
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 

Kapadokya Çalışmaları Uygulamave Araştırma Merkezi 

2021-2022 Yıllık Faaliyet Raporu 

 

1- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde başlayan ve bir “Bilimsel 

Araştırma ve Topluma Katkı” projesi olan “Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtımı” 

BAP projesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında devam etmiş ve dönemin sonunda, hedeflenen 

kriterlerin yerine getirilmesiyle beraber sonlandırılmıştır.  Proje kapsamında yapılan 

araştırmalar ve diğer çalışmaların arşivlendiği https://mustafapasakapadokya.org/ websitesi 

projenin bir veritabanı olma özelliği taşımakla beraber, websitesinin geliştirilmesi ve 

güncellenmesi işi merkezin bir sorumluluğu olarak ilerleyen zamanlarda da devam edecektir.  

2-  “Mustafapaşa’nın Tabelalandırılması ve Tanıtımı” BAP projesinde derlenen ve 

arşivlenen bilgilerin sosyal medya aracılığı ile daha etkin bir şekilde duyurulması ve 

paylaşılması amacıyla Mart 2022’de “visitmustafapasa” kullanıcı adıyla 

(https://www.instagram.com/visitmustafapasa/) bir hesap oluşturulmuştur. Bu kanalla 

Mustafapaşa’nın tanıtılması amacıyla haftalık düzenli paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımların 

önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de merkez tarafından düzenlenmesi planlanmaktadır.  

3- “KÜN Yerleşke Projesi”sinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında sürdürülmesi 

planlanan çalışmaları, yapılan araştırmaların belgelenmesi ve yayınlanması işlerini 

yürütebilecek yeterli sayıda bir proje ekibi oluşturulamaması nedeniyle istenen hedefe 

ulaşamamıştır. Önümüzdeki dönem Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nden başlanmak üzere, yeni 

oluşturulacak proje ekibi ile birlikte arşiv, belge ve fotoğraf çalışmalarının yapılması 

hedeflenmektedir. 

4- 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında “Mustafapaşa Meydan Düzenleme Projesi” hayata 

geçirilmiştir. Proje için Şehir ve Bölge Planlama, Mimari Restorasyon ve Sanat Tarihi 

alanlarında uzman kişilerden bir ekip oluşturularak proje kapsamında öncelikle meydan ile ilgili 

tarihi belgeler incelenerek ve uzman görüşleri alınarak meydanın düzenlenmesine yönelik bir 

çalışma yapılmıştır. Mustafapaşa Meydanı kentsel tasarım süreci bu inceleme ve araştırmaların 

ışığında, aslına ve doğaya uygun bir şekilde işletilmiştir. Eğitim-öğretim yılının sonuna doğru 

proje tamamlanmış ve alan başkanlığına teslim edilmiştir.  

https://mustafapasakapadokya.org/
https://www.instagram.com/visitmustafapasa/


5- 22 Ekim 2021’de Prof. Dr. Ruşen Keleş Ürgüp’teki KÜN Fabrika Yerleşkesinde 

Mimari Restorasyon ile Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler programı öğrencileri ve hocalarına 

“Tarihi Kent Dokusu ve Koruma” konulu bir konferans vermiştir.  

6- Kapadokya Üniversitesinin merkezinin de bulunduğu Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü, 2 

Aralık 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 

dünyanın en iyi turizm köylerinden biri ilan edilmiştir. Bu kapsamda, Kapadokya Üniversitesi 

youtube kanalı üzerinden bir yayın serisi başlatılmıştır. Yayın serisinde akademisyen, yazar, 

araştırmacı, mimar ve yönetici gibi farklı alanlardan isimler konuk edilerek Mustafapaşa 

ekseninde söyleşiler yapılmıştır.  

7- 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde “Mustafapaşa Best Tourism Village 

Farkındalık Geliştirme Projesi” isimli BAP projesi hayata geçirilmiştir. Mustafapaşa’nın kırsal 

turizm alanındaki başarısını sürdürebilmesi için “Best Tourism Village” unvanının önemi ve 

köye faydalarının altının çizilmesi kapsamında paydaşlar belirlenmiştir. Proje kapsamında 

bilgilendirme seminerleri ve turları şeklinde etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

8- 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Nevşehir Valiliği himayesinde ve Kapadokya Üniversitesi, 

Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Alan 

Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen "Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, 

Mustafapaşa)" etkinliğinde KAM, Mustafapaşa'nın yemek kültürünün araştırılması, seminer ve 

gezi rotasının oluşturulması gibi faaliyetlerle köyün tanıtılmasına yönelik birtakım çalışmalarla 

etkinliğe katkı sağlamıştır.  

9- 18-20 Mayıs 2022 tarihlerinde, yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan Aras ile 

“Kapadokya’da Ekmek Kültürü Araştırmaları” konulu bir saha çalışması yapılmıştır. Etkinlik 

KÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kapadokya Araştırma Merkezi iş birliğinde 

gerçekleşmiştir.  

 

10- 23 Mayıs 2022’de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Kapadokya 

tanıtımı için ağırladığı, Almanya'dan seyahat acentaları ve tur operatörlerine yönelik olarak 

merkezimiz tarafından sözlü anlatım ve geziyi kapsayan, Mustafapaşa hakkında genel bir 

bilgilendirilme yapılmıştır.  

 

11- 12-26 Ağustos 2022 tarihlerinde, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Gürsel Korat, 

“Kapadokya Dörtlüsü” olarak bilinen roman serisinin son halkası üzerinde çalışmak üzere 



üniversitemizin merkezinin olduğu Mustafapaşa’daki KÜN Enstitüsü Konakları bünyesindeki 

misafir hoca evinde iki hafta süreyle misafir edilmiştir. Gürsel Korat’a akademisyen-yazar eşi 

Tuğba Çelik de eşlik etmiş ve Çelik de bu süreçte kendi yazma faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu 

süreç içinde yazarların yazma eylemini merkezimizle ve KÜN hocalarıyla paylaştığı çeşitli 

görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanında ayrıca, dışarıdan katılımcılara açık olarak iki söyleşi 

gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, “Gürsel Korat’la Kapadokya ve Edebiyat Üzerine” ismiyle 

19 Ağustos 2022’de KÜN Medrese Binası’nın ek bina avlusunda yaklaşık altmış kişinin 

katılımı ile; ikincisi ise 25 Ağustos 2022’de Mustafapaşa’nın doğal güzelliklerinden biri olan 

Saklı Vadi’de “Kapadokya'da Olmak: Gürsel Korat ve Tuğba Çelik'le Edebiyat ve Mekân 

İlişkisi" ismiyle yaklaşık otuz kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.  


