Coğrafyacılar Piri Reis’in İzinde
Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle ulusal ve uluslararası iletişim ağlarını geliştirmek
için Coğrafyacılar Derneği kuruldu.
Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde Almanya
Köln Üniversitesi, Romanya Dimitrie Cantemir Üniversitesi, Madrid Üniversitesi ve Avrupa Coğrafyacılar
Derneği ortaklığında 2011-2013 yılları arasında yürütülen proje, Türkiye’de Coğrafyacılar için 2. meslek
derneğinin kurulmasını sağladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen“Piri Reis: Coğrafyacılar için Akademik Ağlar, İşbirliği ve
Gelişim” isimli proje hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok üniversitenin ve kurumun ortaklığıyla
uluslararası çalışmaları desteklemek, yeni projeler geliştirmek, akademik çalışmaların ve mesleki
eğitimlerin kalitesini arttırmayı amaçlamakta.

Projenin ana hedeflerinden biri ise yeni bir oluşum olan Coğrafyacılar Derneği’nin kurulması oldu.
Kurulduğu 2012 yılından beri başkanlığını yürüten ve Piri Reis Projesi’nde aktif olarak yer alan Balıkesir
Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Yılmaz Arı “Dünyadaki yeni teknolojileri,
gelişmeleri ve metodları meslekdaşlarımızla paylaşmak için uluslararası akademik camiayla entegre
olmuş, daha açık ve yenilikçi bir derneğe ihtiyacımız vardı” diyerek Coğrafyacılar Derneği’nin kurulduğu
günden beri oynadığı rolü ve hedeflerini belirtiyor.

Proje kapsamında kurulan dernek, gün geçtikçe faaliyet alanlarını genişleterek çalışmalarına devam
ediyor. Kısa süre içinde 150’ nin üzerinde üyeye ulaşan ve 13 farklı çalışma grubuna sahip dernek, Avrupa
Coğrafyacılar Derneği ve Rus Coğrafyacılar Derneği gibi uluslararası kuruluşlarla da ortak çalışmalar
gerçekleştiriyor.

İlk ulusal kongrelerini Haziran 2013 tarihinde Türkiye’nin 42 farklı şehrinden ve Avrupa’dan gelen 350
katılımcıyla gerçekleştiren Coğrafyacılar Derneği, aynı zamanda “Beşeri Coğrafya Dergisi” adında bir
dergi yayınlamakta. Proje Koordinatörü ve Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. İlhan Kaya “2014 yılı içinde
Fiziki Coğrafya Dergisi ve Coğrafya Eğitim Dergisi adında 2 yeni dergi daha yayınlayıp, faaliyetlerimizi
artıracağız” diyerek derneğin faaliyet alanlarını daha da genişleterek devam ettirdiklerini belirtiyor.

Projemiz gerçekleştirmeyi hayal ettiğim bir çalışmaydı. Akademik anlamda
Türkiye’de bir disiplini kökten değiştirdik ve ülkemizdeki Coğrafyacılar arasında
yeni gelişmelerle ilgili farkındalık yarattık.
Prof. Dr. Yılmaz Arı
Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Coğrafyacılar Derneği
Başkanı

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Dernek akademik caima ile paylaştıkları araştırma metodlarının yenilenmesi, uluslararası makale yazım
formatı gibi çalışmalarının yanı sıra, piyasa iş gücü taleplerine uygun olarak üniversitelerde ki eğitim
yaklaşımını da revize etmiş. Prof. Dr. Yılmaz Arı “Piyasanın iş talepleri ışığında öğrencileri nasıl daha iyi
yetiştirebiliriz diyerek, yeni teknoloji ve metodları iyi kullanabilen bir nesil için eğitim müfredatımızı
revize ettik” diyerek, dernek olarak hem akademik hem de mesleki çalışmaları bir arada yürüttüklerini
belirtiyor.

Çok yoruldum ama inanılmaz mutluyum! Projemiz Coğrafya disiplinini
dönüştüren, yurtdışı ile entegrasyonunu sağlayan ve katılımcılığı destekyen bir
çalışma oldu.
Doç. Dr. İlhan Kaya
Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bölümü Öğretim Üyesi ve Coğrafyacılar Derneği Genel
Sekreteri

Türkiye’de Coğrafya disiplininin mesleki anlamda uygulanışı, kullanılan tekniklerin ve yaklaşımların
Avrupa’dan çok farklı olduğunu fakat Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin bir parçası
olan dernek ve çalışmaları sayesinde bu açığı kapattıklarına inanan Prof. Dr. Yılmaz Arı “İdealist bir
akademisyenin tüm beklentilerini karşılayan bir proje oldu, mesleki anlamda büyük bir mutluluk
yaşıyorum” diyerek proje ile ilgili duygularını ifade ediyor.

Haziran 2014 tarihinde 2. ulusal kongrelerini gerçekleştirecek olan derneğe ilgi artarak devam ediyor.
“Kongremiz için daha şimdiden 200’ün üzerinde başvuru aldık. Başvuru sahipleri kendi masraflarını
kendileri karşılayarak Coğrafyacılar Derneği 2. Ulusal Kongresi’ne katılacaklar” diyen Dernek Genel
Sekreteri Doç. Dr. İlhan Kaya, derneğin Türkiye’de Coğrafya disiplinindeki bir açığı kapattığını ifade
ediyor.

Türkiye Ulusal Ajansı 2014-2020 yeni program döneminde üniversiteler ve akademik kuruluşlara daha
fazla destek veriyor. Piri Reis projesi gibi daha birçok başarılı projeye kapılarını açacak olan Türkiye
Ulusal Ajansı tüm akademi ve meslek çevrelerini programlarından yararlanmaya davet ediyor.

Piri Reis Projesi ile ilgili Detaylı Bilgi - http://pirireis.dicle.edu.tr/
Coğrafyacılar Derneği ile ilgili Detaylı Bilgi - http://www.cd.org.tr/
Coğrafyacılar Derneği Facebook Grubu https://www.facebook.com/groups/223591627760905/?fref=ts

