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BAŞBAKANLIĞIN HALKEVLERİYLE 
İLGİLİ ÖNEMLİ GENELGESİ

BÜTÜN BAKANLIKLARA VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GÖNDE
RİLEN BU GENELGEDE ATATÜRKÇÜLERİN YUVASI OLAN HALKEV

LERİNE HER TÜRLÜ YARDIMIN YAPILMASI İSTENMEKTEDİR.

Yeııi Halkevleri iki buçuk yıllık tarafsız ve partiler dışı çalışmalarının olumlu so
nucunu Başbakanlığın 21.7.1965 gün ve 558 sayılı bildirisi ile almış bulunmaktadırlar. 
Bu bildirinin ışığı altında Halkevlerimiz Devlet ve Hükümet kademelerinden daha 
çok anlayış ve yardım görerek, ciddi vatan hizmetlerine devam edeceklerdir.
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Bakanlıklara

Genelkurmay Başkanlığına

Politikanın dışında olan ve siyasi 
partililerle hiç bir ilgisi bulunmayan 
Halkevleri Atatürk ilkelerinin ışığı altın
da Türk kültürüne ve sanatına hizmet 
eden; cehaletle savaşan; halkımızın bil
gi, görgü ve iş gücünün yükseltilmesine; 
fertler arasında karşılıklı sevgi, saygı, 
güven, yardımlaşma ve dayanışma duy
gularının arttırılmasına ve bunların mil
let hayatında etkili kılınmasına; çalışan 
ve gönüllü kişilerden meydana gelmiş 
gönüllü ve ülkücü değerli bir kuruluştur.

Toplumun yetiştirilmesine ve kültür 
seviyesinin yükseltilmesine hizmet eden 
Halkevlerinin çalışmaları T.B.M. Meclisi 
tarafından takdir olunarak para jardımı 
yapılması uygun görülmüş ve bu yılki 
bütçe ile Devlet yardımı 500.000 liraya 
yükseltilmiştir.

Halkevlerinin bir takım sıkıntıları ve

ihtiyaçları bulunduğu, Başbakanlığa ya
pılan müracaattan anlaşılmıştır.

Halkevleri çalışma konularının çe
şitliliği sebebiyle, amaçlarım gerçekleşti
rebilmek için birçok resmi ve özel ku
ruluşlarla işbirliği halinde çalışmak zo
rundadır.

Bu bakımdan :

1 — Halkevlerinin gönüllü hizmetle
rini daha çok değerlendirebilmesi ve res
mi hizmet için daha etkili bir yardımcı 
haline getirebilmesi için bütün Devlet 
daireleri ile ve hususiyle Devlet (Diyanet 
İşleri Başkanlığı), Adalet .Millî Eğitim, 
Turizm ve Tanıtma ve Köyişleri Bakan
lıklarıyla ve Genelkurmay Başkanlığıyla 
ve Bakanlıklara bağlı kuruluşlarla kur
muş olduğu işbirliğinin daha geniş ölçüde 
düzenlenerek uygulanması ve bu konuda 
Halkevleri Genel Başkanlığı ile karşılıklı 
temasta bulunularak ilgililere talimat ve
rilmesi,

2 — Halkevlerinin Milli Emlâke ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait boş 
bulunan binalardan öncelikle ve mevcut 
hükümlerine göre paralı veya parasız 
olarak yararlanmaları hususunda kolay
lık gösterilmesi,

3 — İdare âmirlerinin mahalli im
kânlardan yararlanmak suretiyle Halkev



lerini paralı veya parasız olarak hizmeti 
bakımından çok müsait yerlere yerleştir
meğe gayret etmeleri,

4 — Köyişleri Bakanlığına bağlı Halk- 
eğitimi teşkilâtlarının elinde bulunan es
ki Halkevi binalarıyla başka binalardan 
Halkevlerinin de işbirliği halinde fayda
landırılması,

5 — Vakıflar İdaresine ait olup ba
kımı için bir hizmete tahsisi gereken es
ki binaların mevzuat çerçevesi içinde 
tercihan Halkevlerine tahsisi,

6 — Devlet bütçesine yardım tahsisa 
tı konulmuş olması gözönünde tutularak 
Özel İdareler ve Belediyelerle mahallî 
müesseselerin, imkân dahilinde Halkev
leri için bütçelerine bir yardım parası 
koymaları,

7 — Eski Halkevlerinin taşınır mal
larından hazine’ye intikal etmiş olup he
nüz tasfiye edilmemiş ve muhafaza edil
mekte olunan kitaplar ile spor, müzik ve 
kültür malzemesinin çürümekten ve yok 
olmaktan kurtarılması için yerlerinde ve 
usulüne göre Halkevlerine intikal ettiril 
mesi,

8 — Halkevleri kamu yararına hizmet 
eden Dernekler arasında bulunduğu için 
kendisine 748 ve 1080 sayılı kanunlara 
göre Millî Emlâk, metruk veya mazbut 
vakıflardan takdir olunacak bedel kar
şılığında arazi, arsalar ve bina satılabi
leceğinden bu hususta yapılacak müra
caatların Maliye Bakanlığı ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce' tervici cihetine gi
dilmesi

Uygun görülmüştür.

Gereğinin Bakanlığınız teşkilâtiyle 
Bakanlığınıza bağlı bütün kurumlara du
yurulmasını önemle arzederim.

SUAT HAYRt ÜRGÜPLÜ
Başbakan

Dağıtım :

Bakanlıklara
Genelkurmay Başkanlığına

HALK EVLİLER İN TEŞEKKÜRÜ :

Bu tamim bütün halkevlerince büyük 
bir sevinç uyandırmıştır. Halkevleri Ge
nel Başkanı Prof. Tahsin Banguoğlu Baş
bakan Sayın Suat Hayrl Ürgüplü’ye bir 
mektup yazarak bütün Halkevlilerin ve 
Genel Merkezin teşekkürlerini bildir
miştir.

SÖĞÜT H ALKEV İ:

Söğüt Halkevinde ilk temsil faaliyeti 
olarak Vedat Nedim Tör’ün yazdığı 3 
perdelik «Kör» adlı oyun Eskişehir Bele
diye Tiyatrosu sanatçılarından Erdoğan 
Diker ile eşi Sevda Diker ve Halkevi 
oyuncuları tarafından beraberce oynan
mış, seyircilerin takdiriyle karşılanmış
tır. Ayrıca müzik ve folklor topluluğunun 
hazırladığı program büyük memnuniyet 
uyandırmıştır.

DENİZLİ HALKEVİ :

Denizli Halkevinde bu yaz da bü
tünlemeye kalan öğrenciler için kurslar 
açılarak 18 öğretmen ve üniversiteli genç 
tarafından 600 öğrenci yetiştirilmekte
dir. Halkevinin bu hareketi halkın ilgi ve 
takdirini kazanmıştır.

Sayın Vali Nezihi Okuş’un değerli 
yardımlariyle eski Özel İdare binası bo
şaltılarak Halkevine verilmiştir.

Her yıl büyük bir ilgi ile kutlanan 
Famukkale Şenlikleri’nin yaklaşması do- 
layısiyle Halkevinin temsil ve folklor 
ekipleri çalışmalarını hızlandırmışlardır.

YURT DIŞINDAN GELEN HALKEVİ 
AÇMA İSTEKLERİ ARTIYOR:

Almanya’nın Schleswig-Holstein Böl
gesinde, Halkevi açma isteğinde olan 
Türklere Genel Merkezimiz tarafından ge
rekli izahat verilmiş ve kendilerine Tü
züğümüz ile Halkevi Açma Şartları’mız 
postalanmıştır.

Ayrıca Stokholmde de bir Halkevi aç
ma yolunda faaliyete geçilmiş, Ahmet 
Ergin Day Başkanlığında bir müteşebbis 
kurul meydana gelmiştir. Anavatandan 
uzak olan bu vatandaşlarımızın bir Halk
evi çatısı altında toplanabilme arzuları 
memnuniyet vericidir.

ZONGULDAK HALKEVİ KOL 
FAALİYETLERİ :

Köycülük ve Halkeğitimi Kolu : Köy 
ve kasabalara kültür gezileri yapmıştır. 
Beraberlerinde götürdükleri reçetesiz ve
rilebilen ilâç, Atatürk büstü ile bayrak
ları hediye etmişler, kültür filmlerini 
göstermişlerdir. Ziraat Müdürlüğünden 
temin olunan fidanlar köy meralarında 
dikilmiş, meyvacılık ve zirai mücadele 
hakkında yeteri kadar bilgi verilmiştir.

Dil Tarih ve Edebiyat Kolu : Okullar 
arası düzenlenen bilgi, şiir yarışmaların
da ödüller koymuş Mehmet Çelikel Lise



sini birincilikle bitiren öğrenciye takım 
elbise, Kız Öğretmen Okulunu birincilik
le bitiren öğrenciye altın saat hediye et
miştir.

Folklor K olu : Donanma yararına 
konserler vermiş, çevrede büyük ilgi top
lamıştır.

KARSELİ DERGİSİ BİR YAŞINA 
BASTI :

a) Kars Halkevimizin çıkartmakta 
olduğu aylık kültür dergisi 12. sayısının 
hazırlıklarım bitirmiştir. Her ay munta
zaman Halkevlerimize ve abonelerine 
ulaştırılan bu dergi 12. sayısı ile ilk yılı
nı tamamlamıştır.

b) Genç ressam Fadime Baltacıoğ- 
lu’nun Kars Halkevinin daveti üzerine 
açtığı sergi İl Genel Merkez salonunda 
yapılmış ve çevrede büyük bir ilgi ile 
takip edilerek takdir kazanmıştır.

c) İl Özel İdaresinin yaptığı 5.000 
liralık yardım şükranla karşılanmıştır.

d) Kağızmanlı Ozan Hıfzı’nin hayatı 
ve şiirleri adlı kitap üç bin nüsha olarak 
basılmaktadır.

ORMANLI HALKODASI:

Ormanlı Halkodası gösteri kolu Cahit 
Atay’m «Pusuda» adlı eserini muvaffa
kiyetle oynamış ve repertuarına yeni 
eserler koymaya başlamıştır. Ormanlı

Halkodamızın bu faaliyeti memnunluk 
uyandırmaktadır.

GAZİANTEP HALKEVİ :

Gaziantep Halkevi polikliğinde geçen 
ay içinde 914 fakir hasta muayene edil
miş ve bazı ilâçlar verilmiştir. Ayrıca 
Göksüncük köyüne gidilerek Doktor Rauf 
Yılmazer tarafından 45 hasta muayene 
edilmiş, ilâçları verilmiştir.

İngilizce ve müzik kursları devam 
etmekte olup okuma salonundan 386 va
tandaş faydalanmıştır.

Gaziantepliler 6-47 inci Piyade Alay 
Kumandanı Albay Mehmet Ali Tokatlı’- 
nın kıymetli yardımları ile yeni bir sah
neye kavuşmuşlardır.

ARTVİN H ALKEV İ:

a )Artvin Halkevi Vilâyet Özel İda
re bütçesinden 1500 T.L., Belediyeden 
500 T.L. ve Sanayi Odasından 300 T.L. 
yardım almıştır.

b) Halkevinin çıkardığı ÇORUH 
dergisinin 7. sayısı çıkmış 386 aboneye 
gönderilmiştir. Halkevliler arasında açı
lan kitap kampanyası neticesinde şim
diden bir kütüphaneye kavulşulmuştur.

c) Spor kolunun tertiplediği turnuva 
neticesinde Donanmaya yardım için 600 
T.L. Vilâyet Donanma Cemiyetine teslim 
edilmiştir.

HALKEVİ HABERLERİ AYDA BİR YAYINLANMAKTADIR
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