TAKDİM ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
(Presentation and Opening Speeches)

Takdim
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (TÜCAUM) tarafından kuruluşundan
günümüze kadar sekiz ulusal üç uluslararası olmak üzere on bir sempozyum düzenlenmiştir. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi çatısı altında 3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyum, TÜCAUM’un kuruluşunun 30. Yılı’na denk gelmesi bakımından
da ayrı bir önem taşımaktadır. 4 gün süren sempozyumumuz Türk Coğrafyasında önemli bir misyonu olan
merkezimizin uzun yıllara dayanan özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bütün
düzenleyicilerin ve katılımcıların desteğiyle, TÜCAUM sempozyumlarında bir arada olmak, gelenek haline
gelmiştir. Bu sayede hem coğrafya ile ilişkili disiplinlerden katılımcıların tanışması ve akademik bir ilişki ağı
kurmaları mümkün olmuş, hem de yapılan çalışmaların sunulmasıyla, bu çalışmaların zenginleşmesine katkı
sağlayacak görüş ve önerilerin ortaya konması sağlanmıştır.
Uluslararası olarak üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya
Sempozyumu için yüzlerce başvuru alınmıştır. Sempozyuma 14 ülkeden ve 84 farklı kurumdan 223 bildiri
kabul edilmiştir. Kabul edilen bildirilerden 58 oturum oluşturulmuştur. Ayrıca sempozyum kapsamında
poster sunumları ve 2 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda, Fransa’dan Catherine
Kuzucuoğlu, İngiltere’den Neil Roberts ve Romanya’dan Marcel Mindrecue davetli konuşmacı olarak yer
almıştır. Sempozyum etkinliği, 6 Ekim Cumartesi günü, Ayaş ve Beypazarı’na yaptığımız bilimsel araştırma
gezisiyle son bulmuştur.
Coğrafyacıların ve coğrafya ile yakından ilgili bilim insanlarının katılımları ile gerçekleşen bu
sempozyuma gerekli yardım ve desteği sağlayan Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş’e ve
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek’e sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bugün aramızda olmalarından
büyük mutluluk duyduğumuz, Merkezimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen önceki
müdürlerimizden Prof. Dr. Özdoğan Sür, Prof. Dr. Ali Fuat Doğu ve Prof. Dr. Ali Özçağlar Hocalarımıza
teşekkürlerimizi sunarız.
Sempozyumumuza gelerek bizleri onurlandıran, desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen,
Coğrafya Bilimine önemli katkılar sağlayan Değerli Hocamız Prof. Dr. İlhan Kayan’a, ilgi ve uzmanlık
alanlarına göre bildiri hazırlayarak bu kongrede sunan değerli katılımcılara ve dinleyicilere; Kongre
Düzenleme ve Yürütme Kurulunun değerli üyelerine, bildirileri inceleyen hakemlere, Yürütme Kurulu’nun
çalışmalarına yardımcı olan sevgili öğrencilerimize; oturumları yöneten sayın oturum başkanlarına
gönülden teşekkür eder, TÜCAUM’un 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek uluslararası sempozyumunda
tekrar birlikte olmak dileğiyle saygılar sunarım.
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