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TMMOB 7. COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİ KONGRESİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin yedincisi, 3-5 Ekim 2022 tarihlerinde, 

Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kong-
resi’nin yedincisi, 3-5 Ekim 2022 tarih-

lerinde, “Dijital Dönüşen Dünyada Toplum 
Yararı İçin Mekânsal Etkileşimler” teması ile 
Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği Av. Özde-
mir Özok Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Düzenleme 
Kurulunda yer aldığımız kongreye Oda Organ-
larımızdan ve Çalışma Grubu üyelerimizden 
oluşan bir heyetle katıldık.

Kongre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü, TMMOB ve TMMO-
B’ye bağlı odalar ve belediyeler başta olmak 
üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının 
çalışanları ve üst düzey temsilcileri, üniversi-

te öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, özel 
sektör çalışanları, üniversite öğrencileri ve si-
vil toplum örgütlerinden temsilcileri, çağrılı 
konuşmacılar, sözlü bildiri ve poster bildirisi 
sahibi araştırmacıların ve konuya ilgi duyan ki-
şilerin katılımıyla yoğun bir ilgi gördü. 

Açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede, 
CBS kullanıcı toplantıları, birçok Panel, teknik 
oturum ve etkinlik gerçekleştirildi.  

Kongrede; Bilimsel Teknik Kurulumuz üyesi 
ve Uzaktan Algılama ve CBS Çalışma Grubu-
muz Başkanı Prof. Dr. Tolga ÇAN’ın da pane-
listlerden biri olduğu Afetlerde CBS’ nin Öne-
mi temalı panel gerçekleştirildi. Oda Yönetim 
Kurulu II. Başkanımız Mithat Emre KIBRIS’ ın 
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Oturum Başkanı olduğu Afetler ve CBS oturu-
mu gerçekleştirilerek, afetlere yönelik olarak 
CBS uygulamalarını kullanılarak yapılan araş-
tırmalardan oluşan bildiriler sunuldu. Prof. Dr. 
Tolga Çan’ın oturum başkanlığında düzenle-
nen “… Sonunda CBS Ortak Platformunda Mı-
yız?” oturumu gerçekleştirilerek farklı disiplin-
lerden panelistlerin katıldığı ve CBS ‘nin farklı 
disiplinlerdeki uygulamaları ve önemine vur-

gulandı. Mekansal Zeka/Algı/Düşünce ve Top-
lum Yararı  konulu panelde Odamız TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Ersin GIRBA-
LAR panelist olarak yer aldı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak 
TMMOB 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ 
nin gerçekleşmesinde emeği olan, katılım ve 
katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi suna-
rız.
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TMMOB-DİSK-KESK-TTB: ŞEBNEM KORUR FİNCANCI 
YALNIZ DEĞİLDİR!

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla arala-
rında TMMOB`nin de bulunduğu emek ve de-
mokrasi güçleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kamuoyuna 
da yansıyan ve kendisine dönük çirkin saldırı-
lar sonucu gözaltına alınması üzerine 26 Ekim 
2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenle-
di.

Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. 
Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer 
Yurtdaş ile Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Oda-
sı (ATO), Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) Ankara Temsilciliği, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tür-
kiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları 
Derneği (İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu 
(İHOP) ve Mülkiyeliler Birliği temsilcileri katıl-
dı.

Basın toplantısında kurum temsilcileri kısa 
sözler aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz açıklamada şöyle konuştu:

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.
Ülkemizin en saygıdeğer meslek örgütlerin-

den biri olan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sa-
yın Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alın-
masını kınıyorum.

Meslek örgütlerinin yöneticileri olarak biz-
ler mesleki ve toplumsal sorumluluklarımız 
gereği olarak toplumun gündemine ilişkin çok 
farklı konularda açıklamalar yapıyoruz.

Bu açıklamalarımızı yaparken bizim en baş-
ta gözettiğimiz şeyler kamunun çıkarı, meslek 
etiğimiz ve insanlığın ortak değerleridir.

Bu ilkeler toplumsal sorunlara yaklaşımda 
bizim rehberimiz durumundadır.

Sevgili Şebnem Korur Fincancı da bir basın 
kuruluşu tarafından kendisine yöneltilen bir 
soruya bu mesleki birikimi ve toplumsal so-
rumluluğu doğrultusunda bir yanıt vermiştir. 
Hiçbir kurumu veya kişiyi hedef almamıştır.

İnsan hakları alanında uzun yıllardır çok bü-
yük deneyimlere sahip bir hekim olan Fincan-
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cı’nın açıklamalarının bağlamından kopartıla-
rak bir saldırı vesilesine dönüştürülmesi kabul 
edilemez.

Siyasi iktidarın demokratik süreçler sonu-
cunda kontrol edemediği meslek örgütlerini 
çok uzun yıllardır açık biçimde hedef aldığını 
biliyoruz.

Sayın Fincancı nezdinde yürütülen bu kara-
lama kampanyasının TTB’ye yönelik bir saldı-
rır girişimine dönüştürülmesine izin vermeye-
ceğiz.

Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti krimi-
nalize ederek susturmaya sindirmeye çalışma-
sına göz yummayacağız.

Bizler yıllardır bu ülkenin ortak aklının, or-
tak vicdanının sesi olan emek ve meslek örgüt-
leri olarak dayanışma içinde olmaya, birbirimi-
ze sahip çıkmaya, mesleğimizin ve toplumsal 
sorumluluklarımızın gereklerini yerine getir-
meye devam edeceğiz.

Sayın Fincancı derhal serbest bırakılmalı, 
toplumun önce gelen isimlerine ve gazetecilere 
yönelik bu zorbalığa derhal son verilmelidir.”

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut tarafın-
dan okunan ortak açıklama şöyle:

Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyo-
ruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, kamuoyu-
na da yansıyan tartışmalar ve kendisine dönük 
çirkin saldırılar sonucu bugün gözaltına alın-
mıştır. Bu gözaltının da soruşturmanın da hu-
kuki zemini yoktur, zira Dr. Fincancı’nın ifade 
ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir.

Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB 
Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa 
medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenil-
diği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Ko-
rur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için 
gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine savcı-
lık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet 
edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsav-
cılık, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına 
alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu sü-
reci bir karalama kampanyasına dönüştürmüş-

tür.
İktidar çevrelerinin yargıya müdahale nite-

liğindeki açıklamaların ardından gelen gözaltı 
kararı, bu çevrelerin uzun zamandır TTB’ye ve 
tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı 
baskının son aşamasını oluşturmuştur. Nitekim 
iktidar, Meslek Örgütleri Yasası’nda bir deği-
şiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi 
kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir.

Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözal-
tı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması 
ve haberlerini buna göre oluşturması gereken 
TRT’nin, hocamızın evinde bulunan baba/dede 
yadigârı koleksiyon parçalarını yayımlama bi-
çimidir. İlgili haber, kriminal unsur üretmek 
için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize 
göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini 
açıkça kınıyoruz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem 
Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linci ve ma-
ruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm emek 
ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi 
bir kez daha belirtiyoruz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin 
alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyo-
ruz.

Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı, 
emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsız-
lığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve 
bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma 
mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ve 
TTB`ye sahip çıkarak sürdüreceğiz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, 
onurumuzdur!


