TBMM'de kütüphane
hizmetleri...
!_j Parlamento ile yaşıt olan Meclis Kütüphanesi Milletve
killerinin ve araştırmacıların her türlü bilgi ve belge ge
reksinimini karşılayacak düzeyde bulunuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ül
kemizde en gelişmiş biçimiyle hizmet
veren ve geniş bir koleksiyonu bu
lunan büyük bir kütüphaneye sahip.
Bu sayımızda TBMM kütüphanesini
tanıtmak, bu birimden nasıl ve kim
lerin yararlanabileceğini anlatmak is
tiyoruz.
Üyelerin bilgi ve belge gereksi
nimlerini karşılamak amacıyla kuru
lan Meclis Kütüphanesi parlamento
ile yaşıttır. 23 Nisan 1920'de kuru
lan ilk Meclis'in açılışını izleyen ay
larda pek çok önemli konu arasında
TBMM'de bir kütüphane kurulması
ve bu iş için ödenek ayrılması öne
risi 28 Eylül 1920'de 74. Birleşimde
kabul edilerek, bilgi ve belgeye du
yulan gereksinim en açık şekilde
vurgulandı. Bundan önceki iki Mec
lis binasında çeşitli mekanlarda hiz
metini sürdüren TBMM Kütüphane
si bugünkü yerine 21 Aralık 1960 ta
rihinde taşındı ve o günden beri hiz
metini kesintisiz sürdürüyor.
TBMM üyelerinin her türlü bilgi
ve belge gereksinimlerini karşılayan,
yerli ve yabancı yayınları en geniş bi
çimde izleme olanağı veren TBMM
Kütüphanesi bu hizmetleri verirken
çağdaş teknoloji ve yöntemleri de et
kin bir şekilde kullanma çabası için
de bulunmaktadır. Mekan olarak
TBMM ana binasının doğusunda ze
min katta yer alan kütüphanede çe
şitli amaçlar için düzenlenmiş birkaç
salon yer almaktadır. Hemen girişte
sağda yer alan Türkçe gazete salo
nunda hem günlük gazeteler okunabilmekte hem de yayın saatleri için
de televizyon programları izlenebil
mektedir. Bunun hemen karşısında
ki salonda ise ülkemizin en zengin
günlük yabancı gazete koleksiyonu
ile yerli ve yabancı dergiler bulun
maktadır. Her iki salondaki yayınlar
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buralarda incelenebileceği gibi ge
rekli olduğu hallerde yayınlardan fo
tokopi alma olanağı da vardır.
Meclis Kütüphanesi'nde en ge
niş alanı genel okuma salonu kapla
maktadır. Bu salonda hizmet veren
kütüphane görevlileri, okuyucuların
istedikleri dokümanları fiş, katalog
ve bilgisayar yardımıyla kısa sürede
sağlamaktadırlar. Okuma salonunun
altında 4 kat olarak yapılmış bulunan
depolardaki belge ve yayınlara bir
kaç dakika içinde ulaşmak mümkün
olmaktadır.
Meclis Kütüphanesi hafta için
de
9.00-18.00,
hafta
sonu
10.00-16.00 saatleri arasında, ayrı
ca Genel Kurul'un bu saatler dışın
da çalıştığı süreler boyunca açık bu
lunmaktadır. Kütüphaneden milletve
killerinin yanı sıra aradığı kaynakla
rı başka kurumlarda bulamayan yerli
ve yabancı dış kullanıcılar da yöne
timden izin alarak yararlanabilirler.
Az bulunan yapıtlar, referans kitap
ları ile gazete ve dergi koleksiyonu
dışındaki yayınları üyeler 15 gün sü
reyle ödünç alabilirler. Kütüphane
den dışarı çıkarılması mümkün olma
yan yayınlardan ise yine Kütüphane
içinde bulunan ilgili bölümde fotoko
pi alma olanağı vardır.
Bu arada her ay milletvekilleri
ne "Seçmeli bilgi yayını" çerçeve
sinde "Yeni Gelen Yayınlar Listesi"
gönderilmektedir. Böylece yeni çı
kan yayınların da üyelere duyurulma
sı mümkün olmaktadır.
TBMM Kütüphanesinde klasik
kütüphanecilik hizmeti dışında araş
tırma, tercüme, dokümantasyon, bil
gi işlem, mikrofilm ve mikrofiş hiz
metleri de sunulmaktadır. Bu hizmet
ler konusunda da gelecek sayımız
da detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

PERSONEL HABERLERİ

Aytül Sanalp 7.11.1990'da
Genel Sekreterlik idari Şube
Müdürlüğü'ne Sekreter-Daktilo,
Arzu Gönültaş 19.11.1990'da Sivil Savunma Uzmanlığı'na
Daktilo,
Fatma Günday 20.11.1990'da Kütüphane Dokümantasyon
ve Tercüme Müdürlüğü'ne
Sekreter-Daktilo,
Şerife Öztürk 21.11.1990'da Genel Sekreterlik İdari Şu
be Müdürlüğü'ne Daktilo,
Işıl Turan 23.11.1990'da
Personel Eğitim ve Yönetim Mü
dürlüğü'ne Sekreter-Daktilo,
Hüseyin Yelen 21.11.1990'da Sekreter-Daktilo olarak
atandılar.

İÇTÜZÜK
(Baştarafı 4. Sayfada)

Kültür, Aile, Gençlik ve Spor
Komisyonu" olarak değiştiriliyor.
Değişiklik önergeleriyle ilgili dü
zenleme yapan bir madde ile öner
ge üzerinde komisyondan ve hükü
metten görüş sorulmadan önce
önerge sahibine önergesini açıkla
yabilme olanağı getirilirken, engel
leme amacıyla bir madde üzerinde
birden çok verilmiş bulunan önerge
lerin işleme konulmayacağı hükme
bağlanıyor.
Teklifin Meclis İçtüzüğü'ne ek
lenmesini öngördüğü bir yeni mad
de ile "Genel Kurul'da yeniden
görüşme" kurumu ihdas edilirken,
eklenen bir başka madde ile de, te
mel kanunları bütünüyle değiştiren
kanun tasarıları için özel bir görüş
me yöntemi belirlenebilmesi olana
ğı sağlanıyor.
İçtüzük teklifinin getirdiği önemli
değişikliklerden biri de " s o r u " mü
essesesi ile ilgili bulunuyor. Bu ko
nuda önerilen değişiklik, soru'nun
50 kelimeyi geçemeyeceğini, kişilik
ve özel hayata ait soru sorulamaya
cağını, sorular için haftanın iki gü
nünde ve oturumun başında, birer
saatten az olmayacak şekilde Danış
ma Kurulu'nun önerisi ve Genel Ku
rul'un onayı ile belli bir süre ayrıla
cağını hükme bağlıyor.
-

