
PEE IHAN BAYMAK

(1922-1957)

Kurumumuz üyelerinden Palcontolog P* Bayrak, 1957 Eylül
ayında, verimli ve genç çağında aramızdan ayrılmıştır, Geride
bıraktığı üç çocuğu ve ailesi kadar mesiekdaş ve arkadaşlarının da
acısı büyüktür.

Perihan Bayrak, Nisan 1922 de Arapkir'de doğmuştur. İlk ve
Orta tahsilini Sivas'ta yapmış ve 1940 da Sivas lisesinden mezun
olmuştur. Yüksek tahsilini istanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde
yapmış ve 1946 yılında Tabî! İlimler lisansiyesi olarak Üniversite-
yi bitirmiştir*

Mezuniyetinden sonra öğretmenlik mesleğine girmiş ve Sivas
lisesi ve Öğretmen okulunda yedi yıl tabiîye öğretmenliğinde ça-
lışmıştır. Be vazifesini muvaffakiyetle ifa ederken, eşinin Anka«
ra'ya tâyini dolayısiyle, ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır,

1954 yılında^ M.T.A. Enstitüsü Paleontoloji servisinde çalış-
mağa başlamıştır. Burada Brachiopod*lar üzerinde çalışmış ve kısa
zamanda gayreti sayesinde^ mevzuu tamamiyle kavramıştır. Bura-
daki çalışmaları esnasında, muhtelif jeologlara ait arazi numune-
lerinin determinasyonlarını ihtiva eden, 6 adet paleontolojik rapor
yazmıştır.

Üçüncü bir evlât sahibi olacağını düşünerek, meslekten mu-
vakkaten ayrılmak mecburiyetinde kalan arkadaşımızın, bu çocu«
ğunu büyütemeden âni olarak hayata veda etmesi^ hepimizi. tees-
sür içinde bırakmıştır, Ailesinin ve çocuklarının acısını paylaşır
ve arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz,
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SEVİNÇ BAŞAD

(1922-1958)

Kurumumuz üyelerinden ve Mikropaleontoloji mesleğinin de-
ğerli simalarından olan arkadaşımız S. Başad, 14 Temmuz 1958
pazartesi günü, âni olarak hayata gözlerini kapamıştır. Arkadaşı-
mızın genç yaşta aramızdan ebediyen ayrılışı ailesi, meslekdaşları
ve tanıdıkları arasında büyük bir teessür uyandırmıştır.

Sevinç Başad 15 Haziran 1922 de İzmir'de doğmuştur. îlk tah-
silini İzmir Fransız mektebinde bitirdikten sonra, Orta tahsilini
İzmir Kız lisesinde yapmış ve 1940 yılında Fen şubesinden mezun
olmuştur. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde
yapmış ve 1946 yılında Tabiî İlimler lisansiyesi olarak Ünivetsite-
yi bitirmiştir,

Mezuniyetinden sonra öğretmenlik mesleğine girmiş ve 1947
den 1953 yılma kadar Tokat lisesi Tabiiye öğretmenliğinde çalış-
mıştır. Bu arada bir müddet lisenin müdür muvainliğini de başa-
rı ile ifa etmiştir. Bu vazifelerde pekçok talebe yetiştirmiş ve on™
larda bilhassa tabiat ilimlerine karşı heves ve alâka uyandırmağa
gayret etmiştir.

1953 yılında öğretmenlikten ayrılarak, M.T.A. Enstitüsü Pa-
leontoloji servisinde çalışmağa başlamıştır. Burada Mikropaleonto-
loji ve bilhassa Mesozoik For ami nif erleri mevzuu üzerinde çalış-
malar yapmıştır, Doktora tezi olarak verilen «Ankara civarı, Eti-
mesut-Istanbul boğazı stratigrafik etüdü ve mikrofaunası» mev-
zuundaki çalışmasını, ne yazık.ki, tamamlıyamadı. Bu çalışmasını
yaparken, Paleontoloji servisinde, M.T.A. nın muhtelif jeologları-
na ait arazi numunelerinin determinasyonlarını ihtiva eden, 73
adet mikropaleontolojik rapor yazmıştır.

Çalışmalarının en verimli olacağı bir çağda, aramızdan ânı
olarak ayrılması, acımızı bir kat daha artırmaktadır.
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