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Öz

Her alanda, her meslekte, her disiplinde olduğu gibi kütüphanecilik disiplininin
ve mesleğinin gelişmesinde de katkıları olan duayenler vardır. Prof. Dr.
Necmeddin Sefercioğlu da Türk Kütüphaneciliğinin duayenlerinden, arkasında
izler bırakan değerli bir bilim insanı, uygulamacı, sivil toplum örgütü
yöneticilerinden birisiydi. 03 Nisan 2019 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu,
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Kişiliğiyle, donanım ve
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Abstract

1. As every field, every profession, every discipline, as well as the library discipline
and profession has its own prominent who contributed to the development of the
profession. Professor Dr. Necmeddin Sefercioğlu was a doyen of Turkish
Librarianship, a precious scientist, practitioner, and one of the executives of nongovernmental organizations. On April 3, 2019, he has the mercy of right, May
God have mercy on his soul and may his place be paradise. He was one of the
leading teachers among the ones who contributed to his environment with his
personality, equipment and experiences, guided, taught methods, personally
influenced me and touched my life. Here, I wanted to share my memories about
him with his personal, academic and professional dimensions, what I have
witnessed, lived and learned, to commemorate him on this occasion and to pay
my debt to some extent.

1. Giriş
Her alanda, her meslekte, her disiplinde olduğu gibi kütüphanecilik disiplininin ve mesleğinin
gelişmesinde katkıları olan duayenler vardır. Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu da Türk
Kütüphaneciliğinin duayenlerinden, arkasında izler bırakan değerli bir bilim insanı, uygulamacı, sivil
toplum örgütü yöneticilerinden birisiydi. 03 Nisan 2019 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu, Allah
rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
Kişiliğiyle, donanım ve deneyimleriyle çevresine katkı sağlayan, yol gösteren, yöntem öğreten, kişisel
olarak benim üzerimde etki bırakan, hayatıma dokunanlar arasında önde gelen hocalarımdandı. Burada
kişisel, akademik, mesleki boyutlarıyla şahit olduklarım, yaşadıklarım, öğrendiklerimden söz ederek
onunla ilgili anılarımı paylaşmak, bu vesile ile kendisini anmak ve gönül borcumu bir nebze ödemek
istedim.
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2. İlk Karşılaşma
Prof. Dr. Sefercioğlu hocamla ilk karşılaşmam 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Kütüphanecilik Bölümü’nden, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF)
Kütüphanecilik Bölümü’ne yatay geçiş yapmak için Ankara’ya geldiğimde oldu. DTCF Kütüphanecilik
Bölümü’ne geçiş için görüşmeye geldiğimde ilk karşılaştığım* rahmetli Prof. Dr. Osman Ersoy
(hayatıma dokunanlar arasında en önde gelen) hocamdı. Kendisini burada bir kez daha rahmetle
anıyorum. Prof. Dr. Osman Ersoy hocam, beni dinledikten sonra telaşla telefonla birisini aradı, hemen
bir kişi odaya geldi. Tanıştırma ve durumu özetleyen açıklamadan sonra Prof. Dr. Osman Ersoy, Prof.
Dr. Sefercioğlu’na “Fakülte Yönetim Kurulu bugün toplanıyor öğrencinin ağzından bir dilekçe yazalım
Dekanlığa versin” dedi, daha sonra Prof. Dr. Sefercioğlu’nun odasına gittik. İstanbul Üniversitesi
Kütüphanecilik Bölümü’nden Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’ne geçiş için beni
dinledikten sonra daktilonun başına oturup Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığına hitaben
dilekçemi yazan Prof. Dr. Sefercioğlu hocamdı. İlk karşılaşmamız ve tanışmamız bu vesile ile oldu.
Hocamla kesişen yollarımız daha sonraki yıllarda da kesişmeye devam etti. 3. Sınıf öğrencisi iken
Mezuniyet tezi hocaları belli oluyordu, liste ilan edildi, ben Prof. Dr. Sefercioğlu hocanın isminin altında
yer alıyordum. Arkadaşlarım “işin zor, hoca çok sıkı inceliyor” dediler. Ancak birlikte çalıştığımız tez
sayesinde hocayla ilişkilerim daha da gelişti, tezimde her aşamada verdiği fikirlerle bana destek oldu.
Hocanın danışmanlığında yaptığım tez ile Emily Dean 2’ncilik ödülü almaya hak kazandım.
Prof. Dr. Sefercioğlu kadrosuzluk nedeniyle 1987 yılında Bölümden ayrıldı. Bağlantımız bu tarihten
sonra da hep devam etti. Hoca-öğrenci ilişkisi çerçevesinde başlayan birlikteliğimiz, dernek (Türk
Kütüphaneciler Derneği-TKD) işleri, sonra akademik ortamlarda devam etti. Prof. Dr. Sefercioğlu
hocamdan, dernekçiliği, dergi çıkarmayı, makaleler için editörlük yapmayı, yazı düzeltmeyi, dergi
mizanpajı yapmayı öğrendim. Kişisel çekişmeler ile akademik çalışmaları birbirinden ayırmayı da
ondan öğrendim. Bunun en iyi örneklerinden birisi bizzat kendisiydi. Gelişen olaylar neticesinde Gazi
Üniversitesi’ne geçmek zorunda kalmıştı, ancak hiçbir zaman Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’ndeki derslerini bırakmadı, Bölümle bağlantısını kesmedi.
3. Akademik
Prof. Dr. Sefercioğlu’nun, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü’ndeki kadro sıkıntısı nedeniyle 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçmesi
beni hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Alanında yetkin ve donanımlı olan, çalışma alanıyla ilgili kitaplar
yazmış, mesleğine hizmet eden bir akademisyenin kadro sıkıntısı nedeniyle ayrılmak zorunda
bırakılmasını anlamak çok zordu. Akademik hayatın içine girince bunu daha iyi değerlendirme imkânım
oldu. Bu işlerin idari boyutu, akademik boyutu her zaman dışarıdan göründüğü gibi olmuyordu. Birlikte
çalıştığınız insanların da bunda etkisi vardı. Her zaman hak ettiğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz şeyler
olmuyordu, objektiflik kişilere göre değişebiliyordu. Prof. Dr. Sefercioğlu da sanırım o dönemde bu tür
durumlarla karşılaşmış ve çözüm olarak başka bir üniversiteye geçmişti. Ancak hoca hiçbir zaman
verdiği dersleri ve mesleği ile ilgili akademik alanı bırakmadı. Mesleğine aşık, işine saygılı bir
akademisyendi. Akademik hayatı boyunca Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde lisans ve
lisans üstü derslerini verdi. Kütüphaneciliğin hem meslek olarak hem de akademik olarak gelişmesine
katkılarını sundu, emekli olduktan sonra da katkı sağlamaya devam etti.
4. Meslek Derneği
Dernekle ilişkim öğrencilik yıllarımda yine Prof. Dr. Sefercioğlu hocam vesilesiyle başladı, mezun
olduktan sonra da devam etti. 1986 yılında yapılan TKD XII. Genel Kurulu çalışmalarında Prof. Dr.
Sefercioğlu hocama yardım maksadıyla Derneğe gidiyordum. 4 Eylül 1986 tarihinde Türk
Kütüphaneciler Derneği XII. Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Kütüphaneciler Derneği’nin adının ‘Türk
Kütüphanecilik Kurumu’na dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Türk Kütüphaneciler Derneği’ne yeni bir
Ankara’ya geçiş süreci ve rahmetli Prof. Dr. Osman Ersoy ve Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu ile ilk karşılaşmam 12.05. 2017 tarihinde
benimle yapılan röportajda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bkz. Kurtoğlu, Nurhan ve Önal, Gülten (2017). “Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
ile Elektronikleşme, e-BEYAS, Yeni Çalışma Alanları, Tavsiyeleri, ‘En’leri Üzerine Söyleşi” Bilgi-Sizsiniz, 13. sayı (Mayıs-Haziran), 2-10.ss.
Erişim: https://drive.google.com/file/d/0B_7rusQVy8GhdmJLZHFkSk12Wjg/view
*
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anlayış ve dinamiklik kazandırmak Prof. Dr. Sefercioğlu’nun hep hayaliydi. Bu bağlamda TKD
Anatüzük değişikliği çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Sefercioğlu’nun bu konuya ilişkin hazırladığı gerekçe
metni ve anatüzük değişiklik çalışması sanırım hala Dernek dosyalarında duruyordur.
Derneğin ve Derginin adının değiştirilmesine ilişkin açıklamayı Prof. Dr. Sefercioğlu’ndan alıntılayarak
verelim. “XII. Genel Kurul'un en önemli kararı, kuşkusuz, Derneğin adını Türk Kütüphanecilik
Kurumu’na dönüştürmeyi amaçlayan Anatüzük değişikliğidir. Resmi makamların onaylamasından
sonra yürürlüğe ve uygulamaya girecek olan bu kararın kuruluşumuzun geleceği bakımından çok
olumlu sonuçlar vereceği umut ve inancındayız. Yeni adımızla şimdikine göre çok daha itibarlı ve etkili
bir kuruluş durumuna gelebileceğiz. Bu inancımızın ve emelimizin gerçekleşmesi başlıca dileğimizdir.
Genel kurulca yapılan anatüzük değişikliğinin başka bir sonucu da Bültenimizin adını da değiştirme
gereğini ortaya çıkarmasıdır. Değişiklik uygulamaya konulduğunda yayın organımıza da yeni bir ad
vermek gerekecektir. Bülten'in okuyucuları, O'nu yeni bir ad altında karşılamaya hazır olmalıdırlar:
Yeni bir ad altında, daha içerikli, daha olgun ve daha mükemmel bir bilim ve meslek dergisi…”
(Sefercioğlu, 1986, 3.s.).
Dernek adının “Türk Kütüphanecilik Kurumu”na dönüştürülmesi için Prof. Dr. Sefercioğlu çok uğraştı,
ancak bürokratik engeller nedeniyle Derneğin adı “Türk Kütüphanecilik Kurumu” olamadı. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni adı ise ‘Türk Kütüphaneciliği’ olarak değiştirildi.
O dönemde Derneğin Ankara Şubesi aktif değildi, yeniden faaliyete geçirmek için 1986 yılının sonlarına
doğru çalışmalar başlatılmıştı. Bu süreçte Prof. Dr. Sefercioğlu TKD Ankara Şubesi’nin kurulması için
belgeleri hazırlıyordu ve ben de belgelerin ilgili kurumlara teslim edilmesi işlerini yapıyordum. Prof.
Dr. Sefercioğlu, Şube Yönetim Kurulu’na beni de aday göstermek istediğini söyledi. 03.01.1987
tarihinde Ankara Şubesi Genel Kurulu yapıldı. Leman Eradam, Yaşar Tonta, Fahrettin Özdemirci,
Yıldız Uslu, Neşecan Uysal ekibi olarak yeniden kurulan TKD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’na
(Haberler, 1987, 44s.) seçilmiştik. Böylece dernek işlerinde sorumluluk almıştım. 16 Eylül 1988
tarihinde TKD XIII. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı (Sefercioğlu, 1988,149.s.). Hoca benim Genel
Merkez Yönetim Kurulu’na girmemi istedi, aday gösterildim ve seçildim. Dernekte Dergi Yayın Kurulu
Üyesi olarak görev yapıyordum ve muhasebe işlerine yardımcı oluyordum.
Prof. Dr. Sefercioğlu, Derneğin muhasebesini Genel Başkan olarak kendisi tutuyordu. Şimdiki gibi mali
müşavirler ve mali müşavirlik sistemi yoktu. Amerikan usulü olarak ifade edilen gelir-gider hesaplarının
tutulduğu defter artık müzelik malzeme olarak Dernekte sergilenir diye düşünüyorum. Hocamdan
Amerikan Usulü Gelir-Gider Defteri tutmayı öğrendim. O tarihlerde Maliye Bakanlığı Ankara İli
Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dairesi’nde memur olarak çalışıyordum. Benim Maliye Bakanlığı’nda
çalışmam, esnaf babamın işletme defterini tutmuş olmam, bu işi daha kolay öğrenmemi sağladı.
Derneğin muhasebe kaydını tutmada hocaya yardımcı oluyordum.
Derneğe gayrimenkul kazandırmada da hocanın yaptığı yatırımları ve hizmetleri unutmamak gerekir. İş
Bankası “İş C Senetleri” derneğin uzun vadeli en iyi yatırımlarından birisiydi. Prof. Dr. Sefercioğlu, bu
senetleri gözü gibi korurdu, satılıp gitmesin diye de satışını Genel Kurul Kararına bağlamıştı. Bu
senetleri dernek için bir güvence olarak görüyordu, satılmaması için de elinden geleni yapıyordu.
Dernek bu senetler sayesinde daha sonraki yıllarda yeni bir daire aldı.
Dernek parasından çay vb. masraflar için para harcanamazdı, bu masraflara yönelik ayrı bir özel
fonumuz vardı. Dernek Genel Yönetim Kurulu üyelerinden her ay 5 TL (5.000 TL) toplanırdı. Paraları
da her ay ben toplardım. Dernek’te Genel Başkan odasında çelik bir dolap vardı, parayı orada tutardık.
Çayı o paradan alırdık. Para yetmezse Prof. Dr. Sefercioğlu kendisi karşılardı. Yönetim Kurulu üyelerine
söylemezdi ve bize de söyletmezdi.
Hemen hemen her gün akşam Fakülteden Prof. Dr. Sefercioğlu hocam, ben, Doğan hoca (Prof. Dr.
Doğan Atılgan), Prof. Dr. Osman Ersoy hocamız birlikte çıkar Derneğe giderdik. Çiğdem hoca (Uzm.
Çiğden Türkan) da haftanın bazı günleri bize katılırdı. Çayımızı ocağa koyar demlerdik. Genellikle Prof.
Dr. Osman Ersoy hocamız simit, peynir vb. alırdı. Dernekte hem çalışılır hem sohbet edilirdi. Haftanın
bazı günleri Benal Acır, Ahmet Kara, Tuncel Acar da gelirlerdi.
Hem mesleki konular görüşülürdü hem dernek işleri. Bu toplantı ve sohbetlerde hocalarımızdan ve
meslektaşlarımızdan birçok yeni şeyler, yol yöntem, karşılık beklemeden bir mesleğe nasıl hizmet edilir
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onu öğrendim. Ben burada edindiğim bilgilerle ve deneyimlerle bu yazıyı yayımladığım “Bilgi Yönetim
Dergisi”ni (https://dergipark.org.tr/by) çıkarmaya başladım. Dernek çalışmalarında hocalarımdan ve
deneyimli meslektaşlarımdan öğrendiklerim çalışma hayatımda bana kılavuz oldu. Konuya ve ortama
uygun fıkra anlatmakta ustalığıyla bilinen Prof. Dr. Osman Ersoy hocamızın öğretici, ders verici
fıkraları, anlattıkları hala aklımdadır ve yeri geldikçe rahmetle anarak kullanırım.
Derneğin bir etkinliği olduğunda (Genel Kurul, Kütüphane Haftası, Derginin çıkarılması, postalanması,
vb.) Prof. Dr. Sefercioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri birlikte dernekte daha fazla kalırdık. Hoca “ben
bu mesleğin, bu Derneğin bir neferiyim” derdi. Genel Başkan olarak Prof. Dr. Sefercioğlu dâhil tüm
yönetim kurulu, hocamın deyimiyle, birer nefer gibi çalışırdı.
Derneğin 40. Yıl Kutlamalarında da bulundum. 30 Kasım-01 Aralık 1989 tarihlerinde TKD’nin 40. Yılı
nedeniyle “Kütüphanecilik Kurultayı” düzenlendi. Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda yapılan
Kurultayda görev aldım. İlk kez bir bilimsel toplantının yapılmasında görev almıştım ve bilimsel
organizasyonun süreçlerini görmüştüm. Hocam bana görev vererek öğrenmemi, tecrübe edinmemi
sağlamıştı. Bu yıl e-BEYAS Sempozyumlarının 4’üncüsünü yapıyorum. Dernekte hocayla çalışmamın
bana sağladığı olumlu katkılardı bunlar.
Yapılacak IFLA Genel Konferanslarından birinin de Türkiye’de yapılması için 1989 yılında IFLA’ya
davet yazısı Prof. Dr. Sefercioğlu tarafından hazırlanmış ve verilmişti. IFLA Genel Konferansı’nın
Türkiye’de yapılmasına aday olunmuştu. 1990 yılı sonlarında IFLA Temsilcilerinin Derneği
ziyaretlerinde de Dernekteydim. IFLA Yönetim Kurulu, 61. IFLA Genel Konferansı’nın Türkiye’de
yapılması kararını 28-29 Kasım 1990 tarihlerinde yaptığı toplantıda aldı (Sefercioğlu, 1990, 168.s.).
1995 yılında 61. IFLA Genel Konferansı “Geleceğin Kütüphaneleri” temasıyla Türkiye’de (İstanbul)
yapıldı. Prof. Dr. Sefercioğlu, IFLA Genel Konferansı’nın Türkiye’de yapılması için çok uğraştı ve
başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi. Kendisi IFLA Genel Konferansı yapıldığında TKD Genel
Başkanı değildi, ama Konferansın Türkiye’de yapılması onun başarısıydı.
Kütüphane haftalarının (her yıl Mart ayının son Pazartesi ile başlayan hafta) Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Derneğin kutlamalar konusunda hep bir mücadelesi
olurdu, sonuçta birlikte kutlamak için uzlaşılırdı, hoca hep uzlaşmadan yana olurdu, bunun için gayret
gösterirdi. O zamanlar hocaya “dernek olarak biz yapalım” derdik, o ise Bakanlıkla birlikte yapmak için
çaba harcardı. “Bir avuç meslektaşız, ayrı gayrı olmaz” derdi. Mesleğin birlikte güçlü olacağını hep
söylerdi. Bu anlamda Prof. Dr. Sefercioğlu birleştirici yönü ağır basan hocamızdı. Son yıllarda
kütüphane haftalarında Genel Müdürlük ve Derneğin ayrı organizasyonları ile karşılaşıyoruz, bunun
yarattığı olumsuzlukları gördükçe neden böyle yaptığını daha iyi anlıyorum.
25 Eylül 1992 TKD XV. Genel Kurulu’nda Prof. Dr. Sefercioğlu Genel Başkanlığı bıraktı. Ben devam
ettim, yanlış hatırlamıyorsam 1995 yılında Dernek Yönetim Kurulu’ndan ayrıldım. Dernekte birlikte
çalıştığımız dönemde de yine kendisinden çok şey öğrendim.
5. Bilimsel ve Mesleki Dergi
Bilimsel ve mesleki dergi olarak 1952 yılından beri çıkarılmaya başlanan Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni (TKDB), 1987 yılında Türk Kütüphaneciliği oldu. Derginin 36. yılında adı Türk
Kütüphaneciliği olarak değiştirilmiş ve yeni bir başlangıç yapılarak 1 cilt, 1. sayı olarak 1987 yılında
yayımlanmıştı.
Dernekte Dergi Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordum ve muhasebe işlerine yardımcı
oluyordum. O zamanlar dergi çıkarmak şimdiki gibi kolay değildi. Uzun soluklu bir işti ve çok dikkat
ve emek gerektiriyordu. Dizgi işi, ön baskı, düzeltmeler ve matbaa işleri, dergiyi derneğe getirme, adres
etiketleri, paketleme, postalama vb. süreçler yorucu hal alabiliyordu.
Sonraki yıllarda bilgisayarlar hayatımıza girmeye başladı. Biz de Dergiyi artık bilgisayarda dizmek ve
düzeltmeleri bilgisayarda yapmak istiyorduk. Doğan hoca (Prof. Dr. Doğan Atılgan) ile birlikte dernek
yönetim kurulunda idik ve derginin çıkarılması için elimizden geleni yapıyorduk. Hocayı bilgisayar
almaya ikna etmeye çalıştık. Derneğin parasını harcarken çok dikkat ederdi. Hocayı ikna edene kadar
epeyce bir süre mücadele ettik. Hocanın oğlu (İlhan Sefercioğlu) bilgisayardan anlıyordu. İlhan’ı da
yanımıza alarak hocayı ikna ettik, dünyalar bizim olmuştu. Mucize bir alet olarak bilgisayar işleri
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kolaylaştırıyordu. Neticede bilgisayarı aldık, artık yazıları bilgisayarda yazıyorduk, düzeltme ve
düzenleme işleri daha kolay oluyordu.
Bir başka zorluk da derginin kâğıt işi idi, kâğıt borsa gibiydi, fiyatları sürekli artan bir maldı. Derneğin
parası olunca ilk iş kâğıt almak oluyordu. Yeni sayıları çıkartmak için yatırım yapıyorduk, kâğıt
piyasasını yakından takip ediyorduk. Bu süreçte Kütüphaneci Fehmi Doğan ile tanıştık (Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu). Fedo Kağıt’ın sahibi, o zamanlar zarf
ve kâğıt satıyordu. Pazarlamayı kendisi yapıyordu, kurum kurum, şirket şirket gezerek ürünlerini
pazarlıyordu. Sonuçta ‘Fedo Kağıt’ı kurdu ve şimdi oğlu yönetiyor.
Çoğu meslektaşımız bilmez Fehmi Doğan’ın Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin çıkmasında çok desteği
olduğunu, Fehmi Doğan bize uygun fiyattan kâğıt sağlıyordu. Doğrudan fabrikadan getirtiyor ve Milli
Kütüphane’nin depolarına koyuyorduk. Fedo Kâğıt hala benim düzenlediğim Sempozyumlarda
destekçilerimizdendir. Kütüphaneciliğin bilinmeyen destekçilerinden Fehmi Doğan’a da bu vesile ile
burada teşekkür ediyorum.
Derginin yayıma hazırlanmasında matbaa ile ilişkileri Doğan hoca (Prof. Dr. Doğan Atılgan) yürütürdü,
kâğıt alım işlerini ben yürütürdüm. Hep birlikte yazılardaki yazım hatalarını düzeltirdik. Dergiyi baskı
aşamasına getirirdik. Hoca Genel Başkan olarak mesleki ve akademik gelişmeleri takip eder, Dergi’de
Genel Başkan olarak her sayının başında yazısını yazardı. Kütüphanecilik alanıyla ilgili gelişmeleri ve
sıkıntıları dile getirirdi. Hoca derginin “her şeyi tamam mı?” diye sorardı. Kendisinden Genel Başkan
olarak yazacağı yazıyı beklediğimizi söylerdik. Tamam, yazacağım derdi, son gün son saat daktilonun
başında oturur ve yazmaya başlardı. Müsvedde yapmadan, doğrudan daktilo başında hatasız yazardı ve
“alın yazı hazır” der ve bize verirdi. Biz de hocanın yazısını derginin başına koyar ve matbaaya
götürürdük. Hocanın yazı yazma konusundaki yeteneği de beni hep etkilemiştir. Aslında Prof. Dr.
Necmeddin Sefercioğlu ile ilgili o kadar çok anlatılacak şey var ki, bunları bu kısa satırlarla ifade etmek
imkânsız. Bundan sonraki başka yazılarda da kendisini anmaya devam edeceğiz.
Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun anısına,
Saygılarımla,
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