T. J. K. nun 23 ŞUBAT 1956 - 20 ŞUBAT 1957
FAALİYET RAPORU
Muhterem üyeler:
Hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarız. Çalışma devremizin sonunda,
geçen bir yıl içinde, Kurum için yaptığımız faaliyetler hakkında kısa bir
hülâsayı Umumi Heyete arz etmeği vazife biliriz.
I — Üyeler
23 Şubat 1956 toplantısından beri Kurumumuza 21 aslî üye kabul edilmiştir. Bunlar kayıt sırası ile:
L.L. Fournier		

Sabit Yılmaz

Aykut Artüz		

Conrad Schindler

İlhami Kaçar		

Güner Çalgan

Abdullah Akarsan		

Ekrem Durucan

Jean Louis			

Hasan Ekici

Mustafa Arslaner		

Weldon Frost

Ch.B. Morris		

Gourtenay Gans

Münir Çalışal		

Kenneth Basaraba

Mehmet Gürel		

Robert Cobb

Ahmet İmer		

Edwin Heiser'dir.

Özer Altan
Ayrıca 6 arkadaş da öğrenci üye olarak aramıza katılmıştır. Bunlar:
Argun Erdem		

Werner Schreyer

İsmail Kafescioğlu		

Orhan Özkoçak

Muzaffer Andaç		

Mehmet Civelek

dir. Yeni üyelerimize, Kurum namına hoş geldiniz der ve Kurum içinde
başarılı faaliyetler dileriz.
Bu müddet içinde üyelerimizden ve eski başkanlarımızdan Prof. Şevket
Birand ile Cevat Taşman vefat etmişlerdir. Bu kayıplarımızdan dolayı bütün arkadaşlarımıza ve ailelerine Kurum namına taziyet eder ve başsağlığı
dileriz.
Kurumumuzun halen 232 aslî üyesi vardır.
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II — Yayınlar
T.J.K. Bülteni Cilt VI, sayı 1'in tabı işi, bu devre içinde bitirilerek üyelerimize ve mübadelede bulunduğumuz yerli ve yabancı kurumlara dağıtılmıştır. Cilt VI, sayı 2 için hazırlıklara başlanmış ve kurumda toplanan
manüskriler İstanbul'da bulunan Redaksiyon Heyetine verilmiştir. Heyet
yazıların bir kısmını yayın yönetmeliğine göre tashih edilmek üzere sahiplerine yollamış ve bunlar tekrar Redaksiyon Heyetine iade edilmemiştir. Bu
vaziyette elimizde bir mecmuayı dolduracak kâfi yazı kalmamıştır. Bu toplantımızda yapılacak komünikasyonların ve evvelce yapılmış ilmî tebliğlerin manüskrilerinin, biran evvel Kuruma tevdi edilmesi halinde, Bültenin
tertip ve tabı işine geçilebilecektir.
III — Muhaberat
Bu müddet içinde yerli ve yabancı muhtelif resmî ve gayri resmî müessese ve şahıslara yapılan muhaberatta giriş ve çıkış kaydı 100 ü bulmuştur.
IV— Kütüphane
180 yabancı jeoloji servisi, üniversite, tabiî tarih müzesi ve kütüphane ile yayın mübadelesi yapılmaktadır. Kütüphanemizde 1050 kitap, 2000
i aşan mecmua ve 60 harita vardır. Maalesef bunları iyice tasnif edip istifadeye arzetmekte güçlük çekiyoruz. Bu vaziyet bilhassa iki sebepten ileriye
geliyor:
1. Yer meselesi. M.T.A. Enstitüsünün vermiş olduğu oda tamamiyle
dolmuş vaziyettedir. Bu odada Kütüphaneye ait kitap ve mecmualarımızla
beraber, eski bültenlerimizin artan nüshaları ve bütün eşyamız durmaktadır. Burası artık ambar durumuna girmiştir. Bu vaziyetin lokal temininden
evvel hallolunacağını zannetmiyoruz.
2. İki senedir Kütüphane ile gönüllü olarak meşgul olacak bir arkadaş
çıkmamış ve bu iş de Genel Sekreterin üzerine yıkılmıştır. Kütüphane ile
meşgul olacak bir arkadaşı bu vazife ile tavzif etmesini umumi heyete arzederiz.
V — Malî Durum
Gelir ve giderler hakkında tafsilatlı malûmat, okunacak olan Muhasip
Veznedar Bay Kemal Lokmanın raporunda görülecektir. Burada yalnız
bankadaki para mevcudumuzun 1957 senesi başında 23 891. 67 TL. olduğunu belirtmekle iktifa edeceğiz.
VI — Toplantılar
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26 Ekim 1956 tarihinde yapılmasını kararlaştırdığımız ilmî toplantıya,
on beş gün evvel istenen müsaade üzerine, Vilâyetçe 22 Ekim tarihinde verilen cevapta, amme müessesesi olan yerlerde toplantımıza müsaade edilemiyeceği bildirilmiştir. Bu şekilde Ank. Üniv. Fen. Fak. Jeoloji Enst., Dil ve
Tarih-Coğrafya Fak. Coğrafya Enst. ve M.T.A. lokalinde veya Kütüphanesinde toplantı yapamamamız üzerine, vaktin dar olmasına rağmen, Kızılay merkezi salonu veya Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinde yapmak için
teşebbüse geçtik. Bu iki yer de toplantı tarihlerimizde salonlarının meşgul
olduklarını bildirdiler. Bu durum karşısında ve ilmî toplantıya okunmak
kaydiyle yalnız tek bir tebliğin geldiğini de göz önüne alarak toplantıdan
vazgeçtik. Vakit darlığından bu vaziyet zamanında üyelerimize bildirilememiştir.
Anane haline gelen yılbaşı yemekli toplantımız, bu sene yine M. T. A.
Enstitüsü lokalinde yapılmıştır. Lokalini bu iş için vermek nezaketinde bulunan M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne bu vesile ile teşekkür ederiz.
VII — Ekskürsiyon
Yapılması düşünülen Ekim toplantısından sonra Nevşehir -Ürgüp bölgesine jeolojik bir ekskürsiyon yapmak üzere toplantıdan evvel hazırlığa
geçtik ve iştirak edeceklerin sayısını anlamak üzere toplantı sirküleri ile
üyelere müracaat ettik. Bu hususta her türlü hazırlığımız (otobüs, otel, iaşe
ve gezide izahat verecekler) asgari 35 kişi için yapılmıştır. Neticede yalnız
11 arkadaş müracaat yapmış ve bunlardan da 4'ü sonradan vazgeçerek 7
üye kalmıştır. Bunun üzerine bu ekskürsiyonu yapmağa da muvaffak olamadık.
VIII — Lokal meselesi
Geçen Yönetim Kurulunun lokal için arsa temini hakkındaki teşebbüsleri yeniden ele alınmış ve bir arsa teminine nihayet muvaffak olunmuştur.
Bunun safhaları hakkında Umumi Heyete şu bilgileri vermemiz faydalı olacaktır:
Evvelce Ankara Belediyesine, Kuruma bedelli veya bedelsiz bir arsanın
verilmesi hakkındaki yapılan müracaat yeniden ele alınmış, teklif edilen
arsalar yerinde görülmüş ve en münasibi olan: (17 100 no. lu plânda, pafta
no. 211, Ada no. 4908, parsel no. 3 ve 521 metre kare] seçilerek, bunun
kuruma verilme formalitesinin ne olacağı görüşülmüştür. Belediyece verilen cevapta, bunun ancak İktisadî Devlet Teşekküllerinden birinin satın
alıp kuruma devretmesi şeklinde mümkün olabileceği bildirilmiştir. Bunun
üzerine Başkan Dr. Nuriye Pınar, İşletmeler Vekili Sayın Samet Ağaoğlu
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nezdinde teşebbüslerde bulunmuş ve onun müzahereti ile Koruyucu Üyemiz M.T.A. Enstitüsü bu arsanın Belediyeden satın alınarak Kuruma teberru edilmesi hususundaki formaliteleri yapmağı üzerine almıştır. M.T.A.
Enstitüsü, arsayı Belediyeden 13 799.32 TL.'na satın almıştır. Bundan sonra
arsanın Kuruma devri esnasında, Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığı, Kurum
tüzüğünde gayri menkul mal iktisap edebilmesi hakkında vazıh bir kayda raslanmadığı iddiası ile güçlük çıkarmışsa da Başkanın Vilâyet Hukuk
Müşavirliği nezdinde yaptığı teşebbüs üzerine, Cemiyetler Kanununun bu
husustaki maddelerine dayanarak kuruma gayrimenkul iktisap edebilmesi
için Tapuca lüzumlu görülen belge elde edilmiştir. Bunun üzerine sembolik
olarak satış muamelesi formalitesi tekemmül ettirilerek, M.T.A. Enstitüsü
arsayı Kuruma teberru etmiştir. Tapu senedi T. J. K. namına tescil ettirilmiş
ve bu tescil ve senedin alınması esnasındaki masraf yani 773.57 TL. Kurum
tarafından ödenmiştir. Tapu senedi alındıktan sonra imar Md. Fen Amirliğinden arsanın çapı da alınmış ve bu muamele tamamlanmıştır.
Arsa Tapu senedi ve çapı, Muhasip Veznedar Bay Kemal Lokmanda hıfzedilmektedir, arzu eden arkadaşlar görebilirler.
Bu arsa işinde yaptığı müzaheretten dolayı İşletmeler Vekili Sayın Samet Ağaoğlu'na ve bu hususu maddeten temin yolunda yapmış olduğu yardımdan dolayı M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne teşekkürlerimizi
sunar, arsanın Kurumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
Lokal meselesinin birinci kademesi olan arsa işi bu şekilde halledildikten sonra, binanın yapılabilmesi için lüzumlu fonun bulunması hususunda
Umumi Heyetin fikir teatisinde bulunması yerinde olacaktır.
Faaliyet devremiz içinde, kuruma ve üyelere faydalı olacak çalışmalar
yapmağa, elimizden geldiği kadar ve şartların müsaadesi nispetinde, gayret
gösterdiğimizi Kongreye arzeder ve bu raporumuzu Umumi Heyetin tasvibine sunarız.
20/271957
Genel Sekreter

Cemal ÖZTEMUR

DENETÇİLER RAPORU

YÜKSEK GENEL KURULA
Kurumumuzun 1956 yılı muamelâtını gösterir Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim ve Yüksek Kurulumuza tevdi olunan bilanço ve ekli varidat ve masraf katî hesabı cetveli tarafımızdan tetkik edilmiştir.
Hesap bakiyelerinin defter kayıtlariyle mutabık olduğunu ve carî muamelâtın Kurumumuz Ana Tüzüğünün mevzuatına uygun bulunduğu kanaatine varıldığından, bilançonun tasdik buyurulması ve Yönetim Kurulu ile
Denetçilerinizin ibralarını Yüksek Heyetinizden rica ederiz.
Saygılarımızla
16 / 2/1957
Denetçi		
Necip Tolun
İmza

Denetçi		
Ekrem Göksu
İmza

Denetçi
Nuh Tilev
İmza

YÜKSEK GENEL KUMULA
1956 -1957 YILI VEZNEDAR RAPORU

Tafsilâtı ilişik listelerde görüldüğü üzere, Kurumumuzun 1956 yılı hesap durumu ve bilançosu şu şekildedir :
Gelirimiz:
Üyelik aidatından			

2 289.— Lira

Bülten satışlarından 			

2 180.—

»

Teberrulardan 			

1 700.—

»

İlânlardan

			

300.—

»

Rozet satışlarından 			

170.—

»

Faizlerden

601,62

»

7 240.62

»

			

olmak üzere cem'an 			

tahsil edilmiş bulunmaktadır. Buna mukabil
Giderlerimiz:
Müteferrik masraflar		

1 352.47 Lira

Bülten masrafları			

6 482.78 Lira

olmak üzere masraf yekûnu		

7 835. 25 Lira dır.

Evvelki sene Umumi Heyetin arzusuna uyularak, ikramiye çıkması
şansının daha fazla olmasını temin maksadiyle Kurumumuzun parası aşağıda adları yazılı beş muhtelif bankaya yatırılmıştı. Bunlardan Akbank'ın
31-12-1956 çekilişinde Kurumumuza elli lira ikramiye isabet etmiştir. Bu
suretle Kurumumuzun yeni yıla elli lira ikramiye ile girdiği müjdelenirken,
daha ilerki yıllarda, elli bin gibi, daha büyük ikramiyeler çıkması temenni
olunur.
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Halen, 1957 yılı başında beş bankada:
T. İş Bankasında				

1 004.21

Lira

Vakıflar Bankasında			

5 614.29

»

Garanti Bankasında			

5 643.50

»

Akbank'da				

5 978.20

»

Emlâk Bankasında			

5 651.47

»

olmak üzere bankalarda cem'an 		

23 891.67

»

mevcudumuz vardır.
Lâkin aidat borcu olan üyelerimizin borçlarının çok kabarık, 4
513.— lira kadar olduğu ve borçlarını ödemeleri için, borçlu üyelerin
hepsine, birer kart mektupla bildirilmiş ise de, bir kısım üyelerin maalesef borçlarını hâlâ kapatmamış durumda olduklarının Umumi Heyetinize arzı uygun görülmüştür. Bu durumda olup 5 senelik aidatını
ödememiş olanlardan 5 üyemizin yine Genel Kurulun kararı gereğince,
müstafi sayılarak kayıdlarının terkin edildiklerini üzülerek bildiririz.
İki yıllık aidat borcu olan üyelerimize Kurum yayınlarından gönderilmemekte oJduğu da Umumi Heyetin kararı cümlesinde olduğunu burada
bir kere daha işaret etmek isterim.
Saygılarımla,
Mesul Muhasip Veznedar
Kemal LOKMAN
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20 ŞUBAT 1957 TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU YILLIK ÂDİ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Kongrenin açılabilmesi için Başkan Nuriye Pınar yoklama yapılacağını
bildirdi. Yapılan yoklamada nisap olduğu anlaşılmakla Kongre Başkanlığına Malik Sayar, Nuh Tilev; sekreterliklere de Galip Otkun, Sait Ürgün
seçildiler.
1. Kongre Başkanı, bu sene vefat eden üyelerimizden ve eski başkanlarımızdan C. E. Taşman ve Şevket Birand'ın hatıralarını tazizen Kongreyi bir
dakika ihtiram sükûtuna davet etti.
2. Geçen yıla ait tutanak ile idare heyeti faaliyet, muhasebe ve denetçiler
raporları okunarak heyeti umumiyenin tasvibine arzedildi.
Tutanak ve raporlar hakkında söz alan bulunmadığından idare heyeti
ve denetçiler kongrece ibra edildiler. Bu arada söz alan M. Taşdemiroğlu
Kurum başkanı ile Kemal Lokman'ın arsa temini hususundaki çalışmalarından bahsetti. Nuriye Pınar da: Eski idare heyetinin arsa meselesini halledilmiş gösterdiğini fakat ortada arsa bulunmadığını ve yeniden ne şekilde
arsa temin edildiğini açıkladı.
Bu arada M.T.A. Enstitüsünün arsayı satın alarak kuruma hibe ettiğini
ve bu işlerin sayın vekilimiz Samet Ağaoğlu'nun muzahareti ile temin edildiğinden bahisle tapusunun da kurum yedinde mahfuz olduğunu ifade etti.
Ve ayrıca kurum ile birlik arasındaki münasebetlerden bahisle aralarında
bir sui tefehhüm olamayacağından yersiz birtakım sözlere kıymet verilemiyeceğini bildirdiler.
du.

Bu arada Kongreye başarılar dileyen Prof. A. C. Okay'ın telgrafı okun-

3. Seçimler: Kongrece tüzük mevzuatına uygun yapılan seçimler neticesinde: Başkanlığa Nuriye Pınar (34), ikinci Bş.lığa Melih Tokay (19), G.
Sekreterliğe Mehmet Taşdemiroğlu (19), veznadarlığa Kemal Lokman (47),
üye Zati Ternek (36) yedek üyeliklere Mehmet Topkaya (26), Adnan Kalafatçı (25), Süleyman Türkünal (18) seçildiler. Redaksiyon heyeti seçiminden evvel Prof. İ. Ketin'in Kurum bülteninin bu yıl çıkarılmadığını bildiren
yazıları okundu.
Yazıda adı geçtiğinden bahisle Z. Ternek: Mecmuanın çıkmamasına
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sanki kendisi sebep gösterildiğini, halbuki redaksiyon heyetinin göndermiş
olduğu makalesine karşı kabili tatbik olmayan tadiller teklif ettiğini bildirdi. Tek makalenin mecmuanın çıkmamasına sebep olamıyacaği kanaatini
izhar etti.
Süleyman Türkünal'da göndermek istediği makalenin, bültenin Ekimde çıkacağından bahisle kabul edilmediğini söyledi.
Kemal Erguvanlı mecmuanın çıkmamasının üzülecek bir mesele olduğunu fakat son çıkan bültenin kalite, şekil, v. s. bakımlardan hatalı olduğunu bu bakımdan işlerin ehline verilmesini ileri sürdü. Suat Erk kaliteli
iş yapmanın bu işi idare edenden ziyade bu işi yapanlara ait olduğuna dair
açıklamada bulundu.
Açık oyla yapılan seçimde redaksiyon heyetine: Sehavet Mersinoğlu,
Zati Ternek, Kemal Erguvanlı seçildiler. Murakıplıklara Nuh Tilev, Necip
Tolun, Ekrem Göksu, haysiyet divanı üyeliklerine de Malik Sayar, H. Nafiz
Pamir, Suat Erk seçildiler.
4. Tüzük tadil tasarısı hakkındaki ilk sözü Cemal Öztemür aldı. Bildiğiniz veçhile teşekkül eden tüzük komisyonunun müsmir faaliyeti olmadığından bahisle bu işin yapılabilmesi için idare heyetine yetki verilmesi
teklifinde bulundu.
Kemal Lokman da tüzüğe (menafi umumiye hadim, menkul, gayrı
menkul satın alabilme) hükümlerinin eklenmesini istedi. Zati Ternek de
yukarıda yazılan Cemal Öztemür'ün teklifini desteklediğini bildirdi. Neticede kongre bu teklifin çoğunlukla kabulünü uygun gördü.
5. Önergelerin okunması: Kurumumuza üye olmayan E. Lahn'ın önergesi yalnız ıttıla kesbetmek üzere okundu. Haysiyet divanı üyeleri olan İ.
Ketin-A. C. Okay imzalı yazının okunmasından sonra söz alan Süleyman
Türkünal özür dilendiğinden bahisle meselenin kapandığını söyledi.
Kemal Lokman imzalı önerge hakkında da kongreye sunulan haysiyet
divanı üyesi Necdet Egeran'ın cevabi yazısı okunduktan sonra gereği yapılmak üzere Fraşner'in adresinin bulunarak haysiyet divanının bir karara
varması kongrece kabul edildi.
6. Dilekler: Kemal Lokman, arsa temini hususunda kolaylıklar gösteren
Sayın Samet Ağaoğlu'na teşekkür edilmesi teklifinde bulundu. Kongre bu
teklifin yazılı olmasını kabul etti.
Galip Otkun: T.Y.M.B. idare heyetinin iki üyesi eğer kongrenizin kararlarını bize verirseniz bunları T. Mühendislik Haberleri mecmuasında
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neşredeceklerini bana söylediler: heyetinize arzediyorum dedi. Bu teklif
kongrenin çoğunluğu ile kabul edildi. Zati Ternek'in salonlarını bize tahsis
etmelerinden dolayı teşekkür edilmesi teklifi de yerinde görüldü.
Kemal Lokman bir kısım arkadaşların henüz borçlarını ödemediklerinden bahisle bu işinde ele alınması dileğinde bulundu. Galip Otkun her
sene mutat olan akşam yemeği hakkında bir faaliyet görmediğini aramızdaki samimî bağları takviye eden bu gecenin tertibini diledi.
Bu teklif reye konulduğunda beş rey aldı. Gündemde başka madde ve
söz alan bulunmadığından bugünkü oturuma son verildi.
7-21/2/1957 tarihinde D.T.C.F. sinin Hamit salonunda ikinci Başkan
Nuh Tilev'in başkanlığında toplanan kongre gündem gereğince ekli listede
yazılı bulunan ilmi tebliğleri dinledi.
Çok faideli olan bu tebliğlerin münakaşalarına birçok üyeler iştirak etti.
Yalnız bu tebliğlerden Kurt Turnovsky'e ait olanı sahibinin hastalanması
dolayısiyle dinlenemedi. Makalesinin gereği yapılmak üzere redaksiyon komitesine havalesi uygun görüldü.
Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından kongre başkam üyeleri selâmlıyarak kongreyi kapattığım ilan etti. 22/2/1957.

Kongre Başkanı
Malik Sayar

İkinci Başkan

Sekreter

Sekreter

Nuh Tilev

Galip Otkun

Sait Ürgün

