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ŞEHİR VE İNKILAP VESİKALARI MÜZE VE KÜTÜPHANESİLE 

ATATÜRK İNKILÂBI VE TEVFIK FİKRET = EDEBİYATI CEDİDE 
MÜZELERİ TALİMATNAMESİ

Madde 1 — Şehir ve İnkılâp vesikaları Müze ve Kütüphanesi 
” Istanbulun tarihini,, Türklüğünü canlandıran, İlme, San’ata, Medeniyete, 
İnkilâba aid eserleri, vesikaları, yadigârları toplamak ve istifadeye 
arzetmek üzere kurulmuştur.

TEŞKİLÂT

Madde 2 — Müze ve Kütüphane şimdilik aşağıdaki memurlar ile 
idare edilir.

A — Beyazıt Müze ve Kütüphanesi
Adet

1 : Müdür
1 : Kütüphane memuru
1 : Kütüphane fiş ve tasnif memuru
1 : Müze memuru
1 ; Müze fiş ve tasnif memuru
1 : Kâtip ve muhasip
1 î Kapıcı
1 : Gece bekçisi
2 : Kütüphane hademesi
2 : Müze hademesi

8 — Atatürk İnkilâp Müzesi :
Adet

1 t Müze memuru
1 : Kapıcı
1 : Gece bekçisi
1 : Hademe

C — Tevfik Fikret Müzesi:
Adet

1 : Memur
1 : Bekçi
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Madde 3 — Müze ve Kütüphanenin fahrî olarak çalışacak bir isti

şare hey’eti vardır. Bu hey’et mutahassıslardan ve müze ve kütüphaneye 
ehemmiyetli teberrülerde bulunmuş, Müze ve 1 ütüphanenin te’sis ve 
tanziminde büyük hizmeti geçmiş veya bundan sonra Müze ve Kütüp
hanenin gayesine uygun en az BİN cild kitap veya emsali diğer eserler 
teberrü edecek zevattan veya müessese ve kütüphaneye yukarıda 
zikredilen miktar ve ehemmiyette teberrüde bulunanların bu te’sisteki 
şartları arasında vakfetmiş oldukları eserlerin nezareti için ta‘yin 
ettikleri zevat varsa bunlardan Belediye Reisliği Makamının teklifi ve 
Daimî Encümenin kararı ile seçilir.

Hey’et ayda bir kere, lüzum görürse daha sık toplanır. Bazı 
müzakerata hariçten diğer mütehassıs zevat da çağırılabilir. Her sene 
başlangıcında heyet azası içlerinden birini reis seçer. Açık vukuunda 
yerine mevzu usule tevfikan yenisi seçilir.

Madde 4 — Müdür, Kütüphane ve Müzelerin intizam, inzibat ve 
temizliğini memur ve müstahdemlerin vazifelerine devam ve çalışmalarını 
ziyaretçilere, okuyuculara gösterilmesi lâzımgelen her türlü kolaylığın 
ifasını mürakabe ve te’min eder.

Kütüphane ve Müzelerin ilerlemesi hususundaki düşüncelerin de ve 
bütçeye ait tekliflerde hey’etin re’yini alır, he’yet mukarreratından 
Belediye Riyaset Ma’ amma bildirilmesi iktiza edenleri takip ve intaç 
eder. Kütüphane Kataloğu ve müzeler rehberini heyetin tayin ve tesbit 
edeceği şekil ve surette hazırlar.

KÜTÜPHANE MEMURU

Madde 5 — Kütüphanedeki bütün eserlerin her surette ziyamdan 
ve intizamsızlığından mes’uldür.

Eserlerin istişare hey’etinin tayin ettiği usul ve şekilde esas kayıtlarını 
tutar. Bilmediği lisanlardaki kayıdları o lisanları bilen memurlarla 
birlikte yapar her gün okumaya çıkarılan kitapları akşam tatilinden 
sonra fiş memurile beraber talep fişlerde karşılaştırıp noksansız 
olduklarını tesb’t ederek yerlerine kor. Noksan; yırtık gibi bir ârıza 
bulduklarını talep fişile beraber müdüre bildirir. Ciltsiz ve tamir 
edileceklerini ve mükerrerlerin listelerini yapıp müdüre verir. Cild 
işlerini tâkip ve idare eder.

KÜTÜPHANE FlŞ VE TASNİF MEMURU
Madde 6 — Esas kayıtlardaki eserlerin müellif isimlerini, zümre 

tasnifi fişlerini istişare hey’etinin tayin ettiği şekilde yazar yerlerine kor 
fişlerin intizamını temin eder. Yıprananları yeniler, kitapları etikitler,
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Mühürler, numaralar, okuyucuların mikdar ve meslek istatistiklerini 
tutar müze memurlarının bilmedikleri işlerde onlara yardım eder.

MÜZE MEMURU
Madde 7 — Müze eşyasının ziyamdan ve intizamsızlığından 

mes’uldür. Müze eşyasının heyetin tayin ettiği şekil ve surette esas 
kayıtlarını tutar. Teşhir tarzlarını yapar.

MÜZE FlŞ VE TASNİF MEMURU

Madde 8 — İstişare heyetinin tayin ve tesbit ettiği esasa göre 
müze eşyasının fişlerini yazar, gruplarına göre sıralar, İstatistik tutar. 
İcabında ziyaretçileri gezdirip izahat verir. Kütüphane memurlarına da 
bildiği lisanlardaki eserlerin kaydı hususunda yardım eder.

KÂTİP VE MUHASİP

Madde 9 — Gelen giden evrakın kaydı, dosyalarının lertibi gibi 
yazı işlerine ait hususatı icra, ayniyat talimatnamesine göre daire 
demirbaş eşyasının defter ve cetvellerini tanzim ve iyice muhafazalarını 
temin ve bütün muhasebe işlerini ifa eder.

ATATÜRK İNKILÂBI MÜZE MEMURU

Madde 10 — Müze eşyasının ziyamdan ve intizamsızlığından 
mes’uldür. Müze eşyasının istişare heyetinin tayin ettiği şekil ve surette 
esas kayıtlarını tutar. Demirbaş eşyanın ayniyat talimatnamesine göre 
defter ve cetvellerini yapar ve buna müteferri işleri görür, Müzeye ait 
hesabatı tutar, gelenleri gezdirir, İhtiyaçları vaktinde tesbit ile 
müdürlüğe bildirir

TFVFİK FİKRET = EDEBİYATI CEDİDE 
MÜZE MEMTRU

Madde 11 — Müze eşyasının ziyamdan ve intizamsızlığından ve 
bahçedeki ağaç ve çiçeklerin korunmasından mes’uldür, istişare heyeti
nin tayin ettiği şekil ve surette Müze eşyasının esas kayıtlarını tutar. 
Demirbaş eşyanın ayniyat talimatnamesine tevfikan defter ve cetvellerini 
yapar. Gelenleri gezdirir. İhtiyaçları vaktinde tesbitle müdürlüğe bildirir.
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Madde 12 — Müze ve Kütüphane memurları müdürün tensibile 

okuma salonunda vazife alırlar. Salonda bulunan memur okumaya veri
len kitapların yazı vesair suretle kirletilmemesine yapraklarının kesil- 
memesine, yırtılmamasına dikkat edip başka hiç bir işle meşgul olmaz. 
Kitapları geri alırken talep fişile karşılaştırarak bunların verildiği 
zaman haiz olduğu vasıfların bozulup bozulmadığını ve içinde kes k, 
yırtık bulunmadığını tetkik ettikten sonra fişin imzalı kısmını okuyucuya 
iade eder.

Madde 13 — Beyazıttaki Müze haftada üç gün saat 10 - 12, ve 
13: 30-17 ye kadar açılır. Parasız gezdirilir. Kütüphane Pazar gününe 
mukabil diğer bir gün kapalı kalmak üzere her gün saat 9:30 dan 
12 ve 13:30 dan 17 ye kadar açık bulunur.

Madde 14 — Kütüphane ve Müzelere fotoğraf makinası, çanta, 
paket ve kitaplarla girilemez* Bu gibi eşyayı muhafaza için ayrıca bir 
yer tahsis ve müstahdem tayin edilir. Okuma salonunda yalnız 
kütüphaneden alınan kitaplar okunur.

Madde 15 — Kitap fotoğrafı almak, yazma eserleri aynen kopya 
etmek müdürün iznine bağlıdır.

Madde 16 — Okuma salonunda sigara içmek, yüksek sesle 
görüşmek ve her hangi bir surette sükunu ihlâl etmek memnudur.

Madde 17 — Kütüphane ve müzelerden hiç bir şey dışarı 
çıkarılamaz.

Madde 18 — Atatürk İnkilâbı müzesi haftada üç gün saat 10-16 ya 
kadar açıktır. Parasız gezdirilir.

Madde 19 — Tevfik Fikret müzesi yaz mevsiminde haftada iki gün 
kış mevsiminde haftada bir gün saat 10 - 16 ya kadar açıiır. Parasız 
gezdirilir.

Madde 20 — Başlıbaşına bir kütüphane veya kütüphanenin 
gayesine uygun olarak enaz beşyüz cild kitap teberrü edenlerin adları 
şeref lavhasına yazılır.

Madde 21 — Kütüphane ve Müzelere alınacak memurlar Müdür 
tarafından memurin kanununda yazılı şartlara ilâveten müzecilik ve 
kütüphanecilikte aranılması lüzumlu olan ihtisas ve ma’Iûmatı nazarı 
dikkate alınarak seçilir ve usulî veçhile inha ve Belediye Reisliği 
Makamınca tayin edilir.
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