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ÖNSÖZ 

 

Kapadokya Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarına ek olarak içinde bulunduğu 

coğrafyanın insanlarına, tabiat ve kültür varlıklarına azami hizmet verme amacı ile topluma katkı 

politikasını oluşturmuştur.  

KÜN, öğrencilerinin, eğitim-öğretim ve idari kadrosunun Kapadokya bölgesinin tarihi, kültürel, 

doğal zenginliklerini içselleştirmesini hedeflemektedir. Bu yüzden de tüm mensuplarıyla birlikte içinde 

bulunduğu bölgenin toplumsal gelişimine katkıda bulunmak ülküsü üniversitemizin ana amaçlarından 

biridir. Genç TEMA topluluğu ile ağaçlandırma çalışmalarına katılmaktan klasik müzik konser sezonları 

düzenlemeye, okul öncesi eğitimi hakkında bölge halkını bilinçlendirmekten mesleki ve teknik 

eğitimdeki ulusal liderliğinin getirmiş olduğu birikimi bölge halkının faydasına sunmaya kadar uzun bir 

liste halinde topluma katkı çalışmalarımız devam etmektedir.  

Kapadokya’nın dünya çapında sıcak hava balonculuğu merkezi olarak örnek bir istihdam ve 

katma değer yaratan sektörün oluşmasına üniversitemizin vermiş olduğu ve vermeye devam ettiği destek 

yadsınamaz.  KÜN yapmış olduğu tüm uygulamalarda iyi örnekler ortaya koyarak bölgesel kalkınma 

hedeflerine yürüyen bölgemize azami desteği vermeye gayret etmektedir.  

Bu belge Kapadokya Üniversitesinin misyon ve vizyonu çerçevesinde topluma katkı 

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, “çıkış noktası evrensel uygulaması milli” olan bir eğitim 

anlayışıyla, Türkiye’yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesil kamuoyu önderleri 

yetiştirmektir. 

Bölgesel Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kurulmuş ve programlarını tasarlamış bir 

üniversite olarak KÜN Kapadokya bölgesinin her konuda kalkınmasına destek olmak stratejik 

amacını taşımaktadır. Misyonunun omurgasını temsil eden yeni nesil kamuoyu önderlerinin 

Kapadokya bölgesinin kalkınmasına ve nitelik sıçramasına zemin hazırlayacak insan 

kaynaklarını yetiştirmesi amaçlanmaktadır.  

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.  

 Bu vizyon doğrultusunda Kapadokya bölgesinde sağlık, sanat, kültür, eğitim 

sacayaklarındaki ekosistemin güçlenmesi için yapılacak her türlü faaliyet KÜN tarafından 

desteklenir. Okulöncesi yaşlardaki Kapadokya sakinlerinin eğitimine katkıda bulunmaktan ileri 

yaşlardaki yurttaşların sağlık taramalarına kadar insanı önceleyen yaklaşımımız devam 

edecektir. KÜN Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi kültürel mirasının en önemli teminatıdır.  

2. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNİN TOPLUMA KATKI İLE 

İLGİLİ STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 Kapadokya Üniversitesi Stratejik Planında topluma katkı ve fayda üretecek aşağıdaki hedefler 

ölçülebilir parametreler ışığında belirlenmiştir:  

Lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım seminerleri düzenlenmesi. Lise ve özel özel öğretim 

kurumlarının rehberlik öğretmenlerine yönelik, meslek ve program seçimi konularında 

bilgilendirmeler yapılması. Bölgemizin sosyal-kültürel gelişimine destek verilmesi. Kurum içi 

ve kurum dışı paydaşların bir araya getirilmesi ile sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmesi.  

Bölgemizin sosyal hayatına, sanatsal ve kültürel aktivitelerle katkıda bulunulması. Çocuk 
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Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin genişletilmesi. Sürdürülebilir 

ekonomik kalkınmaya araştırma merkezlerinin projeleri ile destek olunması. Çevre halkına, 

ihtiyaca yönelik eğitimler düzenlenmesi. Doğal ve kültürel varlıkların korunması. 

Kullanımımızdaki tarihi binaların korunması, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi. 

Bölgemizin ağaçlandırma çalışmalarına katılım. Genç TEMA topluluğunun üye sayısının 

artırılması. Çevre bilinci ve koruması konulu aktivite sayısının artırılması. Yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanımının öneminin anlaşılması ve öğrencilerimiz tarafından benimsenmesinin 

sağlanması amacı ile bu doğrultuda çalışan ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapılması; 

eğitimler düzenlenmesi. Yenilenebilir enerji çözümlerinin etkin kullanımı ile eko sistemin 

korunmasına katkıda bulunulması ve çevreye örnek teşkil edilmesi. Mustafapaşa'nın 

tabelalandırma projesinin hayata geçirilmesi. Ortak projeler geliştirmek ve kamu yararını 

ilgilendiren konularda danışmanlık vermek yoluyla Üniversitenin bilgi birikimini yerel 

yönetimlerin ve kamunun faydasına sunulması.  

3. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİNİN TOPLUMA KATKI 

POLİTİKA ALANLARI, YÖNTEM VE HEDEFLERİ 

Kapadokya Üniversitesi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (1-

Yoksulluğa son, 2-Açlığa son, 3- Sağlıklı Bireyler, 4-Nitelikli Eğitim, 5-Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği, 6-Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7-Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8-İnsana Yakışır İş ve 

Ekonomik Büyüme, 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10-Eşitsizliklerin Azaltılması, 11-

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13-İklim Eylemi, 14-

Sudaki Yaşam, 15-Karasal Yaşam, 16-Barış ve Adalet, 17-Hedefler için Ortaklıklar) azami 

ölçüde hem eğitim-öğretim programlarında hem de topluma katkı çalışmalarında gözetir. KÜN 

aynı zamanda TR71 Düzey 2 Bölgesi bölgesel kalkınma planı dahilinde belirlenen gelişme 

eksenleri (Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Korunan ve Yaşatılan Doğal ve Kültürel Miras, 

Artan Yaşam Kalitesi, Nitelikli Hizmet Sunma Kapasitesi) ve onların altında sıralanan öncelik 

alanlarını topluma katkı politikaları çerçevesinde rehber olarak kabul eder.  

KÜN içinde bulunduğu toplum ve dünya ile etkileşim halinde olmayı önemsemektedir. 

Bu çerçevede, Kapadokya bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin kültürel, doğal ve tarihi 

varlıklarının korunması; bölge sakinleri, bölgedeki resmi ve özel kuruluşlar, KÜN mezunları, 

öğrenci adayları, akademik camia, Türkiye ve dünya kamuoyu ile ilişkilerin geliştirilmesi, 

KÜN’ün öncelikleri arasında yer almaktadır. KÜN, bu topluma katkı politikasını Stratejik Planı 

ile ilgili birimlere ölçülebilir hedefler olarak vermekte ve gerçekleşmeleri takip etmektedir. 
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KÜN, sahip olduğu amaç ve değerlerin toplum tarafından benimsenmesine ve 

sürdürülmesine özel önem verir. Bu doğrultuda, toplumla iletişim kurmayı ve bu iletişimin 

sürekliliğini sağlamayı, bu sayede topluma doğrudan katkı sunmayı amaçlamaktadır. KÜN, 

sahip olduğu sosyal sorumluluğun bilinci ile topluma yönelik hayat boyu öğrenme faaliyetlerini 

destekleyerek kendini yenileyen bireyler yetiştirilmesine önem vermektedir. Bu çerçevede 

KÜN, bölge sakinlerine sosyal ve kültürel gelişim desteği sağlamakta, doğal ve kültürel 

varlıkların korunması hedefine yönelik olarak uzmanlığını toplum hizmetine sunmaktadır. 

KÜN, eğitimde ve araştırma çalışmalarında topluma öncülük etmeyi amaçlayan ilke ve 

değerleri benimsemiştir. Bu çerçevede Eğitim-Öğretim Politika Belgesi ile ortaya konulmuş 

bulunan yenilikçi eğitim-öğretim yöntemlerinin uygulanması ile topluma eğitim alanında 

doğrudan ve özgün katkı sunmayı hedefler. KÜN eğitim felsefesi ve uygulama yöntemi günü 

anlamlandırma, bölgemizin, milletimizin ve insanlığın bütün halinde aydınlanmasına hizmet 

etme prensipleri ile tasarlanmıştır. Buna uygun olarak müfredat ve ders içerikleri her programda 

günümüzün en son bilgisi/buluşu/teknolojisi ile güncellenmektedir. KÜN, toplumun en önemli 

sorunlarından biri olan istihdam problemine katkıda bulunmak üzere, ders programlarını ve 

müfredatlarını sanayi ve iş dünyasının dinamizmini yansıtacak şekilde her yıl yeniden belirler. 

Lise öğrencileri ve lise öğretmenleri arasında meslek seçimine yönelik farkındalığın 

artması KÜN’ün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, liseler ile iletişim 

kanallarını açık tutmak ve meslek seçimi konusunda öğrencileri doğru bilgilendirmek 

hedefleriyle lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca 

KÜN, bu hedefe ulaşmak için öğrencilere yönelik kişilik envanterleri, liselerin rehberlik 

öğretmenlerine yönelik meslek ve program seçimi bilgilendirmeleri yapmaktadır. Bu 

faaliyetlerin temelinde KÜN’ün üniversite eğitimi için bir hedefi olan, istekli, hevesli ve başarılı 

öğrencileri eğitim sistemine dahil etme ilkesi yer almaktadır. Üniversite değerlerinin bu 

özelliklere sahip öğrenciler ile daha geniş kitlelere yayılması ve korunması hedeflenmektedir. 

KÜN, bu amaca yönelik olarak öğrenci adaylarını doğru akademik alana ve doğru mesleğe 

yönlendirebilmek için gerekli faaliyetleri yürütmektedir. Bu amaca yönelik olarak bilişim 

teknolojilerinin sunduğu imkanlardan etkin şekilde faydalanılması ve elde edilen verilerin 

öğrencilere yararlı ve doğru rehberlik hizmeti sağlanmasında kullanılması KÜN’ün öncelikleri 

arasındadır. 

Kapadokya Üniversitesi, toplum ile arasındaki bağların toplumsal hizmet ve sosyal 

sorumluluk anlayışı çerçevesinde güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

KÜN’ün temel hedefleri arasında, bölgede sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunmak, 
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bölgenin turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesine destek olmak, doğal ve kültürel varlıkların 

korunması ve komşu yaşam alanlarında sosyal destek projeleri uygulanmasına öncülük etmek 

yer almaktadır.  

KÜN, akademik ve mesleki alanlarda sahip olduğu uzmanlığını sosyal sorumluluk 

çerçevesinde toplum ile paylaşarak bölgenin gelişimine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, paydaşlarla ortak projeler geliştirmek ve kamu 

yararını ilgilendiren konularda danışmanlık vermek yoluyla yerel yönetimlerle, bölge halkı ile 

ve kamuyla ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmektedir. Ayrıca KÜN, kurum içi ve kurum 

dışı paydaşları bir araya getirerek sosyal sorumluluk projeleri düzenlemekte, bölgenin sosyal 

hayatına sanatsal ve kültürel aktivitelerle katkıda bulunmakta, sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmaya araştırma merkezlerinin projeleri ile destek olmaktadır. 

KÜN, topluma sunabileceği katkıyı paydaş katılımı ile düzenlediği ulusal ve uluslararası 

toplantılarda, paydaşların görüşünü alarak belirler. İç kalite güvence sisteminin bir parçası olan 

ve her akademik yılın sonunda düzenlenen gözden geçirme toplantılarında, topluma katkı ile 

ilgili süreçler ve süreçlerin sonuçları değerlendirilir, yeni topluma katkı projeleri önerilir. 

KÜN, Kapadokya bölgesinin doğal, tarihi ve kültürel açıdan özellikli bir bölge 

olmasının verdiği sosyal sorumluluk bilinci ile bölgede bulunan doğal ve kültürel varlıkları 

korumak için tüm imkanlarını kullanmaktadır. Bu kapsamda başta Üniversitenin eğitim-

öğretim ve idari amaçlı kullandığı tarihi binalar olmak üzere tarihi ve kültürel varlıkların 

korunması, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları ayırmaktadır. 

Ayrıca KÜN, bölgedeki diğer kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmaları 

sürdürmektedir. Çevre bilinci, çevre koruması ve yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalara da 

KÜN tarafından destek verilmektedir. 

4. TOPLUMA KATKI KAYNAKLARI  

Stratejik Planda yer alan topluma katkı hedefleri ile Kapadokya Üniversitesi Topluma 

Katkı Hedef ve İlkeleri Politika Belgesinde yer alan politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi 

için Kapadokya Üniversitesi bütçesinden kaynak ayrılır. Topluma katkı hizmetlerini yerine 

getirirken yerel yönetimler, kalkınma ajansları (Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi, vb.), bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili fonlarından 

faydalanılması ve çalışmalarda tekrarlardan kaçınılması için azami dikkat gösterilir. KÜN, 

topluma katkı faaliyetlerini yürütmek üzere uygulama ve araştırma merkezleri kurar, 
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merkezlere bütçeden pay ayırır, bu merkezlerin yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını 

düzenli olarak takip eder.   

5. TOPLUMA KATKI KADROSU  

KÜN topluma katkı politikaları ve hedefleri üniversite yönetimince ve KÜN BAP 

komisyonu ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından hayata geçirilir. KÜN, tüm akademik 

ve idari personelini bölgesel kalkınma ve topluma katkı konusunda gönüllüler olarak görür.  

 


