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BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (BBTMK)
FAALİYET RAPORU-2013

Prof.Dr. Tüzin BAYCAN
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK), Kurucusu ve Başkanı olan Prof.Dr. Gündüz ATALIK’ın 30
Nisan 2013 tarihindeki vefatının ardından bir yeniden yapılanma dönemine girmiştir. BBTMK Faaliyet
Raporu-2013, Prof.Dr. ATALIK’ın vefatından bugüne kadar olan dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri
ve yeniden yapılanma sürecini özetlemektedir.
BBTMK YÖNETİM KURULU VE YENİDEN YAPILANMASI
BBTMK Kurucusu ve Başkanı olan Prof.Dr. Gündüz ATALIK’ın 30 Nisan 2013 tarihindeki vefatının
ardından, 25 Haziran 2013 tarihinde, mevcut BBTMK Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Gülden ERKUT,
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN, Prof.Dr. Ferhan GEZİCİ-KORTEN ve Y.Doç.Dr. Seda KUNDAK tarafından
BBTMK’nin güncel durumunu değerlendirmek ve yeniden yapılanması yönünde harekete geçmek
üzere bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda: i) BBTMK’nın sürekliliği açısından mevcut Yönetim
Kurulu Üyelerinin daha sonra Yönetim Kurulu Üyeliği koşulları ve kriterleri tekrar değerlendirilinceye
kadar görevde kalmaları; ii) 7 kişilik Yönetim Kurulu’nda (Prof.Dr. Gündüz ATALIK’ın vefatı ve Prof.Dr.
Şinasi AYDEMİR ve Prof.Dr. Fulin BÖLEN’in emeklilikleri nedeniyle) boşalan 3 kişilik yerin
doldurabilmesi için tüm üyelere açık adaylık çağrısının yapılması; ve iii) tüm üyelerin oy kullanacakları
bir sistemle 3 yeni Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. 1 Temmuz
2013 tarihinde tüm BBTMK üyelerine Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 2013 tarihli toplantısında
üzerinde görüş birliğine varılan değerlendirmesi iletilmiş ve Yönetim Kurulu için açık adaylık çağrısı
yapılmıştır. 1-15 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki Aday belirleme sürecinin ardından, 19-31 Temmuz
2013 tarihleri arasında yapılan BBTMK Yönetim Kurulu Üyeliği oylamasında BBTMK’nın 36 üyesinden
27’si oy kullanmış ve oylama sonuçlarına göre, Prof.Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Prof.Dr. Alpay FİLİZTEKİN ve
Öğ.Gör.Dr. Mete Başar BAYPINAR Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliğine
seçilmiştir. Seçim sonuçları 3 Ağustos 2013 tarihinde tüm üyelere duyurulmuştur.
BBTMK YÖNETİM KURULU İÇİNDE GÖREV DAĞILIMI VE ACİL KONULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini izleyen süreçte Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman
görevlerini yürütecek kişilerin nasıl bir yöntemle seçileceği konusu Yönetim Kurulu içinde
değerlendirilmeye çalışılmış, ancak gerek yaz dönemi, bayram tatili ve izinler nedeniyle Yönetim
Kurulu üyelerinin bir araya gelememeleri, gerekse gündemde olan Palermo’daki ERSA Kongresi ve bu
kongre sırasında Türk Seksiyonu adına değerlendirilmesi gereken acil konuların varlığı nedeniyle,
ERSA Kongresi’nde Türk Seksiyonu’nu temsil edecek bir kişinin seçilmesine ve görev dağılımına
yönelik seçimin ERSA Kongresi sonrasına ertelenmesine karar verilmiştir. ERSA Kongresi’nde Türk
Seksiyonunu temsil etmek üzere, son dönemde enformel olarak ERSA ile ilişkileri yürütmekte olan
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN seçilmiştir. Prof.Dr. Tüzin BAYCAN Palermo’daki ERSAC (ERSA Council)
Toplantısı’na katılarak Türk Seksiyonunu temsil etmiş ve Seksiyonun mevcut durumu ve yeniden

yapılanma süreci konusunda bilgi vermiştir. Bununla birlikte, ERSA Kongresine katılan diğer Yönetim
Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Alpay FİLİZTEKİN ve Prof.Dr. Ferhan GEZİCİ-KORTEN’in de katılımıyla ERSA
Sekreteri ve ERSA Direktörü ile birlikte de özel bir toplantı yapılmış ve Türk Seksiyonunun durumu ve
ERSA ile ilişkiler konusu değerlendirilmiştir.
ERSA Kongresinin ardından 31 Ekim 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek
gündemdeki en acil konuları ele almıştır. Yönetim Kurulu Toplantısında: 1) Yönetim Kurulu içinde
görev dağılımının nasıl yapılacağı; 2) BBTMK Yönetmeliği ve Yönetmelikte revize edilmesi gereken
hususlar; 3) Önceki dönemlerde Genel Kurul üyesi olan ve farklı sebeplerle üyelikleri kesintiye
uğramış eski üyelerin iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve kendileriyle bağlantıya geçilmesi; 4) Yeni
üye önerileri için davet çıkarılması; ve 5) 2014 yılı için üyelik aidatı konuları değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI: BBTMK Yönetim Kurulu üyelerinden ÖKTEN, FİLİZTEKİN
ve BAYPINAR, 17-30 Temmuz 2013 tarihleri arasında, web üzerinden yapılan oylamayla BBTMK
Genel Kurulu tarafından seçilmiştir. ERKUT, BAYCAN, GEZİCİ-KORTEN ve KUNDAK ise, yönetimin
sürekliliğini sağlamak amacıyla BBTMK Yönetim Kurulu’ndaki görevlerine devam etmektedirler.
BBTMK Yönetmeliği’nde yer alan: “Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üçer yıllık süreler için
seçilen (.......) (üyelerden) oluşur.” maddesine istinaden (7b), şimdiki Yönetim Kurulu oluşum şekli
itibariyle Yönetmeliğe tam anlamıyla uyum sağlamamaktadır. Yönetmeliğin de belirttiği şekilde
BBTMK Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’da yapılacak bir seçimle göreve gelmesi daha uygun
olacaktır. Ancak yönetimin sürekliliğini sağlamak ve geçici bir süreyle yeniden yapılanmaya fırsat
verecek alt yapının hazırlanması görevini üstlenmek üzere mevcut Yönetim Kurulu’nun ‘Geçiş
Dönemi’ olarak tanımladığı bu süreçte görev üstlenmesi önemlidir. BBTMK’nın yeniden
yapılanmasının altyapısını oluşturarak, 1 yıl içinde düzenlenecek bir ulusal kongre ile de paralel
olarak, henüz bir tarih belirlenmemiş olmakla birlikte muhtemelen Kasım 2014’te düzenlenecek
bir Genel Kurul ile yeniden seçime gidilmesi uygun olacaktır. Yönetim Kurulu önümüzdeki
dönemde gerek Yönetim Kurulu Üyeliği koşulları ve kriterleri, gerekse düzenlenmesi planlanan
Ulusal Kongre ve Genel Kurul konularındaki çalışmalarını sürdürecektir.
2. BAŞKANLIK SEÇİMİ: Geçici süreliğine görev yapacak olan BBTMK Yönetim Kurulu’ndaki görev
dağılımının ilk aşamasında, Yönetim Kurulu üyelerinin katılacağı bir oylama ile Yönetim Kurulu
Başkanı’nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Seçilecek olan Başkan, Yönetim Kurulu
üyelerinin görüşlerini alarak Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman’ı önerebilecektir. Başkanlık
seçiminin, 1-11 Kasım 2013 tarihleri arasında web üzerinde kurulacak oylama sistemiyle
yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. BAŞKAN ADAYLARI: BBTMK Yönetim Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda Prof.Dr. Tüzin
BAYCAN ve Prof.Dr. Ferhan GEZİCİ-KORTEN adaylıklarını belirtmişlerdir.
4. 2014 ÜYELİK AİDATLARI: Son 10 yıllık dönemde üyelik aidatlarında artış olmaması, Avro’nun hızlı
yükselişi ve ERSA’ya Turkish Section tarafından 250 Avro’luk üyelik aidatının ödenmesi gerektiği
için, 2004 yılından bu yana 30 TL olarak toplanan bireysel üyelik aidatının 60 TL olarak
güncellenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

31 Ekim 2013 tarihindeki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği, 1-11 Kasım 2013 tarihleri
arasında web üzerinden kurulan oylama sistemi ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan bir
seçimle Prof.Dr. Tüzin BAYCAN Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir. Yine
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği, Prof.Dr. Tüzin BAYCAN Başkan Yardımcısı, Sekreter
ve Sayman görevlerini üstlenmek üzere Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımını aşağıdaki şekilde
önermiştir:
Başkan: Prof.Dr. Tüzin BAYCAN
Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Alpay FİLİZTEKİN
Sekreter: Doç.Dr. Seda KUNDAK
Sayman: Öğ.Gör.Dr. Mete Başar BAYPINAR
BBTMK ÜYE LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ, YENİ ÜYELİK ÇAĞRISI VE YENİ BANKA HESABI AÇILMASI
BBTMK Yönetim Kurulu içinde görev dağılımının belirlenmesinin ardından ilk olarak üyelik aidatlarının
yatırılabileceği yeni bir banka hesabı açılması gerekmiştir. Sayman görevini üstlenen Mete Başar
BAYPINAR’ın yurtdışında görevli olması nedeniyle, geçici olarak Tüzin BAYCAN ve Seda KUNDAK adına
bir ortak hesap açılmıştır. Yeni Banka Hesap Numarası tüm üyelere Seda KUNDAK tarafından
gönderilecek ve 2014 üyelik aidatlarının bu hesaba yatırılması istenecektir.
BBTMK Üye Listesinin güncellenmesi ve yeni üyelik çağrısı yapılması BBTMK’nın gündemindeki diğer
bir acil ve önemli konudur. Bu kapsamda geçmiş dönem üye listelerinin taranması ve
değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yapılmıştır. BBTMK 2013 Üye Listesi yanında, 2005 yılından
2012 yılına kadar olan geçmiş dönemlere ait tüm Üye Listeleri taranmış ve çeşitli nedenlerle üyelikleri
kesintiye uğramış olan eski üyelerin bir listesi çıkarılmıştır. Bununla birlikte, son 3 yılda (2011-20122013) ERSA Kongrelerine Türkiye’den katılan kişilerin de bir listesi oluşturulmuştur. Gerek üyelikleri
kesintiye uğramış eski üyeler ile gerekse BBTMK’ya üye olmayan ama ERSA Kongrelerine katılan
kişilerle iletişime geçilerek BBTMK’ya önümüzdeki dönemde üye olmaları konusunda davet
gönderilecektir.
Kuşkusuz söz konusu üye ve kongre katılımcıları listelerinde ismi olmayan ama Bölge Bilimi/Bölge
Planlaması alanında çalışan araştırmacılar, yeni yüksek lisans ve doktora öğrencileri de
bulunmaktadır. Yeni üyelerin önerilebilmesi için de bir Yeni Üyelik Formu hazırlanmıştır. Bu Form tüm
BBTMK üyelerine gönderilerek varsa yeni üye önerilerini Yönetim Kurulu’na göndermeleri
istenecektir.
BBTMK WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ
BBTMK web sitesinin güncellenmesi ve aktif hale getirilmesi için de çalışmalar başlamıştır. En kısa
sürede web sitesinin BBTMK üyelerinin aktif iletişimini sağlayacak bir paylaşım platformuna
dönüştürülmesi sağlanacaktır. Web sitesi aktif hale gelinceye kadar önemli duyurular grup maili
aracılığıyla paylaşılacaktır.
BBTMK’nın yeniden yapılanma dönemi ve kurumsallaşması sürecinin yaklaşık 1 yıllık bir döneme
yayılacağı Yönetim Kurulu tarafından öngörülmektedir. Bu geçiş süreci ve yapılanma döneminde
Yönetim Kurulu kritik gördüğü konularda Genel Kurul tarafından tartışılmak ve karara bağlanmak
üzere gündem oluşturmak ve tartışma dokümanları hazırlamak yönünde çalışmalarını sürdürecektir.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı

