HABERLER
Ekim - Kasım 1982

GENEL YÖNETİM KURULUNDA
VE TKDB YÖNETİMİNDE
DEĞİŞİKLİK OLDU
TKD Genel Yönetim Kurulu
üyesi ve Türk Kütüphaneciler Der
neği Bülteni Yazıişleri 'Sorumlu
Müdürü • İsmet Binark'm işini İs
tanbul’a nakletmesi yüzünden ■ bu
görevleri başka üyeler üstlendi.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dai
re Başkanı olan Binark, bu görevin
den izinli olarak bir kaç yıl İslâm
Konferansı Teşkilâtının İstanbul'
daki «İslâm Tarih, Sanat ve Kül
türü Araştırma Merkezi »nde çalışa
cak. Bu sebeple TKD Genel Merkezi’ndeki görevlerinden ayrılmak
zorunda kalan
Binark’ın yerine,
Genel Yönetim Kurulu’na sıradaki
yedek üye Gülsün Baskan' dâvet
edildi; TKD Bülteni Yazıişleri So
rumlu Müdürlüğü görevi de Genel
Başkan
Yardımcısı Dr. Mustafa
Akbulut tarafından üstlenildi.

TKD GENEL MERKEZİ
YENİ YERİNE TAŞINDI

Türk Kütüphaneciler Demeği
Genel Merkezi «Necatibey Caddesi,
Elgün Sokağı, 8/12 - Yenişehir, An
kara» adresindeki yeni yerine ta
şındı.
TKD Bülteni'nin «Yönetim Ye
ri» de aynı yer oldu.
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ŞUBE GENEL KURUL
TOPLANTILARI

1982 yılı olağan genel kurul top
lantılarını yaptıkları halde, geçen
sayımızdaki haberlerde yer verile
meyen şûbelerimize ilişkin bilgiler
aşağıdadır:
AĞRI ŞUBESİ
Toplantı günü: 30 Mayıs 1982

Yönetim Kurulu asıl üyeleri: A.
Şükrü Yapıcı (Başkan), Zülfikâr Kı
lıç (Yazman), Kadir Kılıç (Sayman),
Nebil Korkmaz, Ankoğlu.
Yönetim Kurulu yedek üyeleri:
Ünal Sarıoğlu, Ahmet Aktürk, Ö.
Faruk Bostancı.
Denetleme K. asıl üyeleri: Zal
Kara, Şevki Top, Kemal Aydın.

Denetleme K. yedek üyeleri: Ha
san Akçe, Necati Arık.
TKD Genel Kurulu temsilcile
ri: Zal _ Kara, Ömer Faruk Bostan
cı, Şevki Top.

ÇANAKKALE ŞUBESİ

Toplantı günü: 28 Temmuz 1982
Yönetim K. Asıl üyeleri: İzzet
Dilmaç (Başkan), Bülent Dizdaroğ-

lu (Yazman), İbrahim Engin (Say
man), özer öner, Erol Artun.
Yönetim K. yedek ' üyeleri: Os
man Çiçek, Yıldız Küçüköncü, İs
mail Yılmaz.
Denetleme K. Asıl üyeleri: Ni
hat Yavaş, Ertan Tetik, Mehmet
Çoban.

Denetleme K. yedek üyeleri: Nu
ray Kayhan, Sadık özden.
TKD SAĞLIK ÖYKÜSÜ
YARIŞMASINA KATKIDA
BULUNDU
Köy çocuklarının sağlık konu
suna ilgisini çekmek amacıyla «Te
mel Sağlık Hizmetleri Projesi» çer
çevesinde UNICEF, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ve Milli Eği
tim Bakanlığı'nın köy okullarının
öğrencileri arasında açmış olduğu
«Sağlık» konulu öykü yarışması so
nuçlandı ve ödül kazanan okullara
ve öğrencilere çeşitli kuruluşlardan
sağlanan ödüller, 8 Kasım 1982 gü
nü, Ankara Hıfzıssıhha Okulu’nda
düzenlenen bir törende verildi.
Bu yarışmaya, Türk Kütüpha
neciler Derneği Genel Merkezi de,
dokuz okul ansiklopedisi armağan
ederek katkıda bulundu. Ansiklope
diler, bir okulun 3, 4 ve , 5'nci sınıf
larından l’ncilik, 2’ncilik ve 3'ncülük . alanlara verildi. Söz konusu
ansiklopediler Ankara'daki Kurtu
luş Yaymevi’nden bağış olarak sağ
landı.

haneciler Derneği Genel Başkanlığı’nın yaptığı müracaatı sonuçlan
dırarak, Derneğin Komisyonun Ge
nel Kurul üyeliğine yeniden alın
ması hususunu Genel Kurulun ona
yına sunmayı, 6 Aralık 1982 tarihli
toplantısında, oybirliği ile kararlaş
tırıldı. Konu, Milli Komisyon Ge
nel Kurulunun Aralık ayı sonların
da yapacağı toplantıda kesin sonu
ca bağlanacak ve buna ilişkin res
mî işlemlerin tamamlanmasından
sonra TKD, daha sonraki Genel
Kurullarda yeniden temsil edilme
imkânını bulacak.
Milli Komisyon Yönetim Kurulu’nun bu karan ile, yeni Yönetme
liğinin getirdiği bir haksızlık gide
rilmiş olmaktadır.
BEYAZIT DEVLET
KÜTÜ^l^iö^I^S^İ’NİN YÜZÜNCÜ
YILI KUTLANDI

Yurdumuzda devletçe kurulan
ilk kütüphane olan Beyazıt Devlet
Kütüphanesi’nin yüzüncü yılı kut
landı.

UNESCO MÎLLÎ KOMİSYONU
GENEL KURUL ÜYELİĞİNE
TKD'NİN YENİDEN ALINMASINA
KARAR VERİLDİ

Daha önce Türk - Islâm gele
neği uyarınca kütüphaneler vakıf
yoluyla kurulmakta iken, kütüp
hane kurma işinin devletin görev
leri arasında bulunduğunun anla
şılması üzerine, 1882’de, bugünkü
Beyazıt Devlet Kütüphanesi «Kütübhâne-i Umumi-i Osmani» adıyla
kurulmuştu. Bu önemli yıldönümü
dolayısıyla, 24 Eylül 1982 Cuma gü
nü, Kütüphane’de bir tören yapıl
dı (Kütüphane’nin kuruluş yıldö
nümü 27 Eylül olmakla birlikte, o
gün bu yıl Kurban , Bayramı’na rast
ladığı için tören belirtilen güne
alınmıştı).

Unesco Türkiye Milli Komisyo
nu Yönetim Kurulu, Türk Kütüp

Törene saygı duruşu ile baş
landı; ardından da Danışma Mec
197

lisi Başkanı Sadi Irmak ve Başba
kan Bülent Ulusu olmak üzere, ba
kanlardan ve öteki kişilerden ge
len telgraflar okundu. Daha sonra
Kütüphanenin Müdürü Hasan Du
man, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin tarihçesini ve geçirdiği evreleri
konu alan bir konuşma yaptı. Tö
renin ikinci konuşmasını yapan Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Kütüpha
neler ve Yayımlar Genel Müdürü
Burhanettin Yılmaz, kitap ve kü
tüphanenin önemini belirtti. Bunu
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz da, ki
tap ve kütüphanelerin gençlerin
boş zamanlarını değerlendirmelerin
de iyi bir araç olacağına değinen
bir ■ konuşması ' izledi.
Bu konuşmalardan sonra, Be
yazıt Devlet Kütüphanesi’ne maddi
ve manevi katkıda bulunan Ahmet
Akat, Gıyasettin Akdeniz, Süleyman
Sudi Aydmıç, Cihad Baban, Âdil
Başkan, Ziyad Ebüzziya, Ahmet Celâloğlu, Reşat Nuri Rarağo, Feri
dun Demokan, Saffet Engin, Reşat
Erhan, Şefik , Ersan, İsmail Fenni
Ertuğrul, izzettin Esseman, Cevdet
Ertuğ, Refik Gökçeokan, Muzaffer
Gökman, Muzaffer Gözükızıl, Ke
mal Hadimli, Hasene İlgaz, Azra
inal, Şinasi Kavuncu, Sedat Kum
baracılar, Mersinli Cemal Paşa, Ha
lit Fahri Ozansoy, Hâdi öğet, Se
lim Refik Refioğlu, Necmeddin Sahir Sılan, Nedim Sinoplu, Halim
Sabit Şıbay, Attilâ Tanrıöver, Abdülbaıi Halil Hikmet Ülken, A. Sü
heyl Ünver ve Suat Hayri Ürgüplü
veya yakınlarına, Kültür ve Turizm
Bakanı Ilhan Evliyaoğlu tarafından
birer şilt ile birer teşekkür belgesi
verildi.
Bunun ardından da, tören do
layısıyla düzenlenen, Kütüphane'nin
gelişimini ortaya koyan resim ve
belgeler ile «Basında Beyazıt Dev
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let Kütüphanesi» yazılarından ve
Türkçe kütüphanecilik yayınların
dan oluşan sergi davetlilerce gezil
di.
Beyazıt Devlet Kütüphanesinin
100. yıldönümü dolayısıyla PTT de
özel bir pul çıkardı ve özel olarak
hazırlatılan ilk gün zarflarına 'ilk
gün damgası' uygulandı. 600.000
adet basılan pulun 250.000'i yurt dı
şı abonelere gönderildi. TRT tara
fından hazırlanan özel bir program
da, 27 Eylül gecesi yayımlandı.

I. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
TOPLANDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı ta
rafından düzenlenen I. Milli ' Kül
tür Şûrası 23 - 27 Ekim 1982 gün
lerinde Ankara’da, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi salonlarında toplan
dı.

23 Ekim 1982 Cumartesi günü
saat 10.00’da Devlet Başkanı Orge
neral Kenan Evren ile Kültür ve
Turizm Bakanı Ilhan Evliyaoğlu'nun konuşmaları ile , açılan Şûra
da, ilk bir buçuk gün, komisyon
çalışmalarına ayrıldı, sonraki üç
gün de komisyon raporlarının okunmasma ve üzerlerinde tartışıl
masına yer verildi.
Şûra üyelerini kültür konuları
ile ilgili resmi ve özel kuruluşlar
ile eğitim ve, öğretim kuramlarının
temsilcileri ve Bakanlığın doğru
dan davet ettiği kişiler oluşturuyor
du. Şûraya Genel Başkanımız Dr.
Necmeddin Sefercioğlu şahsen da
vet edildi. Genel Başkan Yardım
cımız Dr. Mustafa Akbulut ise Der
neğimiz temsilcisi ■ olarak katıldı.
Bakanlık kültür konularını ge
nelde ele alıp inceleyecek ve özel

kültür konularını irdeleyecek ko
misyonlar kurmuştu. Sayısı 15 olan
bu komisyonların - üyeleri, Şûraya
katılanların ilgi alanları veya kendi
istekleri dikkate alarak belirlenmiş
ti. Üyeler, «bildiri »ler sunacaklar,
bunların tartışılması ile ulaşılan so
nuçlarla komisyon raporları hazır
lanacaktı.

Komisyonlardan biri, «Kütüp
hane, Arşiv ve Dokümantasyon» ko
misyonu idi. 25 üyeli komisyonun
çokluğunu kütüphaneciler oluşturu
yordu. Bir buçuk gün süren ko
misyon çalışmalarına üyelerin hep
si katıldı ve büyük çokluğu «bildi
ri» sundu. Yapılan , tartışmalardan
sonra esasları belirlenen rapor, ko
misyon başkanlık divanınca yazılaştırıldı ve Şûra Genel Kurulunun
26 Ekim 1982 Sah günü yapılan sa
bah oturumunda okundu ve genel
bir tasviple karşılandı.
Üç gün süre ile komisyon ra
porlarının görüşüldüğü , Genel Ku
rulu, Kültür ve Turizm Bakanı biz
zat yönetti. Genellikle sakin bir at
mosfer içinde geçen Şûra çalışma
ları, 27 Ekim 1982 , Çarşamba akşa
mı saat 20.00 sıralarında, Bakanın
bir konuşması ile sona erdi.
KÜTÜPHANELER . KONUSU
DPT'DE ' ELE ALINDI

Beşinci Kalkınma Planı'nın ha
zırlıkları içinde bulunan - Devlet
Planlama Teşkilâtı, gerekli incele
meleri yaparak plana alınacak ko
nularda tavsiyelerde bulunmak üze
re özel ihtisas komisyonları kur
maktadır. - Bu komisyonlara, konu
ile ilgili kuruluşların temsilcileri ile ,
o konuda uzman kişilerden oluş
maktadır. DPT, Beşinci Beş Yıllık

Plan için «kültür politikası ve plan
laması sahalarında görüş ve tav
siyelerinden faydalanılmak , üzere»
kültürle ilgili kuruluşlar ile kültür
konularında uzmanlaşmış kişiler
den - oluşan bir «Milli Kültür özel
İhtisas - Komisyonu» kurdu. 9 Ha
ziran 1982'de ilk toplantısını yapan
bu komisyon kendisini «ana komis
yon» sayarak, 13 de alt komisyon
kurulmasını kararlaştırdı.
Bunlardan biri olan ve kütüp
haneler konusunu - da ele alacak olan
«Kültür Koruma ve Yayma Kurum
lan Özel İhtisas Alt Komisyonu»
Eylül ve Ekim ayları içinde - çeşitli
toplantılar yaparak kütüphaneler,
arşivler, eski eserler ve müzeler, va
kıflar, yayın kuruluşları konularını
irdeledi, bu kurumların mesele ve
ihtiyaçlarını belirledi ve raporlar
haline getirdi.
Bu alt komisyona Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürü Burhanettin Yılmaz başkanlık etti. Altkomisyonda görev alan TKD Genel Baş
kam Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun
teklifi üzerine, , Dr. Müjgân Cunbur
da, Milli Kütüphane’yi temsilen top
lantılara dâvet edildi ve katıldı. Dr.
Cunbur ayrıca - Milli Kültür Ana
İhtisas Komisyonu'nun da üyesi bu
lunuyor.

YENİ HALK KÜTÜPHANELERİ
AÇILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ba
ğışlanan binalarda - iki yeni kütüp
haneyi hizmete açdı, bir köy kona
ğında da - kütüphane kurdu.

> İstanbul - Yalova'da Safa
Tüzünataç tarafından bağış olarak
yaptırılan «Safah Yılmaz Tüzüna199

taç Halk Kütüphanesi» 11 Kasım
1982 günü İstanbul Valisi Nevzat
Ayaz tarafından törenle hizmete
konuldu. Kütüphane bahçesine yap
tırılan, kaidesinde «Türkiye Cumhu
riyetinin temeli kültürdür» yazılı
Atatürk Büstü de aynı törenle açıl
dı.

düzenlendi ve derece alan öğrenci
ler ödüllendirildi. Kütüphanelerde
ayrıca çocuklara eğitici filmler gös
terildi.

• Konya ilinin Ermenek ilçe
si merkezinde Nazım Karpuzcu ve
kardeşleri tarafından bağış olarak
yaptırılan «Mustafa ve Ayçe- Kar
puzcu Halk Kütüphanesi» 12 Kasım
1982 günü törenle hizmete açıldı.
Törende bulunan Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürü Burhanettin Yılmaz, bağışçı Nazım Karpuzcu'va bir plaket verdi.

1948 yılından beri Milli Kütüp
hane olarak kullanılan ve bu kü
tüphanenin yeni yapısına taşınma
sından sonra Ankara İl Halk Kütüphanesi'nin merkez binası haline
gelecek olan Namıkkemal Mahalle
sindeki Kütüphane yapısının, ev
velce «Süreli Yayınlar Bölümü ve
Cilt Atelyesi» olarak kullanılan eki,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ba
kanlık mensuplarının çocukları için
kreş haline - getiriliyor. Bu amaçla,
ek yapının üç katındaki sabit mo
bilyalar kırıldı ve hazırlanan proje
nin uygulanmasına geçildi.
Bu ek yapıda üç depo katı, bir
süreli yayınlar işlem bölümü ve cilt
atelyesi katı, bir süreli yayınlar o
kuma salonu katı ve bir sanat ga
lerisi katı bulunupordu. Katlar bir
birine «kitap asansörü» ile bağlı
idi. Depo katları dışında kalan kat
lar kreş yapılacak. Böylece depo
lar okuma salonu ile bağlantısız ka
lacak. Dergi ve gazetelerin ciltleri
hayli uzaktaki salonlara elde taşına
bilecek! Kreşi dolduran yüzlerce
çocuğun aynı bahçe içindeki halk
kütüphanesi salonunda kütüphane
den yararlanmayı imkânsız hâle ge
tireceği söyleniyor.

# Ankara'nın Beypazarı ilçe
sine bağlı Üreğil Köyü Konağında
bir kütüphane açıldı. 1500 kitap
sağlandı.
TÜYATOK ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu’nun 4. fasikülünün basımı ta
mamlandı; 5. ve 6. faşiküllerinin
basımına başlandı.
Safranbolu'daki yazmaların kataloglanması için gönderilen ekip 15
gün içinde 443 kitabı katalogladı.

1982 YILI ÇOCUK KİTAPLARI
HAFTASI ' KUTLANDI

Her yıl Kasım ayının ikinci Pa
zartesi günü başlayan «Dünya Ço
cuk Kitapları Haftası» bu yıl da,
8 - 14 Kasım 1982 günleri arasında,
çocuk kütüphaneleri ile halk kütüp
hanelerinin çocuk bölümleri'nde
kutlandı. Hafta dolayısıyla sergi
ler açıldı, çevre ilkokulları ile işbir
liği edilerek müzik, resim, şiir, mo
nolog ve kompozisyon yarışmaları
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MİLLÎ KÜTÜPHANE ESKİ
BİNASININ BİR BÖLÜMÜ
KREŞ YAPILIYOR

Yapılan bütün uyanlara rağ
men, ek yapının kreş haline getiril
mesi kütüphanecilik çevresinde bü
yük üzüntü yarattı. Kütüphaneciler,
zayıf da olsa, hâlâ bu yanlış karar
ve uygulamadan
vazgeçileceğini
umuyorlar.

