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Adnan Büyükdeniz’in adı dijital kütüphanede yaşayacak… 

 

Esenler’de dijital kütüphane dönemi 
 
 
Türk katılım bankacılığının öncüsü Albaraka’nın desteğiyle Esenler Belediyesi 
tarafından inşa edilen ve Türkiye’nin ilk % 100 dijital kütüphanesi olan Adnan 
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi hizmete girdi. 
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve 
Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen törenin ardından 
öğrenci ve araştırmacıların kullanıma açılan kütüphanede 30 bilgisayar, 5500 elektronik 
yayın, İnternet bağlantısı, misafirlerin rahat bir ortamda çalışabileceği çok amaçlı salon ve 
etüt odası bulunuyor. 
 
Esenler Belediyesi’nin tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için başlattığı çalışmalar 
kapsamında restore edilen yapıda faaliyet gösterecek eğitim kompleksi, geçmişi geleceğe 
bağlayan yapısıyla dikkat çekiyor. 
 
Açılış törenine katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Kütüphanemizin raflarında 
kitap değil, bilgisayar var. Kütüphanede 100 temel eserle birlikte ansiklopedilerden, tarihi 
kitaplara, roman ve hikâyelerden antolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaklaşık 6 bin çeşit 
kitap dijital ortamda hazır durumda. Kütüphaneyi kullanan her çocuğumuza bir şifre 
vereceğiz, dünyadaki söz sahibi bütün kütüphanelerle irtibatlı olacak. Kısacası, tarihi yapı ile 
son teknolojiyi buluşturduk” dedi. 
 
Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi ise sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, 
Albaraka’nın değerini yükseltme hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken toplumun 
yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, ekonomik gelişmeye destek vererek; ilgili tüm iş 
kollarına ve çevreye karşı saygılı politikalar izlediklerini; bugüne kadar, topluma karşı görev 
kabul ederek gerçekleştirdikleri pek çok çalışmada sürekli bu değerler ve sorumluluk 
bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Sayın Büyükdeniz’in adının Esenler Belediye Başkanı 
Sayın Tevfik Göksu beyin öncülüğüyle içten çabası ve bankamızın katkılarıyla böylesine 



 

 

değerli bir kültür kompleksinde yaşatılacak olmasından duyduğumuz gururu kelimelerle ifade 
etmemiz mümkün değil” dedi. 
 
Esenler’deki tüm tarihi eserlerin envanterini çıkarıp röleve, restorasyon ve resititüsyon 
projelerini yapmayı amaçlayan Esenler Belediyesi, her eser için ayrı ayrı hazırladığı 
restorasyon projelerinin Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayını alıp uygulamaya koyuyor. Bu 
projelerden birisi de Menderes Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi’nde bulunan ve halk 
arasında kilise kalıntısı olarak bilinen tarihi yapıydı. Esenler Merkez Camii’nin karşısında 
bulunan ve arkeolojik kazı çalışmalarının ardından restore edilen tarihi yapı, gençlik merkezi 
ve dijital kütüphane olarak başta Esenler halkı olmak üzere kentteki tüm öğrenci ve 
araştırmacılara hizmet vermeye başladı.  
 
Söz konusu eser için Esenler Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı ve tarihi yapının yenileme çalışmaları 
da süratle gerçekleştirildi. Yapının iç düzenleme çalışmaları da tamamlanarak, misafirlerin 
rahat bir ortamda çalışabilecekleri çok amaçlı salonların da bulunduğu güzel bir gençlik 
merkezi ve kütüphane haline getirildi. 
 
 

 
 
Dr. Adnan Büyükdeniz kimdir? 

 

1958 yılında Adana’da doğan Büyükdeniz, lise eğitimini Türk-Amerikan Kültürel Mübadele Programı 
bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladı. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans çalışmaları için İngiltere’ye giden Büyükdeniz, London School of 
Economics’ten Ekonomi alanında Diploma ve Bilim Mastırı dereceleri elde etti. Doktora çalışmasını 
1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.  
 

TÜSİAD’da 1982-1985 yılları arasında ekonomik araştırma uzmanlığı, 1986-1992 yılları arasında da 

danışmanlık görevlerinde bulundu. 1992-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde “Para Teorisi 

ve Politikası”, “Uluslararası İktisat” ve benzeri yüksek lisans dersleri veren Dr. Büyükdeniz’in çeşitli 

akademik ve yayın çalışmaları bulunuyor. “Türkiye’de Faiz Politikaları” isimli kitabı Milliyet Gazetesi 

1992 yılı “Ekonomi Birincilik Ödülü” aldı. Ayrıca Adnan Büyükdeniz’in çektiği fotoğraflardan oluşan 

“Yerkürenin Renkleri” adında  fotoğraf albümü bulunmaktadır.   

 

1985 yılı sonunda Albaraka Türk Katılım Bankası’nda göreve başlayan Büyükdeniz, bu kurumun çeşitli 

kademelerinde görev aldı, 2003 yılında Banka’nın Genel Müdürlüğü görevine atandı. Dr. Büyükdeniz 

yurtdışındaki çeşitli bankacılık ve yatırım fonu kuruluşlarında da yönetim kurulu üyeliklerinde 

bulunmuştur.  

 

2009 yılında vefat eden Büyükdeniz evli ve üç çocuk babasıydı.  
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