
TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1967  
YILI FAALİYET RAPORU 

Türkiye Jeoloji Kurumunun Kıymetli Sayın Üyeleri, Kongremize hoş 
geldiniz der, hepinizi saygı ve sevgimizle selâmlarız. Yönetim Kurulumu-
zun, şu anda bir yıllık yönetim görevinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
Yönetim Kurulumuz geçen bir yıllık çalışma döneminde gerek Genel 
Kurulumuzun ve gerekse kendisinin almış olduğu kararları uygulamak 
suretiyle faydalı olmaya çalışmıştır. Bu çalışmaları ana çizgileri ile özet 
şeklinde Genel Kurulunuza sunmayı bir ödev biliriz. 

1. Üyeler                                                                        

23 Şubat 1967 toplantısından beri Kurumumuza 25 aslî üye kabul 
edilmiştir. Böylece üye sayısı 381 den 406 ya yükselmiştir. 

Kurumumuza giren yeni üyelerimiz:
Güngör Özyeğin AtillâTopçam  Osman Baydar
Şükrü Ekici  Burhan Erdoğan Aydın Obuz
Şenol Dinçer      Tannur Kayaöz  Nail Özgün
Sait Metin        Aburabiha Ali     Gökçen Talay
Yener Arıkan         Etem Göğer            Hepgül Güleç
Behçet Akyürek     Hayrunisa Ersan         Turhan Alpan
Tamer Işıganer         Erdeniz Erdoğan         Lâtif Hadımlı
Turay Ildız             Mehmet Doyuran         Lütfü Özkurt
Semih Ulakoğlu       Mehmet Kurban 
Yeni üyelerimizi Kurumumuz adına eniyi dileklerimizle selâmlar, 

aramıza hoş geldiniz der, Kurum içinde başarılı faaliyetler dileriz. 

2. Yayınlar 

Kurum Bülteninin XI. cildi için gelen yazılar Redaksiyon Heyetine 
verilmiş, Redaksiyon Heyetinin kıymetli üyeleri tarafından incelene-
rek, basılmak üzere M.T.A. Enstitüsü Matbaasına verilmiş olup, yazılar 
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dizgidedir. En kısa zamanda baskı işinin bitirilip, siz sayın üyelerimize 
sunulacağını kuvvetle ümit etmekteyiz. Baskı işinin gecikmesinin neden-
lerinden birisi de, M.T.A. Enstitüsü Matbaasının yeni binasına taşınıp 
yerleşmesidir. 

Bültenin basılamamasının nedenleri arasında yazı yetersizliği en baş-
ta gelmektedir. Bir bülteni dolduracak kadar yeter sayıda yazı gelmedi-
ğinde, baskı işine geçilememektedir. Bu toplantımızda yapılacak tebliğle-
rin evvelce yapılmış ilmî tebliğlerin manüskrilerinin ve yeni hazırlanacak 
yazıların Kuruma verilmesi halinde bültenin devamlı ve düzenli bir şe-
kilde çıkarılması mümkün olacaktır. 

Makale yazan arkadaşların yayın yeri olarak, tercihan Türkiye Jeoloji 
Kurumu Bültenini seçmelerini bu münasebetle önemle hatırlatmak is-
teriz. Şu hususu da ayrıca belirtmek isteriz ki, Kurum Bültenimiz, eşanj 
yaptığımız 200 den fazla dış ülke kuruluşlarına gönderilmekte olup, ayrı-
ca Bültende yazıları olan arkadaşlara ayrı baskı verilmektedir. 

Siz kıymetli üyelerimizin gayretleriyle, Bültenimiz her yıl ve yılda iki 
sayı yayınlanabilecektir.

Kurum Bülteninin basılmasında gösterilen kolaylık ve yardımların-
dan dolayı M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne Kurumumuz adına 
teşekkürlerimizi arzetmeyi de ayrı bir ödev sayarız. 

3. Yazışma 

Bir yıllık süre içinde yerli, yabancı çeşitli kurum ve şahıslarla yapılan 
yazışmalar giriş ve çıkış 500 ü bulmuştur. 

4. Kitaplık 

Yabancı ülkeler Jeoloji Servisleri, Üniversiteler, Tabiat Tarihi Müze-
leri, Jeoloji Cemiyetleri ve Kitaplıklar ile yayın mübadelesi yapılmakta 
olup, 4000 den fazla kitap, mecmua ve dergi ile 100 den fazla jeolojik 
haritamız vardır. Bunlar M.T.A. Enstitüsünün eski binasından yeni bina-
sına taşınmış, fakat yer yetersizliğinden maalesef bütün yayınları birkaç 
defa odadan odaya taşımak zorunluğu olmuştur. Şimdi halen bütün ki-
tap, mecmua, dergi ve haritalar ile Kurum Bülteninin eski fazla sayıları 
ve bütün Kurum eşyaları bir arada M.T.A. Enstitüsünde verilen bir oda-
da düzensiz bir şekilde bulunmaktadır. Yer meselesinden, çeşitli kuruluş 
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ve şahıslardan yapılan Bülten taleplerini T.J.K. bülteni eski sayılarından, 
maalesef karşılama imkânı olmamıştır. Uzun yıllardır hasretini çektiği-
miz Türkiye Jeoloji Kurumu Kitaplığımızın gerçekleşmesi bir gün mese-
lesi durumuna gelmiştir. 

Çünkü, Kurumumuz 12 Şubat 1968 Pazartesi gününden itibaren ken-
di öz malı olan bir daireye, lokale kavuşmuş bulunmaktadır. Yeni loka-
limizde kurulacak güzel bir kitaplıkta toplanacak çeşitli yayınlar iyi bir 
şekilde tasnif edilerek üyelerimizin faydalanmalarına sunulacaktır. 

5. Malî durum                                                                 

Gelir ve giderler hakkında bilgi, okunacak olan Muhasip Üye, Gani 
Uncugil’in raporunda görülecektir. Bankadaki paramız 1968 yılı başında 
373.87, nakit 4416.13 ve toplam 4790 liradır. Borcumuz da lokal yapmak 
üzere satın alınan daire için toplam, yaklaşık olarak, 54 000 liradır. 

6. Toplantılar 

Ankara'da misafir olarak bulunan kıymetli hocalarımız ve üyelerimi-
zin de iştirakleri ile 21 Şubat 1967 akşamı Otel Dedeman'da yemekli bir 
toplantı yapılmıştır. 

Ayrıca gelenek halinde her yıl yapılan Yılbaşı yemekli aile toplantımız 
bu yıl da M.T.A. Enstitüsünün Eskişehir yolu üzerindeki yeni tesislerinde 
yapılmıştır. Bu toplantının organizasyon, temizlik ve disiplin bakımın-
dan fevkalâde ve güzel olduğunu gerek gelen tebrik yazılarından, gerekse 
şifahî müracaatlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Yeni tesislerindeki salonlarını, ilgili elemanları ile birlikte bu iş için 
vermek nezaketinde bulunan M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne ve 
organizatörlere bu vesile ile teşekkür ederiz. 

7. Lokal durumu 

Kurumumuzun öz malı olan bir lokal yerine, daireye kavuşmuş ol-
duğunu da müjdeleriz. Bugün yıllardır özlemini çektiğimiz lokal prob-
leminin çözümlenmesinden dolayı sonsuz bir sevinç içerisindeyiz. Bu 
sevincimizi kıymetli üye arkadaşların teşvik ve gayretlerine borçluyuz. 
Kurumumuzun arsasının satılarak, yerine Ankara'da Sıhhiye ile Bakan-
lıklar arasında merkezî bir yerde bir daire satın alınarak Kurumumuzun 
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kendi öz malı bir lokale kavuşturulması hususunda yıllardır devam eden 
çalışmalara Yönetim Kurulumuz tarafından bu yıl olağanüstü bir hız ve-
rilmiştir. 

Arsamızı satın almak üzere Kurumumuza yazılı ve sözlü birçok tek-
lifler yapılmıştır. Yönetim Kurulumuz bir yandan bu çeşitli teklifleri in-
celerken, arsamızın satışı halinde yerine lokal yapılmak üzere bir daire 
satın almak için çalışmalar hızlandırılmıştır. 

Uzun ve sürekli bir çalışmadan sonra 1967 yılının son günlerinde Ku-
rumumuz arsasına M.M. Anka Yapı Kooperatifi tarafından yapılan yazılı 
teklif uygun görülmüştür. Genel Kurul Tüzüğümüzün 22. maddesinin 
«B» bendine göre Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, Yönetim 
Kurulumuz arsayı bütün masraflar alıcıya ait olmak üzere, 96 000 TL. na 
satmayı ve bütün işlemleri Kurum adına yürütmek ve imza atmak üzere 
II. Başkan Mesut Çetinçelik’e tam yetki verilmesi ve bu hususta görevlen-
dirilmesi karar altına alınmıştır. 96 000 TL. 1968 yılının ilk haftasında 
satış işlemleri tamamlanarak Kurumumuzun Türkiye İş Bankasındaki 
hesabına yatırılmıştır. 

Sürekli aramalardan sonra, nihayet on gün önce Yenişehir’de T.H.Y. 
Terminalinin bulunduğu Bayındır Sokaktaki 7 no. lı Zafer Apartmanının 
birinci katındaki 1 no. lı dairesi görülerek beğenilmiş ve Yönetim Kuru-
lumuz bu dairenin Lokal yapılmak üzere hemen satın alınması için top-
lanarak karar almıştır. Bahis konusu daire 145 m² alanlı üç oda, bir sa-
lon, mutfak, banyo, WC den ibaret olup, sokak üstünde salonun önünde 
bir balkonu, arka tarafta da geniş bir terası bulunmaktadır. Bu dairenin 
bedeli yaklaşık olarak 154 000 TL. olup, bunun 100 000 TL. defaten ve 
nakden ödenmiştir. 15 000 TL. 1 Marttan itibaren on ayda 1500 er TL. 
taksitler halinde ödenecek ve Banka kredisi olan 35 000 TL. Emlâk Ban-
kasına beş yılda ödenecektir. Banka kredisinin devri esnasında yapılacak 
işlem ve faiz farkı tutarı olarak da Bankaya ayrıca 4000 TL. na yakın bir 
para bir hafta içinde ödenecektir. Tapu dairesi ve Bankadaki işlemleri 
Türkiye Jeoloji Kurumu adına yürütmek ve imza atmak üzere Yönetim 
Kurulumuz, II. Başkan Mesut Çetinçelik'i tam yetkili kılmış ve bu husus-
ta görevlendirmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki kredi (borçlanma) devri dışın-
daki bütün işlemler Mesut Çetinçelik tarafından 12 şubat 1968 Pazartesi 
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günü sonuçlandırılarak bahis konusu dairenin «Kat Mülkiyeti Tapusu>> 
alınmıştır. Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki işlemin de bu hafta içinde 
sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Dairemizin Elektrik, Havagazı ve Sular idareleri ile olan muameleleri 
de yine verilen yetkiye dayanarak, Türkiye Jeoloji Kurumu adına Mesut 
Çetinçelik tarafından imzalanarak, bunlara ait devir muameleleri ta-
mamlanmıştır. 

Halen Kurumumuzun öz malı olan Dairemizin anahtarlarını da al-
mış bulunuyoruz. Siz sayın üyelerimiz her an gezip görebilirsiniz. 

Dairemizin bir lokal halinde en kısa zamanda düzenlenerek kitaplığı 
ile birlikte siz sayın kıymetli üyelerimizin faydalarına sunulabileceğini 
ve üyelerimiz arasında var olan bağların karşılıklı dayanışmanın daha da 
kuvvetleneceği kanısındayız.

Kurumumuz her ay  1 500. 00 TL. aylık bono ödeme
   700. 00 TL. bankaya aylık kredi borcu
   178. 00 TL. aylık işletme masrafı
   110. 00 TL. vergi (aylık ortalama)
   
      Toplam:       2 488.00 TL. yaklaşık olarak 2500 TL. 

Bu ödeme on ay süre ile yapılacak, on ay sonra bu rakam yaklaşık ola-
rak 1000 TL. na inecektir. Bono ve banka borçlarımız ödendiği takdirde, 
aylık giderimiz (daire için) yaklaşık olarak 300 TL.olacaktır. Borçların 
ödenmesi siz kıymetli sayın üyelerimizin aidatlarım tam ve devamlı ola-
rak vermeniz ve ayrıca vereceğiniz teberrularınız sayesinde gerçekleşe-
cektir. 

Kurumumuzun bu hususta yakın ilginizi ve yardımlarınızı beklediği-
ni söylemeyi bir ödev sayıyoruz. 

Siz kıymetli sayın üyelerimizin elbirliği ile borçlarımızın en kısa za-
man ödeneceğine kuvvetle inanıyoruz. 

Değerli sayın üyelerimiz Yönetim Kurulumuz bir yıl devam eden ça-
lışma dönemimizin içinde Kurumumuza ve siz sayın üyelerimize faydalı 
olabilecek çalışmalar yapmaya elimizden geldiği ye bulunduğumuz şart-
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ların müsaadesi nispetinde bir gayret gösterdiğimizi, faaliyetlerimizi ana 
çizgileriyle belirtmek suretiyle sunmuş bulunuyoruz. Yeni seçilecek arka-
daşlarımıza yerimizi devrederken yeni Yönetim Kuruluna çalışmaların-
da başarılar diler, bu raporumuzu Sayın Genel Kurulumuzun tasvibine 
sunar, değerli tenkit ve fikirlerinizi bekler, hepinizi tekrar sonsuz saygı ve 
sevgilerimizle selâmlarız.

Yönetim Kurulu Adına
II. Başkan

A. Mesut ÇETİNÇELİK
19.2.1968




