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Kongreye toplam I9I4 özet gönderilmiştir.
Bu özetlerden I7I tanesi yazarı tarafından geri
çekilmiştir. 25 bildiri gönderilmemiş ve I7I8 bil-
diri teknik programa konulmuştur. Sunumlar
arasında 3 özel oturumda 9 tane olmak üzere
çağrılı konuşmacı, 567 sözlü sunum ve I I5I Pos-
ter sunumu gerçekleştirilmiştir.

ISPRS 7 teknik komisyondan oluşmaktadır.
Bu komisyonlar; sırasıyla "Uydular, Platform ve
Görüntü", " Veri İşleme. Analizi ve Sunumu Sis-
temleri", "Teori ve Algoritmalar", "Mekansal Bil-
gi Bilimi ve Sayısal Harita Oluşturma", " Yakın
Görüş Teknikleri"," Eğitim ve İletişim"," Kaynak
ve Çevresel İzleme" dır. Fakat bu sene İtibariyle
komisyon sayısı 8'e çıkarılmıştır. Bu komisyonla-
ra ayrılan sözlü sunumların yer aldığı teknik otu-
rumlar ve poster sunumlarının yer aldığı poster
oturumları Tablo l'de görülmektedir.
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İlk kez bir kongrede bildiriler bir DVD'de

coplanarak katılımcılara verilmiştir. Ayrıca konfe-

ransın kitap baskısıda yapılarak katılımcılara su-

nulmuştur.

Kongrenin ikinci haftasının başında kongre

sergisi 85 firma ve enstitünün katılımıyla açılmış-

tır. Türkiye den sergiye katılan kurumlar arasın-

da; İTÜ. TUFUAB, Tapu ve Kadastro Gn. Mü-

dürlüğü gibi resmi kurumlarla birlikte IntaSPA-

CETURK, NETCAD. EMİ, İşlemGIS gibi Özel

sektör temsilcileri de yer almıştır.

8 günlük kongre 6 ayrı sosyal programla des-

teklenmiştir. Bunlar; Açılış kokteyli, Gala yeme-

ği, Rumelihisar kale partisi, Türk gecesi, sergi

açılış kokteyli ve Boğaz gezişidir. Bir çok farklı

platformdan veri toplamadan başlayarak, bu ve-

rilerin insanlığın ve çevrenin yararına nasıl kulla-

nılabileceğinin sıkça ele alındığı kongrede en yo-

ğun olarak İşlenen konular arasında; görüntü iş-

leme, lazer tarayıcılar, yeni piyasaya sürülen digi-

tal kameralar, özel animasyon teknikleri, mekan-

sal bilgi teknolojilerindeki veri entegrasyonu ve

3D modelleme yer almıştır.

Bir sonraki kongre için aday şehirler olan

Avustralya'nın Melborne kenti ve Çin'in Pekin

kentleri için yapılan oylama sonrasında 2008

ISPRS Kongresi için seçilen şehir Pekin olmuştur.

Bu arada ISPRS'in 2004 - 2008 yıllarında yöneti-

mi devaralan yeni konsey üyeleri de belli olmuş,

kongre direktörü Prof. Dr. Orhan Altan, ISPRS

Genel Sekreterliği'ne seçilmiştir. Bu nedenle

2004 - 2008 döneminde ISPRS'in genel merkezi

İstanbul Teknik Universitesi'nde yer alacaktır.

Yoğun bir teknik ve sosyal programla gerçekleş-

tirilen XX. ISPRS Kongresi kongre katılım-

cılarının izlenimlerine göre son derece başarılı

geçmiştir.
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GELME BUSH
NATOYA HAYIR!

A. Fahri OZTEN

NATO - Kuzey Atlantik Savunma Paktı -
04.04.1949 yılında Brüksel de kuruldu. Türkiye İkinci
Dünya savası sonrası gerginlik ortamında NATO
üyesi oldu. Dönemin hükümeti NATO'ya girebilmek
için Kore'de Amerikan askerlerinin kurtarılması uğru-
na yüzlerce yurttaşımızı sonu Ölümle biten ağır bir
maceraya taşıdığı henüz unutulmadı.

NATO'nun neden, niçin, nasıl kurulduğu, bugüne
dek yaptıkları, dünya halklarına, İnsanlara neler çek-
tirdiği, üstlenmiş olduğu görevîeri, dünü bugünü ve
yarınına dair karaları ve projeleri vb. konularda ka-
muoyu gerçek anlamda neden bilgilendi-
rilmez. Bu çerçevede gerçekler söyle- — - • —
nildiğinde niçin inanılmaz bir saldırıya
geçirilir. NATO'nun gerçekleştirdi!» et-
kinlikler, eylemler, yaptığı müdahaleler
ve girişimler gerçek kimliği ile doğru bîr
şekilde ifade edildiğinde neden top ye-
kun bir karsı duru; sergilenmez. Tekno-
loji ve bilimin hızla geliştiği, İletişim çağı-
nın yaşandığı günümüzde NATO'nun
Özgürlükler ve demokrasi adına işlediği
yûzterce, binlerce insanlık suçunu yeni-
den islemesine neden sessizce tanıklık
edilir.

NATO kurulusunu Varşova Paktı'na
karşıtlık üzerinden gerçekleştirmişti.
Sovyetler Birliğine karşı, kapitalist- em-
peryalist sistemi korumak NATO'nun

Teknoloji ve bilimin
hızla geliştiği, iletişim

çağının yaşandığı
günümüzde NATO'nun

özgürlükler ve
demokrasi adına
işlediği yüzlerce,
binlerce insanlık
suçunu yeniden

işlemesine neden
sessizce tanıklık edilir.

öncelikli amaçlarından biriydi, Sovyetler Birliğinin
merkezi otoritesini dağıtmayı amaçlamış olan NATO
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla kuruluş amacının ön-
celikli görevini şüphesiz yerine getirmiş bulunmaktay-
dı.

NATO eski Doğu Bloku ülkelerine yayılma politi-
kasında çıkış noktalarından birisi de Yugoslavya ol-
muştur. Yugoslavya da etnik çatışmalar körüklendi,
militarist görüşler desteklendi ve İktidara gelmeleri
sağlandı. NATO'nun bölgeye müdahale etmesi meşru
bir hale getirildi. Yugoslavya'ya NATO tarafından 35

bin hava saldırısı yapıldı.Uluslar arası ya-
— — ~ — _ salara aykırı bir şekilde sivil hedefler vu-

ruldu. NATO'nun Doğu Avrupa da ge-
nişleme politikası ardındaki gerçek niyet
olan ABD hegemonyasının bu bölgeye
taşınması adım adım hayat bulmaya baş-
ladı. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerini
katılımıyla genişlemede istenilen başarı
elde edilmekteydi. Arnavutluk, Bulgaris-
tan, Estonya, Slovenya, Gürcistan. Lit-
vanya, Romanya, Slovakya, Macaristan,
Polonya NATO'ya üye oldu. Böylece bu
ülkelerin silahlı kuvvetleri denetim altına
alınmış ve askeri teçhizatları ABD ve
Avrupalı silah şirketleri tarafından NA-
TO standartlarına uygun hale getirilme-
si sağlanmış oldu.

Kendisini evrenin efendisi ilan eden
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emperyalizm, dünya egemenliği arayışında NATO'yu
öncelikle askeri bir güç olarak ortaya çıkarmış ve si-
yasi, kültürel, çok yönlü ve çok amaçlı merkezi araç-
larından birisi olarak görevli kılmıştır. Dünyadaki top-
lam askeri teçhizatın yüzde 80'i NATO üyesi deviet-
ler tarafından üretilmektedir. ABD, İngiltere ve Fran-
sa dünyadaki silah üretiminin yüzde 70'ni gerçekleş-
tirmektedir. Bu ülkelerde halen faal durumda 9 bin-
den fazla nükleer savaş başlığı bulunmakça ve kullanıl-
ması için NATO'ya verdikleri bilinmektedir.

NATO kapitalist ve emperyalist ülkeler için ortak
bir komuta merkezi olarak çalışmalarını sürdürmüş-
tür. NATO kurulduğu günden bugüne özellikle CIA'
nın isteği Ü2erine Gladıo vb. kontr-gerilla örgütleriyle
üyesi olan ülkeler veya toplumsal muhalefetin güçlü
olduğu diğer ülkelerdeki halk ve sınıf hareketlerini
bastırmaya yönelik operasyonları genellikle başarıyla
yerine getirmiştir. Neoliberal politikaları uygulayan çı-
kar gruplarınca kontrol edilen uluslar arası şirketler.
NATO aracılığı i!e yoksul halklar üzerine baskı kur-
maya devam etmektedir. NATO, sömürü, yoksulluk,
açlık, işsizlik kısaca insanlık dışı uygulamaların devam
etmesi ve milyarlarca dünya insanının bu düzene bo-
ğun eğmesi, bu düzeni ve sistemi kabul etmesi süre-
cinde var olmuştur ve var olmaya devam ettirileceği
görülmektedir.

ABD son yüzyılda Meksika, Küba, Nikaragua, Ja-
ponya, Kore, Guatemala, Endonezya, Kamboçya, Do-
minik. Vietnam, Şili. Arjantin, Lübnan. Grenada. Libya,
Panama. Afganistan. Irak ve sayamadığımız onlarca ül-
keyi ya işgal etti ya müdahalelerde bulundu, ambargo
uyguladı, onlarca bomba yağdırdı ve yüz binlerce insa-
nı katletti. Latin Amerika da ABD'nin bulaşmadığı sa-
vaş, katliam, insan hakları ihlalleri yok gibi. ABD son
dönemde de bir dizi NATO ülkesinin askeri gücünü
yanına alarak Afganistan ve Irak'ı işgal etti. ABD yeni
bir düşman arayışı içerisinde hem enerji kaynaklarını,
hem de jeo strtejik konumu açısından dünyanın en ki-
lit bölgesinde gerçekleştirdiği işgalde binlerce ölü ve
on binlerce yaralı bıraktı. Bu sayını her geçen gün art-
tığı acı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. İşgal sür-
dükçe bu sayınında artacağı belirtiliyor. Aslında Ame-
rika Irak'ta yenNmiştı.Yenildiği içinde topu Birleşmiş
Milletler ve NATO'ya atıp sıvışmaya çalışıyor. Ameri-
ka Irak'tan resmen kaçtı. Vietnam ve Somali'den kaç-
tığı gibi. ABD nin bu yenilgi ve kaçışta en büyük zaafı,
insan onurunu, kimliğini, dinini ve gururunu yok saya-

rak, koskoca bir halkı böcek gibi ezebileceğine inan-
ması olmuştur.

NATO'nun 28-29 Haziran 2004 tarihlerindeki 17
inci zirvesi için neden Ülkemiz ve İstanbul seçildi. Hal-
buki Brüksel de yapılan bir Önceki toplantıda daha faz-
la savaş kararı çıktığı bilinmekteydi. Peki bu zirvenin
öncelikle konulan Ortadoğu ve Irak olduğu açık değil
miydi. NATO zirvesinin yer olarak neden İstanbul se-
çildiği yönünde sorulan bir soruya Alman askeri yet-
kilisinin vermiş olduğu yanıt hiç de şaşırtıcı değildi. Al-
man askeri yetkilisi "..Bu operasyonel değil siyasi bir
karadı. NATO'nun italya'daki hava saha komutanlı-
ğının İzmir'e taşınması da çok önemli bîr karar" dedî.
NATO açısından öne çıkan konular "..Afganistan. Ko-
sova, Ortadoğu ve Irak'taki son gelişmelerle, terörle
mücadele..", olduğu ifade edildi. Zirve için İstanbul'un
seçilmesi akıllıca bir düşünce olduğu açıktı. Ortado-
ğu'nun yeniden şekillendirilmesi, petrol, doğalgaz vb.
enerji kaynaklarının kontrolü ve bunun adım adım so-
nuçlandırılması sürecinde Anadolu'yu, Ortadoğu'yu,
Kafkasları, Hazar Bölgesini Türkiye'nin Avrupa yaka-
sından gövde gösterisi yaparcasına selamlamak ger-
çekten akıllı bir düşünceydi.
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Fakat Ortadoğu'nun bir yangın yerine, bir bacağa
dönüştürüldüğünü, insan kimliğinin yok sayıldığını, iş-
kencelerin, zorbalığın ve haydutluğun kol gezdiği bir
coğrafya konumuna getirildiğini dünyada neredeyse
bilmeyen kalmamıştı. Dünya ülkelerinde yüzbinlerce,
milyonlarca duyarlı yurttaş tarafından artık savaş, sö-
mürü, işkence, gözyaşı istenmiyordu. Küresel Adalet
ve Evrensel Barış kararlılığı öne çıkmaktaydı.

NATO'nun 28-29 Haziranda İstanbul'da gerçek-
leştireceği zirveye karşı Küresel Adalet ve Evrensel
Barış çerçevesinde başta Ülkemiz olmak üzere Yuna-
nistan, Almanya, Fransa vb. bir çok ülkede önemli et-
kinlikler, protestolar ve eylemlilikler gerçekleştirildi.
Toplanan yüz binlerce imza ilgililere teslim edildi. Af-
ganistan, Irak ve Filistin de yapılan direnişin yalnızca
kendi ülkeleri için değil Ortadoğu'nun ve bölge coğ-
rafyasının gelecek günlerinin özgürlüğü için verildiği
gözden kaçmamalıydı. ABD'nin 6. Filo'suna İstan-
bul'un dar edilişi, yıllardır kapitalizm ve emperyalizme
karşı verilen direniş ve mücadele, 68 ruhu unutulma-
dı. NATO'nun dünyanın en büyük küresel terör ör-
gütü ve savaş aygıtı olduğu her platformda ilan edi-
mekteydi. NATO'ya karşı çıkmanın, NATO'ya hayır
demenin ve sürece katılmanın, emperyalizme, işgale,
sömürüye, eşitsizliğe, yoksulluğa ve insan hakları ihlal-
lerine karşı çıkmakla eş anlamlı olduğu atanlarda, mey-
danlarda kürsülerde haykırıldı.

NATO' nun 28-29 Haziran İstanbul zirvesindeki
buluşmasını dünya ülkeleri nefeslerini tutarak izledi-
ler. Aylar öncesinden başlatılan çalışmalar son aşama-
ya gelmişti. Siyasi partiler, Demokratik Kitle Örgütle-
ri, Sivil Toplum Kuruluşları. Sendikalar, işçiler, me-
murlar, öğrenciler kısaca geniş halk yığınları alanları

doldurarak hep bir ağızdan, tek ve gür bir sesle NA-

TO'ya hayır diye sesleri yükseldi. İmzalar toplandı, ba-

sın açıklamaları yapıldı, alternatif toplantılar düzenlen-

di, halaylar çekildi, türküler söylendi. Artık hiçbir şe-

yin eskisi gibi olmayacağı, kitlelerin bilinçli hareket

ederek duyarlı davrandığı, iletişim olanakları ile tüm

gelişmeler dünya ya anında duyurulmaktaydı.

ABD Başkanını George W. Bush 'un NATO zir-
vesine katılımında gizli servis görevlilerince "dışkısı"
başkalarının eline geçmesin diye ta Amerika'dan özel
tuvaletini getirmesi konusu basında yer almakla birlik-
te ne anlama geldiği bir türlü algılanamadı. Kendi dış-
kısından korkan ABD Başkanının da yer aldığı NATO
zirvesi boyunca deniz ve hava yolları, başta İstanbul ve
Ankara olmak üzere cadde, sokak ve meydanların
görüntüsü üzülerek belirtmek gerekir ki işgal gün-
lerini anımsatmaktaydı. Ankara ve İstanbul da geniş
katılımla düzenlenen mitinglerde, İstiklal caddesinde
düzenlenen basın açıklamalarında güvenlik güçlerimiz
yine saldırgan ve öfkeliydiler, teknolojinin getirdiği
olanaklarla ellerinde bulunan bütün aygıtları da kullan-
maktan geri kalmadılar. Yine bir çok memur, işçi ve
öğrenci gözaltına alındı. Bir çoğu da yaralandı ve aldık-
ları raporlar ile güvenlik güçleri hakkında suç
duyurusunda bulundular. NATO'ya karşı istenilen
düzeyde ofmasa bile örgütlü anlamda ciddi bir düzey-
de tepkiler konarak protestolar ve etkinlikler ger-
çekleştirildi. 1968 ruhunun unutulmadığı bir kez daha
kendini göstermişti. Umuyoruz ki 1970 li yıllarda
"Tam Bağımsız Türkiye" sloganını haykıranları yok et-
meye çalışanlar, emperyalizmin eski ve yeni oyunlarını
artık görebilme yetisine sahip hale gelmişlerdir.

Emperyalist güçlerin kendi aralarındaki çelişkiler
ve pazarlıklar Amerika'nın Irak'ta yenilmesiyle yeni
bir noktaya gelmiştir. İttifak tarihinde dönüm noktası
olarak değerlendirilen istanbul zirvesi NATO' nun
ancak "günü kurtaran kararlar" almasına sahne oldu.
İttifak İçindeki Amerika-Fransa ve Almanya çatlağının
giderilemediği zirve, NATO- Rusya ilişkilerindeki ger-
ginliğin de derinleşmesine neden oldu. Değişen fazfa
bir şeyin olmadığı. İttifakın {NATO'nun) halen Av-
rupa ve Kuzey Amerika eksenli Batı'nın çıkar ve
değerlerinin silahlı bekçiliğini sürdürmeye devam et-
tiği bilinen gerçek bir olgudur.




