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Sayın Hocam,  

Hatırlanacağı gibi Üniversitemiz Turizm Fakültesi koordinasyonunda Kastamonu Valiliği, Kastamonu 

Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında “Kastamonu 

Tabiat Turizm Sempozyumu”’nu gerçekleştirileceğimizi sizinle paylaşmış ve katkı sağlamaya davet etmiş 

idik. 

Ancak 11 Ağustos 2021 tarihinde kaydedilen aşırı yağışlar sonucu ilçelerimizde su taşkınları ve sel felaketleri 

oluştu. İlimiz tarihinde görülmemiş miktarda yağan yağmurların etkisiyle oluşan sellerde yaşamını yitiren 

tüm yurttaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.  

Diğer yandan devletimiz sellerden zarar gören yurttaşlarımızın yaralarını sarma amacıyla yedi valisiyle afet 

bölgelerine çok hızlı bir biçimde ulaşmıştır. Devlet, STK ve vatandaş işbirliğinin en iyi örneklerinin verildiği 

bu mücadelede yaşamı çok hızlı bir biçimde eski akışına döndürmek için olağanüstü bir çaba ve başarım 

ortaya konmuştur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 

Değerli Hocam, sel felaketleri nedeniyle 16-18 Eylül tarihlerinde planlamış olduğumuz Kastamonu Tabiat 

Turizmi Sempozyumu’nu 25-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapacağımızı müjdelemek isteriz. Ülkemizin 

dört bir yanından akademisyen, sektör profesyoneli, sivil toplum kuruluşu önderlerinin yanı sıra ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarının katılımını hedeflediğimiz bu sempozyum; sonuçları açışından bilime olduğu kadar 

uygulamaya yönelik de somut öneriler getirerek bir yol haritası niteliği taşıyacaktır. Bu amacın 

gerçekleştirilebilmesi sizlerin destekleri ile çok daha ulaşılabilir olacaktır. Bu nedenle sizlerden Tabiat 

Turizmi Yönetimi ve Kastamonu’nun Tabiat Turizmi Potansiyeline yönelik hazırlayacağınız bildiri ve/ya 

raporlarla bilimsel; sahip olduğunuz deneyimlerle düzenlenecek forum/atölyelere katılımınızla sektörel 

katkılarınızı beklediğimizi bir kez daha iletmek istedik.  

Bilginize sunuyor ve 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde bir araya gelecek olmaktan duyduğumuz memnuniyeti 

bir kez daha paylaşıyorum. 

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye aşağıda belirtilen web sayfamızdan ulaşabilirsiniz: 

https://tabiatturizmisempozyumu.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 

En içten saygı ve selamlarımla… 
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