
3. Liseliler Öykü Yarışması Başlıyor

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün düzenlediği ödüllü “Teknoloji ve İnsan”
konulu geleneksel öykü yazma yarışması başlıyor.

Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma,
gençlerimizin teknoloji ile insan arasındaki güçlü ilişkinin farklı açılardan ele
alınmasını ve gençlerimizin günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline gelen
teknoloji hakkında bilinçlenmesini hedeflemektedir. Teknoloji ve dünya,
geleceğin teknolojisi, teknolojik gelişmeler ve çevre, insansız teknoloji ve
teknoloji olmadan insan, engelsiz hayat teknolojileri gibi başlıklar yarışmanın alt
temalarıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EKO İKLİM Zirvesi'nde Biz de Varız!

 

https://www.kapadokya.edu.tr/
https://kapadokya.edu.tr/akademik/beseri-bilimler-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati/oyku-yarismasi-2022
https://kapadokya.edu.tr/akademik/beseri-bilimler-fakultesi/turk-dili-ve-edebiyati/oyku-yarismasi-2022


“İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” konularında küresel düzenlemelere en
doğru şekilde ve hızla hazırlanmak, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye
etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmak amacıyla 30-31 Mart
tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşecek Zirve'ye Üniversitemiz de
katılım sağlıyor.

Üniversitemizden İnsanlık ve Gezegenimizin Geleceği
İçin Makale Çağrısı

Üniversitemiz, “İnsanlık ve Gezegen için Ortak Ufuk Tasavvuru” başlığı adı
altında uluslararası seviyede yürütülen söyleşi projesinin
(commonhorizon.kapadokya.edu.tr/) bir parçası olarak aynı başlıkta
yayımlanacak olan Derleme Kitap için makale çağrısında bulundu.

https://ekoiklim.com/
https://kapadokya.edu.tr/haberler/universitemizden-insanlik-ve-gezegenimizin-gelecegi-icin-makale-cagrisi
http://commonhorizon.kapadokya.edu.tr/


Günümüzün en önemli felsefi konularından birisi olan “İnsanlık ve
gezegenimizin geleceği için ortak bir ufku nasıl oluşturabiliriz?” konusunun
tartışılmasının amaçlandığı Derleme Kitap, insanlık ve gezegenimiz için mevcut
ve gelecekteki sorunları ve bu sorunlara ilişkin projeksiyon öngören farklı bilim
dallarından gelecek çalışmaları bekliyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TravelExpo Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat
Fuarı’ndaydık

3-6 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen TravelExpo Ankara 5. Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaydık. Fuarda, üniversitemizin eğitim faaliyetleri ve
sürdürülebilirlik projeleri ile Kapadokya bölgemizin tarih ve kültürüne kadar tüm
değerleri ile ilgili bilgiler standımıza gelen ziyaretçilerimizle paylaşıldı.

Kabin Hizmetleri Ön Mülakatlarımız Başlıyor!

https://kapadokya.edu.tr/haberler/universitemizden-insanlik-ve-gezegenimizin-gelecegi-icin-makale-cagrisi


Kapadokya Üniversitesinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından
verilen yetkiyle ve hava yolu şirketleri ile imzalanan protokoller doğrultusunda
eğitim veren kabin hizmetleri bölümünde okumak isteyen adaylar için ön
mülakatlar yapılacak.

Sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını öğrenmek ve Mesleki Eğilim
Bursu’ndan yararlanmak isteyen adayların ön mülakatlara katılması bekleniyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

10 Mart, Lisansüstü Seminerleri: Yöresel Mutfağın Evrenselleşmesi -
Yunus Emre Akkor, Uçhisar Sanat Yerleşkesi, 13:30 
12 Mart, Nükhet Okutan Davletov ile Okuma Kulübü: "Elveda Gülsarı",
Kapadokya Üniversitesi Youtube Kanalı, 20.00 
17 Mart, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı,
Oktay Sinanoğlu Binası, 10:00 
21 Mart, Lisansüstü Seminerleri: Armağan Çağlayan, Kapadokya
Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi

Etkinlik takvimi için tıklayınız.

https://kapadokya.edu.tr/haberler/kabinhizmetleri-on-mulakatlarimiz-basliyor
https://kapadokya.edu.tr/haberler/kabinhizmetleri-on-mulakatlarimiz-basliyor
http://www.kapadokya.edu.tr/Etkinlik-Takvimi


Kapadokya Üniversitesi Yayınları; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sağlık Bilimleri,
Siyaset Kitapları, Çevreci Beşeri Bilimler, Havacılık ve Gastronomi serileri
altında yayınlarını düzenli olarak çıkarmaktadır.

Aralık 2021'de ikinci sayısı yayımlanan Ekosen: Kapadokya Çevreci Beşeri
Bilimler Dergisi; elektronik, açık erişimli, uluslararası, hakemli ve disiplinleraşırı
bir Çevreci Beşeri Bilimler dergisidir.

İlk sayısı yayımlanan Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Kapadokya
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel yayın organıdır. Diş hekimliği
bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak
ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

İlk sayısı yayımlanan Kün: Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, edebiyat ve
kültür üzerine nitelikli bilimsel yazılar yayımlamayı ve yenilikçi tartışmaların
adresi olmayı hedefleyen, dijital, açık erişimli, hakemli, çift dilli, uluslararası bir

https://ecocene.kapadokya.edu.tr/index.php/ecocene
https://asc.kapadokya.edu.tr/index.php/asc/index
https://kundergisi.kapadokya.edu.tr/index.php/kundergisi/index


yayındır.

Tüm yayınlara ulaşmak için tıklayınız.
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