
T.J.K.nun 26.Şubat.1953- 25.Şubat.1954 
Faaliyet Raporu 

1) Üyeler: 
26 Şubat 1953 Genel Kurul toplantısından bu yana Kurumumuza 44 

aslî ve 7 daimî üye katılmış bulunmaktadır. 
Bunlar kayıt sırası ile 
German Müller    Hikmet Dincer  Şükran Yalçın

Müşerref Kabuli    Walter Petrascheck  Ayhan Demirsu  

A. Rıza Güray    Rudolf Oberhauser Mehmet Ayan  

Ahmet Acarla    Dietrich Staeger  Raşit Ceylan  

Ratip Özakçay    Nomdo Po de Boer Hansjoachim Colin

Muhittin Özyazıcı    Hampton Smith  Daniel Wirtz  

Sadrettin Alpan    Pierre Calas    Günter Brelie  

Paul Biron Taylor      Herbert Louis    Hardmann Wedding  

King A. Richey      Mehmet Akkuş   Karl Nebert  

Clay Miller       Ümit Tümer    Richart Lebküchner  

Güngör Ünsal      Mahmut Başbölük   Gerhard Brennich  

İbrahim Akarsu      Perihan Bayrak   Herwig Holzer  

Jean Roger       Rukiye Ertuğrul   Walter Buchard  

Abdurrahman Durukal  Ahmet Keçecioğlu Kurt Turnovski  

Günter Zeschke    Sevinç Özil  Henry Gabriel Agaléde  
Ervin Lahn      Süleyman Gez   Sema Babaç  
Hans P. Geis      Sevinç Başad    Zahide Taşdemiroğlu  
Karl Metz       Recai Kutlu   dur. 
Ancak, Yönetim Kurulu, geçen seneki Şubat toplantısında bir defaya 

mahsus olmak üzere kendisine verilmiş olan selâhiyeti kullanarak, asgarî 
5 seneden beri aidat vermemiş üyelerin kendileriyle muhabereden sonra 
kurumla alâkalarını kesmiştir.

Bunlarda şunlardır:
Tacettin Ataman    Behzat Firuz  H. G. A. Lee  
Cihat Barut     Gürbüz Fındıkgil İ. Ortinsky  
Turan Baykal    W. J. Jongmans Selim Özşahin
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Orhan Baykal    Fuat Karayazıcı  Tevfik Sadullah
Pertev Bediz    Şahap Kocatopçu  Talât Salman
Sezai Cankut    Viladimir Kovenko  A. A. Thiadens
F. Charles     Ali Kozak   Muzaffer Ulusoy
Muhip Emil     Adnan Küçükçetin  Suphi Yavaşça   
 
Ayrıca, 24 Ekim 1953 toplantısında Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 

aşağıda isimleri yazılı ecnebi üyelerin Kuruma alâkasızlıkları ve aidat öde-
memeleri sebebile müstafi addedilmeleri teklifini ittifakla kabul etmiştir. 

Theodore Barret    John Cowley  Jean Mercier  
James Brazil     F.R S. Henson  A. J. Schwennesen 
Willy Chazan    Herhert Hyde 
Bu vaziyette Kurumumuzun aslî ve daimî üye madencin halen 209 dur. 
Yılmaz Akkaşoğlu    Güner Çalgan  Neriman Ülkümen  
Özer Altan     Hasan Ekici  
Nejat Altav     Metin Peksü 

de aramıza öğrenci üye olarak katılmış bulunmaktadır. Böylece üye-
lerimiz şimdi daha mütecanis ve birbirine bağlı fertlerden mürekkep bir 
camia teşkil etmektedir. Gerek yeni aslî ve gerekse öğrenci üyelerimizi Ku-
rumumuza icabeden yakın alâkayı göstereceklerinden emin olarak, saygı 
ve sevgi ile selâmlarız. 

2) Yayınlar: 
Dünyanın her tarafında Kurumumuzun tanınmasına medar olan T.J.K. 

Bülteninin Cilt IV, Sayı 2 si, Ekim 1953 te, hiçbir fedakârlıktan çekinilmeden, 
iyi bir şekilde bastırılmış ve dağıtılmış, Cilt V, Sayı 1 in bastırılması için de 
hazırlıklara başlanmıştır. 

3) Ekskürsiyonlar: 
Kurumumuzun kuruluşundan beri bu sene ilk olarak başarılı büyük bir ek-

skürsiyon tertip edilmiş, 32 üyemiz Raman ve Garzan petrol bölgeleri ile Hazro 
Mıntıkasını ve Ergani Bakır madeni ile Guleman Krom madenini gelmişlerdir. 
Bu ekskürsiyon için bir rehber de hazırlanmış ve geziye iştirak eden o üyelere 
dağıtılmıştır. Bu ekskürsiyonun yapılmasını mümkün kılan M.T.A. E. Genel 
Dir. Sayın Bay Emin İplikci ile bize misafirperverliğini esirgemiyen ko-
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ruyucu üyemiz Etibanka huzurunuzda teşekkürü vazife bilir ve her sene 
Jeolojik bakımdan pek mütenevvi olan güzel memleketimizin bir başka 
köşesine, böyle istifadeli ekskürsiyonların tertiplenmesini temenni ederiz. 

4) Konferans ve Toplantılar: 

Jeoloji veya bununla ilgili branşlarda şöhret sahibi yabancıların mem-
leketimizi ziyaretlerinden bilistifade, ilmî bir cemiyet olan Kurumumuz 
için konferanslar vermelerinden fayda mülâhaza edilmiş, kendileri de bu 
dileğimizi memnuniyetle yerine getirmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere 
sırası ile şu konferanslar verilmiştir: 

1 — Edmond Vellinger: Fransız Petrol Enstitüsü, organizasyonu ve 
yaptığı işler. 

2 —Max Ball: Dünya Petrol durumu. 
3—W. E. Petraschek: Balkanlar ve Anadolu metal Provensleri muveace-

hesinde Yunanistanın laurion Kurşun-Çinko madeni. 
4 — H. M. E. Schürman: Tatbiki Jeolojide bazı tecrübelerim. 
5 — Karl Metz: Güneydoğu Torosların Yapısı. 
6 — H. Lögters: Almanyada Petrol Aramaları. 
Bu konferansları verenlerle tercüme edenlere huzurunuzda teşekkürü 

bir borç biliriz. 
Kurumumuzu ve mesleğimizi efkârı umumiyeye tanımak maksadı 

ile radyoda konuşmalar yapmakta da büyük fayda mülâhaza ediyoruz. 
Bu münasebetle Ankara radyosunda «Jeologluk Mesleği» ile «Türkiye Je-
oloji Kurumunun Raman-Ergani ekskürsiyonu» mevzulu iki konuşma 
yapılmıştır. 

Üyelerimizden, bu sene de bir yılbaşı eğlentisi tertiplememiz arzuludan 
izhar edilmesi üzerine, Kurumumuz Yine M.T. A. salonunda bir yemek-
li toplantı yapmıştır. Artık bir anane haline geldiğini söyleyebileceğimiz 
bu yılbaşı toplantılarında, gösterdiği yakın alâkadan dolayı M.T.A. En-
stitüsüne ve bu işin organizasyonunu yapan arkadaşlarımıza da teşekkür 
vazifemizdir.

5) Muhaberat ve Yayın Mübadelesi: 



301
Muhaberat ve yayın mübadelesi seneden seneye daimî bir artış göster-

mektedir. Muhaberatla 156 giriş ve çıkış kaydı yapılmış, 125 müesseseye de 
yayınlarımız gönderilmiştir. 

6) Kütüphane: 
Mübadele suretile alınan kitap, dergi ve broşürlerin sayısı da gün geç-

tikçe çok artmaktadır. Ayrıca son iki beynelmilel Jeoloji Kongresinin yayın-
ları satın alınmış, büyük bir etajer yap- tırılmış ve 50 adet kitap ve dergi 
cilde, 300 adet broşür de kartonlanmağa verilmiştir. Kitap kayıt No. sı ha-
len 816 da bulunmaktadır. Periodiklerin adedi de 983'e baliğ olmuştur. Bu 
vaziyette yer ihtiyacı gittikçe kendini daha fazla hissettirmektedir. 

7) Malî Durum: 
Emektar Veznedarımızın gayret ve titiz idaresi sayesinde aktif fazlası 

günden güne biraz daha artmaktadır. Gönül arzu ediyorki, her üye kuru-
mun malî durumu ile de alâkadar olsun, vaziyeti müsait olanlar bizzat, ol-
mayanlar ise bilvasıta malî yardımlar temin etsinler. 

Gelir ve giderler Veznedarın raporunda belirtilecektir. 

8) Diğer Faaliyet: 
Kurumumuzun 1953 olağanüstü toplantısında 32 üyenin Jeologluğun 

hukukî hüviyetini kazanması için bir komisyon seçilerek gerekli çalışma-
ları yapması için vermiş olduğu önerge üzerine intihap olunan komisyonun 
çalışmaları memnuniyet verici bir şekilde ilerlerlemiştir. Jeolog kelimesi 
yeni yapılan Petrol kanununa konmuş bulunmaktadır. Diğer yandan, bu 
kelimenin yeni çıkacak Maden Kanununa da konması ve bu sayede Jeolo-
gun maden aramalarına nezaret hakkının tanınması için çalışılmaktadır. 

Faaliyet yılının nihayetinde, T.J.K. gibi üyelerinin hepsi münevver fer-
tlerden mürekkep bir cemiyetin İdare Heyetini teşkil etmiş olmaktan son-
suz zevk duyduğumuzu beyan ile her an bu topluluğa lâyık çalışmalarda 
bulunmağa gayret ettiğimizi arzeder, bu raporumuzu yüksek Kongrenin 
tasvibine saygılarımızla sunar, bilvesile yeni seçilecek Yönetim Kuruluna 
başarılar dilerim. 

Ankara, 25 Şubat 1954                           Genel Sekreter 
      O. BAYRAMGİL 

1953 Yılı Veznedar Raporu 
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Sayın Üyeler: 
Başlangıçta bir iken bugün dokuza çıkarılmış bulunan gelir kaynağımız 

şunlardır: üyelerin yıllık aidatı, Bülten satışı, koruyucu üyelerin yardımı, 
rozet satışı, muhtelif, bültene konan ilânlar, daimi üye ve lokal için bağış. 

En son gelir kaynağı (Lokal için bağış) dır. Bunun için ayrı bir defter, 
ayrı bir makbuz ve ayrı bir hesap açılması geçen sene Umumî Heyette karar 
altına alınmış ise de benzeri Cemiyetlerde ve ilgililer nezdinde yaptığımız 
teşebbüs ve temaslardan, Cemiyetler kanunu gereğince, bir cemiyetin ayrı 
ayrı iki defter, iki makbuz tutmasının yasak olduğu ve fakat eldeki makbu-
zları aynı maksatlarda kullanmak suretiyle defterlerimize (Lokal için bağış) 
diye bir fasıl açılabileceğinin mümkün olduğu öğrenilmiştir. Mamafih 
kanunî bir kıymeti olmasa dahi umumun arzusunu yerine getirmek üzere 
bir (bağış defteri) yaptırılmıştır. Amma bir sene geçtiği halde bir kişiden 
başka hiçbir kimse, hatta bu fikri teklif edenlerin dahi, on para teberru yap-
madıklarını üzülerek arzederim. 

7 sene içinde, sözü geçen, bu çeşitli menbalardan temin olunan get-
ir miktarları yekûnu 33 bin küsur liradır. Şayet Kurumun hiçbir masrafı 
olmamış olsa idi, bugün Bankalardaki paramızın tutarı 33 bin lira ederdi. 
Lâkin bu müddet içinde birçok masraflarımız oldu. Bu giderlerimizin içinde 
en mühimmi ve büyük bir yekûn tutanı, çıkarmakta olduğumuz Bülten'in 
dizi, baskı, kâğıt, klişe ve sair matbaa baskı paraları olmuştur. Umumiyetle 
her 9-10 Formalık Bülten'in tab edilmesi 1500-2000 liraya mal olmaktadır. 

Esasen ben muhasebe tekniğine vakıf bir insan değilim, defteri kebir, 
yevmiye defterinden falan anlamam, bunlar nasıl tutulur ve biribirinden 
nasıl geçirilir, bilmem. Bunlar ve yıllık bilanço işleri, vaktiyle Umumî Heye-
tin bir kararı üzerine, senede bir defa bir ücret mukabilinde bu işten an-
layan bir mütahassıs ve ekspere yaptırılmaktadır. 

Buruda benini rolüm, üyelerden aidatı toplamak, bültenin satışını 
temin etmek ve plâse etmek ve koruyucu müesseselerden yardım almak 
hususunda göstermiş olduğum gayret ve faaliyettir. Filhakika üyelerimize 
şifahen tatlı söz ve güler yüz göstermekle, bazen müteaddit defa adresler-
ine açık mektuplar göndermek suretiyle aidat borçlarından azamî mik-
tarda koparabildiğimi koparmak olmuştur. Bültenlerin satışı ve koruyucu 
üyelerden yardım alabilmemi ise o Müesseselerin Umum Müdürleri, 
Vekâletlerin Müsteşarları ve Genel Müdürleri ile şahsi dost, ahbap ve ark-
adaş olmama borçluyum. Herkesçe ve bilhassa Vekâlet ve Bankalarda iş 
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takip edenlerce malûmdur ki, bir Umum Müdürü veya Müsteşarı görebil-
mek ayrıca mühim bir meseledir. Hele böyle yardım istemek veya kitap sat-
mak gibi sıkıcı ve dilencilik gibi bir iş oldu mu âmirlerin, Umum Müdürler-
in ve Müsteşarların yerinde olmadıkları, ya komisyonda veya bir toplantıda 
veyahut gelmemiş gibi atlatıcı ve menfi cevaplar alınmaktadır. İşte vekâlet 
ve Bankalarda yüksek mevkileri işgal edenlerle şahsî tanış olmaklığım bu 
hususta işi çok kolaylaştırmıştır.

Veznedarımız acaba kendi üyelik aidatını veriyor mu? diye herkesin ak-
lına bir sual gelebilir. Gerçi şimdiye kadar bu gibi bir sualle karşılaşmadım 
amma bu hususta belki mütecessis olanlar bulunabilir düşüncesiyle bu suali 
mukadderi cevaplan-dırmayı münasip ve faydalı gördüm: Her sene 12 lira 
ödemek suretiyle 7 senede 84 lira verdiğimi ve her yıla ait kesilen makbuz 
numaraları ilişik listede gösterilmiştir. Ayrıca bir listede 1953 yılında 120 
lira yatırmak suretiyle Kuruma (Daimi Üye) olduğumu bildiren makbuz 
numarası yazılı olduğu gibi istikbalde yaptırılacak Lokal için de Kuruma 
100 lira bağış yaptığımı gösteren makbuz numarası kaydedilmiştir. Bu te-
berru aynı zamanda (Lokal için bağış) hususî defterine tarih ve makbuz 
numaraları geçirilmiş ve defterde ilk numarayı taşımaktadır. İşte görülüyor 
ki Muhterem Arkadaşlar, bütün bunlar Kurumumuzun maddî ve manevî 
kuvvetlen- mesi, gelişmesi ve yükselmesi için sadece fiilen, fikren ve kav-
len değil, aynı zamanda malen ve bedenen çalışmakta ve hizmet etmekte 
olduğumu gösteren ve rakamlara dayanan açık ve bariz delillerdir. Bun-
lar burada tefahür veya temadüh için söylenmiş sözler değil, bilâkis kuru-
ma şimdiye kadar muhtelif kimseler tarafından yapılan bütün çalışma ve 
hizmetlerin biri biriyle mukayesesine imkân vermek üzere serdedilen bir 
hakikatin ifadesinden başka bir şey değildir.

            25-2-1954                       Kemal LOKMAN 
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1953 DENETÇİLER RAPORU 
Yüksek Genel Kurula 

Kurumumuzun 1953 yılı muamelâtını gösterir yönetim kurulu Başkan-
lığınca tanzim ve Yüksek Kurulunuza tevdi olunan bilanço ve ekli varidat 
ve masraf kat'i hesabı cetveli tarafımızdan tetkik edilmiştir. 

Hesap bakiyelerinin defter kayıtları ile mutabık olduğunu ve câri mua-
melâtın Kurumumuz Ana Tüzüğünün mevzuatına uygun bulunduğu ka-
naatına varıldığından bilançonun tasdik buyurulması ve Yönetim Kurulu 
ile Denetçilerinizin ibralarını yüksek Heyetinizden rica ederiz. 

     Denetçi                         Denetçi                   Denetçi 
Zati TERNEK              Ekrem GÖKSU          Nuh Tilev 




