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Bu kıymetli mütehassısın 18 Mart 1952 tarihinde Ankara’ya gelip işe başla
masını müteakip Enstitü fikri bilfiil tahakkuk etmiş ve M. Raux’nun tavsiyelerine
uyularak bu serviste Millî Kütüphanenin bütün Bibliyografya kaynaklan toplan
mış ve lüzumlu diğer eserlerin de Unesco vasıtasiyle getirtilmesine teşebbüs edil
miştir. Millî Kütüphane İdaresi tarafından Bibliyografya Enstitüsü emrine per
sonel tefrik edilmiş ve lüzumlu bütün çalışma vasıtaları temin olunmuştur.
Ensti tünün

belli

başlı vazifeleri şunlardır:

1- Dünyanın tanınmış bütün bibliyografya eserlerinin ve kütüphane kataİoglariyle sair bu kabil yayınların Millî Kütüphanede mükemmel bir koleksiyonunu
vücuda getirmek ve İlmî araştırmalarda bulunanların neşriyata müteallik her
türlü müşkillerini halletmek, sorularını cevaplandırmak.

2- Türk kütüphanelerinde bulunan eserlerin bir Union kataloğunun hazır
lanması için gerekli işleri yapmak (bu işlerin ilk safhasında Türk kütüphanelerinde
mevcut yabancı dillerdeki eserlerin bir Union kataloğunun vücuda getirilmesine
çalışılacaktır),

3- Belli başlı Türk kütüphanelerinde mevcut ilmi kıymeti haiz yabancı dil
lerdeki dergilerin ve sair periyodiklerin bir listesini (Union katalogunu) hazırlamak
ve Türk kütüphanelerinin hangi yabancı periyodik eserleri muntazaman takibetmekte olduğunu gösterir bir listenin muayyen zaman fasılalariyle neşrini sağlamak.
4- Memleketimizde neşredilmekte olan ilim dergilerinde ve sair periyodik
eserlerde mevcut makalelerin bir bibliyografyasını hazırlamak ve “Türkiye Bib
liyografyası” na paralel olarak bu makaleler bibliyografyasının muayyen zaman
fasılalariyle neşrini temin etmek. Bu bibliyografya yabancı memleketler kütüp
hanelerinin ve bibliyografya servislerinin faydalanabilecekleri bir şekilde makale
başlıklarının Fransızca tercümelerini de ihtiva edecektir. (Türkiye Makaleler Bib
liyografyası adını taşıyacak olan bu eserin ilk fasikülü tamamlanmış ve matbaaya
verilmiştir).
5- Türkiye Bibliyografyası’nın İlmî esaslara daha uygun bir şekilde ve kısa
fasılalarla neşrini sağlamak. Bu eserde de kitap ve sair matbualar başlıklarının
Fransızca tercümeleri yer alacak ve yabancı dillerden Türkçeye yapılan tercüme
lerin orijinal adlarının da tesbiti sağlanacaktır.
Memleketimizin ilim hayatında üzerine mühim vazifeler almış bulunan “Bib
liyografya Enstitüsü ve Bibliyografik İstihbarat Servisi” için İlmî kifayeti haiz per
sonel yetiştirilmek üzere Millî Kütüphane Kütüphanecilerinden üçü Bibliyografya
Enstitüsü emrine verilmiştir. Ayrıca bir meslekdaşımız da Unesco hesabına Bib
liyografya tahsili yapmak üzere 1952 sonbaharında Fransa’ya gönderilecektir.
Mütehassıs M. Raux, Unesco tarafından memleketimize bir yıl müddetle
gönderilmiştir. Kendisinin vazifesi sona erdikten sonra Enstitünün faaliyetine devam
edebilmesi için müesseseye ait bir teşkilât kanunu şimdiden hazırlanmaktadır.
M. Raux, Bibliyografya Enstitüsündeki bu çalışmaları dışında biri Ankara’
daki kütüphanecileri için, diğeri de Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki
Kütüphanecilik dersi talebeleri için iki ayrı bibliyografya kursu tertibetmiştir.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANECİLİK ÖĞRETİMİ
4 T yılından beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde
Adnan ötüken tarafından yapılmakta olan Kütüphanecilik öğretimi,
Fakülte Profesörler Kurulu’nun kararı ve Senato’nun tasdikiyle bir kurs olmaktan çı
karılarak Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsüne bağlı bir ders haline getirilmiş ve Adnan
Ötüken “Öğretim görevlisi” ünvaniyle bu tedrisatı yapmaya memur edilmiştir.
Fakülte Genel Kurulunun 16 Mayıs 1952 tarihinde yaptığı toplantıda kat’î şeklini
alan Kütüphanecilik dersi yönetmeliğini aynen neşrediyoruz :
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik
Dersi İç Yönetmeliği

Kuruluş :
1- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı
Kürsüsüne bağlı olarak ihtiyarî mahiyette Kütüphanecilik dersi ihdas edilmiştir.

2- Bu dersin gayesi, Öğrencileri, kütüphanelerimizin İlmî şekilde ve modern usullerle
tasnifini ve idaresini sağlıyacak yolda bilgi sahibi kılmaktır.

Süre :
y- Kütüphaneciilk dersi dört sömestr devam eder.
Kabul şartlan :
4- Kütüphanecilik dersine Üniversite öğrencileri ile mezunlan aslî talebe olarak kabul

edilirler. Bu şartı haiz olmıyanlar umumî hükümler gereğince ve dersi okutan öğretim
üyesi ve kürsü profesörünün tensibiyle dinleyici talebe olarak kaydedilirler.
Devam mecburiyeti ;

5- Kütüphaneciilk dersi öğrencileri devre sonunda gerekli belgeyi alabilmek için umumî
öğretim yönetmeliği hükümleri gereğince derslere devam ederler,
İmtihan :

6- İmtihan öğretim, müfredatından, nazarî ve amelî bilgilerden yapılır. İmtihanda ba
şarı gösterenlere eski harfli metinleri de okuyabildiklerini ispat şartiyle Fakültece Kü
tüphanecilik ehliyet belgesi verilir. Dinleyici öğrencilere dersleri takİbettiklerini gös
terir bir devam belgesi verilir.
Kütüphanecilik kursuna devam edenlerin hakları :
kursunun yönetmeliği hükümden kaldırılmıştır. Bu talimatnameye uygun şekilde Fa
külte Kütüphanecilik Kursuna devam etmiş olanların devam, imtihana girme ve belge
alma hakları mahfuzdur.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ;

y- Bu İç yönetmelik 16 Mayıs 1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ KÜTÜPHANEYE BAĞLANDI
D asma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun tatbikatı ve Türkiye Bibliyografyası’nm neşri vazifeleriyle görevli bulunan İstanbul’daki Basma Yazı ve Re
simleri Derleme Müdürlüğü, işin mahiyeti ve zarureti dolayısiyle Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından Millî Kütüphane Müdürlüğüne bağlanmıştır.
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Mr. E. J. CARTER’İN TÜRK KÜTÜPHANELERİNİ ZİYARETİ
nesco’nun Kütüphaneler Bölümü Şefi Mr. E. J. Carter Türk kütüphanele'r'rinde incelemeler yapmak ve bilhassa Türkiye’de kurulacak Bibliyografya
Enstitüsü mevzuunda ilgililerle temaslarda bulunmak üzere Nisan 1951 ayında mem
leketimize gelmiş, İstanbul ve Ankara kütüphanelerini ziyaret etmiştir. Burada
bir hafta kalan Mr. Carter’in Türk kütüphaneleri hakkındaki görüşleri Bülteni
mizin bu nüshasmda neşredilmiştir (sahife 36).
Unesco Kütüphaneler Bölümü Şefinin bu ziyareti Millî Kütüphanede Unesco’nun yardımiyle bir Bibliyografya Enstitüsü kurulması imkânını sağlamıştır. Buna
ait tafsilâtı aşağıda ayrı bir başlık altında veriyoruz.
Mr. J. Carter Türk kütüphaneciler muhitinde büyük sevgi ve sempati uyan
dırmıştır.

AMERİKALI DOSTUMUZ Mr. LAWRENCE S. THOMPSON

merika’da Kentucky Üniversite Kütüphanesi Müdürü Mr. Lawrence S.
Thompson Türk kütüphanelerinde tetkikler yapmak, bu tetkiklerinin neticelerini
bir raporla Millî Eğitim Bakanlığına sunmak ve burada kütüphaneciler için semi
nerler tertibetmek üzere Amerika hükümeti tarafından dört ay müddetle mem
leketimize gönderilmiştir. Aralık 1951 ayında Ankara’ya gelen Mr. Thompson
muhtelif fasılalarla. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa ve Adana’daki kütüp
hanelerimizi ziyaret etmiş, meslekdaşlarımızla tanışmıştır. Bu ziyaretler neticesinde
hazırladığı ve Millî Eğitim Bakanlığına sunduğu Türk Kütüphanelerinin hali
hazır durumuna ve gelişme imkânlarına ait raporda Mr, Thompson, pek kıymetli
mütalâalar ileri sürmektedir. Bu mühim raporu Bültenimizin gelecek sayısında
aynen neşredeceğiz.
Amerikalı dostumuz Türkiye’deki dört aylık ikameti sırasında Ankara’daki
kütüphaneciler için bir seminer tertibetmiştir. Bu seminer son derece faydalı ol
muştur. Mr. Thompson bu semineri teksif edilmiş bir programla İstanbul’daki
meslekdaşlarımıza da tekrar etmiştir.
Zekâsı, geniş bilgisi ve olgun şahsiyetiyle Türk kütüphanecilerine kendisini
çok sevdiren, üzerimizde pek iyi intibalar bırakan Mr. Thompson, memleketimiz
den 6 Mart 1952 tarihinde ayrılmıştır.
Değerli dostumuzun teşebbüs ve himmetleriyle Türk ve Amerikan kütüphane
leri arasında geniş bir işbirliği pek yakında bir hakikat haline gelecektir.

millî kütüphanede kurulan bibliyografya enstitüsü
VE MÜTEHASSIS M. RAUX’NUN ÇALIŞMALARI
İllî Eğitim Bakanlığı ile Unesco Merkezi arasında yapılan bir anlaşma gereğince
* Millî Kütüphanede kurulacak “Bibliyografya Enstitüsü ve Bibliyografik
İstihbarat Servisi” için Unesco tarafından memleketimize Paris Millî Kütüphane
si Şeflerinden M. Henri Frederic Raux bir yıl müddetle gönderilmiş bulunmaktadır.
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Yabancı memleketlerde umumiyetle millî kütüphanelerin faaliyet çerçeve
sine dahil bulunan derleme işleirinin bizde de Millî Kütüphane idaresine tevdii
ile bu işlerin daha İlmî ve rasyonel bir tarzda yürütülmesi ve murakabesi mümkün
olabilecektir.
Yeni bir hüviyet alan Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün Mü
dürlük vazifesine Millî Kütüphane Uzmanlarından Leman Şenalp tâyin edilmiş
tir. Leman Şenalp, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih
Şubesinden mezundur. Fakülte’nin Kütüphanecilik Kursunu da ikmal etmiş ve
Millî Kütüphane’nin kuruluş devresinde üç yıl müddetle Kütüphaneci olarak çalış
tıktan sonra meslekî tahsil ve staj yapmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
iki yıl müddetle İsviçre’ye gönderilmişti. Arkadaşımıza bu yeni vazifesinde başarı
lar dileriz.

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDEKİ YAZMA ESERLER
MİKROFİLME ALINIYOR
J stanbul Kütüphanelerinde bulunan bütün yazma eserlerin Millî Kütüphane he
sabına mikrofilmleri alınmaktadır. Bu iş İstanbul’da Süleymaniye Kütüphane
sinin ve Ankara’da Millî Kütüphanenin pek mükemmel bir hale gelmiş olan atelyelerinde müştereken yapılmaktadır. Pek kısa bir zamanda Türk tarihine ait 400
den fazla eserin filmi çekilmiş ve bu filmler Millî Kütüphane arşivinde yer almış
tır. Bu mühim teşebbüse ait, Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Dr. Mustafa Köymen tarafından hazırlanan bir yazı Bültenimizin gelecek sayısında neşrolunacaktır.
MİLLÎ KÜTÜPHANENİN EK BİNASI
JJilIî Kütüphanenin Ankara’da Namık Kemal Mahallesindeki binası şimdiden
ihtiyaca gayri kâfi bir hale gelmiş ve sür’atle gelişen müessesenin çalışma
yerleri ve depo ihtiyacını karşılamak üzere binanın bahçe kısmında dört katlı ek
bir binanın inşası kararlaştırılmıştır. 400.000 liraya malolacak bu yeni kısmın pro
jeleri tamamlanmıştır. İnşaata Temmuz 1952 ayında başlanacaktır.

MEMLEKETİMİZDE İLK ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ VE İLK
İARE KÜTÜPHANESİ
rpürkiye’de ilk çocuk kütüphanesi (ki aynı zamanda bir okul kütüphanesi vazife± sini de görmektedir) Ankara’da Namık Kemal Okulu binasında Millî Kü
tüphane İdaresi tarafından kurulmuştur. Son aylarda bunu İstanbul’da Beyazıt
Umumî kütüphanesinin ayrı bir bölümünde kurulan yeni Çocuk Kütüphanesi
takİbetmiştir. Yeni nesillere kitap ve okuma zevki aşılıyacak olan bu müesseselerin
bir an evvel her tarafta çoğalmasını candan temenni ediyoruz.
Memleketimizde evlere ödünç kitap verecek modern anlamda ilk İare Kü
tüphanesini kurmak ve işletmek şerefi de Millî Kütüphane İdaresine nasib olmuş
tur. Ankara’da Namık Kemal mahallesinde 19 Mayıs 1952 tarihinde halkın istifa
desine açılan bu yeni tip kütüphane hakkında Ulus gazetesinde çıkan bir röpor
taj yazısını Bültenimizde iktibas suretiyle neşrediyoruz (sahife 74).

do
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YABANCI MEMLEKETLERDE KÜTÜPHANECİLİK TAHSİLİ
VEYA STAJI YAPAN MESLEKDAŞLARIMIZ

JUJuhtelif yabancı memleketlerde bugüne kadar kütüphanecilik tahsili veya stajı
yapmış olanlarla halen bu maksatla yabancı memleketlerde bulunan meslekdaşlarımızm bir listesini veriyoruz:
B. Fehmi Edhem Karatay (İstanbul Üniversite Kütüphanesi Müdürü.
Kütüphanecilik tahsilini Fransa’da yapmıştır); B. Ahmet Rufai Aktan (Almanya’
da kütüphanecilik tahsili yapmış olmakla beraber memlekete dönüşünden kısa
bir müddet sonra meslekten ayrılmıştır. Halen Haydarpaşa Lisesi Almanca öğret
menidir) ; B. Adnan Ötüken (Millî Kütüphane Müdürü. Kütüphanecilik tahsilini
Almanya’da yapmıştır); Bn. İkbal Argon (Millî Kütüphane Aksesyon Servisi Şefi.
Amerika’da bir yıl müddetle muhtelif kütüphanelerde staj yapmıştu}; Bn. Leman
Şenalp (Millî Kütüphane Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü. Kütüphane
cilik tahsil ve stajım İsviçre’de yapmıştır); B. Abdülkadir Salgır (Millî Kütüphane
Uzmanlarından. İki ayrı yılda İngiliz kütüphanelerinde staj* yapmış ve kısa süreli
bir kursa iştirak etmişttr); B. Dr Mustafa Köymen (Süleymaniye Kütüphanesi
Müdürü. İngiltere’de kısa süreli bir kursa iştirak etmiştir).
Halen Kütüphanecilik tahsil ve stajı için yabancı memleketlerde bulunan ve
hepsi de Millî Kütüphane mensuplarından olan mesiekdaşlarımız şunlardır:
B. Türker Acaroğlu (Fransa’da Bibliyografya ve Dokümantasyon tahsili yap
maktadır); B. Muharrem Mercanlıgil(Fransa’da); Bn.Fahire öztekin (Almanya’da);
Bn. Perran Eralp (İngiltere’de); Bn. Muhteşem Alevcan (İngiltere’de); Bn. Mu
nise Aren (İsviçre’de). Bu altı meslekdaşımız 1952 sonbaharında Millî Kütüphane
deki vazifelerine döneceklerdir. Ayrıca İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi
Mikrofilm Atelyesi Şefi, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunlarından Vehbi Yazgan,
mikrofilm ve fotokopi tekniği üzerinde ihtisas yapmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından bir yıl müddetle Almanya’ya gönderilmiştir. Hepsine muvaffakiyetler
dileriz.
DERNEĞİMİZİN FAALİYETİ
rpürk Kütüphaneciler Derneği 19 Kasım 1^.49’da kurulmuştur. Bugün 123 üyesi
mevcut bulunan Derneğimizin yalnız Ankara’da değil, İstanbul’da ve diğer
büyük şehirlerimizde şubeler açarak geniş ölçüde faaliyet göstermesi lüzumuna
inanıyoruz. Yakında İstanbul’da bir kolun teessüsü, —zannediyoruz kİ— mümkün
olabilecektir.
Bir meslek derneğinin yaşaması ve faaliyet gösterebilmesi için herşeyden önce
malî imkânlara sahip olması gerekir. Bu bakımdan kuruluş yıllarımızda mesaimizi
hemen hemen gelir elde etmeğe hasrettik. Millî Kütüphane salonunda Derne
ğimiz yararına Devlet Operası artistleri tarafından verilen bir konser ve daha yakın
zamanlarda Devlet Konservatuvarı salonunda yine Derneğimiz yararına tertibedilen bir bale müsameresi ve üyelerimizden toplanan aidat nihayet faaliyete geç
memizi mümkün kılacak ölçüde gelir sağladı. Şimdi elinizde bulunan Bültenimi
zin ilk sayısı, ancak bu malî imkânların elde edilmesiyle bugün bir hakikat olabil
miştir. Bültenin satışiyle müteakip sayılan —şimdilik yılda dört nüsha olmak üzere—
yayınlıyabileceğimizi umuyoruz. Bültenimizi ilerde belki de aylık olarak neşre
debileceğiz.
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Derneğimiz üçüncü faaliyet yılında meslekdaşlarımızı bîr araya toplamak,
meslekî mahiyette münakaşalı konferanslar tertibetmek üzere de çalışmıştır. Bu
faaliyet çerçevesi içerisinde olmak üzere birincisi Ankara Amerikan Kütüphane
sinde Sami Özerdim tarafından “Millî Kütüphanede periyodik eserlerin tasnifi”
konusunda, İkincisi Millî Kütüphane salonunda Ruşen Alayhoğlu tarafından
“Okul kütüphanelerinin eğitimdeki yeri” konusunda ve üçüncüsü Ankara Hukuk
Fakültesi Kütüphanesinde Dr. Yaşar Karayalçın ve Adnan ötüken tarafından
“Dr. Thompson’un Türk kütüphaneleri hakkındaki raporu” mevzuunda olmak
üzere üç münakaşalı konferans verilmiştir.
Yakında meslekdaşlarımızla tanışmak ve İstanbul Kütüphanelerini ziyaret
etmek üzere İstanbul’a toplu bir gezi tertibetmeği düşünüyoruz. Bunu, şüphesiz
ki bu mahiyette diğer tetkik seyahatleri ve küçük geziler takibedecektir.
Derneğimiz Milletlerarası Kütüphaneciler Dernekleri Federasyonuna “IFLA—
International Federation of the Library Assoscîations” 18 ocak 1951 tarihinde üye
kabul edilmiştir.
İlk teşekkül yılımızda Derneğimizin Yönetim Kurulu şu şekilde bir işbölümü
yapmıştı: Başkan: Şahap Nazmi Coşkunlar (Hasan Taner), Asbaşkan: Hasan Ta
ner, Genel Kâtip: Neriman Genç, Sayman: Ruşen Alayhoğlu, Üyeler: Adnan
Ötüken, Ümit Coşkunlar, Beria Akbal, Zekeriya Erdal.
İkinci faaliyet yılımızda Yönetim Kurulu şu şekilde kurulmuştu: Başkan:
Adnan ötüken, Asbaşkan: İkbal Argon, Genel Kâtip: Abdülkadir Salgır, Sayman:
Ruhan Türkmen, Üyeler: Beria Akbal, Behram Kür, Dr. Yaşar Karayalçın, Ruşen
Alayhoğlu.
Üçüncü faaliyet yılımızda (halen) Yönetim Kurulumuz şu şekilde bir işbö
lümü yapmıştır: Başkan: Dr. Salâhattin Çetintürk, Asbaşkan: Dr, Yaşar Karayalçm, Genel Kâtip: Abdülkadir Salgır, Sayman: Ruhan Türkmen, Üyeler: Ad
nan ötüken, Mrs. Dean, İkbal Argon, Ruşen Alayhoğlu, Beria Akbal, Leman
Şenalp.
Memleketteki bütün meslekdaşlarımızın yakın alâka ve yardımlariyle Türk
Kütüphaneciler Derneği, ana tüzükte tespit edilmiş olan hizmetlerim geniş ölçüde
yerine getirebileceğini ümit etmektedir.

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
Madde i — Turk Kütüphaneciler Derneğı’nin merkezi Ankara’dır. Derneğin
yeri şimdilik Ankara’da Denizciler Caddesi No: 53 ’te özel bölümdür.
Madde 2 — Dernek, Turk kütüphanecileri arasında meslekî temas ve çalış
maları teşvik etmek, kütüphaneciliğin memlekette bir meslek olarak tanınması
ve gelişmesi için çalışmak ve meslekdaşlar arasında yardımlaşma imkânlarını sağ
lamak amacını güder.
Madde 3 — Derneğin siyasetle hiç bir alâkası yoktur.
Madde 4 — Dernek, amacını gerçekleştirmek için meslekî yayımlar yapar;
konferanslar, sergiler, musamereler tertibeder ve modern kütüphanecilik zihniyeti
nin memlekette uyanması için çalışır. Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir:
Acaroğlu, Turker: Millî Kütüphane memurlarından, Gazı Mustafa Kemal
Bulvarı, Uçak sokak, Barkın Apt. No: 9. (T. C.)
Akbal, Beria: Ankara Tıp Fakültesi Kütüphane Muduru (T. C.)
Akdik, Hatice: Millî Kütüphane memurlarından. Saraçoğlu mahallesi 2.
Sokak 24-6 (T. C.)
Aktutay, Hamdı: Ankara Genel Kitaplık Muduru (T. C.)
Alayhoğlu, Ruşen : Gazi Terbiye Fnstİtusıi Kütüphane Memuru (T. C,)
Alevcan, Muhteşem: Basın, Yayın ve Turizm Genel Muduruluğu Kütüphane
Memuru (T. C.)
Aren. Munise: Millî Kütüphane memurlarından. Maltepe Sabah sokak No:
7- (T. C.),
,
Babuı, Selma: Polis Enstitüsü Kütüphane Memuru (T. C.)
Berk, ikbal: Millî Kütüphane memurlarından (T. C.)
Berker, Aziz: Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Muduru. (T. C.)
Bindal, Melâhat: Millî Kütüphane Memurlarından (T. C.)
Çetinturk, Dr. Salâhattin: Ankara Genel Kitaplığı memurlarından. (T. C.)
Coşkunlar, Şahap Nazmi: Türkiye B. M. M. Kütüphane Muduru (T. C.)
Coşkunlar, Ümit: Turk Tarih Kurumu Kütüphane Memuru. (T. C.)
Eralp, Perran: Millî Kütüphane Memurlarından (T. C.)
Erdal, Zekeriya: Ankara Ziraat Fakültesi Kütüphane Muduru. (T. C.)
Ertaş, Ahmet: Millî Kütüphane Memurlarından (T, C.)
Erzi, Adnan: Turk Tarih Kurumu Uzmanı. (T. C.)
Genç, Neriman: Ankara Halkevi Kütüphane Muduru. (T. C.)
Gurerk, Nuzhet: Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Uzmanı. (T.C.)
Erten, Kemal: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Kütüphane
Muduru. (T. C.)
Koray, Enver: Millî Kütüphane Memurlarından (T. C.)
Koray, Semra: Yenişehir Ataç sokak No: 26 - 1 (T. C.)
Levendoğlu, Mediha: Millî Kütüphane Memurlarından. Saraçoğlu mahal
lesi 2. Sokak No: 24 - 6. (T. C.)
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Mercanhgil, Muharrem Doğdu: Millî Kütüphane Memurlarından. Dilektepe
mahallesi Dilektepe sokak No: 17 (T. C.)
önder, İsa: Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdür Muavini (T. C.)
ötüken, Adnan: Millî Kütüphane Müdürü. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,
Demirtepe No: 23. (T. C.)
Özerdim, SamiNabi: Millî Kütüphane memurlarından. Işıklar Caddesi Ni
lüfer sokak 8 - A. (T. C.)
öztekin, Fahire: Millî Kütüphane Memurlarından. Cebeci Sakarya mahal
lesi, İşbaşı sokak No: 8 (T. C.)
Ragıbe, Tantekin: Ankara Halkevi Kütüphane Memuru. (T. C.)
Salgır, Abdülkadir: Millî Kütüphane memurlarından. (T. C.)
Taner, Hasan: C. H. P. Halkevleri Bürosu Memuru. (T. C.)
Turan, Şeref: Etnografya Müzesi Kütüphane Memuru: (T. C.)
Türkmen, Ruhan: Millî Kütüphane memurlarından, Maltepe Sabah sokak
No: A 7. (T. C.)
Yücel, Meliha: Millî Kütüphane Memurlarından. Necatibey Caddesi Yeşilırmak sokak İlsev Apt No: 3 (T. C.)
Madde 5—-18 yaşını bitirmiş, medenî haklara sahip ve bilfiil kütüphane hiz
metlerinde bulunmuş veya bulunmakta olan her Türk vatandaşı ve Türk kütüpha
neciliği ile ilgilenen yabancı kütüphaneciler kendi yazılı istekleriyle ve Yönetim
Kurulunun karariyle Derneğin asil üyesi olabilirler.
Madde 6 — Derneğin üyeliğinden çıkma veya ^karılma şartları ve sebep
leri aşağıda gösterilmiştir:
a) Her üye çıkma isteğini yazı ile bildirmek suretiyle Dernekten ayrılabilir.
b) Derneğin bünyesini baltalayıcı hareketlerde bulunan veya maksatlarını
kötüye kullanan üyeler Yönetim Kurulu karariyle üyelikten çıkarılırlar.
c) Yıllık aidatını iki yıl üst üste ödememiş üyeler Yönetim Kurulunun kara
riyle üyelikten çıkarılırlar.
ç) b ve c fıkralarında durumları belirtilen üyeler ilk toplanacak Genel Kurulda
haklarında verilen karara itiraz edebilirler. Genel Kurulun bu hususta vereceği
karar kesindir.
Madde 7 — Derneğin memleket içinde şubelerinin açılması Genel Kurul ka
rariyle olur. Şube açılması ana tüzüğe gerekli maddelerin ilâvesi suretiyle müm
kündür.
Madde 8 — Genel Kurul, konutları Ankara’da bulunan üyelerden teşekkül
eder. Ankara dışında oturan üyelerin Genel Kurula katılmaları ve oylarını kullan
ma hakları saklıdır.
Madde 9 — Genel Kurul her yıl Kasım ayı içinde Ankara’da toplanır. Top
lantı günü, saati ve yeri Ankara’da çıkan iki gazete ile toplantıdan en az bir hafta
önce gündemle birlikte ilân edilir ve valiliğe bildirilir. Genel Kurulda alınan karar
lar gündelik gazetelerle üyelere ve başkalarına bildirilir.
Madde 10 — Genel Kurul, üyelerden beşte birinin isteği veya denetçilerin
talebi üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü
toplantılar için 19 uncu maddenin hükümleri uygulanır.

' Madde u, '—- Genel Kurulun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim (Kurulu ve denetçilerin raporlarına göre Derneğin yıllık çalışmalarrıy.’ ve hesaplarını incelemek, onamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek,
b) Derneğin çalışma programının ana hatlarını saptamak ve yeni yılın büt
çesini ‘ onamak,
o) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifler üzerinde karar vermek,
ç) Derneğin her türlü işlerini düzenlemek.
Madde 12 ■—■ Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından bir yıl müddetle seçi
lir ve on kişiden kurulur. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim Ku
rulunun bir başkanı, bir asbaşkanı, bir genel kâtibi ve bir de saymanı vardır. Yö
netim Kurulunun sekiz üyesi yukarıda yazılı işbölümünü kendi aralarında yaparlar.

Madde 13 — Yönetim Kurulu en az altı üye ile toplanıp mevcudun çokluğu
ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın veya vekilinin bulunduğu taraf
tercih olunur.
Madde 14 — Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneği yönetmek,
b) Genel Kurul tarafından tesbit edilen çalışma programını gerçekleştirmek.
Madde 15 —■ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Derneğin gider
leri için başkan veya asbaşkanla genel kâtibin müşterek İmzaları kâfidir.
Madde 16 — Üyeler yılda iki lira aidat ve bir defaya mahsus olmak üzere
1 lira giriş parası verirler. Aidat miktarı yılda 120 lirayı geçmez.

Madde 17 —■ Derneğin bütün hesapları ve İşlemleri Genel Kurul tarafından
seçilen üç denetçi marifetiyle denetlenir. Yönetim Kurulu görevlerini yerine getir
meleri hususunda denetçilere her türlü kolaylığı göstermek, kayıtları, makbuzları,
defterleri ve diğer evrakı ibraz etmekle ödevlidir.

Madde 18 — Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi için yapılacak toplantıda
Genel Kurulun Ankara’da bulunan üyelerinin en az üçte ikisinin bulunması şart
tır. Ancak birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra ilân edilerek
yapılacak ikinci Genel Kurul toplantısında mevcut üye adediyle iktifa olunur
ve gerekirse değiştirme yapılır.
Madde 19 — Dernek ancak Genel Kurul tarafından ve Ankara’daki üyeler
den üçte ikisinin kararı üzerine fesholunabilir. Bu takdirde derneğin her türlü mal
lan ve alacakları Millî Kütüphaneye devrolunur.

Geçici Madde — Derneğin ilk Genel Kurulu toplanıncaya kadar kurucu üye
ler kendi aralarından sekiz kişiyi Yönetim Kurulu olarak görevlendirirler. Bu kim
seler Yönetim Kurulunun bütün yetkilerini kullanırlar.

