ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ MÜDÜRÜ PROF.DR. ALİ ÖZÇAĞLAR’IN
VI. ULUSAL COĞRAFYA SEMPOZYUMUNU AÇIŞ KONUŞMASI
(Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu, 03 Kasım 2010,Saat:10.00)

Sayın Rektör Danışmanım, Fakültemizin sayın Dekanı, Coğrafya Bölümüne ve TÜCAUM’a
büyük emek veren çok değerli hocalarım, uzaktan ve yakından gelerek bu toplantıya onur veren
değerli katılımcılar, saygıdeğer konuklarımız, sevgili öğrenciler;
1988 yılında kurulup 1990 yılından beri Ankara Üniversitesi bünyesinde, Ulu Önder Atatürk’ün
“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” veciz sözüyle taçlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin
Coğrafya Bölümünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce
düzenlenen VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumuna hoş geldiniz.
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda coğrafya, insan-doğal ortam arasındaki karşılıklı
etkileşimleri ve bu etkileşimler sonucunda yeryüzünde meydana gelen doğal ve sosyoekonomik
faaliyetleri ve bunların sonuçlarını geçmişle bağlantılı olarak ele alan, geleceğe dair stratejiler
geliştiren ve her sektördeki planlama çalışmaları için gerekli olan altlıkları üreten bir bilim haline
gelmiştir.
1950’li yıllarda ABD ve Almanya’da başlayan “kantitatif coğrafya devrimi” anlayışını
benimseyen coğrafyacılar “hangi olgu nerede?” sorusu yerine artık “neden orada?” sorusunu
sorarak analitik çalışmalara ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu yaklaşımda sorgulama ve
nedenselliğe ağırlık verildiği için betimsellikten uzaklaşılarak istatistiksel ve matematiksel
yöntemlerle somut mekansal modeller elde edilmiş, sonuçta analitik yollardan elde edilen coğrafi
bilginin bir sistem dahilinde sentezi ve planlamada kullanımı gerçekleşmiştir. Artık g ünümüzde
mekanla ilgili somut sonuçlara coğrafyanın eseri olan “Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile
ulaşılabilmektedir.
Ülkemiz coğrafyasının yukarıda belirtilen yaklaşımlarla tüm yönleriyle araştırılması, bu
araştırmalar sonucunda elde edilen sonuçların ulusal/uluslar arası bilimsel toplantılarda tartışılması
coğrafi bilgiye gereksinim duyan herkesin bilgisine sunulması ve yayınlanması TÜCAUM’un başlıca
görevidir.
Değerli katılımcılar, saygıdeğer konuklarımız,
Türkiye’deki coğrafyacıları ve coğrafya ile yakından ilgili bilim insanlarını her iki yılda bir
araya getirerek disiplinler arası etkileşimi sağlayan Ulusal Coğrafya Sempozyumunun bu yıl
altıncısını sizden aldığımız güçle 3-4-5 Kasım günlerinde Farabi, Muzaffer Göker ve Piri Reis
salonlarında 6 seksiyon halinde gerçekleştireceğiz.

 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arazi Kullanımı Seksiyonu

 Çevre ve Kalkınma Seksiyonu
 Ekonomik Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar Seksiyonu
 Fiziki Coğrafya’da Yeni Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları Seksiyonu
 Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri Seksiyonu
 Su Kaynakları Yönetimi Seksiyonu
Yukarıda belirtilen seksiyonlarda üç gün boyunca toplam 61bildiri sunulacak ve
tartışılacaktır. Sempozyumumuza 31 üniversiteden (biri ABD-Ursinus Collage) ve 4 resmi
kurumdan (BM Sınai Kalkınma Örgütü, MEB, DPT, Çevre ve Orman Bakanlığı) bildirili katılım
olmuştur. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda meydana gelen son gelişmeler hakkında
sponsor firmalar Ulusal CAD ve GIS Çzm.Müh.Bilgisayar Eğt.Tic.Aş.; Başarsoft Coğrafi Bilgi
Sistemleri Ltd. Şti; İşlem Şirketler Grubu tarafından tanıtım ve bilgilendirme toplantıları
yapılacaktır.
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Öncelikle bu sempozyumun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü yardım ve desteği
sağlayan Rektörlüğümüze ve Dekanlığımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, ilgi ve
uzmanlık alanlarına göre bildiri hazırlayarak bu sempozyumda sunacak olan değerli katılımcılara;
sempozyumun mimarı ve işçisi olan düzenleme komitesi ve yürütme kurulunun başkan ve
üyelerine; yürütme kurulunda görev alan sevgili öğrencilerimize; oturumları yönetecek olan
oturum başkanları ile yardımcılarına teşekkür eder, bu sempozyumdan verimli sonuçlar elde
edilmesi dileğiyle hepinizi en derin saygılarımla selamlarım.
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü
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