


Sevgili Üsküdarlılar, 

Osmanlı – Türk iktisat tarihi alanında önemli 

akademisyenlerimizden Mehmet Genç, ardında önemli bir 

külliyat bırakarak 18 Mart 2021 tarihinde Hakk’a yürümüştü. 

Hocanın vefatı sadece ülkemiz için değil tüm dünyadan 

iktisat tarihçileri için üzücü bir kayıp oldu.

Bıraktığı benzersiz ve ufuk açıcı külliyat, genç 

akademisyenler, Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamaya 

çalışan entelektüeller ve her yaştan ve alandan meraklı 

okurlar için bir anahtar niteliğindedir.

Efsanelerden, önyargılardan, Osmanlı’yı küçümseyen 

veyahut mübalağa eden yaklaşımlardan uzakta, sadece 

hakikat arayışı ile geçen bu ömrü saygıyla, rahmetle 

anıyoruz. Hocanın çalışmalarını ve akademik yaklaşımını 

daha da ileri taşıyacak hatta hocayı aşacak yeni alimleri 

özlemle bekliyoruz. 

Bu beklentileri diri tutacak gelişmeler de oldu. Hocanın 

vefatından bugüne geçen sürede hocanın ilmî mirasını 

görünür kılmak, bu birikimi özellikle gençlerle buluşturmak 

için birden fazla kitap yazıldı. Söyleşiler, anma programları 

düzenlendi, makaleler kaleme alındı. 

Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu çalışmalara bir katkıda 

bulunmak istedik. Mehmet Genç isminin millî hafızamızdaki 

yerini saygıyla yâd etmek için bir kütüphane fikrini 

hayata geçirdik. Mehmet Genç Kütüphanesi hem hocanın 

hatırasına yakışan bir mekân oldu hem de Üsküdar’ın son 

yıllardaki kültürel atılımlarına yeni bir halka olarak eklendi.

25 binden fazla basılı kitap bulunan, 220 kişi kapasiteli 

ve 7/24 açık, bu capcanlı kütüphane Üsküdar’ımıza ve 

İstanbul’a hayırlı olsun. 

Hilmi Türkmen
Belediye Başkanı



MEHMET GENÇ KÜTÜPHANESİ
Mehmet Genç Kütüphanesi, dev kitap arşivi, özel alanları, ayrıcalıklar ve gerçekleştirilecek konser - söyleşi 
gibi etkinlikleriyle Üsküdarımıza kazandırdığımız yepyeni bir eser.  

250 Kişilik Çalışma Salonu 100 Kişilik Çok Amaçlı Salon Greenbox Stüdyo Ses Kayıt Stüdyosu



Kütüphanede 25 binden fazla basılı kitap arşivi bulunuyor. 7/24 hizmet verecek 220 kişilik kütüphanenin 
yanı sıra 250 kişilik çalışma salonu, 100 kişilik çok amaçlı salon, konferans salonu, fuaye alanı da bulunuyor. 

Teknoloji Sınıfı Görme Engelliler Sınıfı Video Kurgu Stüdyosu





Dahası kütüphanede gençlerimize; Greenbox Stüdyosu, Ses 
Kayıt Stüdyosu, Video Kurgu Stüdyosu, Teknoloji Sınıfı, Görme 
Engelliler Sınıfı, Sanat ve Meslek Eğitimi Sınıfları gibi birçok 
imkan da sunuluyor. Ayrıca 16 süreli yayın aboneliği ve ücretsiz 
çay, kahve, kek, çorba ikramı da kütüphanenin sunduğu 
ayrıcalıklar arasında. 



Konferans Salonu Fuaye Alanı Sanat ve Meslek Eğitimi Sınıfları






