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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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

