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Bilimsel çalışmaların, araştırma ve sonuçlarının bilim insanları tarafından duyurulması, yayın haline
getirilmesi, bilimsel iletişim, bilgi aktarımı yoluyla gerçekleşmesi umulan bilimsel ilerleme ve gelişmenin
yanı sıra toplumsal fayda sağlanması açısından da son derece önemlidir. Belirtilen bu hedeflere ulaşılması
için ise kurumsal yapılara ihtiyaç vardır. Bu sebeple bilimsel kurum ve kuruluşların, bilimsel bilginin
üretilmesi ve duyurulmasında büyük önemi vardır. Ancak daha da önemlisi bu kurumsal yapıların uzun
ömürlü olmasıdır.
Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında coğrafyanın kurumsallaşması ülkemizde yenidir denilebilir.
Bilimsel yapılanma coğrafya öğretimi-eğitimi amaçlı olarak 1915 yılına dek gitmektedir. Bu tarihte İstanbul
Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nde bir Coğrafya Şubesi kurularak Coğrafya öğretiminin kurumsal temelleri
atılmıştır. Daha sonrasında o günkü adıyla Maarif Vekilliği tarafından 1941 yılında, temel hedefi yine
coğrafya öğretim-eğitimine katkı sağlamak olan Birinci Coğrafya Kongresi toplanmıştır. Ardından 1942
yılında Türk Coğrafya Kurumu faaliyete geçmiştir. Kurum, kuruluşundan günümüze çeşitli kitaplar ve dergi
yayınlamış, kongre, meslek haftası, çalıştay vb. gibi bilimsel toplantılar düzenlemiş, bilimsel coğrafi bilginin
yayılması, çoğalması ve insanlık yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla daha pek çok faaliyette
bulunmuştur. Daha sonrasında, 1964 yılında kurulan Türkiye Jeomorfologlar Derneği de uzun ömürlü
mesleki kuruluşlardan birisidir. Dernek 1969 yılından itibaren bir dergi yayınlamaya başlamış, çeşitli
sempozyumlar düzenlemiş, kitaplar yayınlamıştır, ancak Jeomorfoloji Dergisi'nin 1998 yılında basılan 21.
sayısının ardından belirgin bir faaliyet gerçekleştirmemiştir.
Coğrafya bilimi bünyesinde Türk Coğrafya Kurumunun ardından gelen en uzun ömürlü
oluşumlardan birisi de Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi ya da kısa
adıyla TÜCAUM'dur. TÜCAUM'un kuruluşundan bu yana 28 yıl geçmiştir. Bu süreç içerisinde
yönetmeliğinde belirtilen amaçlara uygun olarak pek çok faaliyette bulunulmuştur, yayınlar yapılmış, çeşitli
konferanslar, çalıştaylar düzenlenmiştir. Bunların dışında kurumun dikkat çeken önemli faaliyetlerinden
birisi de ilki 1991 yılında gerçekleştirilen coğrafya sempozyumlarıdır. Kurumun bir sempozyum
düzenlemesi fikri ise o dönemin genç asistanlarından çıkmıştır. Bunlardan birisi de bu satırların yazarıdır.
Bu yazıda, önce merkezin kuruluşunun ilk yıllarına, ardından da ağırlıklı olarak düzenlediği
sempozyumlara değinilecektir.
Yüksek Öğretim Kurulunun 31 Ağustos 1988 tarihli toplantısında Ankara Üniversitesi bünyesinde
"Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi" adı altında bir merkez kurulmasına karar verilmiştir.
O günlerdeki söylentilere göre, merkezin kuruluşu Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesiyledir. Merkez
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yönetmeliği aynı yıl, 25 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış böylece faaliyet şekli ve alanı
belirginleştirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğinin ikinci maddesine göre kurumun amaçları şunlardır:
a) Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırıcılar
yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak,
b) Yurtiçi ve yurtdışında basılan atlas, harita ve benzeri yayımlarda Türk bütünlüğünü ve
menfaatlerini zedeleyici ifadelere mani olacak ve Türkiye Coğrafyasını tanıtacak ilmi faaliyetlerde
bulunmak,
c) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
d) Türkiye Coğrafyası ile ilgili iç ve dış yayınlar toplayarak referans kaynağı olabilecek bir arşiv ve
dokümantasyon birimi kurmak
e) Türkiye Coğrafyası ve Türk Dünyası ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılar ile hizmet içi
eğitim programları düzenlemek.
Yönetmelikte yer alan amaçlara bakılırsa Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili söylentide bir gerçeklik
payının olabileceği de dikkati çeker. Çünkü, o günlerde çevremizde yer alan ülkelerle ilişkilerimiz pek de
dostane değildi. Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş günlerinden kalan bir gerginlik vardı, Suriye'de Hafız Esad
rejimi Hatay üzerinde sürekli hak iddia ediyor, okul kitaplarında ve haritalarında Hatay'ı kendi toprakları
olarak gösteriyordu, Yunanistan ile kara suları, Ege sorunu ve hava sahası anlaşmazlıkları sürekli
gündemdeydi ve Bulgaristan'da da Müslüman Türklere karşı belirgin ve ağır bir asimilasyon politikası
uygulanıyordu.
Yine aynı yönetmeliğe göre günümüzden farklı olarak merkez kurulunda Coğrafya Bölümü öğretim
üyelerinin dışında, 18 kişi daha görev alacaktır; bunlar, fakültenin Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerinden, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerinden, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden, Basın-Yayın
Yüksekokulu'ndan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Osmanlı Tarihi
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden ve son olarak üniversite rektörünün seçeceği üyelerden oluşmaktadır.
Açıkça görüldüğü üzere bu denli çeşitli akademik birimlerin elemanlarıyla oluşturulan merkez kurulunun
işleyişinde bir takım sıkıntılar da söz konusu olabilecekti, nitekim, aslında gerçekçi ve sürdürülebilir
olmayan bu kurul hiç bir zaman toplanamamıştır.
Merkezin ilk müdürü, doğal olarak, dönemin coğrafya bölümü başkanı olan Prof. Dr. Özdoğan Sür
olmuştu. Kuruluşunun üzerinden bir yıl kadar vakit geçtikten sonra, iki gazeteci gelerek müdürlüğün
çalışmaları hakkında bilgi edinmek istediler, ancak müdürlüğün, bürosu, idari personeli, kırtasiye malzemesi
vs. hiç bir varlığı yoktu ve elbette bu şartlar altında bir faaliyette bulunması da beklenemezdi.
Gazetecilerin bu ziyaretinden bir kaç ay sonra mesai arkadaşım, Araş. Gör. Mehmet Somuncu ile
birlikte, Siyasal Bilgiler Fakülte'sine bir konferans dinlemek üzere gittik. Konuşmacı aynı zamanda Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin 1964 yılı Coğrafya Bölümü Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Kürsüsü mezunu
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olan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyasi ve iktisadi coğrafya profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet
Demir'di (d. 1930/ö. 2002). Hocanın konuşması enerji ve çevre ilişkisi üzerineydi. O yıllarda yeni dikkat ve
ilgi çekmeye başlayan bu konuda bilgilenmek üzere gitmiştik. Hoca, konusunu esprilerle süsleyerek yarım
saat kadar konuştu, bol alkış aldı, sorulara cevaplar verdi.
TÜCAUM sempozyumlarının fitilini Ahmet Demir hoca ateşledi diyebiliriz. Konferans dönüşü yol
boyunca, Mehmet'le, hocanın konferansı ve üzerimizde bıraktığı etki üzerinde konuştuk. Cesaretlenmiştik,
heyecanlanmıştık. Bizler de birer bilimsel konuşma yapmalıydık, bunu tüm arkadaşlarımız yapabilirdi, bu
durumda konuşmalar bir kaç gün sürecek programa dönüşebilirdi, biz bir sempozyum düzenleyebilirdik,
nihai kararımız bu oldu. Fakülteye ulaştığımızda önce arkadaşlarımıza hocanın konferansından bahsettik,
ardından da sempozyum düzenleme fikrinden. Heyecanımız onlara da geçmiş, onlar da bu fikri
benimsemişti. Ardından konuyu, Özdoğan Sür hocaya açtık, hoca ilgi ve heyecanımızı memnuniyetle
karşıladı, TÜCAUM faaliyeti olarak hazırlanacak bir sempozyum için her türlü desteği alacağını, bu işte bize
önder olacağını, sempozyumu düzenleyebileceğimizi söyledi. Bunun ardından herkes hummalı bir gayret
içerisine girdi, bir yandan sempozyumun düzenlenmesi için yapılması gerekenler vardı, diğer taraftan kendi
yapacağımız konuşmaların hazırlıkları.
Böylece ilk sempozyum olmasının da verdiği acemilikle 1991 yılının Nisan ayının son iki günü ve
Mayıs ayının ilk gününü kapsayacak şekilde, pazartesiden başlayarak, ne tümüyle nisan ayında ne de
tümüyle mayıs ayında, 3 günlük bir sempozyum planlandı, ayrıca bir de fotoğraf sergisi hazırlandı. İsmi
müdürlüğün adını da anarak "Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu" şeklinde
kabul gördü. Bu ilk sempozyum için üniversitenin Tandoğan yerleşkesinde bulunan konferans salonu
kullanıldı. İlk sempozyumda, Prof. Dr. Özdoğan Sür'ün yaptığı açış konuşması dışında, 17 konuşma daha
vardı: Prof. Dr. Erdoğan Akkan, Prof. Dr. İlhan Akalan, Doç. Dr. Mesut Elibüyük, Yrd. Doç. Dr. Yalçın
Karabulut, Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Doğu, Dr. Ali Özçağlar, Dr. E. Murat Özgür ve yüksek lisans-doktora
yapmakta olan araştırma görevlileri Harun Tunçel, İhsan Çiçek, Gürcan Gürgen, Mehmet Somuncu, Hakan
Yiğitbaşıoğlu, Süha Kocakuşak ve Necla Sırakaya bildiriler sundular. İsimlerden de açıkça görüldüğü üzere
dışarıdan tek katılımcı vardı, toprak bilimi profesörü İlhan Akalan.
İlk sempozyumun başarı ile tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Özdoğan Sür'e, müdürlüğün adında
bir hata olduğunu düşündüğümü söyledim. Uygulama ve Araştırma biçimindeki bir adlandırma bence
hatalıydı, "Araştırma ve Uygulama" şekli daha doğruydu, zira önce araştırmalı ardından bulgularımıza
dayanarak bir takım uygulamalar yapmalıydık. Hoca önerimi makul, gerekçelerimi haklı buldu. Ardından 18
Mayıs 1992 tarihli Resmi Gazete'de "Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği"
yayınlandı. Bu yeni yönetmelikte isim değişikliğinin dışında başka farklar da vardır. İlk yönetmelikte yer
alan 2. Madde Görev değil Amaç adını almıştır. Maddeye eskisinden farklı olarak, kütüphane oluşturulması,
film, fotoğraf, slaytlardan oluşan bir arşiv ve dokümantasyon birimi kurulması ve merkezin faaliyetleri
kapsamında bilim insanlarının projelerini desteklemek de eklenmiştir. Ayrıca, merkezin kurulunda yer alan
coğrafya dışındaki bilim insanları çıkartılarak merkez kurulu Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden ibaret
ve işlevsel bir hale dönüştürülmüştür.
Merkezin sempozyumlarının ikincisi bu defa düzeltilmiş olarak "Türkiye Coğrafyası Araştırma ve
Uygulama Merkezi II. Sempozyumu" adıyla ve oniki bildiri sunumuyla 6-8 Nisan 1994'de Dil ve Tarih5

Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Bu sempozyumda da ilki gibi dışarıdan pek bir katılım yoktur.
Bölüm elemanları dışında Prof. Dr. İbrahim Gürer, Dr. Murat Türkeş, doktora öğrencisi Uğur Doğan ile
bölümün üçüncü sınıf öğrencisi Onarbay Şemsiyev birer konuşma yapmışlardır. Bölüm elemanlarından ise
Doç. Dr. Ali Özçağlar, yardımcı doçent olarak görev yapan Yalçın Karabulut, İhsan Çiçek, E. Murat Özgür,
Hakan Yiğitbaşıoğlu, Süha Kocakuşak ve araştırma görevlileri Harun Tunçel, Necla Sırakaya, Osman
Gümüşcü katıldılar.
Artık sempozyum, coğrafya camiasında yeterince duyulmuştur. Nitekim 1996 yılının 15-19 Nisan
tarihlerinde yine DTCF'de gerçekleştirilen III. Sempozyumda beş gün boyunca 118 bildiri sunuldu.
Sempozyum ilk olarak bir konuya odaklandı tema "21. Yüzyıla Doğru Türkiye" idi. Bu sempozyumda
ülkemizin 22 farklı üniversitesinden ve başka bilim dallarından da katılımcılar da vardı. III. Sempozyuma
bildiri sunarak katılanların bilim dalları şunlardır: Jeoloji, sosyoloji, mimarlık, jeodezi, peyzaj, antropoloji,
çevre, inşaat, tarih, şehir ve bölge planlama, ev ekonomisi, toprak bilimi, Hititoloji. Bu sempozyum farklı
kurumlardan katılımlarla da dikkat çeker; DMİ, TÜBİTAK, Harita Genel Komutanlığı, MTA, DPT, Çevre
Koruma Kurumu, Afet İşleri Genel Müdürlüğü bunlar arasındadır. Ayrıca CBS konusunda çalışmalar yapan
bir özel sektör kuruluşu da vardır. Yine bu sempozyuma İngiltere, Fransa, KKTC ve Fas'tan da katılım
olmuştur. İlkinde olduğu gibi bu sempozyumda da bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.
Ancak, ne yazık ki 1996 yılından 2006 yılına kadar geçen dönemde, sempozyum düzenlenmemiştir.
İlk üç sempozyumun bildiri kitabı da yoktur, ama bunlarda sunulan bildirilerin bir kısmı merkezin yayın
organı olan "Türkiye Coğrafyası Dergisi"nde yayınlanmıştır.
Merkezin dördüncü sempozyumu 25-26 Mayıs tarihlerinde 2006 yılında yapılmıştır. Dördüncü
sempozyum da bir önceki gibi belli bir konu üzerinde toplanmıştır: "Avrupa Biriliği Sürecinde Türkiye'deki
Bölgesel Farklılıklar". Ancak katılımcı sayısında, aradan geçen on yılın olumsuz yansıması olarak, önemli
bir azalma dikkati çekmektedir, bunun etkisi uzun yıllar devam etmiştir, katılımcı sayısı elli-altmış civarında
kalmıştır. Bu sayıda doğal olarak ülkemizde yapılmış olan diğer bazı coğrafya sempozyumlarının da etkisini
göz ardı etmemek gerekir (Bkz. Çizelge: 1).
Çizelge 1. TÜCAUM Sempozyumlarının Katılımcıları
Sempozyum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Coğrafyacı
16
12
81
26
49
36
46
63

Diğer Bilimler
1
1
37
8
7
26
18
26

Toplam
17
12
118
34
56
62
64
89

Dördüncü sempozyumun en önemli niteliği ise bildiriler kitabının basılmasıdır. Böylece bilim
insanları artık rahatça bildiri metinlerine topluca ulaşmaya başlamışlardır. Bu sempozyumda ayrıca
öğrencilerin hazırladıkları poster bildiri yarışması ile sempozyum ardından Batı Karadeniz'e günübirlik gezi
de düzenlenmiştir.
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TÜCAUM sempozyum bildiri kitaplarıyla ilgili olarak, yapılan konuşmaların tümünün basılmamış
olması dikkati çeker. Bu aslında doğal bir durumdur. Araştırmacılar, çalışmalarını yeniden gözden geçirmek
amacıyla, yahut makale olarak yayınlamak düşüncesiyle, bildiriler kitabında basılmak üzere vermemiş
olmalıdırlar. Bildirilerin basılma oranı bazı yıllarda % 80'lere kadar ulaşmış, bazen de VIII. Sempozyumdaki
gibi % 50'lere kadar azaldığı da olmuştur (Çizelge: 2).
Çizelge 2. TÜCAUM Sempozyumları Sunum ve Metinleri
Sempozyum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Program
17
12
118
34
56
62
64
89

Bildiri Kitabı
27
45
44
45
45

Oran
% 79
% 80
% 71
% 70
% 51

Dördüncü sempozyumun ardından iki önemli değişiklik söz konusudur. Birincisi, sempozyumun
seksiyonlara bölünmesi, paralel oturumlarla pek çok salonda yapılması, diğeri ise öncekilerden farklı olarak
sempozyumun güz aylarına alınmasıdır. Artık sempozyum Ekim ayının son yarısı yahut Kasım ayının ilk
haftasında yapılmaktadır.
Yazının bundan sonraki bölümünde, katılımcı sayısı değil bildiri metinleri dikkate alınarak bazı
temel değerlendirmeler yapılacaktır.
Beşinci sempozyum 2008 yılının 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmiş, ardından bir de gezi
düzenlenmiştir. Sempozyuma 24 farklı üniversiteden ve iki kamu kurumundan olmak üzere geniş bir katılım
olmuştur. Coğrafya dışı bilim dallarından 16 olmak üzere toplam 56 bildiri sunulmuş, bunlardan 45 tanesi
basılmıştır, basılı metinlerin on tanesi diğer branşlara aittir. Sempozyum beş bölüm halinde düzenlenmiştir.
Bunlardan ilki, Arazi Varlığı, Arazi Kullanımı ve Sorunları konusundadır. Burada 11 metin vardır ve tümü
coğrafyacılara aittir, bunlardan beş tanesi de fiziki coğrafya çalışmasıdır. Türkiye Kentlerinde Mekansal,
Demografik, Sosyo-ekonomik Değişim ve Dönüşümler adını taşıyan ikinci seksiyonda 15 metin vardır
bunlardan sadece ikisi diğer bilim dallarındandır. Üçüncü bölüm Kuaterner'de Anadolu'da Doğal Ortam
Değişimleri konusuna ayrılmıştır bu konuda 6 konuşma yapılmış, beşi basılmıştır. Bir başka bölüm, Küresel
İklim Değişikliği ve Türkiye'ye Etkileri başlığı taşımaktadır. İkisi coğrafya dışı olmak üzere toplam altı yazı
basılmıştır. Beşinci sempozyumdaki son bölüm Sürdürülebilir Turizm konusuna ayrılmıştır, tümü
coğrafyacılara ait sekiz metin baskıya verilmiştir.
Altıncı sempozyum 3-5 Kasım 2010 tarihlerinde, DTCF'nin üç ayrı salonunda gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumda ikisi açılış konuşması niteliğinde olan toplam 62 konuşma yapılmış, bunlardan sadece 44'ü
bildiri kitabında basılmıştır. Sempozyum konuları altı başlık altında ele alınmıştır. İlki Coğrafi Bilgi
Sistemleri ve Arazi Kullanımıdır. Bu bölümde 3'ü coğrafyacılara ait toplam altı bildiri metni vardır. İkinci
başlık, Mekansal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleridir. Birisi demograflara ait toplam beş metin vardır.
Sempozyumun üçüncü konusu Ekonomik Coğrafya'da Yeni Yaklaşımlardır, bildiri kitabında yer alan onbeş
metnin sadece dört tanesi coğrafyacılara aittir. Dördüncü konu Fiziki Coğrafya'da Yeni Araştırma
Yöntemleri ve Uygulamaları başlığı taşımaktadır, coğrafyacıların hazırladıkları 5 metin vardır. Beşinci konu
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Su Kaynakları ve Yönetimidir, dördü coğrafyacıların olmak üzere toplam beş bildiri metni vardır. Altıncı
konu Çevre ve Kalkınma başlığı taşımaktadır. Yarısı coğrafyacılara ait sekiz bildiri metni vardır.
Yedinci sempozyum da çeşitli konu başlıkları içermektedir. 18-19 Ekim 2012 tarihinde DTCF'de iki
farklı salonda gerçekleştirilmiştir. Üç ayrı bölüm ve bir de panel halinde düzenlenen sempozyumda 64 bildiri
sunulmuş bir sergi açılmıştır. Bildiriler kitabında sadece 45 metin yer almaktadır. Bildiriler kitabında yer
alan ilk bölüm Fiziki Coğrafya başlığı altındadır, on metnin tümü coğrafyacılar tarafından hazırlanmıştır.
İkinci bölüm Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamalar, İdari Coğrafya, Arazi Kullanma ve Planlama başlığı
altında çeşitli konularda bir araya getirilmiştir. Sunulan sekiz metnin tümü coğrafyacılara aittir. Üçüncü
bölüm Ekonomik Coğrafya, Yerel/Kentsel Gelişme ve Bölgesel Kalkınma: Kuram, Politika ve Uygulama
konularındadır. Basılan 21 bildirinin sadece dokuzu coğrafyacılara aittir. Bildiriler kitabının son bölümü
Coğrafi Düşüncenin Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi konulu panele ayrılmıştır. Bu bölümde yarısı
coğrafyacılara ait altı metin bulunmaktadır.
Sekizinci sempozyum, 23-24 Ekim 2014 tarihinde DTCF'de iki ayrı salonda yapılmıştır. Ülkemizin
45 üniversitesinden ve yurt dışındaki beş üniversiteden katılım olmuştur. İkisi açış konuşması niteliğinde
toplam doksan bir konuşma yapılmıştır, ama sadece 47 tanesi bildiriler kitabında basılmıştır. En az basılı
metin, % 51 ile bu sempozyumdadır. Bu sempozyum altı farklı konu başlığı altında gerçekleştirilmiştir. İlk
bölüm Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya Araştırmaları başlığındadır, beş metin basılmıştır. İkinci konu yine
fiziki coğrafya ağırlıklıdır İklim Değişiminin Fiziki Ortamla Etkileşimi başlıklıdır. Altısı coğrafyacılar
tarafından hazırlanan on bildiri metni vardır. Üçüncü konu başlığı Yönetsel Coğrafya, Arazi Kullanımı,
Planlama, CBS Uygulamalarıdır. Bu konu başlığı altında yayınlanan çalışmalardan biri hariç diğer on tanesi
coğrafyacıların çalışmasıdır. Sempozyumun bir diğer bölüm başlığı da Nüfus ve Kent Araştırmaları
şeklindedir. Yayınlanan sekiz metnin beş tanesi coğrafyacıların yazılarıdır. Bir diğer konu başlığı olan
Ekonomik Coğrafya ve Bölgesel Kalkınmadır, dört yazı yayınlanmıştır, ne yazık ki hiç birisi coğrafyacılara
ait değildir. Sempozyumdaki son bölüm Kültürel Coğrafya, Siyasi ve Yönetsel Coğrafya Çalışmalarıdır.
Yönetsel coğrafya ifadesinin ikinci defa kullanıldığı bu konu kapsamında yedi yazı vardır, bunlardan bir
tanesi başka bilim mensuplarınca hazırlanmıştır.
Bildirileri basılmış olan sempozyumlar topluca değerlendirildiğinde, şehir ve bölge planlama, coğrafi
bilgi sistemleri, arazi kullanımı, kent araştırmaları ve nüfus gibi konularda daha geniş ve farklı disiplinlerden
katılımın varlığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan fiziki coğrafya ile ekonomik coğrafya konularındaki
sunum ve metinlere, ayrıca değinmek gerekmektedir. (Çizelge 3 ve 4). Fiziki coğrafya ile ilgili metinlerde,
jeomorfoloji konulu oturumlarda, jeoloji gibi diğer yakın bilim dallarından katılım görülmemektedir. Ancak
klimatoloji, CBS vb. gibi konularda diğer bilim dallarından katılımcılar olabilmektedir. Bu durumda fiziki
coğrafyanın kendi içine kapalı kaldığını söylemek mümkündür. Bu durumu açıklamak için kullanılabilecek
bir başka özellik de fiziki coğrafya konularına diğer bilim dallarından müdahale azdır, bir başka ifade ile
fiziki coğrafya çalışmaları henüz özgünlüğünü yitirmemiştir de denilebilir.
Ekonomik coğrafya konularında ise fiziki coğrafya konulu metinlerin aksine bir durum
görülmektedir. Bu konu başlığı altında sunulan bildiriler ve basılan metinler incelendiğinde coğrafyacıların
sayıca az olması belirgindir. Bunu farklı şekillerde yorumlamak mümkündür; bu durum ülkemizde ekonomik
coğrafya konusunda çalışma yapanların sayıca azlığından, var olanların çalışmalarının az-yetersiz
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olmasından kaynaklanabilir yahut bu azlıktan dolayı oluşan boşluğun diğer bilim dalları tarafından
kapatılmaya çalışıldığının göstergesi olabilir. Mevcut durumun bir gösterge olarak kabulünde ortaya çıkan
sonuç şudur: söz konusu durum her ne gerekçe ile gelişmiş olursa olsun, ekonomik coğrafyanın öneminin
göz önünde bulundurularak, araştırmacı ve bilimsel çalışma eksikliğinin giderilmesi elzemdir.
Çizelge 3. TÜCAUM Bildiri Kitaplarına Göre Katılım Konuları
Sempozyum
IV
V
VI
VII
VIII

Fiziki Coğrafya Konuları
Coğrafyacı
Diğer
3
14
2
8
10
11
4

Diğer Coğrafya Konuları
Coğrafyacı
Diğer
19
5
27
2
16
20
20
15
21
9

Çizelge 4. TÜCAUM Bildiri Kitaplarına Göre Ekonomik Coğrafya
Sempozyum
VI
VII
VIII

Coğrafyacı
4
9
-

Diğer
11
12
4

Toplam
15
21
4

Henüz bildiri kitabı yayınlanmadığı için son sempozyum hakkında sadece program üzerinden bazı
bilgiler verilebilir. Artık gelenekselleşen, iki yıllık aralıkla yapılan sempozyumların dokuzuncusu, 13-14
Ekim 2016 tarihlerinde DTCF'de beş ayrı salonda altı farklı tema ile kurgulanmıştır. Programdan edinilen
veriye göre, 132 bilimsel konuşma gerçekleştirilecek, coğrafi bilgi sistemleri konusunda da dört farklı kurum
tarafından sunum yapılacaktır.
Kuruluşundan bugüne 28 yıl geçmiş olan TÜCAUM bu süre içerisinde 8 sayı Türkiye Coğrafyası
Dergisi yayınlamıştır, bunlarda 107 makale vardır. Bu dergi daha sonrasında boyut, ve isim değiştirerek,
Coğrafi Bilimler Dergisi adı altında yayınlanmıştır, 2016 yılında yayınlanan 2015 bahar sayısıyla 13. Cilde
başlamış, toplamda 25 sayı çıkmıştır, bu dergilerdeki makale sayısı ise 135'e ulaşmıştır. Diğer taraftan bu
güne dek düzenlenen dokuz sempozyumda yüzlerce bildiri sunulmuş, hazırlanan beş bildiri metinleri
kitabında bunlardan 206'sı basılmıştır. Yine bu süre içerisinde, çalıştaylar yapılmış, çeşitli konularda 30
kadar konferans düzenlenmiştir.
TÜCAUM'un tüm bu faaliyetleri düşünüldüğünde ülkemiz coğrafyası konusundaki bilgi birikimine
yaptığı olumlu katkı göz ardı edilemez. Merkez günümüze değin önemli işler başarmıştır, bundan sonrasında
da başaracaktır. Biz coğrafyacılara düşen görev bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da TÜCAUM'un
faaliyetlerini her anlamda desteklemek, sürekliliğini sağlamak olmalıdır.
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