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Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi 
Müdürü Dr. Taşçı:
Dünyanın ilk kitapsız 
kütüphanesiyiz

“Türkiye’nin ilk yüzde 100 dijital kütüphanesi” iddiasıyla 2010’da açılan İstanbul 
Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi yetkilileriyle de “Dosya” 
sayfalarımız kapsamında görüştük. 
Esenler’in en merkezi noktasında yıllardır atıl durumda bulunan ve halk arasında 
kilise kalıntısı olarak bilinen tarihi bir yapı, belediye tarafından restore edilerek 27 
Ekim 2010’da dijital kütüphane ve gençlik merkezi haline getirildi. Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Fonu tarafından restore edilen kütüphaneni iç tefrişini de Albaraka 
Türk yaptı. Kütüphanenin açılış töreninde dönemin Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
çevredeki binaların istimlâk edilerek yıkılacağı ve bölgenin dijital bir park haline 
getirileceğini söyledi.  Mayıs 2012’de ise San Francisco’da faaliyet gösteren ABD’nin 
önde gelen bilgisayar yazılım firması NComputing, Esenler Adnan Büyükdeniz Dijital 
Kütüphanesi’ne Çevre Dostu Teknoloji Ödülü’nü (Go green innovation award) verdi. 
Kütüphanedeki erişim cihazlarının çevre dostu olduğuna dikkat çekilerek yüzde 75 
oranında elektrikten tasarruf edildiği, kütüphaneyi ısıtmak ve soğutmak için klima 
kullanmaya ihtiyaç duyulmadığı, erişim cihazlarının küçük ve monitörün arkasında 
monte edilerek mekândan büyük ölçüde tasarruf edildiği belirtiliyor.  
Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi Müdürü Dr. Hasan Taşçı, kütüphanede halen 
12 bin kitap olduğunu bunun yılsonuna kadar 13 bine yükselmesini hedeflediklerini 
kaydetti. Aylık ortalama 3 bin okuyucusu bulunan kütüphanede kullanıcılara dijital 
kart veriliyor ve 3200 kart sahibi kullanıcı var. 
“Dünyanın ilk kitapsız kütüphanesi ABD’nin Teksas eyaletinde Son Antonio Kentinde 
(2013) değil, Türkiye’deki Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’dir” diyen Taşçı, 
kütüphanelerinin güncel kitapların aynı anda hizmete girememesi nedeniyle daha çok 
araştırma için kullanıldığını söyledi. Taşçı, okuyucunun kitap, yazar ismi, İSBN ya da 
kelimeden arama yapıp kaynağa ulaşabildiğini bildirdi.

-Türkiye’nin ilk yüzde 100 Dijital Kütüphanesi olarak tanıtılan Adnan Büyükdeniz Dijital 
Kütüphanesi ne zaman açıldı?  Amaç, vizyon ve hedefiniz nedir?  Nasıl bir sistem kurdunuz? 
Yapılanmanız hakkında bilgi verir misiniz? Kaç çalışanınız bulunuyor?

-Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi 2010 yılında açıldı. Vizyonumuz; bilgi çağında bilgi 
toplumu oluşturmak. Misyonumuz ise bireyi  e-kitapl a buluşturarak, araştırma yöntem ve 
tekniklerini etkili bir biçimde kullanarak 7’den 70’e herkesi bilgi okur yazarı haline getirmek. 
Esenler Belediyesi, Dijital Kütüphane projesiyle bilgi çağında, bilgi toplumunda İnternet 

Halen 12 bin kitap bulunan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’nin 
aylık ortalama 3 bin okuyucusu olduğunu söyleyen Taşçı, güncel 
kitapların aynı anda hizmete girememesi nedeniyle daha çok araştırma 
için kullanıldığını belirtti. Kütüphanede 3200 dijital kart sahibi 
kullanıcı, kitap, yazar ismi, İSBN ya da kelimeden arama yapıp kaynağa 
ulaşabiliyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s166

Dosya Dijital kütüphane 
u y g u l a m a l a r ı
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okur-yazarlığının davranış ve tutumlarını 
öğrencilerden başlayarak tüm Esenler halkına 
ulaştırmayı amaçlıyor. 
Tarihi bina restore edilerek 241 metrekare 
alana, 2 katlı olarak kurulan, aynı anda onlarca 
kişiye hizmet verecek olan dijital ortam, Dörtyol 
Meydanı’ndaki Dijital Kütüphane binasının 
dışında; Esenler Belediye Merkez Binasından, 
Esenler Belediyesi Halk Kütüphanesi’nden; 
Çiftehavuzlar Mahallesi; Havaalanı Mahallesi; 
Tuna Mahallesi; Fatih Mahallesi; Bilgi evlerinden 
de Dijital Kütüphaneye erişim kurularak Esenler 
halkının ulaşım zorluğu çekmeden, bilgi 
kirliliğine bulaşmadan, aranan hedef bilgiye 
kolayca ulaşılması sağlanıyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun e-kitaplar 
başta olmak üzere üniversite kütüphaneleri, okul 
kütüphaneleri içeriği haiz 10300 Türkçe e-kitapla 
başlayan koleksiyona her geçen gün yenileri 
ekleniyor.

- Kütüphanenin kuruluş sürecinde hangi kamu ( 
Belediye ve Bakanlık) ile özel sektör kuruluşları 
nasıl katkı verdiler?

- Dijital Kütüphane Albaraka Türk ile Esenler 
Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı bir çalışma olup 
Albaraka Türk’ün vefat eden eski genel müdürü 
Adnan Büyükdeniz’in ismi konuldu.

-Kütüphane çevre dostu teknolojisini kullandığı 
için ABD’nin önde gelen yazılım firması 
Ncomputing tarafından “Çevre dostu teknoloji 
ödülü- go gren innovation award”aldı. Bu 
ödülün önemi nedir?

- Ncomputing tarafından Çevre Dostu Teknoloji 
Ödülü – Go Gren İnnovaion Awad ödülüne layık 
görüldük. Bu durum çevreyi koruyan bir çalışma 
yaptığımızı gösteriyor.

-Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi 
kullanıcılarına neler sunuyor? Kütüphanede 
kaç elektronik kitap var? Bu sayı yılsonuna 
kadar kaça yükselecek? Her yıl kaç adet kitap 
kütüphaneye ekleniyor? Aylık ortalama kitap 
okuyucu sayınız nedir?

-Şu an için 12,000 kitap olup, yılsonuna kadar 

13000’e yükselmesi hedefleniyor. Ortalama 
1000 kitap eklenmesi hedefleniyor. Aylık 
ortalama 3000 okuyucumuz bulunuyor.

-Kullanıcılara dijital kart mı veriliyor? 
Dijital kart sahibi kaç kullanıcınız 
bulunuyor?

- Dijital kart veriliyor. 3200 kart sahibi 
kullanıcımız bulunuyor.

- Dijital kütüphaneciliğin yararları nelerdir? 
Dijital kütüphanelerin toplumsal kalkınma 
ve katılımcı kültürü için önemine ilişkin kısa 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Elektronik kitaplara birden fazla kişilerce 
erişim sağlayamamıştır. Kişilerin zaman, 
mekân sınırı olmadan istediği yerde şifresiz 
bilgiye ulaşması ve kişileri dijital ortamdan 
bilgiye ulaşmasını sağlamıştır.  

-Kitapseverliğin büyük bölümünü ulusal 
ve yerel kütüphanelerinin elektronik 
kitap servisi ile dijital kütüphanelerin 
sunduğu hizmetlerden haberdar değil. 
Bu alanda farkındalık yaratmak üzere 
kamu kurumlarına, üniversitelere ve bu 
hizmeti veren özel sektöre ne gibi görev ve 
sorumluluklar düşüyor?

-Dijital kütüphaneler Türkiye’de yeni bir 
oluşumdur. İnternetin bilgiye ulaşmasındaki 
hızını da düşünecek olursak, elektronik kitap 
kullanan kurumların da kendi aralarında 
kitap alışverişi yapmalarını sağlamak 
gereklidir. Aynı zamanda e-kitabın daha 
çok yaygınlaşması için yayınevlerinin de bu 
anlamda daha özverili çalışma yapması da 
önemlidir.

-Dünyanın ilk kitapsız kütüphanesi ABD’nin 
Texsas eyaletinde Bexar Country bölgesine 
bağlı San Antania kentinde geçen ( 2013) 
yaz açıldı. “Biblio Tech” adı verilen bu 
projede, ödünç vermek üzere 100 elektronik 
okuyucu ve üyelerin internete girmesi, ders 
çalışması, dijital becerilerini geliştirmesi 

için onlarca bilgisayar bulunuyor. Kitapların 
dijital ortamda olduğu “dijital kütüphane 
– kitapsız kütüphane” Türkiye’de mümkün 
mü?

- Dünyanın ilk kitapsız kütüphanesi 
ABD ‘nin Teksas eyaletinde Son Antonio 
Kentinde (2013) değil, Türkiye’de ilk olan 
Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi’dir. 
2010 yılında kurulmuş olmasından dolayı 
okuyucularımıza ders çalışma ve e-kitap 
okuma sağlanması için kurulmuştur. 
Mümkün olduğunu göstermiş bulunuyoruz.

-Türkiye’de Dijital ortamda bulunan 
kaynak çok ama kimler bu bilgileri okuyor, 
kullanıyor, yararlanıyor?

-Güncel kitapların aynı anda hizmete 
girememesinde daha çok araştırma için 
kullanılmaktadır. Yaş ortalaması 7’den 70’e 
kadar kullanabilir.

-Aranılan bilgi ve kitaplar, Dijital 
Kütüphanelerde bulunabiliyor mu?  Arama 
nasıl yapılıyor?

-Okuyucu aradığı kitap isminden, yazarın 
isminden, İSBN yada kelimeden arama yapıp 
kaynağa ulaşabiliyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s166

Dosya Dijital kütüphane 
u y g u l a m a l a r ı


