
Slow Food Kapadokya iş birliğindeki ilk etkinliğimiz
yapıldı

Üniversitemiz ve Slow Food Kapadokya tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki
22-23 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Etkinlik kapsamında bölgedeki üreticilere
ziyaretler yapıldı ve “Restoranlarda Mevsiminde Yerel Ürün Kullanımı, Zorlukları
ve Faydaları” başlıklı bir panel düzenlendi.

Sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal yöntemlerin tartışıldığı ve yerinde incelendiği
etkinliğe; Mütevelli Heyet Koordinatörümüz Funda Firuz Aktan, Rektörümüz
Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa, Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Ürgüp
Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Slow Food Kapadokya Sözcüsü Kaan Aktan ile
yerel üreticiler, turizm işletmecileri, turizm ve gastronomi alanında çalışan
akademisyenler, şefler, Slow Food Aşçı Dayanışması Platformu’nun üyeleri ve
yerel STK’lar katıldılar.

 

https://www.kapadokya.edu.tr/
https://kapadokya.edu.tr/haberler/slow-food-kapadokya-is-birligindeki-ilk-etkinligimiz-yapildi


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çevreye verdiğimiz değer sertifikalandırıldı

Çevre bilincinin artırılması ve atık dönüşümünün teşvik edilmesi konularında
yaptığımız çalışmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası çapta saygınlığı olan
'ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandık.

İşletme ve kuruluşların doğaya karşı duyarlılıklarını belgeleyen ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, doğal kaynak kullanımının en aza
indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların engellenmesini amaçlıyor.
Bu standartlar çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlara verilen sertifika, ilgili
kurumların çevresel etkilerini en aza indirdiğinin de bir göstergesi olarak kabul
görüyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İnanç Turizmi Kongresi’ne ev sahipliği yaptık

https://kapadokya.edu.tr/haberler/slow-food-kapadokya-is-birligindeki-ilk-etkinligimiz-yapildi
https://kapadokya.edu.tr/haberler/cevreye-verdigimiz-deger-sertifikalandirildi
https://kapadokya.edu.tr/haberler/cevreye-verdigimiz-deger-sertifikalandirildi


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Kapadokya Üniversitesi,
Atılım Üniversitesi, Massachusetts Amherst Üniversitesi (ABD) ve Turizm
Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliğiyle 25-28 Ağustos tarihlerinde
düzenlenen “Antik Dönemden Günümüze Anadolu’da İnanç Turizmi
Kongresi”nin Kapadokya bölümü Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Konya'da ilk sıcak hava
balonu uçuşunu yaptık

https://kapadokya.edu.tr/haberler/kun-inanc-turizmi-kongresine-ev-sahipligi-yapti
https://kapadokya.edu.tr/haberler/kun-inanc-turizmi-kongresine-ev-sahipligi-yapti
https://kapadokya.edu.tr/haberler/30-agustos-zafer-bayraminda-konyada-ilk-sicak-hava-balonu-ucusunu-yaptik


Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan iş birliğiyle
uygulanmaya başlanan sıcak hava balonu test uçuşu faaliyetleri meyvesini
verdi.

Türkiye’de sıcak hava balonu turizmini geliştirme ve genişletme çalışmaları
kapsamında, 2020 yılında Konya il sınırları içerisinde belirlenen sekiz bölgede,
meteorolojik, coğrafi ve uçuş emniyeti açısından incelemeler yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://kapadokya.edu.tr/haberler/30-agustos-zafer-bayraminda-konyada-ilk-sicak-hava-balonu-ucusunu-yaptik
https://lisansustu.kapadokya.edu.tr/
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