
Sayın üyemiz

Derneğimizin II. Olağan Genel Kurulunda değiştirilen tüzüğümüz, 
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GÖRSEL SANATÇILAR DERNEĞİ 
II’İÖÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

görsel sanatçıları 
derneği

Spor Cad. Abacılâtif Sok.2 Valideçeşme-istanbul

1-Ülkemizde sanatçıların,özellikle göroel^sariatlar alanında çalıçaıı sanuo 
çıların çalışma, ve yasana koşulları,düşünce ve uygulama özgürlükleri 
sanatçıların kendi aralarında verecekleri kararlarla biçimleniyor ol
saydı elbette ülkemizdeki sanatın ve sanatçıların genel durumu böyle 
olmazdı.Sanatın ve sanatçıların genel durumunu,içinde yaşadıkları toplumun 
ekonomik,politik ve toplumsal düzeni ve düzeni temsil eden hükümetle, 
bu düzenin hükümetinin ülkemizi bağımlılıktan kurtaramadığı Amerikan 
ve Batı Alman tekelleriyle;omneryalizmlo süren ilişkilerinin biçimi 
doğrudan etkiliyor.Ülkeniz hala emperyalizmin, NATO,nun,IM]?,nin bü
yük tekellerin dayatmaları karşısında çaresiz kalıyor,kapitalist ülke
lerde egemen olan genel ekonomik krizden onlara kıyasia daha .1.asla et
kileniyor. Bunun sonucunda ülkede işsizlik ve pahalılık hızla art ark o r. 
sınıf çatışması sertleşiyor.Açık bir faşizm tehlikesi hızla artarken, 
ekonomik krizin bütün kapitalist ülkelerde yaratmış olduğu şiddet ey
lemleri ,Türkiye * de de yaygınlaşıyor.

Bunların tümü sanat alanını,sdikitçıların çalışma ve yaşama koşulla
rını,düşünce ve uygulana özgürlüklerini çok yakından ilgilendiriyor.

Siyasal iktidar düzeni koruyabilmek anacıyla demokratik hak ve özgür
lükleri kısıtlama eğilimini her alanda gösteriyor.Derneklerin çalışa
maz duruma getirilmeleri için çıkartılan yasalar sanatçı kuruluşlarımı

2 biraraya gelerek sorunlarını t...:r' 
ileri kamuoyuna duyurmak,ekonomik v 

Lyasaı iktidar önünde savunmak olanaklar: 
çıkan yasa ile daha azalıyor.

Ekonomik krizin doğrudan etkilediği işçi sınıfının ve tüm emekçileri
olduğu gibi

-O”ve çalı çin ko çulları ağırlaşıyor.
kültüre 1 yas anın;

it iki o ş t i r i İne s i doğrultucundc Bakan—

natçılarıııda yaşa
Bu koşulların kaçınılmaz sonucu olarak ,ülkenizin .

kesin bir anarşi egemen olmuştur.İşbaşına geldiğinden,yani bir yılı aş
kın sürodenbori kendisine bir kültür programı uydurmaya çalışan bugün-' 
kü hükümet,Kültür Bakanlığını da Dışişleri Bakanlığı kültür Dairesini 
do pek çok konuda kamuoyu önünde gayriiiddi bir duruna düşürmüştür. 
Kültür Bakanlığının görsel sanatlar alanında tok yaygın çalışması ola
cak Devlet Resim ve Heykel sergisi,yönetmelik değişikliği yapılamadı
ğı halde olağan zamanında düzönlenememiş,sanatçı çevreler önünde hiç
bir resmi açıklama yapılmaksızın ertelendiği rivayetini yaymakla yeti: _ 
nişmiştir. Yetki ve sorumluluk alanı belirsiz bir Yüksek Kültür Kuru
ntuna bağlı,ayni belirsizlikteki bir Plastik Sanatlar Yarkurulu geniş 
sanatçı çevrelerin istemleri doğrultusunda tek bir somut sonuç üre
tememiştir.

Kültür ve sanat alanının denokre
lık,Hükümetin genel politikacının etkisiyle,en yapıcı önerileri bile, 
sırf devlet aygıtından bağımsız bir kuruluş olan GSD'dcn geldiği için 
duyma z İllet on gelme yolunu seçmiştir. Demokratik sanatçı örgütleriyle 
sağlıklı ve verimli ilişkileri kurmak yerinö,osmanlı ittihatçılığından 
kalma yöntemlerle etkili kişilikleri Bakanlık bünyesine alarak sanatçı 
çevreleri uyun içine sokmak yolu seçilmiştir.Bu tutumun doğal sonucu 
olarakta,Bakanlık popüler bir sanatçı docteğinden, Uf endi kendini mahrum 
etmiştir.

Kültür Bakanlığı,sanatçıların ekonomik kazanımları konusunu gündemi
ne bile almamıştır.Hükümet programı açıklanırken "Sanatçılara,sanatla
rını yaparak yaşama olanağını sağlıyacağız" demiş bulunan sayın A.fan.r 
Kışlalı,o gün bugündür görsel sanatlar alanında çalışan sanatçılarla 
ilgili tok bir söz daha söylememiştir,Derneğimizin düzenlediği,on yet
kin kişiler düzeyindeki bir ’yapılarda sanat eseri uygulanması sorunu" 
konulu*açıkoturuma,bir sözcü göndermek ve bu konuda sanatçılara bakan
lığın görüşlerini açıklamak yerine,açıkoturumda neler konuşulduğunu r .- 
por edecek bir gözlemci göndermekle sanatçılar arasında yıllardır çöı, - 
nü beklenen bir soruna gösterdiği ilginin derecesini belirtmişti::*.



Sanatçıların SSK haklarından yararlanmaları ile ilgili ek yana nacak - 
a i, Kül tür Bakanlığı ,Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Çalışma Bale anlı;'ı 
temsilcilerinden oluşan bir komisyonca hazırlandığı hal de ,Kültür Ba
kanlığı sanki bu konu ile hiç ilgili değilmişçesine,sanatçı çevreler 
önünde tok bir açıklama yapmak gereğini duymamıştır.

İmzacı devletleri arasında bulunduğumuz Helsinki Anlaşmasının "üçün
cü sepet" diye anılan bölümünde,Uluslararası kültürel dcğiştokuşlnrm 
özellikle resmi olmıyan sanat ve kültür kuruluşları ve genç sanatçılar 
arasında geliştirilmesini öngören madde,herhalde Kültür Bakanlığınca 
ve Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesince ilgiye değer bulunmamış ol: ca
lidir: Genç sanatçıların varlığından kuşkulu bir tedirginlik duymakta 
olun Bakanlık çevrelerinden,genç sanatçıların mesleki kazanımları ..kı
na fazla birşoy yapmaları beklenmemelidir.Ayni şey,elbette sanatçıların 
demokratik örgütleri için de geçerlidir.

Bakanlık sanatçıların yapıtları önünde de saygılı davranmayı başara
mamıştır. Hiçbir karşılık önermeden sanatçılardan istenen,sergilenen 
sonrada "gelin alın" denilen yapıtların yıpranmış biçimde geri verilme
sinden artık bıkmış olan sanatçıların sigorta istemleri bile fazla ,-ün 
rülmelctedir. Ülkemiz sanatını yurtdışmda tanıtmak üz er cf gönder ilen s e r_ 
gilorc,siyasilerin gezilerinin birer aksesuarı olarak bakma alışkrnlı ı 
yüzünden,yollarda kaybolan sergiler ya da harabolnuş yapıtlarla ilgili 
haberlere artık neredeyse alışılmıştır.tdarj. bir anarşinin,yaygın bir 
sorumsuzluğun egemen olduğu görsel sanatlar alanında,yurtiçindc ya ön 
yurt dışında fiyasko ile sonuçlanmayacak bir uygulana beklemek artık 
iyimserlik haline gelmiştir.

Geçtiğiniz bir yıllık süre içinde Kültür Bakanlığının görsel sanatlar 
alanında giriştiği işleri,hiç abartmadan söyliyclinjçlinde yaklaşıl: 
maddi olanaklar bulunca Görsel Sanatçılar Derneği daha iyi başarırdı.

Görsel Sanatçılar Derneği, elbette ülkenin, hülcünet in, Kül tür Bakanlı
ğının ve ona-} bağlı kurunlarm içinde bulunduğu bu koşullarda,onların 
sanatçılar için yapmadığını,yapamadığını,onların eksiklerini gidermek 
adına yapacak değildir.Çünkü GSD'niıı işleri ve amacı bu değildir.

Yönetim Kurulumuz,bu çalışma döneninde özellikle iki yönde çalışma 
yaptı.Birincisi siyasal iktidarın çözün bulmak zorunda olduğu sanatçı 
sorunlarını ortaya getirdi.Bu sorunlar çevresinde geniş bir kamuoyu 
alanı yarattı.İkincisi,sanatsal uygulamalar,sergiler ve yarışmalar 
sanatçıların demokratik hakları ve meslek onurları açısından,Kültür Bn_ 
kanlığının ve ona bağlı resmi kuramların gericine artık düşmiyecekleri 
örnek çalışmalar düzenledi.Ayrıntılarına çalışma raporunun diğer bö
lümlerinde girilmiş bulunan ve bu çalışmaların daha da genişletilmesi, 
sanatçıların ekonomik ve demokratik kazanımlarınm daha ileri boyutla
ra ulaştırılması yolunda görsel sanatlar alanının tüm dallarında çalı
şan sanatçılar arasında ilerici bir dayanışma ve örgütlenme anlayışı
nın,hak ve özgürlükleri için savaşım bilincinin artık çağdışı ve de
mokrasi dışı yöntemlerle de ongelloncmiyoceği inancındayız.J

B-ÖRGÜTSEL,SANATSAL.VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER:
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ç-1:II.olağan genel kurulda göreve getirilen yönetim kurulunuz,bu 
ma döneni içinde ,tün görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların 
tek ve gerçek örgütü olmak niteliğini,bugüne değin ısrarla savunduğu 
ilkeleri doğrultusunda korumuş;sanatçıların ekonomik,sosyal vc nesiğ: 
alanındaki kazanımları doğrultusunda yükselen istemlerini değişen si
yasal iktidarlara karşı toplumsal muhalefet işlevini sürdürmüştür.Sa
nat emekçilerinin sesini demokrat ve ilerici bir örgütlenme çatısı al
tında. yükselten,demokratik merkeziyetçilik ilkesine sıkı bir biçimde 
bağlı kalan örgütümüz yönetim kurulu,zaman zaman bazı üyelerimizin der
nek dışında sürdüdüğü,bütünselliği zedeleyici,bozguncu ve dernek amaç
larına aykırı tutumlarına karşı toplumsal eleştiri ve muhalefet özgür
lüğüne bağlı kalarak bu üyeleri onur kuruluna sovkotneniştir.Tan tersi_ 
ne özgür eleştiri yapılabilmesi olanağını ve ortamını tanıyarak,üyele
rine genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarını açmıştır.

Yönetin kurulumuz üyeleriyle ilkgiinden bu yana sıcak ilişkiler kurul
masına özen göstermiş,ayni şekilde örgütlenme bilincinin gelişmesi vo 
yaygınla şuasına çalışılmıştır.

Yönetin Kurulunca alınan ilke kararı doğrultusunda,öğrenci durv ma
da olup,üyelik için başvuran sanatçı adayları üyeliğe kaydeder-':
T abalıklaşma yoluna gidilmemiştir.



II. Dönen çalışma süresi içinde örgütlenmeyi sanatçı kişilik vcv 
teligini kanıtlanış profesyonel anlamdaki sanatçılara yönlendiren ;. • 
netin kurulunuz ,2.Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliğinin -gere.;...- - 
ferine dayalı olarak da İstanbul dışında bir örgütlenmeye gitıış, 
İzmir GSD temsilciliği böylocc açılmış,derneğe kayıtlı uye sayı.:.

—  " ratçının daha katılmasıyla 2SO .191 iken 69I. dönem sonund 
yükselmiştir.

2-Sanat ve Kültür etkinlikleri
a) Açıkoturumlar .. . , nDerneğimiz Yönetin Kurulunca ,çalışma donemi başıııaa oluşturulan
Sosyal ve Ekonomik Kazanımlar yarkurulu ile Kültür yarkurulu üyesi 
arkadaşlarınızın özverili çalışmalarıyla, sanatçıların Önemli soru 
lari gündeme getirilmiş,geniş bir kamuoyu yaratıl;'.ıştır.Açıkoturum
lar dan ilki 22 Kasım 1973 tarihinde DGSA konferans salonunda"Günü
nüz Türkiye 1 sinde Devlet ve Görsel Sanatlar îlişkilc-ri"konusu ele a~ 
İmmiş,bu açıkoturum daha sonra üyemiz Kur Koçak tarafından kalene 
alınarak Sanat Çevresi.dergisinde yayınlanmış ve böylece sanatçıla
rın sorunları birkez daha kamuoyuna, iletilmiştir.

İkinci açıkoturum 2? Hart 1979- tarihinde' Atatürk Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilmiş,"Devlete ve Özel Kuruluşlara Bağlı Yapıyara;Sanat 
eserlerinin yer alması Sorunu ve Gerekliliği" tartışılan açıkoturum, 
daki konuşmalar Görsel Sanatlar dergimizde yayınlanacaktır.

Bu çalışma döneni içinde yapılması düşünülen üçüncü açıkoturum 
Genel Kurula gidilmesi nedeniyle gerçekleştirilememiş,kongre karar
ışlarına bırakılmıştır(Bu açıkoturumun konusu"Günümüz Türkiye’sinde 
Özel Kesin Ve Görsel Sanatlar" olarak saptanmıştı.)
b) Konferanslar

Kültür Yarkurulu üye arkadaşlarımızca oluşturulan konferanslara m*, 
ilki DTGSYO salonunda İngiliz eleştirmen John Berger tarafından

verilmiştir .Bu Konferans! ...
ılın:"Fotoğrafın Siyasal Kullanımı" konusunda veri: 

ilgili bir yazı Üyeniz İpek Aksüğür tarafından kaleme 
liyet Sanat Dergisinde Yayımlanmıştır.

DGSA
rikaıı Re s m:
ri konferans ise Genel liuruia gı< 
na bırakılmıştır

DTGSYO öğretim üyesi ve Üyemiz Gülsüm Karanustaf a"Gününüzün Ay: .., a a 
olan sanat: Af iş "konusunda, slayt eşliğindeki konferansı dernek mor....-- 
zinde gerçekleştirmiştir.
c)Sergiler

II.çalışma döneminin ilk sergisi,İzmir Temsilciliğinin açılması 
nedeniyle İzmir fuar sahası içinde,Üyelerimizin yapıtlarıyla gereği 
leştirilmiştir.

AFSAD’m  "Selam Yaratana ", Yaşamak 2 konulu* fotoğraf sergisi .Der
nek üyemiz Mehmet Boztaş’m  "Bu Toprağın Çocukları"konulu fotoğraf 
sergisi derneğimizin sergi salonunda değişik tarihlerde açılmış ve 
ilgiyle izlenmiştir.

Bank-Sen ile birlikte düzenlenen resim-,küçük heykel,afiş yarışa
sına-: verilen yapıtlardan olu.-V'-*Li îrp. Kerterler Tiyatrosu ve GSD
salonunda gerçekleştirildi.Bu sergilerden başka,duyurusu vo hazır
lıkları tamamlanmış olan"Türkiye Çocukları"resim yarışması ile ge
leneksel "Mayı s Sergisi' Kongre Karaı■1 arına bırakılmıştır.
d )Mes1eki uygulamalar

Mesleki uygulamalar yarkurulu üyesi arkadaşlarımız dayanışma gece
lerinde bez"pano ,afiş ve benzeri çalışmalara katılmışlar,bunun yanı 
sıra Barış Derneğince*1978 Haziran ayı içinde açılan
basına Hayır" Kampanyası içinde kullanılmak üzere afiş

Nötron Bom- 
örneklori

hazırlamışlar,Maden-ÎŞ 14. Bölge binası ente-riyörü duvar resimleri 
uygulamaları tamamlanmış. ,Maden-İş Pendik Ve Gobze Bölge binalarını: 
iç duvarlarına yapılan resin çalışmaların ise tamamlanmak üzerdir, 

1973 Yaz ayları içinde bir " Yaz Atölyesi" oluşturulmuş,am tir 
natçılara resim ve desc-n bilgilerinin ve becerilerinin geliştiril® 
si amacıyla kuramsal vc uygulama alanında çalışmalar yaptırıl:t ştı
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bırakılmı 
kavuş rai 
açılması

e) Yarışmalar
Derneğimiz Bank-Sen ile birlikte resim,küçük heykel yo af iç yi- rı ;~ 

ması düzenliyerek başarılı görülen sanatçılara her dalda ödül ve ra a:.- •? yonlar verilmiştir.Bu sergiyle işçi sınıfımız ve sanat emekçilerin/n 
nesnel birliği birkez daha pekiştirilmiştir.

İstanbul Sanatsevtenler derneği ile birlikte düzenlenen ve hazırlıkla 
rı tamamlanan "türkiye Çocukları"Konulu resim yarışması çalışma prog
ramı içinde belirtilen nedenlerle genel Kurul kararlarına 
tır,Giderek geleneksel bir sanat hareketi olmak niteliğine 
Mayıs Sergisinin III. bu yıl yine Taksim sanat Galerisinde 
hazırlıkları tamamlanmıştır.
f) üyelerimizle kurulan iletişim vo yazışmalar

Derneğimiz Yönetim Kurulu bu çalışma dönemi içinde gerçekleştirdi;,:' 
tüm etkinlikleri üyelerine duyurmada önemli titizlik göstermiş,üye3. —  
rimizle her türlü iletişimi kurmada vo eşgüdüm sağlamada tüm olanak
larıyla çaba göstermiş,yapılacak etkinliklerin zamanında ulaşmasın - 
gayret gösterilmesine karşın ıraman zaman yinede- aksaklıklar ol.- .şi;

II. çalışma dönemi içinde gerçekleştirilen yazışmaları şöyle sır kıç 
biliriz:

Görsel Sanatlar Dergisi 1 ve 2. sayı1ar-Yarkurullarda görev almaya 
çağıra. - İzmir Sergisi Çağırışı - Genişletilmiş Yönetim Kurulu topl".n-
tı çağırışı 
uyarı

Bir grup üyenin dernek aleyhinde yayınladıkları.yazıy 
halk:

lir: nedeniyle oluşturulan Plastik sanotlar sergisine katlime
yazısı j Genel Uyetoplantı çağırışı - AKM de yonman aç:

ima ger-ni
celerini içeren mektup - Üyelerimize birikmiş aidatlarını ödemelerini 
hatırlatma çağırışı - DEH sergisi yönetmelik taslağının hazırlanması 
için yapılan çağın - John Bcrgcr konferansı duyurusu -GSD,Bank-Son 
yarışma şartname örneği - GSD „Saııatsavenler Derneği resim yarışması
artname örneği - İKD'nin Kadınlar Yürüyüşüne katılma çağırışı - İki 

açıkoturumun çağın vo duyurusu — Açılan fotoğraf ve resim sergileri 
nin çağırılan - SSK yasası ile ilgili basın açıklaması -AKM dc açı
lan " Sanat 78 "sergisi açıklaması -Türkiye İşçi Partisi Kongresinde 
oluşturulan antifaşist sanatçılar sergisi için üyelere duyuru.
g)Basm açıklamaları

Derneğimiz üyesi Cuma Ocaklı'ya yapılan faşist silahlı saldırı üze
rine Y.Kurulumuz olayı şiddetle kınamış,Üyemize dayanışma ziyaretle
rinde bulunmuş,tedavisi için çaba gösterilmiştir.

Dr.Neâdet Bulut ve yazar Abdi İpekçi1nin faşist cinayet şebokolerir 
ce Öldürülmeleri üzerine DKÖ nin ortak bildirileri ve basın açıkla::' 
larında bulunmuştur.

Sanatçıların SSK kapsamı içine alınmalarını öngören bir basın açıl- 
laması yapılarak tün sanatçıların.bilgilenmeleri sağlanmıştır.
C-ÖRGÜTLERARASI İLİŞKİLER
^Derneğiniz Yönetim Kurulu,Barış Derneğinin 5 Eaziranl9?8 tarihinde 

tüm DKö rine yaptığı çağırıyâr katilarak,tün dünyada insanlık suçu 
olarak kabul edilen Nötron bombası yapımına ve Türkiyi’do depolanır": 
na karşı yürütülen " Nötron Bombasına HrTr‘ı‘’" 
la desteoklomiş ve katılmıştır.

yır Kampanyasını çalış::deste
Mimarlar Odasıyla I. Dönemden bu yana sürdürülen ortak çalı 

II.Dönem içinde de sürdürülmüş,özellikle derneğimize-., sık sık 
getir il en "kamu ve özel kurulıiş yapılarında sanat yapıtlarına ; 
sorunu ve gerekliliği" tekrar gündeme getirile

‘ne Mimarlar Odasının düzenlediği’"8 Kasım Dünya tehir 
nün yoğun bir biçimde kutlanması ve yaygınlaştırılması 

çalışmalarına girilmiş ortak afişte yer alınmıştır.
zenlenmiş fy 
cilik Günü "

m,:±ar 
gündeme 
er V'-r: a 

rek bir açıkoturum dü~
r

Derneğimiz İstanbul da, yısı kırkı bulan Demokratik Kitle örgütünün
oluşturduğu anti faşist,anti emperyalist eylem birliği platform top
lantılarına katılmış ortak bildirilerde yer almıştır.

"içilen 'aşist cinayetleri ortak 
layan yönetim kurulumuz TİP genel

Ankara'da TİP üyelerine karşı gi 
bildiri ve basın açıklamalarla kı: 
merkezine de bir başsağlığı telgrafı çekmiştir.

İlerici Kadınlar Derneği'nin 1978 Aralık ayı içinda düzenledi 
dmlar" yürüyüşüne kadın üyelerimiz . katılmış,ayrıca .„8 Mart 
Kadınlar Günü kapsamında İKD'nin oluşturduğu’"Kadın V'f’'Çocuk "
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DÎSK'in Ankara ve İstanbul'da oluşturduğu Başkanlar düzeyindeki .re- 
gütlerarası platform toplantılarına Batılarak dernek yönetin kvrui. - 
nun görüşleri iletilmiştir.

Ankara iotograf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ve İstanbul rotograf 
Sinema Amatörleri Derneği(ÎESAK) ve diğer sanat ve sanatçı kuruluşlar
la olumlu ilişkiler kurulmuş,bu aşamada APS AD "selam Yaratana ,1 aşama! 
konulu bir sergiyi,dernek merkezimizde oluşturmuş,yönetim kurulumuz 
İHSAK'm Akbank ¿fotoğraf sergisine karşı yürüttüğü boykot hareket: .i 
desteklemiştir.

Türkiye işçi Partisi'nin kongresi kapsamında yer alan Antifaşiso J o  .. “

natçılar sergisi için üyelerimizden yapıtlarıyla katılımları sağları u-,
Bank-Sen 'in A.Genel Kurulu nedeniyle Derneğimizle ortak bir çalı t , 

ma yapılmış ,resim,küçük heykel ve afiş dallarında bir yarışma açılmış 
Bank-Sen bu yarışmanın her dalında sanatçılara ödül ve mansiyonlar 
vermiş ,böylece sendika-saııatçı örgütü, arası dayanışmanın somut bir 
göstergesi yaratılmıştır.

Sendikalar,Sanatçı Örgütleri, Meslek Odaları,çeşitli kurum ve kuruluş
lar la yapılan işbirliği yanışıra ilerici yayın evleri ile girişimleri 
gerçekleştiren derneğimiz Kitaplık vs Arşiv yarkurulu derneğiniz arşiv 
ve kitaplığına Önemli yayınların kazandırılmasına çalışmıştır.
D-SOSYAL VE EKONOMİK KAZANIMLAR

I.Denem çalışmalarından bu yana süren"sanatçıların SSK .yasası kapsa
mına alınması ile ilgili çalışmalar II. dönemde yeniden olo alınarak 
önemli kazanımlar elde edilmiş,bu konuda Avukatlar Birliği bir rapor 
düzeııliyer-ök derneğinize ulaştırmış,derneğiniz yönetin kurulu bu aşa
mada bir basın duyurusu yaparak sanatçıların bu konuda bilgilen: a-s i:.-, i 
ve gerekli girişimlerini yapmalarını sağlamıştır.

T.C.Kültür Bakanlığının Derneğimizden görüşlerini istediği Devlet 
Resim Ve Heykel Sergisi yönetmelik taslağa;hazırlanma aşanasında,üye
lerinizle yapılan toplantılarda ortak görüşler doğrultusunda oluşturuir 
rak Bakanlığa sunulmuştur.Yapılan yönetmelik değişikliğinde yapıtların " 
sigortalanması sorunu,ödüllendirme ve satın alma biçimlerinin ayrı tu
tulması , görsel sanatlar alanındaki diğer dallarında yarışma kapsamına 
alınması, katalog çıkartılması „ t aşınma, sergileme gibi önemli sorunlu.? 

titizlikle vurgulanmıştır.
E-1979 ULUSLARARASI ÇOCUK YILI ETKİNLİKLERİ

1978 yılı I. dönem çalışmaları içinde hazırlık çalışmalarını etki:. 
bir biçimde sürdüren UÇY yarkurulumuz 1979 Uluslararası Çocuk yılı 
içinde ise etkinliklerini yaygınlaştırmış,Demokratik Örgütlen Çalıa:. : 
Grubu (DOÇG) içinde yer alan örgütümüzü, .yönetim yurulu üyesi Gün '.em: 
temsil etmiştir .Derneğimiz 16-24 Aralık İ978 tarihleri arasında Çan. k- 
kale'de yapılan "Tahta At 3enliğine"katılmış,bu şenlikte görev aln: 
üyeleriniz çocuklara müzik eşliğinde 30 metrelik bir duvara resin yan 
tırmışlnr,Türkiye 'do ilk kez gerçekleştirilen böylesi bir çalışma dal 
sonra şenlik içinde halka açılmıştır.

UÇY grubu içinde çalışma yapan üyü arkadaşlarımız Orta Öğretinde s.- 
nat eğitiminin d1 urunu üzerine bir rapor hazırlıyarak *V. 1:4-7 Ocak 
1979 tarihleri arasında Ankara'da yapılan UÇY Türkiye Ulusal Komit -- si 
Konseyi karaları doğrultusunda Konferansa sunmuşlar,Sunulan bu bildiri 
eşliğinde Çanakkale Taht: At şenliğinde gerçekleştirilen duvar resmi 
çalışmaları film ve slayt gösterileri: yapılmıştır.Bu çalışmaların 

yanı s ıra i) Ö Ç G 'nun 1979 yalı içinde oboşgün sürecek olan Çocuk Şen
liği ile ilgili hazırlıklara devam edilmiş,Mayıs 1979 da yapılacak 
olan Ulusal Konferansa bildiri sunulması kararı Genel Kurul Kararları
na bırakılmıştır.
P-T.C.Kültür Bakanlığı Ve Diğer Kamu Kuruluşlarıyla Kurulan İlişkiler

Derneğiniz Yönetim Kurulu II. çalışma döneni içinde Kültür Bakanlığı, 
bakanlığa bağlı kurunlar,AKM,sanat eğitini yapan kurunlar ve Belediye
lerle olan ilişkileri daha da geliştirerek önemli aşamalar ve kazanım
lar elde etmiştir. Bu ilişkiler kapsamında:Kültür Bakanlığı çeşitli 
yarışmalar için derneğinizden_ seçici kurul üyelikleri isteminde b'-l ::- 
muştur. Bunlardan ilki olan " İnsan Hakları " konulu afiş yarı ra: • a- ... .
3.Balkan Film Şenliği kapsamında oluşturulan "Jenerik Yarı - 
kurallarına tu konuda yetkin üye arkad r.. ş 1 ar ıra z gö re vl end:'
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1978 Ekin ayı içinde yayınlanan Görsel Sanatlar Dergisinde çıkan 
Genel Kurul Kararlarınız konusunda Kültür Bakanlığı görüşlerini ilete
rek; tek seçicilik kurucunun kaldırılması - ' : konusundaki öa.__
rir.ıizin benimsendiği,kamu yapılarına maliyet oranında sanat yapıtları
na yer verilmesi zorunluluğunun bakanlıkça ele alınacağı ayrıca DRK. 
sergisinin ve yönetmeliğinin daha demokratik bir işlerlik kazanması için 
hazırlık yapılacağı,Bakanlıkça oluşturulan Yüksek Kültür Kurulunda Gör 
sel Sanatlar alanında bir temsilci bulunmasına,Devlet Resim ve Heykel 
Müzesinin 1979 yılı içinde bir ödenek ayrılarak ve yatırımlar sağlanır'k 
açılmasına çalışılacağı,sanat yapıtlarının ulusal ve uluslararası ser
gilemeler sırasında uğruyacakları hasarların giderilmesi için s i yort 
lanma gibi gerekli önlemlerin alınması için çalışmalara
belirtilen bakanlık görüşü bir yazıyla derneğinizc-

giriştiklâr:
iletilmiştir.Nevur*

ki çalışma raporunuzun giriş bölümünde de belirttiğiniz gibi,bu sorun
ların hiç biri çözüne ulaşmış değildir.

Derneğiniz Yönetin Kurulu Kültür Bakanlığının v rdiği söze dayalı 
olarak Plastik Sanatlar Yarkurulunda görsel sanatçılar derneğini t a.a- 
silen bir üyenizin bulunması istemini bir telgrafla sayın Ahmet T u r  
Kışlalıya iletmiştir.

İstanbul Belediyesi Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğünce Taksim Sonat 
Galerisi seçici kurul üyeliğine derneğimizden birtonsilci istenmiş Kül
tür Yarkurul üyüsi arkadaşınız B.Naci İslinyeli,bu göreve atanmıştır.

Derneğimiz Yönetim Kurulu II. Çalışma 
kuramlarla olumlu ilişkiler kurmuş,gerek 
zayinde ki çalışmalarda seçici kurulaz aday 
lar vermişler,diğer yandan açıkoturum ,konferans gibi etkinliklerinize 
salonlarını tahsis etmişlerdir.

DGSA,1979 Ekin ayı içinde gerçekleştirmeyi amaçladığı"Sanat Bayram" 
hazırlık aşamasında derneğinizden-bir temsilci istemiş,derneğiniz yö
netim kurulunca görevlendirilen Mehmet Aksoy ,Y.Kurulu görüşleni ilet
miştir.

döneminde sanat eğitini yapan 
sergilerde gerekse yarışma da- 

t istemlerinize olumlu yanıt-

10 aylık bir çalışma süresini kapsıyan bu II. çalışma döneminde Yö
netin Kurulunuz haftada bir kez olağan,zaman zaman olağanüstü topla
narak 4-5 oturun yapmış,uyun içinde geçen toplantıların tününde V  T» -■ ıs
lar oybirliği ile alınmıştır.

Tün çalışmalarınızın büyük bir kısmını gerçekleştiren yarkurulları
nızda görev alan arkadaşlarımızın özverili çabalarını,üyeniz olmadığı 
halde çalışmalarınıza etkin bir biçimde katılan sanatçı dostlara vc 
üyelerinize,çeşitli etkinliklerimizde örgütünüze destek olan tün örgüt 
lere,sendikalara,kamu kuruluşlarına şükranlarımızı iletmeyi bir görev 
sayarız.

Genel Kurulla III. çalışma döneninde görev alacak yeni organlara 
şimdiden başarılar dileriz.



24-Mayıs-1978 / 10-Nisan-1979 Görsel Sanatçılar Derneği 
II.Dönem MALİ RAPORU:
GELİRLER GİDERLER
Aidat ______ 29.490.00
Bağış.......25.930.00
Kasa(I.dö- 4.999.71 
nemden devir)

\
Toplam 60.419.71

Kira.............  .2 4.000.00

Kırtasiye........  2.197»oo
Pal-PTT...... 388.2o
Genel giderler.... 4*.8o4.81
Dernek veGaleri 
düzenleme ve bakım 
giderleri......... 27.5oo. 00

Toplam

58.89o,ol

KASA: 1.529.70


