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 KONYA İL HALK KÜTÜPHANESİ’NİN TARİHÇESİ 

Konya diğer kültür kaynaklarında olduğu gibi 
kütüphaneler yönünden de zengin bir geç-

mişe sahiptir. İlk kütüphane Selçuklu Türkleri 
devrinde Emir Şemsettin Altınapa tarafından 
İplikçi Medresesi’nde açılmıştır. Daha sonra 
Nizamiye Hangahı’nda ve Sadreddin-i Konevî 
Medresesi’nde, Kutlu Melek Hatun tarafından 
ise Atabekiye Medresesi civarında çok sayıda 
kütüphane kurulmuştur. Osmanlı İmparator-
luğu devrinde bugün hâlâ hizmete devam et-
mekte olan Mevlâna Dergâhı Kütüphanesi ile 
1795 yılında yapılan Yusufağa Kütüphaneleri 
kurulmuştur.

Halk kütüphanesi ilk defa “Milli Kütüphane” 
adı ile 1910 yılında Konya Valisi Muammer 

Bey’in öncülüğü ile eski Rehberi Hürriyet Okulu 
içinde bir binada kurulmuştur.

Kütüphane sırayla Maarif evlerine, Şerafet-
tin Camii yakınında bir binaya, Vali İzzet 

Bey zamanında da Hacı Hasan Camii’ne ta-
şınmıştır.
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1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphane-
ler Genel Müdürlüğü emrinde “Konya Umumi 

Kütüphanesi” adıyla çalışmaya başlamıştır. 1950 
yılında, daha sonra yıkılmış olan Alaeddin Te-
pesi’ndeki Halkevi binasının bir katına taşınmış, 
1955 yılında da Anıt alanındaki Halkevi Kütüp-
hanesini de içine alarak hizmete girmiştir. Bu bina 
halen Devlet Tiyatrosu olarak kullanılmaktadır. 
1978 yılında Mevlana Tetkikleri Enstitüsü olarak 
yapılan Mevlana alanındaki binaya taşınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı arasında 17.04.2009 

tarihinde bir protokol yapılmıştır. Bu protokole 
göre; Mevlana alanındaki İl Halk Kütüphanesi 
binası Konya Büyükşehir Belediyesine devredi-
lerek Kültür Park içerisinde Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yeni bir kütüphane binası 
inşaatının yapılması ve mevcut kütüphane binası 
ile yeni binanın karşılıklı olarak tahsis edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Binanın temeli 02.Mart.2010 
tarihinde atılmış ve bir yıl gibi kısa bir sürede 
binanın inşaatı tamamlanmıştır. Kütüphane, 
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01.11.2011 tarihinde Valilik Makamının onayı ile 
yeni yapılan bu binaya taşınarak 28.01.2011 ta-
rihinden itibaren de okuyucuya hizmet vermeye 
başlamıştır.

                

Kütüphane binası bodrum kat ile birlikte 4 kat 
ve teras katından oluşmaktadır. Bodrum kat-

ta Arşiv, Cilt Atölyesi, Su Deposu, Makine Da-
iresi, Sığınak ve Jeneratör Dairesi, zemin katta 
İnternet Salonu ile birlikte Görsel ve İşitsel Ma-
teryal Kullanma Salonu, Okul Öncesi ve Çocuk 
Bölümü, Gençlik Bölümü, Ödünç Verme Birimi, 
Dijital Katalog Tarama Ünitesi ve Konferans Sa-
lonu bulunmaktadır.  Birinci katta Okuma Salo-
nu A, Okuma Salonu B, Süreli Yayınlar Bölümü, 
Teknik Hizmetler Birimi, ikinci katta ise Serbest 
Çalışma Salonu ve içerisinde her biri 16 m2 
olan 4 adet grup çalışma odaları, Konya İhtisas 
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Kitaplığı, Yemekhane ve Yönetim Birimi bulun-
maktadır. Teras katında ise yazlık ve kışlık olarak 
kullanılmakta olan iki ayrı alandan oluşan kafe-
terya bulunmaktadır.

Ödünç Verme Birimi: Üyelerimiz tarafından 
ödünç alınan kitapların ödünç verilme ve 

iade işlemlerinin gerçekleştirildiği birimdir. Kü-
tüphanemize üye olan okuyucularımız ödünç 
verilebilen kitaplarımızdan 3 tanesini 15 gün 
süre ile ödünç alabilirler. 15 gün sonunda 
süre uzatımı yaparak bir 15 gün daha kitapları 
ödünç alabilirler. Süre uzatımı işlemi yapmak 
isteyen üyelerimiz, kütüphaneye bizzat gele-
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rek,  (332) 351 34 25 numaralı telefonumuza 
telefon açarak ya da www.konyakutuphanesi.
gov.tr adresinizden süre uzatım formunu dol-
durup online göndererek gerçekleştirebilirler. 
Bu birimimizde birde kitap temizleme makinesi 
bulunmaktadır. Ödünçten dönen kitaplar ışık 
teknolojisi ve parfüm ile zararlı mikroorganiz-
malardan arındırılmaktadır. 
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Dijital Katalog Tarama Ünitesi: Giriş katında 
turnike geçişlerinden sonra bulunan ünite-

mizde kitaplarımızın hangi salonda ve hangi rafta 
oldukları kullanmakta olduğumuz KOHA Kütüp-
hane Otomasyon Sistemi kullanılarak görülebilir. 
Bu sistemden ayrıca ülkemiz genelindeki diğer 
halk kütüphanelerinin de katalogları kütüphane 
ismi tıklanarak görülebilir. Okuyucularımızın ken-
di bilgisayarlarında ya da internet erişimi olan 
herhangi bir bilgisayarda katalog taraması yapa-
bilmeleri için “http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-
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bin/koha/opac-main.pl” adresine giriş yapmaları 
gerekmektedir. KOHA Kütüphane Otomasyon 
Sistemi 2014 yılında Bakanlığımız bünyesinde 
kullanılmaya başlanmış açık kod yazılımlı ve dün-
ya üzerinde oldukça kullanım yoğunluğu olan bir 
programdır.

Konferans Salonu: Kütüphane binamızın giriş 
katında bulunan 100 kişi kapasiteli konfe-

rans salonumuzda çeşitli konferans ve paneller 
düzenlenmektedir. Konferanslar kütüphanemi-
zin bizzat kendi veya ortaklaşa organizasyonu 
ile ya da başka kurum ve kuruluşların talep-
leri ile kendileri tarafından gerçekleşmektedir. 
Konferans Salonu için talepte bulunacak kurum 
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ya da kuruluş belirli bir süre öncesinden Mü-
dürlüğümüze dilekçe ile başvurmakta, yapılan 
başvuru Valilik makamınca uygun görüldüğü 
takdirde kendileri ile bir protokol imzalanarak 
salon kullanımı gerçekleştirilmektedir. (www.
konyakutuphanesi.gov.tr adresimizdeki gezinti 
menüsünden etkinlikler - diğer etkinlikler seçe-
nekleri tıklanarak protokolün PDF formatındaki 
örneği incelenebilir) 
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İnternet ve Görsel İşitsel Materyal Kullanma Salonu: 
Her yaştan okuyucumuzun belirli kurallar doğ-

rultusunda internetten ücretsiz olarak faydalandı-
ğı salonumuzda fotokopi hizmeti de verilmektedir. 
İnternet Salonunda görme engelli vatandaşları-
mız için de bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bölüm-
de görme engelliler için ekran büyütücüler, ekran 
okuma programları ve sentezleme programları 
mevcuttur. Kütüphane koleksiyonuna ait CD ve 
DVD’ler de bu salonumuzda bulunmaktadır.
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Okul Öncesi ve Çocuk Bölümü: Yeni binamız-
da hizmete başlayacağımız anda tamamen 

yeniden dizayn edilerek oluşturulmuş, çocuklara 
özel tasarımıyla ve yaklaşık 8000 adet kitap ile 
hizmet veren salonumuz giriş katındadır.  0-12 
yaş arası çocuklarımıza hitap eden salonumuzda 
Bakanlığımız tarafından gönderilen ve ayrıca kü-
tüphanemiz tarafından seçilip satın alınan güncel 
kitaplar bulunmaktadır. Ayrıca salonumuzda 0-5 
yaş çocuklarımız için bir oyun alanı oluşturulmuş-
tur. Oyun alanı ile çocuklarımızı erken yaşta kü-
tüphane ile tanıştırma ve bu tanışıklığı kitap oku-
ma alışkanlığına çevirme amacı güdülmektedir.
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Gençlik Bölümü: 12-17 yaş arası gençlerimiz 
öncelikli hedef tutularak oluşturulan ancak 

daha büyük yaşlarda okuyucularımıza da hitap 
ettiği de gözlemlenen salonumuz daha çok ödünç 
olarak verilen kitaplardan oluşturulmuş bunun ya-
nında danışma kaynağı türü kitapların da bulun-
duğu salonumuzdur.
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Okuma Salonu A: Kütüphanemiz açık raf 
sistemi ile çalışmakta ve sınıflandırma için 

Dewey Onlu Tasnif Sistemi kullanılmaktadır. Bu 
salonumuzda yaklaşık 18000 adet kitap bulun-
maktadır. Dewey Onlu Tasnif Sistemine göre sınıf-
landırılan ve Okuma Salonunda tutulması öngö-
rülen kitaplarımızdan konu numarası 800 ve 900 
ile başlayanlar burada olup salonumuz binamızın 
1. katındadır.
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Okuma Salonu B: Yaklaşık 15000 adet kitap 
bulunmaktadır. Dewey Onlu Tasnif Siste-

mine göre sınıflandırılmış ve Okuma Salonunda 
bulundurulması öngörülen kitaplarımızdan konu 
numarası 000 ila 700 arası ile başlayanlar bu 
salonda bulunmaktadır.
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Süreli Yayınlar Salonu: Bakanlığımız tarafın-
dan abone olunarak kütüphanelere ulaştırı-

lan ayrıca derleme olarak kütüphanemize gelen 
dergilerin ve bunun yanında yerel gazetelerin de 
bulunduğu salonumuzdur. Bu bölümde dergilerin 
ve yerel gazetelerin arşivlemesi yapılmakta, yapı-
lan bu arşiv binamızın bodrum katında bulunan 
Arşiv Biriminde tutulmaktadır. Salonumuz Arşiv 
Birimimiz ile ortak çalışmaktadır. Arşiv Birimimiz 
ilimiz bünyesinde basılan ve Türkiye Dermesi için 
toplanan kitapların da derlemesini yaparak ilgili 
mercilere ulaşmasını sağlamaktadır.
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Teknik Hizmetler Birimi: Kütüphanemize gi-
ren kitaplar ve üye olacak okuyucularımızla 

ilgili teknik işlemlerin yapıldığı birimimiz bina-
mızın 1. katındadır. Kütüphaneye kitap temini 
Bakanlığımızın doğrudan kitap göndermesiyle, 
kütüphanemiz tarafından satın alma yoluyla ve 
duyarlı vatandaşlarımızın kitap bağışı yapmasıy-
la sağlanmaktadır. Kütüphaneye giren kitaplar 
Teknik Hizmetler Biriminde toplanarak demirbaş 
defterlerine demirbaş olarak kaydedilmekte, kü-
tüphanecilerimizce yetişkin ve çocuk grubundan 
hangisinde gruplandırılacağı belirlenmekte, ko-
nularına göre tasniflenmekte ve birim çalışanla-
rımızca ülkemiz genelinde tüm halk kütüphaneleri 
tarafından kullanılmakta olan KOCA Kütüphane 
Otomasyon Sistemine katalog kayıtları yapılmak-
tadır. Kayıtları yapılan kitapların tasnif etiketleri, 
demirbaş etiketleri ve güvenlik etiketleri yapıştı-
rılarak ilgili salonlara teslim edilmektedir. Ayrıca 
kütüphanemize üye olmak isteyen okuyucularımız 
da yine aynı otomasyon sistemine üye olarak kay-
dedilmekte ve üye kartları teslim edilmektedir.
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Serbest Çalışma Salonu: Sakin ve sessiz bir or-
tamda çalışmak isteyen okuyucularımız için 

tek kişilik çalışma masaları kullanılarak hazırla-
nan salonumuz binamızın 2. katındadır.  Ayrıca 
grup çalışması yapmak isteyenlerin de olabileceği 
düşünülerek salon içinde her biri 16m2 olan 4 
adet grup çalışma odası tasarlanmıştır. 
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Konya İhtisas Kitaplığı: Kentimizle ilgili kitaplar 
ile Konyalı yazar ve akademisyenlerin koleksi-

yonlarının da bulunduğu salonumuzdur. Okuyu-
cularımızın araştırma amaçlı olarak yararlandığı 
salonumuzdaki kitaplar ödünç verilmemektedir.



21

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ VE KÜTÜPHANEMİZ.

    

İnternet’e dayalı olarak verilen hizmetler küçüm-
senemeyecek biçimde hayatımızı etkilemektedir. 

20. yüzyılda okuma yazma bilmemek kişiler için 
nasıl bir engelse 21. yüzyılda da bilgi teknolojile-
rinden ve onun en önemli ürünü olan internetten 
yararlanmamak büyük bir sorun oluşturacaktır. 
İnternet’in çalışma hayatımızın her alanında ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüz 
ekonomilerinin en önemli gücü de “bilgi” olmuş-
tur. Bu nedenle toplumu oluşturan bireylerin bilgi 
teknolojilerinden yararlanma düzeyi o toplumun 
gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurdur. 

İnternet kullanımı bütün toplumlarda hızlı bir artış 
göstermektedir. Bilgi edinme hakkı ve buna para-

lel olarak hayatını zenginleştirme en temel yurttaşlık 
haklarından birisidir. Günümüzdeki sosyal devlet 
anlayışı da, diğer temel haklar gibi, vatandaşların 
bu haklarını garanti altına almak durumundadır. 
Güncel ve doğru bilgiyle donanmış yurttaşlar, bir ül-
kenin zenginlik kaynaklarının belki de en önemlisidir. 

Bireylerin bilgi kaynaklarına en hızlı ve doğru 
şekilde erişiminin bilgi toplumu olmak iste-

yen ülkeler için önemli olduğu tartışmasız kabul 
edilmekte olup devlet ve özel sektörde bu alana 
önemli destek sağlamaktadır.
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Ancak toplumun bazı kesimlerinde özellikle 
yaşlı, düşük gelirli, eğitim düzeyi düşük, en-

gelli gruplarında yani dezavantajlı kesimlerinde 
internet hizmetlerinden yararlanma yeterli olma-
dığı için var olan dengesizlik daha da artmakta-
dır.

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ NEDİR?

Microsoft’un kurucusu Bill Gates tarafından 
kurulan Bill ve Melinda Gates Vakfı ’da Bil-

gi Teknolojilerinden yeterince yararlanamayan 
kesime yönelik Küresel Kütüphaneler Girişimini 
başlatmıştır. 

Vatandaşların bilgi edinmeleri için en önemli 
kurum, çeşitli ülkelerdeki örneklerden de gö-

rüleceği gibi halk kütüphaneleridir. Bu kurumlar, 
özellikle internetle beraber ortaya çıkan sayısal 
uçurumun önlenmesi için en uygun araçlar olarak 
görülmektedir. Öyle ki halk kütüphaneleri, vatan-
daşların eğitim, beceri kazanma, çeşitli ekonomik 
faaliyetlere katılma, sosyal hayata katılma gibi 
alanlarda ilk tercih durumuna gelmektedir.

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından başlatı-
lan Küresel Kütüphaneler Girişimi gelişmekte 

olan ülkelerdeki halk kütüphanelerinde, çağdaş 
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması amacıyla 
hazırlanan projelere kaynak sağlamaktadır. Vakıf, 
daha fazla yardımı öngören ülke projesi desteği 
için, proje bitiminden sonra da sürdürülebilir bir 
model için kamunun desteğini şart koşmaktadır.

Türkiye de KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ ile 
bu fondan faydalanmaya başlamıştır.

PROJENİN AMACI: Bu proje ülkemizdeki halk 
kütüphanelerinin, vatandaşların gereksinim 
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duydukları bilgi iletişim teknolojisi imkânlarını ko-
lay bir biçimde hizmete sunan ve en üst düzeyde 
yararlanabilecekleri bir merkez haline dönüştü-
rülmesini hedeflemektedir. Böylelikle, başta top-
lumun dezavantajlı kesimleri olmak üzere, top-
lumun tamamının zengin internet bilgi ve iletişim 
kaynaklarından yararlanabilmesi, e-devlet uy-
gulamalarına katılabilmesi ve bunun bir sonucu 
olarak, toplumun hayat standartlarında gelişme 
sağlanması amaç olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında yer alan halk kütüphanele-
rinin e-devlete açılan birer “kapı” olması, bil-

gi iletişim teknolojileri imkânlarına sahip olma-
yan vatandaşlara halk kütüphaneleri aracılığıyla 
uzaktan ve yerinde ücretsiz bilgi iletişim tekno-
lojileri eğitimlerinin verilmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca kütüphane çalışanlarının birer bilgi iletişim 
teknolojileri eğiticisi haline getirilmesi ve bu çaba-
ların sürdürülmesi konusunda proje savunucusu 
olarak yetiştirilmesi düşünülmektedir.

Bir Ar-Ge projesi olan Kütüphan-e Türkiye pro-
jesi ile pilot seçilen bölgelerde araştırma, ge-

liştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmaları 
yürütülecektir ve bu çalışmalardan elde edilecek 
bilgilerle, Türkiye’deki halk kütüphanelerinin nasıl 
bir toplum merkezi haline gelebilecekleri ortaya 
konmaya çalışılacaktır.

Kütüphan-e Türkiye projesi kapsamında pilot 
seçilen halk kütüphanelerinden bir tanesi de 

kütüphanemizdir. Hatta kütüphanemiz bu proje 
kapsamındaki en önemli kütüphane olarak görül-
mektedir.
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Türkiye İstatistik Kurumundan alınan değerler-
le pilot kütüphaneler arasında olmasına ka-

rar verilen kütüphanemiz özellikle yeni binasına 
geçtiği günden buyana vermiş olduğu hizmet ile 
ülkemizin gözde kütüphanelerinden biri haline 
gelmiştir.

Mevcut alt yapısı, modern binası, yeterli per-
soneli ve potansiyel kullanıcısı ile bu pro-

jenin uygulamasında en etkili kütüphane olması 
proje savunucuları ve ekibi ile elbette ki bizlerin 
hedefidir.

                     

Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında 
Ankara’da verilen eğitimlere kütüphane mü-

dürümüz Hasan Coşar katılmaktadır. Bu eğitim-
lerden birinde müdürümüz Hasan Coşar‘ a ‘‘EN 
İYİ KÜTÜPHANE - YEREL YÖNETİM İŞBİRLİĞİ 
ÖDÜLÜ’’ takdim edilmiştir.
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000 GENEL KONULAR

100 FELSEFE VE PSİKOLOJİ

200 DİN

300 TOPLUM

400 DİL VE DİLBİLİM

500 DOĞA

600 TEKNOLOJİ

700 SANATLAR

800 EDEBİYAT

900 COĞRAFYA
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Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Ferhuniye Mahallesi Alâaddin Bulvarı Kültürpark İçi No:19 
Selçuklu - KONYA

(0332) 351 34 25

www.konyakutuphanesi.gov.tr

info@konyakutuphanesi.gov.tr

www.facebook.com/konyakutuphanesi

Kitap; 
Vakti bilgiyle buluşturmak, 

insanın ruhuyla konuşmaktır. 

Kitap; 
Dilsize dil, gözsüze göz, 

güçsüze güçtür.


