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 Bilgi kullanimi, düsünmenin, bellegin, dünyayi izleme yolunun bir parçasi olan 
“Bilgi”den belirli amaçlarla yararlanma anlamina gelmektedir (B.Yilmaz 1997:56) 
 Insanoglu ürettigi bilgileri tarihi asamalar içerisinde kil tabletlerinde,  papirus ve 
parsömen rulolarinda saklayarak kullanmislardir. Daha sonraki yillarda kagidin bulunmasi ve 
1450 yilinda matbaanin icad edilmesiyle üretilen bilgi hizla çogaltilabilme ve paylasilabilme 
sürecine girmistir. Bu gelismeler isiginda bilgi, kitap, dergi, gazete vb. basili materyaller 
araciligiyla bilgi kullanicilariyla bulusmustur. Üretilen bilgilerin çogalmasi ve hizla 
çogaltilabilmesiyle de bilgilerin toplanip derlenmesi ve bunun sonucunda bilgi kullanicilarina 
sunulmasi hizmeti ortaya çikmistir. Iste bu ihtiyaç kütüphane kavramini ortaya çikarmistir. 
Böylelikle kütüphaneler üretilen bilginin depolandigi, derlendigi ve bilgi kullanicilarinin 
ihtiyacini giderip yeni bilgilerin üretilmesine olanak saglayan kurumlar olarak tarihi süreç 
içerisinde yerlerini almislardir. 

1940’li yillarda hizli sanayilesme ile birlikte teknoloji alanindaki yogun gelismeler 
günlük hayata bilgisayarin girmesini saglamistir. Böylece günümüz insaninin ilgisi sanayiden 
bilgiye yönelmis, bilgi temel sermaye ve ana güç olmustur. Bilgi ve Bilgi teknolojilerindeki 
degisimler insanligin hayal edemeyecegi bir hizla geliserek yepyeni bilgi hizmetlerini  
yaratmistir. Bugün milyonlarca bilgisayar birbirleriyle iletisim kurmakta ve bunun sonucunda 
da olusturulan bilgi merkezleri araciligiyla bilgiler elektronik ortamda toplanip derlenerek  
bilgi teknolojileri yardimiyla elektronik ortamdan bilgi kullanicilarina sunulur hale gelmistir. 

UNESCO kütüphaneyi, “adi ne olursa olsun, basili kitap ve süreli yayinlarin yada 
baska her türden çizgisel, görsel, isitsel yayinlarin düzenli koleksiyonlari ile okurlarin bilgi, 
arastirma, egitim amaciyla kullanilmalarini saglayan ve kolaylastiran kurumlardir” diye 
tanimlamistir. 

Bilgi toplumunda üretilen bilginin toplanmasi, islenmesi, düzenlenmesi, bilgi 
kullanicisina sunulmasi ve paylasilmasinda görevli olan bilgi merkezlerinden biri olan halk 
kütüphanelerini Prof.Dr.Osman Ersoy “kadin, erkek, her yasta, her seviyede ve her meslekten 
okuyucunun çesitli fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasini saglayarak 
bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik kalkinmasina yardimci olan kurumlar” (N.Sefercioglu 
1999: 102) olarak tanimlamistir.  

Ilk yillarda isçi sinifina  okur-yazarligin kazandirilmasi, gelistirilmesi, halkin kendini 
gelistirmesi amaçlariyla kurulan halk kütüphaneleri, düsünce özgürlügünü benimsemesi, firsat 
esitligine olanak tanimasi nedenleri ile demokrasinin toplumun her kesimine yerlesmesine 
yardimci olarak, gelismis ülkelerde modern vatandaslik anlayisinin temel  taslarindan birini 
olusturmaktadir. (T.Saglamtunç 1997:31) 

Halk kütüphaneleri okul döneminde egitimin yardimcisi ve destekleyicisi okul sonrasi 
dönemde ise tamamlayicisi (N.Sefercioglu 1999: 102) olma görevinin yaninda, özellikle 
topluma okuma aliskanligi kazandirilmasi ulusal ve evrensel kültürün dolayisiyla sanatin 
tanitimi ve benimsetilmesi konusunda da önemli bir görev üstlenmistir.(T.Saglamtunç  1997: 
32)  

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanligi Kütüphaneler ve Yayimlar 
Genel Müdürlügüne bagli 1435 adet halk kütüphanesi il, ilçe ve köylerde hizmet vermektedir. 
Yerel Bilgi Merkezi konumunda olan halk kütüphaneleri tarihsel süreç içerisinde gelisen bilgi 
teknolojileriyle birlikte belirlenen ulus lararasi standartlari bir türlü yakalayamamistir. 
Asagidaki tablolarda halk kütüphanelerinin yillar itibariyle gelisimlerini inceledigimizde de 
durum ortaya çikmaktadir.  

Tablo 1 de 1996-2002 yillari arasinda halk kütüphanelerinin yurt genelinde mevcut 
olan sayisal olusumlarini görmekteyiz.  Ancak sunu hepimiz iyi biliyoruz ki alt yapisi 
hazirlanmadan siyasi sov olarak açilan çogu halk kütüphanesi 1-5 yil sonrasinda ya personel 
yada fiziki mekan sikintisi gibi nedenlerle kapanmaktadir. 



Tablo: 1 YILLAR ITIBARIYLE KÜTÜPHANE SAYISI 
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Bir kurumun gerekli projeleri üretip uygulamaya geçirebilmesi için yeterli maddi 
kaynaga sahip olmasi gerekmektedir. Asagida tablo.2 görülecegi gibi ne yazikki hükümetlerin 
bütçe uygulamalarinda kültür bütçesi her dönemde bindelerle ifade edilmektedir. 1998-2002 
yillari arasindaki bütçe oranlarina baktigimizda da görüldügü gibi T.C. Hükümetlerinin bu 
dönemlerde Kültür Bakanligina ayirdigi bütçeler hep bindelerle ifade edilmistir. 

 
 

         Tablo:2  KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR  GENEL MÜDÜRLÜGÜ’NÜN 
      1998-2002 YILI BÜTÇE ORANLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Kütüphaneler ve Yayimlar Genel Müdürlügü 
 
Yukaridaki tablolar incelendiginde yillar itibariyle açilan kütüphane sayilarinin arttigi 

ama bütçenin ayni dogrultuda artmadigi görülmektedir. Iste bunun neticesinde de halk 
kütüphanelerine satin alinan kitaplarin da tablo: 3 de görülecegi gibi her yil azaldigini 
görmekteyiz. Bir de buna satin alinan kitaplarin seçiminin halk kütüphanelerinin koleksiyon 
ihtiyaçlari dogrultusunda degil de siyasi iktidarin düsünceleri dogrultusunda alindigini 
düsünürsek ne kadar nitelikli bir halk kütüphanesi koleksiyonu olustugunu takdirlerinize 
birakiyorum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yillar Genel Bütçe 
Payi 

Bakanlik 
Bütçesi 

Genel 
Bütçe 
Payi 

Genel 
Müd.Büt. 

Gen.Büt. 
Orani 

1998 14.749.475.000 47.301.500 %0 3.2 5.571.200 % 12 
1999 27.186.600.000 77.854.500 %0 2.8 9.705.219 % 12.46 
2000 46.702.436.000 120.938.600 %0 2.6 13.575.420 % 11.22 
2001 48.219.490.000 158.658.000 %0 3.3 16.242.300 % 10.23 
2002 97.831.000.000 278.000.000 %0 2.8 27.683.700 % 9.95 



Tablo: 3 YILLAR ITIBARIYLE SATIN ALINAN KITAP SAYISI 
 

 
 
Yukarida rakamlarla açikladigimiz bu olumsuz gelismelerden sonra tabiki halk 

kütüphanelerinin kayitli üye sayilarinda, ödünç verilen kitap sayilarinda ve sonuçta yillik 
toplam okuyucu sayilarinda da büyük düsüsler gözlenmektedir. 

 
 

Tablo: 4 HALK KÜTÜPHANELERINE KAYITLI 
               ÜYE SAYISI 
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Tablo:5 YILLARA GÖRE ÖDÜNÇ VERILEN 
KITAPSAYILARI  
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Tablo: 6 YILLARA GÖRE TOPLAM  
OKUYUCU SAYILARI 
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Tablo: 7 AB Ülkeleri ve Türkiye’deki Halk Kütüphanelerine Iliskin  

Veriler (B.Yilmaz (2001: 383)  
ÜLKELER NÜFUS 

(1996) 
HALK 

KÜTÜPHANESI 
SAYISI (1997) 

KAYITLI 
KITAP SAYISI* 

(1997) 

KAYITLI 
ÜYE SAYISI 

(1997) 
Belçika 10.143.000 1.490 30.531.000 2.310.000 
Almanya 81.818.000** 14.372 149.205.000 9.935.000 
Yunanistan 10.465.000 829 9.088.000 2.286.000 
Fransa 58.256.000 2.577 89.766.000 4.605.000 
Irlanda 3.616.000 351 11.212.000 848.000 
Finlandiya 5.117.000 1.202 36.832.000 2.516.000 
Isveç 8.838.000 1.702 46.295.000 172.000 
Ingiltere 58.694.000 5.183 131.680.000 33.630.000 
Türkiye 61.536.000*** 1.310 11.296.391 970.316 
 
• Bu sütunda yer alan verilerden Fransa ve Isveç’e iliskin veriler de 1990 yillarina aittir. 
• ** Eski Dogu Almanya nüfusu dahil 
• *** Yil ortasi geçici nüfus (DIE, 1999) 
• Kaynak: United Nations, 2000; Unesco 1999; DIE, 1998; (23.10.2001) 
• www.kutuphanelergm.gov.tr 
• Statistisches Bundesamt, 1999. 
 



Ülkelerin Halk kütüphanelerinin gelisimini yillar itibariyle  verilerle sunduktan sonra 
Avrupa Birligi'ne aday olan ülkemizin halk kütüphaneleri ile Avrupa Birligine üye olan bazi 
ülkelerin halk kütüphanelerinin verilerini karsilastirdigimizda  ülke nüfusu, kütüphane 
sayilari, kitap sayilari ile üye sayilari arasindaki farklarda uçurumlar bulundugunu 
görmekteyiz. Avrupa Birligi, arastirma gelistirme faaliyetlerine önemli bir bütçe ayirarak bilgi 
toplumu olma yolunda büyük mesafeler almistir. Sonuçta bilgi toplumunu yaratmadaki 
basarinin bilgi merkezlerinden geçtigini, bu bilgi merkezlerinden birisi olan halk 
kütüphanelerinin de halkin bilgilenme ve egitim-ögretiminde büyük bir katki sagladiginin 
bilincindedirler. Buna göre yatirimlarini gerçeklestirmektedirler. 

Küresel bilgi çaginda üretilen bilgiler bilgi teknolojileriyle hizla yayilirken 
ülkemizdeki halk kütüphaneleri de bilgi teknolojileri yardimiyla demokratik, özgür, arastiran, 
üreten ve ürettigini yayan bir bilgi toplumu olusturma adina üstlendigi görevlerini yerine 
getirebilmelidirler. Bölgenin kültürel, sosyal, egitim ve ekonomik gücünü olusturan yerel bilgi 
merkezlerinden olan halk kütüphaneleri halkin bilgiye erisimdeki tüm alt yapi imkanlarini 
hazirlayip okuyucularina internet ortamindan gerekli bilgileri sunabilmeli ve halkin bilisim 
teknolojilerini kullanmalari ile ilgili kurs ve seminerler düzenlemelidir. Tabii tüm hizmetlerin 
gerçeklesebilmesi için gerekli yasalarin düzenlenmesi, politikalarin belirlenmesi, bu 
politikalarin tartisilip uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.  

21. yüzyilda teknoloji alanindaki gelismeleri göz önünde tutarsak Halk 
Kütüphanelerimizdeki bilisim çaginda bilgi teknolojileriyle verilen hizmetlerinin yok denecek 
kadar az olusu düsündürücüdür. Kütüphaneler ve Yayimlar Genel Müdürlügü tarafindan 
olusturulan WEB sitesini inceledigimizde de durum açikligiyla ortaya çikmaktadir. 

Kütüphaneler ve Yayimlar Genel Müdürlügü WEB sitesine 
www.kutuphanelergm.gov.tr adresiyle ulasilmaktadir.  WEB sitesini inceledigimizde verilen 
hizmetler ile ilgili link’lerin yer aldigini görmekteyiz. Açikçasi 1435 adet Halk 
kütüphanelesini bünyesinde bulunduran bir kurumun WEB sitesinin ana sayfasinda “Halk 
Kütüphaneleri/miz” basliginda bir link’inin olmayisini çok yadirgiyorum.  Bu siteye 
baglanan bir kullanici “Baglantilar” link’inin altinda Halk kütüphanelerinin WEB sitelerine 
erisebilmektedir.  

 
Kütüphaneler ve Yayimlar Genel Müdürlügü WEB sitesi; 

 
 
 
 



 
 
Baglantilar link’nin altinda bulunan “Halk Kütüphaneleri”basligina girdigimizde 

sadece 4 Halk Kütüphanesinin WEB sitesinin oldugunu görmekteyiz.  

 
 
 
Edirne Halk Kütüphane WEB sitesi  

 
 
 
 
 
 



Ulus Halk Kütüphanesi WEB sitesi  

 
 

Yenimahalle Halk Kütüphanesi WEB sitesi 

 
 
Yukarida sundugumuz 4 slayttaki WEB sitelerinin hazirlanmasi ile ilgili çalismalar 

tamamen yerel imkanlar içerisinde gerçeklestirilmistir. WEB sitelerinin içerigi ve tasarimi ile 
ilgili  herhangi bir standart yoktur. Bununda en önemli nedeni bu konu ile ilgili olarak  ilgili 
Bakanlik veya Genel Müdürlük yetkililerince herhangi bir politika belirlenmemesinden 
kaynaklanmaktadir. Halbuki diger ülkelerin Halk Kütüphanelerini arastirdigimizda 
UNESCO’nun belirledigi tanima uygun olarak çalismalarini sürdürdüklerini görmekteyiz. 
Ülkemizin bilgi teknolojilerine dayali halk kütüphane hizmetlerine geçisteki bu aksakligin 
Türk toplumunun Tarim toplumundan sanayi toplumuna geçis sürecindeki alt yapi 
eksikliklerinin bir devami olarak görmek yerinde olacaktir. Nasil ki matbaa’nin ülkemize 276 
yil sonra gelmesinin bedelini hala ödüyorsak bilgi toplumu olusturma asamasinda en önemli 
sermaye olan bilginin de paylasimini ve bilgi kullanicilarina sunumunu saglamasi gereken 
Halk Kütüphanelerine gerekli önemin verilmemesinin bedelini de bu toplum ödemektedir. 
Yurtdisindaki ülkelerin halk kütüphanelerinin WEB siteleri araciligiyla sundugu hizmetleri 
arastirdigimizda sunlari görmekteyiz. 

 
 
 
 
 



 
A.B.D LOS ANGELES HALK KÜTÜPHANESI WEB SITESI 

 
 
Bu halk kütüphanesinin WEB sitesinde toplumu bilgilendirme adina degisik konularda 

hizmetler elektronik ortamdan verilmektedir. Olusturulan siteden bilisim teknolojileriyle 
kütüphanecilik hizmetleri, yetiskinler için degisik bilim konularinda egitim-ögrenme linkleri,  
kütüphane magazasi, bölgesel tarihi kaynaklari içeren linkler bulunmaktadir.   

 
Halk kütüphanesinin katalog tarama sayfasi 

 
 
 
Kütüphanenin kullanicisina sundugu Veritabanlari 

 



 
Kitap ayirtma sayfasi 

 
 
 
 
Bölgesel Tarihi Kaynaklar; 

 
 

 
 



Asagida Library Store link’inin altinda bulunan sitede degisik türde ürün satislari 
yapilmakta olup bu ürünlerin satisindan kütüphane adina gelir elde edilmektedir. Kütüphane 
üyelerine % 10 indirim yapilmaktadir. 

 
 
 
Bu halk kütüphanesinin WEB sayfasinda bulunan KIDS’ PATH sayfasini açtigimizda 

çocuklara yönelik verilen egitim hizmetleriyle ilgili birçok bölümler yer almaktadir. Bunlarin 
içinde çocuklarin ev ödevlerini hazirlanmasinda yardimci olmasi için hazirlanan bölüm, dil 
egitimi, zeka oyunlarinin bilgisayar ortaminda gerçeklestirilmesi ve çesitli hikaye kitaplarinin 
bilgisayar ortaminda çizgi film olarak izletilmesi ile ilgili bölümler bulunmaktadir.. Bu 
konular ile ilgili birkaç slayt asagida sunulmustur. Ülkemizde de halk kütüphanelerimizin ve 
diger egitim kurumlarimizin WEB sayfalarinda bu tür hizmetler sunulmus olsa 
yetiskinlerimiz, gençlerimiz ve çocuklarimiz da bu sitelerden fazlasiyla yararlanacagini 
düsünüyorum. 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
A.B.D / NEW YORK HALK KÜTÜPHANESI WEB SITESI 

 
 
New York Halk Kütüphanesi WEB sitesinde de tüm kütüphanecilik hizmetleri 

elektronik ortamdan verilmektedir. Bu siteyi de inceledigimiz de en ilgi çeken bölümleri 
“Photographic Services&Permissions” link’inin altinda 2.5 milyon fotograf digital ortamda 
arsivlenmis isteyen kisilere bunlarin kopyalari ücret karsiligi verilmektedir. Ayrica bu sitede 
yetiskinler için çesitli bilim dallarinda hizmetler verilmektedir. Özürlüler içinde kütüphane 
hizmetleri sunulmaktadir. Okuma makinalari ve özel playbeck donanimi mevcuttur.  

 
ALMANYA- STUTGART SEHIR KÜTÜPHANESI WEB SITESI  

 
 



Bu halk kütüphanesinin WEB sitesinde de kütüphane katalogu, kitap marketi, yeni 
basimlar, güncel olan yayinlar ve olaylar, ödünç verme –okuyucu hizmetleri, meslek-kariyer-
iktisat, ekonomi, konulara göre internet, sanat ögrenimi ve ögretimi ile ilgili bilgiler, sehirdeki 
sanat evleri, müzeler, galeriler, sanatçilar ve sanat gruplari, sehirde yapilabilecek hertürlü 
aktiviteler ve yerler ile ilgili bilgiler, sehir ile ilgili her türlü bilgi ve yerlesim, online dil 
ögrenimi, spor ve bosvakit degerlendirme alanlar vb. gibi konularda WEB sitesinde bilgiler 
yer almaktadir. Ayrica kütüphane politikasi, hizmetler, kütüphane ile ilgili tüm bilgilere bu 
siteden okuyucular erisebilmektedir. 

 
 
BULGARISTAN RUSÇUK SEHRI BÖLGE KÜTÜPHANESI 

 
 
Bulgaristan’in Rusçuk kentinde bulunan bu kütüphanenin WEB sitesinde de 

Baslangiç, Hos geldiniz, Hizmetler, Kataloglar, Yenilikler, Internet  ve WEB sayfasi plani, 
söz kullanicilarin, kütüphane slogani yarismasi, Rusçuk belediyesinin faaliyetleri, grafik 
yazihanesi, Rusçuk kentinde muhtesem bir  gezi, Genç okuyucular için, fikir atölyesi gibi 
linkler yer almaktadir. Fikir atölyesi adi altindaki çalismada sehirde bulunan gelir düzeyi 
düsük aile çocuklarinin katilimiyla yaz döneminde yeteneklerine ve ilgi alanlarina  yönelik 
egitim-ögretim çalismalari yapilmakta oldugunu ögreniyoruz.  

Asagida yer alan slaytta Danimarka’da gezici kütüphane hizmetlerine yönelik bir 
WEB sitesi yer almaktadir. Bu sitede de gezici kütüphane hizmetleriyle ilgili detayli bilgilere 
erismek mümkündür Gezici kütüphanenin hangi tarihlerde nerede hizmet verecegi, Gezici 
kütüphaneleri bulunan kütüphaneleri açiklayan linkler yer almaktadir.  

 

 
 
.  



Birkaç slaytla’da olsa ülkemizdeki halk kütüphaneleri ile Amerika ve Avrupa’daki 
halk kütüphanelerinin bilisim teknolojileri yardimiyla ne tür hizmetleri verdiklerini veya 
veremediklerini, halkini bilgilendirme, egitme ve sonuçta bilgi insani-bilgi toplumu olusturma 
adina yaptiklari veya yapamadiklari çalismalari sizlere aktarmaya çalistim.  

Bugün Halk kütüphanelerinde görev yapan binlerce kütüphane çalisaninin da hizmetiçi 
egitimleriyle yeni bilgilerle donanmis bir görevli olarak bilisim teknolojileriyle hizmet veren 
bir halk kütüphanesinde hizmet verme özlemini çektigini biliyorum. 05.08.1992 ile 
29.08.1992 tarihleri arasinda kendi imkanlarimla Almanya’nin Hannover, Berlin ve Stuttgart 
eyaletlerinde bulunan kütüphanelerde yapmis oldugum incelemelerde de bütün 
kütüphanelerin otomasyona geçtigini, alt yapilarini 90’li yillarda tamamladiklarini görme 
firsati bulmustum.. Almanya’daki bu inceleme gezisi sonrasinda görev yaptigim Edirne Halk 
Kütüphanesi’nde birçok proje üreterek çesitli hizmetler gerçeklestirdik. Bu hizmetlerin en 
önemlisi Ocak 1995 tarihinde Edirne Halk Kütüphanesi’ne Türk Kütüphaneciler Dernegi 
Edirne Subesi tarafindan alinan bir bilgisayar araciligiyla kütüphaneyi internet’e baglama 
basarisi olmustur. Ayrica bu gezi sonucunda elde ettigimiz bilgileri de “Almanya 
Kütüphanelerindeki Incelemelerim” adli bir yayin da yayinlamistim. Öyle saniyorum ki bu tür 
çalismalar da örneklenebilecegi gibi bizlere imkanlar tanindiginda birçok seyi 
basarabilecegimiz bir gerçektir.  

Su anda üniversite kütüphanelerimizin de birçogu elektronik ortamdan bilgi 
teknolojilerini kullanarak bilgi kullanicilarina her türlü bilgi hizmetlerini sunabilmektedirler. 
Bu üniversite kütüphanelerini de Avrupa standartlarina tasiyan kendi kütüphanecilerimiz ve 
personelimizdir. Onun için Halk kütüphanesinde çalisan personele de imkanlar saglandiginda 
bu tür hizmetleri Halk Kütüphanelerinde de görmek hayal olmayacaktir.  

Halk kütüphanelerini ulus lararasi standartlara ulastirma adina ulusal ve uluslararasi 
alanda birçok bilimsel çalismalar (Sempozyum, konferans, panel vb) yapilmakta ve projeler 
üretilmektedir. Bunlardan en sonu ve en önemlisi Avrupa Birligi ve aday ülkelerinin Mayis 
2001 ayinda baslattiklari ve bu ülkelerin halk kütüphaneleri, müzeleri ve arsivleri arasinda 
enformasyon teknolojilerine dayali bir isbirligini hedefleyen PULMAN-XT (Public Libraries 
Mobilising Advanced Network) Ileri Aglari Hareketlendiren Halk Kütüphaneleri projesidir. 
Bu projeye 10 Nisan 2002 de Türkiye’de dahil olmustur. Projenin Türkiye adina katilimci 
kurulusu Türk Kütüphaneciler Dernegi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanligi Kütüphaneler ve 
Yayimlar Genel Müdürlügüdür. Türkiye’nin bu projeye katilimiyla Halk Kütüphanelerimiz 
büyük bir degisime girecektir. Bu amaç dogrultusunda kütüphane personelinin egitim için 
yurt disina çikacak olmasi da egitilmis personelle bu çalismalarda hedeflenen basariya daha 
çabuk ulasilabilecektir. Bu projede Türkiye’ye ayrilan bütçe 18.650 Euro’dur. Ayrica 16-19 
Kasim 2002 tarihleri arasinda Ankara’da yapilan PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantisinin 
pilot proje oturumunda, proje kapsamina alinan Ankara, Istanbul ve Izmir Il Halk 
kütüphanelerinin otomasyona geçirilmeleri için, uzman bir grup tarafindan bu kütüphanelere 
yönelik bir “Proje Önerisi” gelistirilmesi düsüncesi benimsenmistir. Halk kütüphanelerimizin 
bilisim çagini yakalamasinda çok önemli bir firsat olan bu proje çok ciddi ve zorlu çalismalari 
gerektirecektir. 

Bu projenin ekip ruhuyla çalisip, basariyi yakalayarak halk kütüphanelerimizi Avrupa 
standartlarina kavusturacagina inaniyorum. Bilgi kullanicilarinin Avrupa’da oldugu gibi 
Cumhuriyetimizin 80. kurulus yildönümünü kutlayan ülkemizde de bilisim teknolojileriyle 
donatilmis halk kütüphanelerinde bulusma dilegiyle saygilar sunarim. 
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