
T.J.K. 20 ŞUBAT 1957-20 ŞUBAT 1958-YILÏ

FAALİYET RAPORUDUR

Genel Kurul Muhterem Üyeleri : •

Türkiye Jeoloji Kurumunun Yıllık toplantısını yüksek huzu-
runuzda açmış bulunuyoruz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarız.
İdare Heyetimiz geçen faaliyet yılı devresinde gerek genel kong-
reden ve gerekse kendisinin almış olduğu kararları tatbik etmek
suretiyle Kuruma faydalı olmağa çalışmıştır. Bu faaliyetleri aşa-
ğıdaki maddelerde hülâsa etmek mümkündür.

1, 20 Şubat 1957 tarihindeki Umumi Heyet toplantısındanbe-
ri Kurumumuza 21 asli, 6 öğrenci üye kabul edilmiştir. Bunlar gi-
riş sırasına göre :

Ali İper
Kemal Aldumajn
Fikriye Özoğuz
Melih Çetin
Rüveylâ Tekin
James W. Kisling Jr,
Harold E. Parsons
O. Malley F. Ward
Blakslee George Warren
Hîagiîis Walter
Schmidt Gernot

Bentz Felix
Richardson Alanj
Logan John
Frink John
Ali Yaramancı
İnci İçten
Muzaffer Önder
Ferit Toktaş
Dirk 'Schuiling
Sezer Özdil

Öğrenci üyeler :

Halil Gürsoy
Türkân Aykaç
Macit ögoz

Yılmaz Bürküt
Sungu Gökçen
Bahattîn Ayrancı

Yeni üyelerimize Kurum namına hoş geldiniz der ve Kurum
içinde başarılı faaliyetler dileriz. Bu müddet zarfında üyelerimiz-
den eski Genel Sekreterimiz Doç« Dr. Orhan Bayramgil3 Pal eon«
toiog Perihan Bayrak, ile Kari Bistritschan vefat etmişlerdir. Bu



kayıplarımızdan dolayı. bütün , üyelerimize ve, ailelerine Kurum
namına taziyet eder başsağlığı dileriz,

Kurumumuzun halen 253 âzası vardır.-

2« Y a y ı n i ş l e r i :

Malûmunuz veçhile geçen yıl Kurum bültenimiz bazı sebep«
lerden dolayı çıkarılamamıştı. Bu yıl Cilt VI, Sayı II muntazam
çalışmalarla iyi bir şekilde Kongre arifesinde çıkarılmış bulunu-
yor« Yüksek huzurunuza bülteni takdim etmekle gönül ferahlığı
duymaktayız. Ayrıca M,T,A, Genel Direktörlüğüne ve bu işte
bilhassa cantı gönülden çalışan Redaksiyon Heyeti Başkanı Sehavet
Mersinoğlu'na îdare Heyeti namına teşekkürü bir borç biliriz,

3 M u h a b e r a t :

Bîr senelik müddet zarfında yerli, yabancı^ resmî, gayri resmî
müessese ve şahıslarla yapılan muhaberatta giriş ve çıkış kaydı 61
bulmuştur«

4, K ti t ü p h a n e :

180 yabancı jeoloji Servisî  Üniversite, Tabiî Tarih Müzesi ve
Kütüphane île yayın mübadelesi yapılmaktadır. Kütüphanemizde
i 100 kitap^ 2 400 mecmua ve 63 harta vardır. Bu yıl içende yaban-
cı memleketlerden 499 adet püblikasyon gelmiştir, Ne yazık ki bun-
ları iyice tasnif edip istifadeye arzetmekte tamamen güçlük çekil-
mektedir.

Bu başlıca iki sebepten ileri gelmektedir:

a. Yer sıkıntısı: M,T,A, Enstitüsünde Kurumumuza tahsis edi-
len oda tamamen giriîemiyecek şekilde dolmuştun

b. Üç yıldır kütüphane ile meşgul olacak gönüllü bir üye
çıkmamişf bu suretle Genel Sekreterin üzerine kalmış olduğundan,
ancak kayıt işleriyle meşgul olunabilmiştir« Kütüphane ile meşgul
olacak bir veya birkaç üyenin vazifelendirilmesini Genel Kon-
greye arzederiz.

5, M al î du r u m :

Gelir ve giderler hakkında tafsilâtlı malûmat muhasip tara-
fından- rapor halinde okunacaktır. Burada bankadaki para mev-
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cudunun 1958 senesi başında 25 BIO TL, 60 Kr, olduğunu belirt-
mekle iktifa edeceğiz,

6, D i ğ e r f a a l i y e t l e r :

Mûtat hale gelen Yılbaşı Kurum toplantısı iyi bîr hava içe-
risinde geçerek 200 TL. kadar bir kâr bırakmıştır,

.. Kurum arsası üzerine inşa edilecek bina için yapılan teşeb-
büslerden henüz bir netice alınamamıştır.

Faaliyet devremiz içinde2 Kuruma ve üyelere faydalı olacak
çalışmalar yapmağa^ elimizden geldiği kadar şartların, müsaadesi
tahtında gayret göstererek faaliyetlerimizin bir bilançosunu çıka-
rıp sizlere arzettik. Değerli tenkit ve fikirlerinize intizaren hepi-
nizi hürmet ve sevgi île selâmlarız.

idare Heyeti Adına
Genel Sekreter

Mehmet Taşdemiroğlu



DENETÇİLER RAPORU

YÜKSEK GENEL KURULA

KıramımuzuE İ957 yılı muamelâtını gösterir Yönetim Kuru-
lu Başkanlığınca tanzim ve Yüksek Kurulunuza tevdi olunan Bi-
lanço ve ekli Gelir ve Gider katı hesabı cetveli tarafımızdan tet-
kik edilmiştir.

Hesap bakiyelerinin defter kayıtlariyle mutabık olduğunu ve
carî muamelâtın Kurumumuz Ana Tüzüğünün mevzuatına uygun
bulunduğu kanaatine varıldığından, Bilançonun tasdik buyurulması
ve Yönetim Kurulu île Denetçilerinizin ibralarını Yüksek Heyeti-
nizden rica ederiz,

Bilvesiyle saygılarımızı sunarım

Denetçi Denetçi Denetçi
Dr, Nuh Naci Tilev Dr, Doç. Ekrem Göksu Dr, Necip Tolun

( Amerika'da)



YÜKSEK GENEL KURULA

TÜRKİYE JEOLOJÎ KURUMU'NUN HESAP DURUMU

Hesaplarımızın katı durumu ve bilânçosiyle gelir-giderlerimi-
zin bütün evrakı müsbiteieri ve Banka defterleri hesapları^ mu™
rakiplerin kontrolundan geçen ekli teferruat listesinde görüldüğü

^ 1956 senesinden 1957 senesine 24 559,04 lira devredilmiş
pî 1957 senesi zarfında üyelerden aidat olarak 1 460«- lira ve

teberru olarak 3 096, - lira toplanmış ve Bülten satışından 723.48
lira, rozet satışından 10.» lira ve Bankadaki hesapların faizlerin-
den 748.95 lira gelir temin edilmiş ise de^ Bülten masrafları ola-
rak 2 219,69 lira sarfedilmiş^ Fethiye felâketzedelerine Yönetim
Kurulu'nun karariyle 200,- lira yardım yapılmış .ve müteferrik
masraf olarak 1 807.48 lira sarf edilerek 1958 senesine nakit ola-
rak 25 310.60 lira, gayrimenkul arsa kıymeti (13 799,32) lira ile
birlikte 40 169,62 liralık mevcudumuz devrolmoş bulunmaktadır,
Fakat, buna mukabil ilişik Borçlu Üyeler Listesinde tahsil oluna-
cak-5 214.- lira gelirimiz görünmektedir kî  birikmiş olan bu borç-
ların birisi öğrenci ve 155i asli üye olmak üzere 16 üyeye ait olup^
5 seneliktir. Geçen seneki Heybeti Ümraniye'nin karariyle 5 sene
üyelik aidatını ödemeyenler otomatikman müstağfi sayıldıkları
gibi 2 sene borcunu ödemeyenlere de Bülten gönderilmemektedir.

Geçen seneye kadar üyelerimize açık birer kart göndermek
suretiyle kendilerine aidat borçlan hatırlatılmakta idî. Bu sene bir
tecrübe mahiyetinde bu usul tatbik olunmadı. Kendiliklerinden
borçlarını hatırlayarak aidat borçlarının ödeyip ödemedikleri sı-
nandı. Lâkin maalesef kendiliklerinden gelip borçlarını ödeyen
birtek üye çıkmamıştır,

Kağıt temini meselesi güçleşmişl baskı işleri pahalılaşmış ' ve
klişenin 7 kuruştan 12 ve hattâ 15 kuruşa yükselmiş olduğundan^
Bülten bastırma işi çok masraflı olmaya başlamıştır. Buna binaen
Bültene girecek yazıların^ mümkün olduğu kadar, kısa ve bilhassa
resini^ harta ve maktaların m ve küçük olmasına ve satış işleri-

üzer*
olup;
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eî kolaylaştırmak üzere de bir Bültenin âzami 12 formayı geç-
memesine dikkat edilmesi Kurumun menfaati iktizasından oldu-
ğunu Yüksek Hey'ctinize arzeder ve Bültenin«, matbaalarında ba-
sılmasına müsaade etmek suretiyle yardım ettikleri için M.T.A.
Enstitüsüne burada aknen teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Saygılarımla^

17.2.1958

Mesul Muhasip Veznedar

Kemal LOKMAN







TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMtPNUM 20 - 2İ ŞUBAT 1958 ADÎ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türkiye Jeoloji Kurumunun yıllık Genel Kurul toplantısına
--2H Şubat 1958 Perşembe günü saat lO'-ida BU ve Tarih - Coğrafya
Fak, Hamit salonunda, İkinci Başkan-Dr* M. Tokay'ın açış soy-

-levi ile başlanıldı. Yoklama yapılıp 66 üyenin hazır bulunduğu
ve Tüzük mucibince nisap ekseriyeti temÎB edildiği anlaşılarak,
Riyaset Divanı seçimine .geçildi, Işari reyle yapılan seçim sonun-
da, Başkanlığa Prof, İhsan Ketin, .Başkan vekilliğine-Dr. Galip
Ötkıiîi t e Sekreterliklere Gemml Öztemür ve Sait Ürgün seçildiler,

• Başkan Prof. Ketin5 -geçen sene .»içinde aramızdan ayrılan
"meslekdaşlarımızdan Doç, Dr. O. Bayramgil5 K. Bistritschan ve
P. Bayraklın hatıralarını tazizen .kongreyi bir dakika saygı duru-

.-şuna davet- etti.

Bundan ' sö'nra Gündemdeki maddelerin-müzakeresine geçildi :

1) Geçen senekî toplantının tutanağı• okunarak umumi heyet-
.çe kabul edildi,

2) 1957 yılı faaliyet raporu okundu, Rapor hakkında-söz
alan Prof. K. Ergin; rapordaki kâr kelimesi yerine hasılat gibi
feaşka bir kelime kullanılmasının daha yerinde olacağını teklif-et-
tikten sonra^ geçen senekî faaliyetlerde ekskürsiyon^ konferans-gi-
bi faaliyetlerin niçin yapılmadığmı sordu. M. Taşdemiroğlu; «eks-
kürsiyoniara iştirak az;'Oİduğu için teşebbüs etmedik, mamafih
bu toplantı sonunda Hîrfanîıya bîr ekskürsiyon tertip -etmeği dü-
şünüyoruz», dedi. K. Lokman; «bir evvelki sene tertip ettiğimiz
Ürgüp gezisine ancak dört kişi iştiraki kabul ettiği îçin»9 yapıla-
madığını -hatırlattı. Ş; Erdinç -raporda bahsedilen arsa ve bina
faaliyetleri hakkında izahat istedi. ÎVL Taşdemiroğlu: «arsamız
evvelki -sene-alınmıştı;- şimdi bina yapabilmek ve fon.aramak için
teşebbüsler yaptık,-fakat'bu-henüz müsbet -safhaya erişmedi^ ye-
ni idare heyeti^ -şüphesiz bu teşebbüslere devam edecektir», dedi«
Dr. N.-^Egeran, ::bîna ve lokal -meselesi dolayısı ile: kurulmakta
olan «Türkiye Petrol Jeologları cemiyetinden» bahsetti; lokal ya-
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pilirken musteret çalışmak; mümküıi<|ür̂  dedi. Ş. Abdüsselâmoğlu,
böyle bir cemiyetin kuruluşu için- gösterilen sebepleri kâfi: görme-
eliğini söyliyerek Dr9 Egeran'dan izahat istedi. Başkan- bu mev-
zuun gündemin bu- maddesi harici olduğunu, söyliyerek ileride
konuşulmasını teklif etti. Faaliyet raporu hakkında söz alan baş-
ka üye olmadığından, rapor oya kondu ve kabul edildi/Muhasip
've Denetçiler raporları da okunduktan- sonraf geçen İdare B/eyetî»
BİÎI faaliyetleri ibra için oy» vazedildi ve kabul edildiğinden. he-
yet ibra edildi,

3) Bundan sonra yeni idare Heyetinin seçimine geçildi. Nam»
zetler gösterildikten sonra seçim tasnifi için iki denetçi teklif
edildi: S* Arten ve Ş. Abdüsselâmoğlu'nun- denetçiliği kabul edildi
ve üye listesine göre sıra ile mevcut 66 üye reyini yazılı ve gizli
olarak kullandılar« Denetçilerin yaptığı tasnif neticesinde yeni
İdare Heyeti şu şekilde teşekkül etti: Başkanlığa 22 oyla Dr. JkL
Tokay .̂ İkinci Başkanlığa 39 oyla Dr, G, Otkun,. Genel sekreter-
liğe 47 oyla G. öztemtir, Muhasip veznedarlığa 38 oyla F* Kıran-
er̂  Faal üyeliğe 31 oyla Dr, G. Kırağlı, ve yedek üyeliklere 29
oyla S, Mersinoğlu, 27 oyla Dr, N. -Egeraîi5 21 oyla K. Göktunalı
seçildiler.

Aynı gün5 öğleden sonra saat 1453Ö da aynı yerde toplanıldı.

Yayın komitesi seçimine geçilmeden evvel, bu komitenin eskî se-
nelerde olduğu gibi 5 kişiye çıkarılması teklif edildi ve bu fikir
umumi heyetçe kabul edildi* Geçen seneki komite (S. Mersinoğlu
Za Temek ve K. Erguvanlı) aynen kabul edilerek buna iki arka-
daşın ilâvesi uygun görüldü« Yapılan işarı seçim sonunda Prof.
İhsan Ketin ve Prof« Fuat .Baykal seçilerek komite tamamlandı.

Haysiyet Divanı olarak, geçen seneki heyet aynen kabul edil-
di : Prof, M. Sayar, Prof, H. N, Pamir, Dr. S, Erk,

Murakabe Heyeti olarak geçen seneki heyetten bir " arkadaşın,
yani Dr; E, Göksu^nun Amerikanda bulunması dolayısı ile onun yeri-
ne bir diğerinin seçilmesi^ diğer iki arkadaşın ipkası kabul edildi«
Yapılan seçimi EL Lokman kazanarak^ yeni Murakabe Heyeti şu
üyelerden .teşekkül etti: JNL Tilev5 N. Tolun ve K*. Lokman.

4) Tüzük tadili hakkında görüşmeler : Başkan,; «bu mevzuun
konuşıılabilmesi içîn? tüzüğe göre üçte iki ekseriyetin bulunması
lâzımdır^ bugün böyle bir ekseriyet bulunmadığı içîn bu mevzuu
konuşamıyacağız»3 dedi.
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5) Önergeler : a) M/Taşdemiroğlu'nun istanbul'da Kurumun
bir talebe kolu açması hakkındaki önergesi okundu« Prof« Altınlı
bu hususta izahat verdif lüzumlu ve faydalı ' olduğunu açıkladı
ve mevzuata aykırı değildir, dedi. Dr. G, Ötkun tüzüğe uygun
olmadığını, Dr, M, Tokay fikrin faydalı ve lüzumlu olduğunu,
fakat tatbik kabiliyetinin şüpheli olduğunu söyledi. Başkan Ketin,
Tüzüğün 2, maddesini okuyarak bugün buna imkân olmadığını,
tüzük tadilinden sonra İstanbul'da Surumun bir şubesi .açılabile-
ceğini ve bunu isteyenlerin önümüzdeki toplantıya mucip sebep-
leri ile beraber hazırlıklı olarak gelinmesini teklif etti ve kabul
edildi,

b) M. Tasdemiroglufö.iin öğrenci üyelere söz hakkı verilmesi
hakkındaki önergesi okundu. Başkan tüzüğü okuyarak söz ; hakları-'
nm olduğunu, rey haklarının olmadığını söyleyerek meseleyi
açıkladı.

c) • Prof. Altınlı ve arkadaşlarının istanbul'da şube açılması
fikrini hazırlamak ve konuşmak üzere bir komisyon teşkili hakkın-
daki önergesi okundu. Tüzük muvacehesinde böyle bir komisyo-
nun resmen teşkili mümkün olmadı^ fikri benimsiyenlerin hususi
olarak birleşerek^ tüzük tadili ile beraber gelmeleri kabul edildi«

d) Prospektor kursunu bitirenlerin, üyeliğe kabulü mümkün
olup olmadığı hakkında M, Taşdemiroğlu'nun teklifi üzerinde ko-
nuşuldu.. Bunların aslî veya öğrenci üye olamıyacakları kanaatine
varıldı,

6) Dilekler : M* Taşdemiroğln : a) «Tüzük tadilini fazla ge-
ciktirmiyelim. b). Kütüphane işleri için sekretere bîr yardımcı se-
çelim, c) Genel sekretere işi ağır olduğu için bir yardımcı verelim»
teklifini yaptı, Dr, G, Ötkun ve Prof. G. Alagöz teklifi destekle-
diler. Dr« L. Erentöz yedek- üyeliğe seçilenlerin bu işleri yapması
teklifini ileri sürdü, Drs M. Tokay^ bu işin resmen seçimle ' ola-
mıyacağını, gönüllü olarak bu işe birinin yardım etmesini, bazı
seneler bu şekilde yardım edenlerin bulunduğunu söyledi. Dr« L.
Erentöz be. iş için S, Ürgün'ü • teklif etti. Kendisinin kabulü üze-
rine umumi heyetin tasvibine arzedildi ve kabul edildi.

Prof, E. Altınlı, gelecek Şubat toplantısının İstanbul'da yapıl-
masını teklif etti« Başkan Prof. Ketin «bu işi idare Heyetine bıra-
kalım, tatbikatını düşünsün, hazırlayabilirce bize haber versin» tek-
lifinde bulundu ve kabul edildi.
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Bu şekilde Kongrenin İdari kısma aît : gündemi bitmiş oldu
ve ertesi gün toplanılmak üzere toplantı^ Başkan tarafından tatil

21 Şubat 1958 Cuma günü saat 10 da, aynı yerde'toplanıla-
rak İlmî tebliğlerin yapılmasına başlandı ve aşağıdaki tebliğler
yapıldı :

1 — Dr. C. Kırağlı: Roseoporella cinsî hakkında müşahede-
ler,

2 — R. D. Schuiling: Menderes masif indeki bîr gnaysdekî
zirkon hakkında,

3 — M. Taşdemiroğlu: Karakaya'granitinin tektoniği ve rad-
yoaktif mineral teşekkülü.

Bu konu hakkında. A. Gan^ Dr. G. Erentöz, Prof, Ketin ve
Dr. Lebküchner söz olarak açıklamalarda bulundular.

Öğleden sonra5 aynı yerde, saat 14,30 da toplanılarak mütea-
kip tebliğler dinlenildi:

4 — Dr. M. Dizipğlu: Tirebolu havalisinde bazı jeofizik me-
todların- tatbikatı ve tatbikat esnasında zuhur eden
meselelerin hal yolları.

Bu konu hakkında Prof, EL Ergin söz alarak açıklamalarda
bulundu.

5 -— U. Denkel: Istranca masifi yapısı hakkında bazı mülâ-
, hazalar.

Bu mevzuda Prof, F, Baykal, Dr. EL Erguvanlı, M. Taşde»
miroğlu, Dr. S. Erk3 Prof. L Ketin sualler sorarak açıklamalar

6 — Prof. I.-Ketin: Batı Alplerde jeolojik geziler (Projeksi-
y o ulu),

7 — Dr. Mel Ih Tokay: Birleşik Amerika'da Uranyum yatak-
ları (Projeksiyonlu).

Başkan Prof, 1, Ketin bu akşam M.T.A. lokalinde üyelere
kurum namına bir kokteyl verileceğini, ve yarın 22 Şubat 1958
Cumartesi günü de Hirfanlı barajına bir jeolojik ekskürsiyon ya-
pılacağını haber verdi ve Umumi" hayet toplantısının sona erdi-
ğini bildirdi.

Kongre Başkanı Başkan Vekili Sekreter Sekreter
Prof, ihsan Keîîa Dr* Galip Gtkiîit Cemal öztemüt: Sa.it Ürgiie

edildi.




