
Okurlarımıza

Kottektif çalışmamızın ürünleri süratli bir şekilde çoğalmakta ve tüm
güçlüklere değin bu ürünler yazın hayatına geçebilmektedir. Yedinci sayir
mim çıkardığımın bu gün senelik peryodumuzu tamamlamış bulunmakta-

Geri bıraktırılmış bir ülkenin demokratları, ilericileri, devrimcileri
bilimi halkımızın çıkarları doğrultusunda yaşanan hayata sokmanm kav-
gasını verdiği ülkemizde, orta boy bir kitabın maliyeti yüzbm lirayı bul-
maktadır. Kâğıt ve matbaa masrafları altından Tmlkılamıymak dümylere
erişmiştir. Hayatın her alanında emekçiler üzerindeki yoğun sömürüyü
sürdüren, emperyalizmle bütünleşmiş, tekelci sermaye, matbaa ve kâğıt
üzerindeki tekelini fikir emekçilerine ve onların örgütlerine de uygula-
maktadır, Görünürde bu yapı bu çıplaklıkla ortada görünmüyorsa da hfc
Umsel düşüncelerini pratiğe dökmek İsteyen her aydın her ilerici matbm
kapılarına geldiğinde aşûma« bir duvarla karşı karşiycf kalmaktadır.

Ancak bmlert, bağımsızMe, demokrasi mücadelemizde hiç bir güç dur~
duramayacaktır. Düşüncelerimizi gün gelecek teksir kâğıtlarına da yaza-
rak bu görevimizi yerine getireceğiz.

Her defasında söylediğimin gibi örgütümüzün gücü tek tek bireyle-
rin gücü değildir, Kollektif bir anlayışın kdUektif bir çalışmanın gücüdür,
Tüm eleştirilere açık olarak yolumuza devam ediyoruz. Çalışmahrımtz
konusunda ileteceğiniz eleştiri ve öneriler Odamım daha güçlü kılacaktır.
Bu anlamda görüşlerinizi bekliyoruz,
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Değerli okurlar,

Geçen aylarda Jeoloji, Maden, Petrol Mühendisleri Odaları ile D8İ ve
TPAO'nın ortaklaşa düzenledikleri «Birinci Bilimsel ve Teknik Bondajcı-
"hk Kongresi» yapıldı. Daha önce okurlarımıza seslenirken şöyle diyorduk.
«Bugün ülkemizde jeoloji yalnız doğa bilimi, yerbilimi aşamasında değil,
uygulamaya yönelik bir meslek halinde kendini kabul ettiren bir düzeye
erişmiştir.» Bu düşüncemizi somutlaştıran tipik bîr örnekti sondajcılık
kongresi. Mesleğimizle yadsınmaz bağlan olan sondajcılığın çok yönlü so-
runlanna niceMk olarak da olsa bir gözüm getirmek amacı ile bu kongre-
nin gerçekleştirilmesinde yerimizi aldık.

Bir çok yönüyle sondajcılığın tartışıldığı kongremizde sondajcılık
eğitimine yönelik görüğler ğu cümlelerde billurlaşıyordu : Sondajcılık eği-
timinin sorunları, bilimin özgürce gelişme olanağı bulamadığı ve egemen
sınıflarım sömürüsüne yönelik olan bu eğitim sisteminden kaynaklanmak-
tadır.

Halkımız için üretimden kopuk, yetki ve sorumluluk karmaşasının
ortaya çıkardığı meslek şovenizminin bu güne dek nelere meydan verdiği-
ni kongremizde tartışma olanağı bulduk.

Odamız kongrede bu önemtt soruna yaklaşırken şu görüşler üzerinde
titizce durmuştur :

1. Sondalama öncesi Jeolojik verilerin yetersizliği, eksikliği ve yan-
lışlığının giderilmediği,

B, Sondaj bilgilerinim standart bir biçimde arsivlenmediği, teknoloji
iletiminin sağlanmadığı ve kapasite kullanımına bir çözüm getirilmediği,

S, Sondaj makinalarımn atıl duruma düşmemesine ve yedek parça
sorununa bir çözüm getirilmediği,

4. Mühendislik hizmetleri ve doğal kaynakların değerlendirilmesin-
de sondajcılığın yerinin iyi saptanamadığı,

5. Politik baskı ve yönelimler sonucu ortaya çıkan zararların gide-
rilmediği,

6. Her alanda olduğu gibi sondajcılık alanında da dışa bağımlılığın
ve doğurduğu sakıncalarım araştırılıp var olan yapım birikiminin yönlen-
dirilip yerli yapıma doğru sağlıklı adımların atılamadığı,

. Bilindiği gibi yeterli yararı sağlayamayan bol miktarda sondaj ve
metraj yapılması tüketim ekonomisinin koşullandırmasının bir sonum-
duté Sondajın başarılı olup olmamasını açtığımız metre ile oranlamaktan
eiyade amaca ne oranda ulaştığına bakarak saptamamız gerekmektedir,
Sırf makinaların boş durmaması için yaptmlan sondajlar bu tüketim
ekonomisinin ve savurganlığın ilginç bir Örneğidir.

Sosyo • ekonomik yapıdaki bozukluklardan bağımsız olmayan bu so-
runların çözümü doğrultusunda kongrenin niceliksel de olsa adımını başa-
rıh olarak

Saygılarımızla,

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
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