
törlûğü temsilcileri ile üniversiteler adma Doe,
Dr, E, Eipman'in katıldığı ve kuruluşların yer-
bilimlerine ilişkin sorunlarıyla, son yıllardaki
ekonomik sıkıntıların ve buna paralel olarak
kuruluşlarda verimin düştüğünün ortaya kon-
duğu oturum ile; Yerbilimleri Bilim Kurumları
Temsilcileri* nin bir araya geldiği ve Öğrenci
sayılarının fazla, eğitimin yeterli olmadığı, ku-
ruluşlardan kopuk eğitim yapıldığı, araştırma
olanaklarının kısıtlı olduğu ortak görüşüne va-
rılan oturumlar olmuştur. Ayrıca diğer bir
oturumda TJK adına konuşan Dr, Â. Uygun
da Türkiye'de yerbilimcilerin sorunları ve ge-
lecekleri ile ilgili görüçlerini dile getirmiştir,

Simpozyum, prof Dr, Ö. ö&tunalı'nın sim-
pozyum ile ilgili sorunları sunduğu ve öneriler
getirdiği kapanış konuşması ile sona ermiş-
tir.

IÜBKÎYE PETROL KONGRESİ 

Türkiye Petrol Jeologları Derneği,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye
Jeofizikler Derneği, TMMOB Petrol Mühen«
dişleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri
Odası tarafından ortak olarak düzenlenen Tür-
kiye Petrol Kongresi 12 -15 Nisan 1982 günle-
ri arasında Ankara'da yapılacaktır.

Kongrede, petrolün aranması, sondalan-
ması, üretimi, arıtımı ve ekonomisi ile ilgili ko-
nularda bildiriler sunulması dışında, bunun
gündeme getirdiği sorunların tartışılabileceği
açık oturumların düzenlenmesi, bîr iş sergisi
açılması ,slayt ve film gösterileri yapılması da
amaçlanmıştır*

KAYBETTİKLERİMİZ

CAHÎT ERENTÖZ 1910 Yılında İstanbul'da doğan Dr* Cahit
Erentöz; 1932 yılında Harb Okulundan istih-
kam Subayı olarak mezun olduktan sonra, su-
baylık yılları sırasında İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesine de devam ederek 1938 yılında
Jeoloji bölümünü bitirmiş ve 1943 yılında da
aynı fakültede jeoloji doktorası yapmıştır,

1949 Yılında ordudan ayrılan M.T.A.
Estitüsünde Jeolog olarak göreve başlayan
Erentöz, M.T.A, Enstitüsünde çeşitli idari ka-
demelerde de görev yaptıktan sonra 1975 yılın-
da emekliye ayrılmıştır.

1: 500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Harita-
sının hazırlanmasında ve ülkemizde ilk jeoter-
mal enerji çalışmalarının başlatılmasında bu-
lunan Erentöz, bıraktığı birçok rapor ve yayın-
lar ile de Türkiye jeolojisine büyük hizmetlerde
bulunmuş olup 1963-1966 yılları arasında da
Türkiye Jeoloji Kurumu başkanlığını yapmıştır,

29 Mayıs 1981 tarihinde kaybettiğimiz
merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine»
dostlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı
dileriz.
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FERII TOKTAŞ AIEHET CAN OKAY

1933 tarihinde Tekirdağ'da doğan Ferit
Toktaş ilk öğrenimini Tekirdağ'da (1945) Orta
ve Lise Öğrenimini Bursa Erkek Lisesinde pa-
rasız yatılı olarak (1952) tamamlayıp aynı yıl
yüksek Öğrenimini yapmak iğin LÜ,F,F* Jeoloj
bölümüne girmiş 1957 yılında Jeolog olarak
mezun olmuştur,

1957 yılında Etibank'ta göreve başlayıp
1959-1961 yıllarında askerlik görevini yaptık-
tan sonra bilahare eski görevi olan Etibank'a
dönmüştür. 1967 yılına kadar Etibank'ta ça-
lışan Ferit Toktaş 1967-1970 yıllarında Ahnan- *
ya'da (Johannes Gutenberg Üniversitaetzu
Mainz'da) Doktora çalışmasını tamamlamış,
aynı yıl Etibank Jeoloji Şubesi Müdürlüğü gö-
revine atanmıştır* Bu arada fark derslerini ve-
rerek Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun
olmuştur, (1978)

Yaşamı boyunca yorulmak bilmeyen uğ-
raşlarını tamamen maden jeolojisine teksif e-
den, Jeolojinin Maden Arama ve îşletmesin-
deki yerini mensubu bulunduğu Etibank Mües-
sese ve İşletmelerinde tatbike koyan Bankanın
ilk Yerbiİimeüerindendir*

12,4,1981 tarihînde ani bir rahatsızlıkla
hayata gözlerini kapayan Ferit Toktaş evliydi.

Merhuma tanrıdan rahmet, kaderli ailesi-
ne, dostlarına ve tüm meslekdaşlarına baş-
sağlığı dileriz.

Prof Dr. Ahmet Can Okay 1900 yılında
Türkistan'da Taşkent'te doğmuştur. îlk^ orta ve
lise öiğreninüni Taşkent'te yapmış ve yüksek
öğrenimi için 1922 yılında Berlin'e gitmiştir*
Almanca dil öğrenimini bitirdikten ve Üniver-
site giriş sınavlarını verdikten sonra 1924 yılın-
da Berlin Teknik Üniversitesi Maden Fakülte-
sine girmiştir, 1930 yılında üniversiteyi bitir-
miş ve aynı yıl Berlin'deki geologische Lande-
sanstalt'ta tanınmış palinolog Prof. Dr. Robert
Potonie yönetiminde doktora çalışmasına baş-
lamıştır. 1933 yılında tamamladığı doktora te-
zinde o mman yeni bir bilim dah olan palinolo-
jide sporların ilk sınıflandırmalarım gerçekleş-
tirmiştir. 1934 yılında İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsünde göreve
başlamış ve 1973 yıhnadek Doçent vô Pro-
fesör Unvanıyla 40 yıl çalışmıştır. Mineraloji,
Petrografi, genel Jeoloji, Kömür Petrografisi
ve Maden Yatakları konularında dersler ver-
miş, araştırmalar ve yayınlar yapmıştır. Bu sü-
re içerisinde MTA Enstitüsü hesabına Türki-
ye'nin çeşitli bölgelerinde jeolojik haritaJama
çalışmalarında bulunmuştur,

1973 yılında İstanbul Üniversitesi Minera-
loji ve Petograf i Kürsüsünden emekliye ayrılan
Prof. Dr. Ahmet Can Okay geçirdiği kısa bir
hastalık sonucu 9 Kasım 1981 günü vefat et-
miştir. Prof. Dr. Ahmet Can Ökay evli ve %
fjocuk babasıydı.

Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine,
dostlarına ve tüm meslektaşlarına ba§salığı di-
leriz, V
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YÜKSEL TBMIZEE

1943 yümda Mardin'de doğan Yüksel Te-
mizer; ilk, orta ve liseyi yine aynı ilde bitirmiş
ve 1961-1962 yılları arasında T*P,A,(X Batman
rafinerisinde görev yaptıktan sonra 1963 yılın-
dan itibaren M*T\A Enstitüsü'nde çalışmaya
başlamış ve bu esnada 1964-1969 yılları ara-

sında Ankara Üniversitesi
öğrenimini tamamlamıştır.

Fen Fakültesi'nde

Yaşamının büyük bîr kısmını M.T.A. Ensti-
tüsü-nde geçiren ve Enstitümün T.T.L, Şubesi»
Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi ile Endüstri-
yel Hammaddeler Dairesf nde yılmadan görev
yapan Temizer ; 1978,-1980 yılları arasında Sivas
Bölge Müdürlüğü'nde bulunmuş olup, en son İz-
mir Bölgö Müdürlügü'nde görev yapmaktaydı,

Mesleğine ve insanlığa aşık olan Yüksel Te-
mizer; gerek mesleki çalışmalarında gerek idari
görevlerde, geng yaşında başarılı hizmetlerde
bulunmuş olup, arkadaşlık ilişkileriyle de herke«
sin sevgi ve saygısını kazanmıştır.

15 Ocak 1982 tarihînde kaybettiğimiz mer-
huma tanrıdan rahmet; geride bıraktığı kederli
ailesine ,dostlarma ve tüm meslektaşlarına baş-
sağlığı dileriz.
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