştırma Merkezi bünyesinde, KÜN'deki tüm
programlara yönelik olarak, müzik terapisti Danny Lundmark ile, "Pandemi Günlerinde
Müzikle Rahatlamak" isimli bir Atölye Çalışması gerçekleştirilmiştir. Microsoft Teams
üzerinden gerçekleşen etkinlik saat 14:00'de başlayarak yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmüştür.
Etkinliğe yaklaşık 100 kişi katılmıştır. Etkinliğin temel amacı pandemi koşullarında öğrencileri
bütünleştirmek ve umutlandırmaktır.
Katılımcıların gönüllü olarak kamera ve mikrofon açarak aktif katılım sağladığı etkinlikte,
nefes egzersizi, ısınma hareketleri, ritmik çalışmalar yapılmış ve katılımcıların belirlediği ortak
konularla ilgili şarkılar bestelenerek birlikte seslendirilmiştir.
Etkinliğin açılışını yapan KAM müdürü Şükran Ünser, dünya tarihinde müzik terapisinin önemi
ve yerine işaret eden kısa bir konuşma yaptıktan sonra, içinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi
günlerinde müziğin iyileştirici gücünün bizler için ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.
Bu etkinliğin gerçekleşme süreciyle ilgili olarak bazı bilgileri paylaşarak, etkinliğin KAM
bünyesinde gerçekleşmesinin nedenini açıklamıştır. Ekim 2018'de KAM tarafından organize
edilen "Anadolu’da Geleneksel Şifacılık Üzerine" yapılan çalıştaya "müzikle terapi"
konusunun da dahil edildiğini ve bu kapsamda rektör yardımcımız Prof. Dr. Vesile Şenol'un da
bu konuda bir seminer verdiğini, çalıştaya ayrıca bu tema çerçevesinde Danny Lundmark'ın da
davet edildiğini ancak o dönem Lundmark'ın katılamadığını belirterek şu ifadelere yer
vermiştir: "…Dolayısıyla, KÜN olarak çok daha önce ele aldığımız "şifa" kapsamındaki müzik
konusu, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda yeniden gündeme gelmiştir.
İçinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde müziğe kulak vererek, hatta bizzat onun içine girerek
sizleri biraz da olsa rahatlatmayı umuyoruz."
Bu girişten sonra, kendisini tanıtması için sözü Lundmark'a vererek, etkinliği başlatmıştır.
Ludnmark, Amerikan Müzik Terapi Birliği tarafından onaylı bir müzik terapisti ve Dünya
Müzik Terapi Federasyonu'nun profesyonel bir üyesi olarak uzun yıllardır çeşitli yaş gruplarına

yönelik olarak müzik terapisi gerçekleştirdiğini, bunların kimi zaman Suriyeli göçmen çocuklar
gibi grupları kapsadığını ifade etmiştir. Daha sonra dünyada uygulanan çeşitli müzikli terapi
uygulamalarına örnek vererek, konuyla ilgili kısa bir video izletmiştir. Ardından,
katılımcılardan aktif olarak etkinliğe dahil olmak isteyenlerin kamera ve seslerini açmalarını
rica ederek, "ısınma" sesleri ve hareketleri ile atölye çalışmasına başlamıştır. Ardından,
öğrencilerle birlikte bir şarkı yapacaklarını belirterek, isteyen herkesin içinden gelen sözleri
yazmasını söylemiştir ve sonunda ortak bir şarkı yazarak bestelemiştir. Şarkının sözleri: "Her
nefeste sağlık / Maskeler Havaya / Yoruldu Artık İnsanlık / Bol bol Kahkaha" şeklinde olup,
şarkının nakarat bölümünden sonra öğrencilerin toplu olarak kahkaha atmaları istenmiştir. En
son olarak ise "Hoşçakal" şarkısı söyleyerek etkinlik sonlandırılmıştır.

Etkinliğe Ait Görseller:

Resim 1: Etkinliğin Duyuru Afişi

Resim 2: Etkinlikten Bir Görsel

Resim 3: Etkinlikten Bir Görsel

Ek 2:
Seminer: “Hristiyanlığın Doğuşu, İsa ve Pavlus”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
29.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Hristiyanlığın Doğuşu, İsa ve Pavlus” isimli çalıştaya ait
rapordur:
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zafer Duygu’nun
anlatımıyla Zoom üzerinden, Şükran Ünser moderatörlüğünde gerçekleşti. Saat 20:00’de
başlayan seminer
Seminerin açılış konuşmasını yapan Şükran Ünser, turist rehberi adaylarımıza yönelik olarak
planlanan, “Eğitim Seminerleri” serisinden biri olan seminerin, kültür mirası ve turizminin ana
temalarından birine odaklandığını belirtti. Bu seminerin fikrinin, turist rehberliği programının
sanat tarihi dersi kapsamındaki “Hıristiyan Sanatı” konusunun işlendiği hafta bir öğrencinin
havari Pavlos ile ilgili sorduğu bir sorudan (Pavlus havari midir?) doğduğunu ifade eden Ünser,
seminerin gerçekleşmesine vesile olan bu turist rehberliği programı öğrencisine teşekkür etti.
Ayrıca, semineri veren Doç. Dr. Zafer Duygu’ya yoğunluğu arasında böyle bir seminer vermeyi
kabul ettiği için teşekkür ederek, kısaca hocanın akademik geçmişine değindi: “2007’de Celal
Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden lisans derecesiyle mezun
olduktan sonra, 2010 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünü master; 2015’te ise
doktora derecesiyle tamamladı. TUBİTAK desteğiyle, Amerika Birleşik Devletler, North
Carolina’da Duke Üniversitesinin Religious Studies bölümünde post-Doktora yaptı. 2018’de
Felsefe ve Din Bilimleri alanında olan hocamız günümüzde Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslarası hakemli dergilerde
yayımlanmış pek çok makalesinin yanında, kitap çalışmaları vardır”.
Seminer sırasında, Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ile ilgili bilinen yaygın düşüncelerden çok farklı
ve ilginç tartışmaları da içeren bilgiler sunan Duygu, Hz. İsa ve Pavlus kimdir? Yeni Ahit
Dönemi incelemeleri, Hz. İsa’nın İsrailoğullarıyla ilişkisi, Pagan etimolojisi, Musa Şeriatı,
Hz.İsa yanlısı ve karşıtı gruplar hakkında detaylı bilgiler, Kudüs’ün Romalı valisi, Ferisler,
Esseniler, Zelotlar, Romalılarla Yahudilerin arasındaki siyasi gerginlikler, Yahudi – Roma
Savaşları, Büyük Herodes’in çocuk katliamı, Yahudilerin Mesih beklentisi, İsa’nın Yahudiler
içerisinde faaliyet göstermesi gibi detayları aktardı. Bunun yanında, kendi orijinal çalışmaları
ve üzgün bakış açısıyla geliştirdiği düşünceleriyle aktardığı, “Hristiyanlık nasıl ortaya çıktı?”
konusunu ele aldı. Ona göre Pavlus, Yahudi gruplara göz açtırmayan ve İsa cemaatlerine eziyet

eden bir Roma vatandaşıdır. İsa öldükten sonra İsa’nın akrabalarını kovuşturmak için Şam’a
giderken, Mesihi gördüğünü ve öğretilerini dünyaya yaymasını istediğini söyler. Bu şekilde
yayılan Hristiyanlık, İsa’nın öğretileriyle eşleşmez ve Pavlus Roma’dan büyük destek
almaktadır.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, uzun süren soru-cevap kısmında öğrenciler
konuyla ilgili merak ettiği sorularını ilettiler. Bunları tek tek ayrıntılı şekilde açıklayan
Duygu’ya son sorudan sonra teşekkür edilmiş ve etkinlik son bulmuştur. Öğrenciler, etkinliğin
meslek hayatları için son derece ufuk açıcı olduğunu ifade etmiştir.

Etkinliğe Ait Görseller:

Resim 1: Etkinliğin Duyuru Görseli

Resim 2: Etkinlikten Bir Görüntü

Resim 3: Etkinlikten Bir Görüntü: Etkinliğin Sonlarına Doğru Öğrencilerden Gelen Sorular Bölümü

Ek 3:
Seminer: “Geçmişten Günümüze Mart Ayları ve Bahar Bayramları”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
06.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze Mart Ayları ve Bahar Bayramları”
isimli seminere ait rapordur:
Seminer, başta Kapadokya Üniversitesi turist rehberliği programı öğrencileri olmak üzere,
konuya ilgisi olan tüm dinleyicilere yönelik olarak çevrimiçi olarak ZOOM üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 50 dinleyicinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik 1 buçuk saat
sürmüştür.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Ünser, semineri verecek olarak konuşmacı Murat Yankı
ile ilgili olarak şu bilgileri vermiştir: 1964 yılında Elazığ'da doğdu, müfettiş olan babasının işi
nedeniyle küçük yaşlarda İstanbul'a geldi. 1975-83 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde,
1983-89 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu. Halen İngilizce,
Fransızca, Japonca ve İtalyanca dillerinde tercüman rehberlik yapmaktadır. 2000’lerin başında
başlayan şarap tutkusu sayesinde önce İngiltere, sonra da İtalya’da aldığı eğitimler sonucunda
çeşitli sertifikalar ve WSET (Wine and Spirit Education Trust) kurumundan Advanced düzeyini
merit derecesiyle geçtikten sonra İtalya’nın Piemonte bölgesinde şarap eğitimi aldı. Aldığı bu
eğitimleri, şarap ve yemek tarihi araştırmalarıyla da bir araya getirerek Kapadokya Meslek
Yüksek Okulu ve Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu gibi kurumlarda
öğrencileriyle paylaştı. 2010 yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulu Şarap Üretim
Teknolojisi Bölümünde Dünya Şarapçılığı, Yemek Şarap uyumu dersleri verdi. 2015-2017
yılları arasında ise, Kapadokya MYO’da Turist Rehberliği Uzaktan programlarında Dinler
Tarihi dersleri verdi. Halen çeşitli üniversiteler ve kuruluşlarda uygarlık tarihi, dinler tarihi ve
yeme içme tarihi konusunda dersler, seminer ve konferanslar vermektedir.
Seminer boyunca Yankı, neolitik çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan zaman dilimi
içerisinde insanların mart aylarını karşılama biçimlerindeki birbirine benzeyen ve birbirinden
ayrışan yönlerini aktardı. Anlatımına Göbeklitepe’deki kabartma taşlardaki, bahar habercisi
hayvan imgeleriyle başlayan konuşmacı, henüz bu dönemlerde mart aylarının insanın
yaşamında ne denli öneme haiz olduğunun bu görsel anlatımlardan anlaşıldığını ifade etti.
Sonrasında ilk uygarlıklarda karşılaşılan birtakım ortak ikonografik anlatımlara işaret eden
Yankı, bu dönemlerde henüz insanların seyahat etme olanakları ve uzak coğrafyalardaki
insanların birbirleriyle iletişim kurma şansı olmamasına dikkat çekti. Bunun nedeninin,

birbirinden habersiz de olsa dönem insanının baharı algılamasındaki ortak yönden
kaynaklandığını ifade etti. Sonrasında konuşmasında antik dönemler, Roma ve Bizans
dönemlerinde karşılaşılan ilginç ikonografik anlatımlarla devam etti. Son olarak Osmanlı
döneminden örnekler vererek modern dönemlere kadar insanlığın baharı anlamlandırma
meselesini irdeleyen Yankı’ya bir katılımcının şu soruyu sorması, seminerin güzel bir son
cümlesi niteliğindeydi: Gelen soru, “neden günümüzde modern insanın baharı bu denli coşkun
karşılamadığı” şeklindeydi. Yankı’nın yanıtı ise, “çünkü doğadan koptuk…” şeklindeydi. Diğer
etkinliklerle kıyaslandığından az sayıda bir dinleyici ile karşılaşılmış olsa da, seminere
katılanların ilgisi, sorulan nitelikli sorulardan kendisini gösterdi.

Etkinliğe Ait Görseller:

Resim 1: Etkinlik Afişi

Resim 2: Etkinlikten Bir Görüntü

Resim 3: Etkinlikten Bir Görüntü

Ek 4:
Eğitim Semineri: “Bizans İkonografisi”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
24.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Bizans İkonografisi” isimli seminere ait rapordur:
Seminer, Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği programı öğrencilerinden sözlü ve yazılı
olarak gelen yoğun talep üzerine gerçekleştirilmiştir. Özellikle İstanbul ve Kapadokya’da
rehberlik yapacak olan rehber adaylarımız, ziyaret ettikleri kiliselerdeki mozaik ya da duvar
resimlerini misafirlerine daha sağlıklı bir şekilde aktarabilmeleri için böyle bir seminerin
faydalı olacağını ve mesleki yaşamları için önemli bir fırsat olacağını ifade etmişlerdir.
Pandemi koşulları nedeniyle Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen seminer, yaklaşık 2
buçuk saat sürmüştür. Seminer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümünde görev alan ve aynı zamanda uzun yıllardır profesyonel turist rehberliği yapan Sema
Gökcan tarafından Şükran Ünser moderatörlüğünde gerçekleşmiştir.
Seminerin başında, ikonografi konusuna girilmeden evvel öğrencilerin yabancı olabilecekleri
bazı terimlerin altı çizilerek bunlar tek tek açıklanmıştır. Sonrasında genel hatlarıyla Bizans’ın
tarihçesine değilmiş, özellikle Hıristiyanlık tarihi için kritik gelişmelerden olan Milvian
Köprüsü Savaşı; sonrasında Hıristiyanlık dininin önce serbest bir din haline, daha sonra ise
devlet dini olarak kabul edilmesinden bahsedilmiştir. Seminerin ana konusu olan ikonografi
konusu ise temelde 2 ana başlık altında incelenmiştir:
1. Bölüm→ Anıtsal duvar resimleri ve mozaikler eşliğinde Hıristiyanlığın ilk
dönemlerinden başlayarak Geç Bizans dönemine kadar Bizans resim sanatının tarih
içinde gelişimi konusu ele alınmıştır.
2. Bölüm → Anıtsal duvar resimlerinde rastlanan sahneler ayrı başlıklar tanıtılarak,
her bir sahne için açıklamalar yapılmıştır.
“Bizans İkonografisi” konusu genel itibariyle Bizans kültür çevresini kapsamakla beraber,
konuşmanın başlarında öncelikle farklı kültürlerin etkileri konusuna değinilmiştir. Bu
kapsamda ikonaların atası kabul edilen “fayyum” portrelerden bahsedilerek, Hıristiyanlık
öncesinde antik Mısır dünyasında görülen mumyalama geleneğine işaret edilmiştir. Antik Mısır
dönemine kadar bu geleneğin zaman içinde Hıristiyan inanç ve sanatında ikonalar olarak ne
kadar büyük ehemmiyete sahip olduğundan bahsedilmiştir. Bu kapsamda, “figürler ve
imgelerin okuma yazma bilmeyenlerin İncil’i” olarak tanımlandığına ve Hıristiyanlığın

yayılmasında ikonografinin büyük etkisi olduğuna işaret edilmiştir. Justianos Dönemi Bizans
İmparatorluğu en önemli eserleri olan Ayasofya ile, günümüze ulaşamamış olan Havarün
Kilisesi hakkında bilgi verilerek, buralarda görülen tasvir sanatının genel özelliklerine
değinilmiştir. Bunun yanında Bizans başkentliği yapmış olan İstanbul’un dışına çıkılarak,
İtalya’daki Ravenna mozaikleri ile, Mısır’daki Sina’da bulunan Azize Katerina Manastırı
hakkında bilgiler verildi.
İkonoklazma Dönemi denilen, dini konulu figürlü resimlerin yasaklandığı dönemden
bahsedilerek dönem özelliği sergileyen bazı tasvirlere işaret edilerek, imparator III. Leon’un
dini figürleri yasaklarken seküler resimlerin işlenmeye devam ettiği konusuna değinildi.
Sonrasında, orta Bizans ve geç Bizans dönemi resim anlayışına örnek teşkil eden tasvirlerden
bahsedildi. Son olarak ise, seminerin 2. bölümünü oluşturan kısma geçilerek, öncelikle Meryem
ve İsa tiplerini yansıtan ikonografik şemalardan ve daha sonra Bizans resim sanatında en çok
resmedilen sahneler ele alındı. Zengin ve çeşitli örnekler eşliğinde anlatılan bu bölümün
ardından, soru – cevap kısmıyla etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Ait Görseller:

Resim 1: Etkinlik Afişi

Resim 2: Seminere Ait Bir Görüntü

Resim 3: Seminere Ait Bir Görüntü

Resim 4: Seminere Ait Bir Görüntü

Ek 5:
Seminer: “Çağlar Boyu Louvre”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
18.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Çağlar Boyu Louvre” isimli seminere ait rapordur:
Kapadokya Üniversitesi uzaktan eğitim birimi ALMS üzerinden Turist Rehberliği öğrencilerine
yönelik düzenlenen seminer etkinliği, profesyonel turist rehberi olan ve uzun yıllardır Paris’te
yaşayan Faruk Uraz tarafından, Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma birimi müdürü
Şükran Ünser moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Şükran Ünser, “dünyanın en önemli müzelerinden biri olan
Louvre müzesiyle ilgili yaptığımız, ‘Çağlar Boyu Louvre’ isimli seminerimiz 18 Mayıs Dünya
Müzeler gününe denk geldi! Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM: International Council of
Museums), 1977'den beri her yıl 18 Mayıs, Uluslararası Müzeler Günü'nü kutluyor. Türkiye'de
de 1982 yılından beri 18-24 Mayıs tarihleri her yıl müzeler haftası olarak kutlanılır. Biz de
farkında olmadan, belki de bilinçaltımızın bizi yönlendirmesiyle, güzel bir buluşmaya vesile
olduk:

30 yılı aşkındır profesyonel turist rehberliği yapan, rehberliğe önce Türkiye'de

öğrencilik yıllarında başlayan, daha sonra Rehberliği bir meslek olarak benimseyen, Türkiye'de
kokartlı rehber olmasının yanı sıra Fransa'da İngilizce -Fransızca - Türkçe dillerinde
Konferansçı Rehber kartına sahip olan çok değerli arkadaşımız Faruk Uraz’dan Louvre’u
dinleyeceğiz” diyerek, sözü Faruk Uraz’a bıraktı.
Faruk Uraz, seminerde turist rehberliği öğrencilerinin pandemi sürecinde müze gezerek yerinde
bilgilerle donatılmasının hedeflenmesinin yanı sıra, müzeye dair sorgulayıcı bir gözle ezber
bozar bazı bilgilerin aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Konuşmacı, müzeye ait fotoğraf ve
videolarla anlatımını güçlendirirken, müze gezerken nelere dikkat edilmeli, hangi özellikler
vurgulanmalı gibi birçok konu başlığını çok detaylı biçimde aktardı. “Louvre müzesi farklı bir
bakış açısıyla nasıl anlaşılabilir” konusuna vurgu yapan seminerin ana konusuna girilmeden
evvel, Louvre Müzesi neden şehrin batısına yapıldı, müzeye XIV. Louis’in katkıları, içerisinde
bulunan 35.000 eser ve müzecilik tarihinden de detaylı biçimde bahsedildi. Orta Doğu
Müzeciliği, Asur Müzesi, Mısır Arkeolojisi, Antik Yunan Arkeolojisi ve Sargon şehir ve
eserlerinden de bahsedildi.
Müze ile ilgili genel bilgiler verilerek giriş yapıldıktan sonra, “Mezopotamya için ipuçları”
başlığı altında müze koleksiyonunun büyük kısmını oluşturan Mezopotamya’ya ilişkin bilgiler

aktarıldı. Ardından, benzer bir yöntem Mısır için izlenerek, “Mısır bölümü hakkında bir iki söz”
başlığı altında Mısır ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Mısır koleksiyonu için ilginç
bilgiler sunuldu. Koleksiyonun diğer önemli bölümü olan klasik sanat ise, “Klasik parkurun
sınırları” başlığı altında ele alındı. Son bölümde, “Fransız Resmi Üzerine Bir İki Söz” başlığı
altında, müzenin en önemli bölümlerinden biri olan Fransız resminin Batı sanatındaki yeri
tartışıldı. Bölümlerin sonunda değerlendirme yapılarak öğrencilerden gelen soru bölümüne
geçildi ve seminer sona erdi. Seminerin ardından, pandeminin turizm sektörüne verdiği
zararlardan bahsedilerek, Türkiye’deki ve Fransa’daki son durumlardan bahsedilerek oturum
sonlandırıldı.

Etkinliğe Ait Görseller:

Resim 1: Etkinlik Afişi

Resim 2: Seminere Ait Bir Görüntü

Resim 3: Seminere Ait Bir Görüntü

Resim 4: Seminere Ait Bir Görüntü

Ek 6:
Eğitim Semineri: “Tarihsel Yolculuğu İçerisinde Mozaik Sanatı”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
08.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen “Tarihsel Yolculuğu İçerisinde Mozaik Sanatı” isimli
eğitim seminerine ait rapordur:
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünde görev alan Prof. Dr. Derya Şahin, Araş. Gör.
Nur Deniz Ünsal ve Araş. Gör. Hazal Çıtakoğlu’nun davet edildiği etkinlik, pandemi nedeniyle
Kapadokya

Üniversitesi

uzaktan

eğitim

birimi

ALMS

üzerinden

Şükran

Ünser

moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.
3 oturumlu eğitim semineri şeklinde gerçekleşen etkinlik yaklaşık 177 kişinin katılımıyla 3 saat
sürmüştür. Kapadokya Üniversitesi’ndeki mimari restorasyon ve turist rehberliği öğrencilerine
hitap etmek üzere düzenlenmiş olan etkinliğin aynı zamanda, öğrencilerin staj faaliyeti olarak
değerlendirebilmesi hedeflenmiş ve bir içerik buna göre oluşturulmuştur. Etkinliğin temel
amacı öğrencilerin ve katılımcıların daha kapsamlı bilgilerle kendilerini geliştirerek kariyer
yaşamlarına katkı sağlamaktır. Seminerlerde, mozaiğin detaylı tanımları, erken dönem mozaik,
mozaik ustaları, mozaik malzemelerinin çeşitliliği, benzer ve coğrafi bakımdan farklı
özellikleri, pagan kültür etkisi, mozaiklerin siyasi, dini kullanım şekilleri gibi konularda çok
detaylı bilgiler verilmiştir.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ünser, “zorlu geçen tam kapanma döneminde, kuruyan
dallarımıza can katan bilim, çok yaşasın ve çok yaşasın bilim insanlarımız! Bu vesileyle, bugün
bizleri kırmayıp bizlere değerli vakitlerini ayıran ve bizi engin bilgileriyle zenginleştirecek olan
değerli bilim insanlarımıza bir kez de huzurlarınızda şükranlarımı sunmak isterim” diyerek
konuşmasına başlayarak, sunum akış ve içeriğini ve konuşmacı hocaların akademik geçmişini
kısaca şu şekilde aktardı:
“İlk sunumuzu yapacak olan Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal (Bursa Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji
Bölümü) "Mozaik Nedir? Mezopotamya M.Ö. 4. bin yıl; Sümer ve Mısır, Çakıl Taşı Mozaikler"
isimli semineri verecektir. Nur Deniz Ünsal, 2007-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında Birleşik Krallık-Newcastle
Üniversitesi’nde bulundu. Anadal olarak Arkeoloji eğitimi yanında, 2009-2011 yılları arasında
Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde yandal eğitimi aldı. 2013 yılından bu yana,

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan “ÇineTepecik Kazılarında Ele Geçen Miken Seramiğinin Anadolu ve Ege Dünyasındaki Yeri ve
Önemi” başlıklı teziyle master derecesini almıştır. Doktora ders aşamasının ardından 2018’den
beri, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’in danışmanlığında “Arkaik Duvar ve Zemin kaplamaları:
Konteks, Teknik ve Tasarım” konulu doktora tezini hazırlamaktadır.
Prof. Dr. Derya Şahin (Bursa Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü) "Roma Dönemi
Mozaikleri" ve konulu seminerleri verecektir. Prof. Dr. Derya Şahin, 1997 yılında Selçuk
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Selçuk
Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalında, “Amisos`ta Bulunan Akhilleus-Thetis Mozaiği Işığı
Altında Akhilleus-Thetis İkonografisi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, 2007 yılında ise yine
aynı anabilim dalında “Roma Dönemi Mozaik Betilerine Göre Nereid İkonografisi” başlıklı
tezi ile Doktora derecesini almıştır. Yüksek lisans çalışması, “Amisos Mozaiği” başlığı ile 2004
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Akademik hayatına
2006 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, İznik Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi
olarak başlayan Prof. Şahin, 2007 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak, 2012 yılında ise yine aynı bölüme Öğretim Üyesi
olarak atanmış, 2014 yılında Doçent unvanını, 2020 yılında ise Profesör unvanını almıştır. 2020
yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölüm
başkanlığını yürütmektedir. 2019 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi, Mozaik Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. 2009 yılından bu yana ise,
dünyada mozaik alanında yayınlanan tek bilimsel dergi olma özeliğine sahip Journal of Mosaic
Research isimli derginin editör yardımcılığı görevini yerine getirmektedir.
Son konuşmacımız, Arş. Gör. Hazal Çıtakoğlu (Bursa Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
"Bizans Dönemi Mozaikleri" konulu seminerleri verecektir.

Hazal Çıtakoğlu, 2008-2012

yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde başladığı lisans eğitiminin
hemen ardından aynı anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2013 yılında yine
aynı anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2015 yılında, Bursa Uludağ
Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan “Güney Bithynia Bölgesi Figürlü Ve Geometrik
Desenli Taban Mozaikleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. 2015 yılında
doktora eğitimine başlayan Çıtakoğlu, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’in danışmanlığında “Geç
Antik Çağ ve Erken Bizans Dönemi’nde Myndos / Asar Adası” konulu doktora tezini

hazırlamaktadır.Ayrıca Çıtakoğlu, Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archaeologisches
Insititut - DAI) bursiyeri olarak çeşitli dönemlerde, Almanya’da akademik çalışmalarda
bulunmuştur. Bursa Uludağ Üniversitesi, Mozaik Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim
kurulu üyesi olan Çıtakoğlu, 2014 yılından bu yana ise merkezin yayını olan Journal of Mosaic
Research isimli derginin yayına hazırlık çalışmalarında Nur Deniz Ünsal ile birlikte görev
almaktadır”.
İlk olarak Nur Deniz Ünsal, “Mozaik Nedir? Mezopotamya M.Ö. 4. Bin Yıl; Sümer ve Mısır,
Çakıl Taşı Mozaikler” konu başlığı altında, mozaik sanatının ilk ortaya çıktığı dönemlerde
görülen konik mozaik ve çeşitleri konusunu, fotoğraf ve mozaik resim görselleriyle desteklediği
anlatımıyla sundu. Derya Şahin “Roma Dönemi Mozaikleri” konu başlığını izleyicilere
aktarırken, son olarak Hazal Çıtakoğlu “Bizans Dönemi Mozaikleri” konusunu detaylıca
inceledi.
Etkinliğin sonunda hocalarımız öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar. Öğrencilerden gelen
kapsamlı ve ilginç soruları tek tek yanıtlayan hocalarımız, öğrencilerimizin ilgi ve merakından
son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. Son olarak Ünser, yazar, gezgin, gazeteci olmasının
yanı sıra sanat tarihçisi, ressam, heykeltıraş olan Gürol Sözen’en şu sözlerine atıfta bulunarak
hocalara teşekkür etti: “Aslında hayatın kendisi bir mozaik. Sözcüklerin yan yana gelişinden
oluşan cümlelerin bütünü…. Kurduğunuz bu şahane cümleler için hepinize ayrı ayrı teşekkür
etmek isterim sayın hocalarım.”

Etkinliğe Ait Görseller:

Resim 1: Etkinlik Afişi

Resim 2: Etkinlikten Bir Görüntü

Resim 3: Etkinlikten Bir Görüntü

Resim 4: Etkinlikten Bir Görüntü

Ek 7:
BAP, Proje: “Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtımı”
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde Mart ayında başlayan ve 2021-2022
Eğitim-Öğretim yılında devam edecek olan “Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtımı”
projesine ait rapordur:
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde Kapadokya Üniversitesi bünyesindeki
Bilimsel Araştırmalar Proje Yönetim Komisyonuna sunulan ve proje komisyon tarafından
onaylanan proje, Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dr.
Öğretim Üyesi Leila Leila Akbari Shahabi yürütücülüğünde devam etmektedir. Proje hazırlık
faaliyetleri bahar yarıyılı itibariyle başlamıştır. Bu çerçevede bir proje ekibi oluşturulmuştur.
Projeye ilişkin olarak, ders dönemi ve Final sınavlarının tamamlandığı dönem itibariyle yaz
dönemi boyunca yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan çalışmaların yanı sıra,
gerçekleştirilmesi planlanan ve ayrıca projeye ait detaylar aşağıda şu şekilde özetlenmiştir:
Proje ile, köydeki tarihi, kültürel ve mimari öneme haiz konak ve ibadethane gibi yapıların
belirlenmesi; söz konusu değerli yapıların tarihçelerinin tarihi kaynaklardan çıkartılması, kısa
hikâyelerinin ve eski fotoğraflarının derlenmesi ve yeni fotoğraflarının çekilmesi ile
Mustafapaşa’nın önemli tarihi yapılarını içeren bir kaynağın oluşturulması hedeflenmiştir.
kaynağın oluşturulması hedeflenmektedir. Araştırma ile toparlanan bilgiler ve görseller
oluşturulacak bir websitesi ile paylaşıma açılacaktır. Bu yolla bölgeyi ziyaret etme şansı
bulamayan ya da ziyaret öncesi ön hazırlık yapacak olan yerli ve yabancı turistler ile bölgeye
ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin verilere kolayca ulaşması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamına alınan tüm yapılar için, araştırma sonuçları kullanılarak, tarihsel dokuya uygun
Türkçe ve İngilizce tanıtım tabelaları da hazırlanacaktır. Projenin çıktısı özelliği taşıyan bu
çalışmanın, yapılan araştırmanın sonuçlanmasını takiben gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Hazırlanan tabelaların üretilmesi ve Mustafapaşa’da uygun alanlara yerleştirilmeleri için Ahiler
Kalkınma Ajansı, KOP, TGA gibi fonlama kaynaklarına başvurulması planlanmaktadır. Bu
tabelalar ile köyün dünya çapında tanıtılarak cazip bir merkez haline getirilmesi ve bu yolla
tanıtılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tabelalara eklenecek QR kodları ile
hazırlanan internet sitesine erişilmesi ve daha detayı verilere ulaşılabilmesi de temin edilecektir.
Projeyle ilgili şimdiye kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar şöyledir:

1. Proje Ekibinin Oluşturulması ve Araştırma:
Proje çalışmalarında aktif rol alacak ekip, görev ve sorumlulukları kendi uzmanlık alanları
çerçevesinde olacak biçimde belirlenmiştir. Araştırmacıların literatür taraması yapması ve
bilgilendirici metinlerin oluşturması; eski fotoğrafların belirlenmesi, yapıların rölövelerinin
sanal ortama aktarılması çalışmalarının büyük bir bölümü Mart-Eylül ayları arasında
tamamlanmıştır.
2. Fotoğraflandırma:
Proje kapsamında yer alan yapıların günümüzdeki durumlarının fotoğraflandırılarak kayıt altına
alınması amacıyla öncelikle haziran ayı içerisinde bir saha çalışması yapılmıştır. Çalışmada,
belirlenen yapıların mimari çekimlerinin yapılabilmesi amacıyla alanında uzman bir fotoğrafçı
ile 2 gün boyunca çalışılmıştır. Projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği temmuz ve ağustos
ayları boyunca yapılan saha çalışmaları, ev ziyaretleri ve literatür çalışmaları, bazı yapıların
listeden çıkarılmasını; bunun yanında birkaç yapının/rotanın ise eklenmesini gerekli kılmıştır.
Ayrıca, proje kapsamındaki güncel listenin detaylı olarak incelenmesi sonucu mevcut
fotoğraflarda bazı eksiklikler tespit edilmiş ve bunların telafi edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
nedenle, Ekim ayının ilk haftasında yeniden detaylı bir saha çalışması yapılarak fotoğraflama
yapılmasının gerekliliğine karar verilmiştir.
3. Tabelaların Tasarlanması:
Her yapıyı/rotayı anlatan İngilizce ve Türkçe bilgilendirme metinlerin, eski ve yeni fotoğraflar
ile rölöve çizimlerin, ileride üretilmesi planlanan tabelalar için tasarlanması çalışması
yapılmıştır.
4. İnternet sitesi:
Önemli eski eserlere ilişkin toparlanacak bilgilerin yer alacağı, üniversite genel sekreterliği
tarafından tasarlanan internet sitesine veri girişleri henüz yapılmamıştır. Yukarıda bahsedilen
çalışmalar tamamlandığında girişler yapılacaktır.
5. Hazırlıkları Yapılan ve Yapılması Planlanan İşler:
a-Projenin Portfolyo Çalışması: Bu çalışmaya yönelik hazırlıklar yapılmış olup, önümüzdeki
süreç içinde yapılması planlanmaktadır. Daha detaylı bilgilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Faaliyet Planı dosyasından ulaşılabilir.

b- Yapıların Vektörel Çizimleri: Proje kapsamındaki yapıların vektörel çizimlerinin
yapılması planlanmış, bunun için dışardan hizmet alınmasına karar verilmiş hazırlık
çalışmaların bir kısmı başlatılmıştır.

Çalışmaların sonunda, çizimlerin harita üzerine

yerleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, gerekli alt yapı sağlanabildiği takdirde çizimlerin
baskılarının tuvale aktarılarak “sürekli sergi” şeklinde sunulması planlanmaktadır.
6. Projenin Sonlandırılması:
Proje tanıtım faaliyetleri ile yapılan çalışmaların, bahar döneminde kamuoyu ile paylaşılması
planlanmaktadır.
7. Projenin Sonunda Yapılacaklar:
Yapılan araştırmanın sonuçlanmasını takiben, hazırlanan tabelaların üretilmesi ve
Mustafapaşa’da uygun alanlara yerleştirilmeleri için Ahiler Kalkınma Ajansı, KOP, TGA gibi
fonlama kaynaklarına başvurulacaktır.

Toplantılardan ve Yapılan Çalışmaların Bazılarından Görüntüler:

Resim 1: Nisan Ayında Yapılan, Projenin İlk Kapsamlı ve Çevrimiçi Gerçeklemiş Olan
Toplantısından Bir Görüntü: Yapıları Gözden Geçirme Toplantısı

Resim 2: Mustafapaşa, Köyevi’nde Yapılan Toplantılardan Biri: Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar, Temmuz
2021

Resim 3: Köyevi’nde Yapılan Toplantılardan Biri: Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar ile Mustafapaşalı Tevfik
Balta ile Yapılan Röportaj, Temmuz 2021

Resim 4: Köyevi’nde Yapılan Toplantılardan Biri: Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar, Ağustos 2021

Resim 5: Mustafapaşa’da Yapılan Ev Ziyaretlerinden Biri: Erbil Konağı’nın Sahiplerine Ziyaret, Ağustos 2021

a

b

Resim 6a: Mustafapaşa’da Yapılan Saha Araştırmalarından Biri. İşaretlenen Yer: Ressam Meletiadis’in Olduğu
Düşünülen Konak, Ağustos 2021
Resim 2b: Ressam Meletiadis’in Misafirhanesi Olarak Bilinen Mekan, Cemil Köyü, Ağustos 2021

Resim 7: Eylül Ayının İlk Haftasında Çevrimiçi Gerçeklemiş Olan Toplantıdan Bir Görüntü:
Yapıların Fotoğraflarının Detaylı İncelendiği Toplantı

Resim 8: Eylül Ayının 2. Haftasında Çevrimiçi Gerçeklemiş Olan Toplantıdan Bir Görüntü: Yapıların
Fotoğraflarının Detaylı İncelendiği Toplantı

Resim 9: Eylül Ayının 2. Haftasında Çevrimiçi Gerçeklemiş Olan Toplantıdan Bir Görüntü: Yapıların
Planlarının Detaylı İncelendiği Toplantı

Resim 10: Eylül Ayının 3. Haftasında Çevrimiçi Gerçeklemiş Olan Toplantıdan Bir Görüntü:
Yapıların İmar Planı Üzerinde Detaylı İncelendiği Toplantı

