19. Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi
Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında
Karaköy’deki binamızda mimar, araştırmacı ve öğrencilere hizmet vermektedir. 23.12.201023.12.2011 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemde merkezimizden 1000’e yakın kişi
yararlanmıştır. Merkezimiz 8.1.2011-4.6.2011 tarihleri arasında, 21 hafta sonu cumartesi
günleri de 10.00-14.00 saatleri arasında açık tutulmuş, ancak bu süre içinde sadece 33 kişi
kütüphanemizden yararlandığı için cumartesi mesaisine son verilmiştir. Merkezimiz iki
personelle hizmetini sürdürmektedir.
19.1. Kütüphane
İnternet ve Milas Kütüphane Otomasyon Sistemi vasıtasıyla kütüphane ve arşiv kataloğumuza
erişim sağlanmıştır. Okuyucunun bulunduğu herhangi bir ortamdan kataloğa
ulaşılabilmektedir.
Milas kütüphane programı uluslararası “Marc” veri tabanına uygundur ve Dewey onlu
sınıflama sistemine göre kodlanmıştır. Katalog arama modülleri “eser adı”, “yazar adı”, “konu
başlığı”, “demirbaş numarası”, “yayıncı” gibi çoklu arama biçimindedir. Kataloglanan
materyaller, kitap, tez, süreli yayın, broşür, bülten, afiş, CD ve kaset gibi yazılı, görsel ve
işitsel materyalleri kapsamaktadır. 2008-2010 döneminde kayıtlı materyal sayısı 6.500 iken,
2010-2011 döneminde 13.650 adede ulaşmıştır.
Mimarlıkla ilgili süreli yayınlar ve kitaplar satın alma ve bağış yolu ile kütüphane
koleksiyonuna kazandırılmaktadır. 1.6.2011 tarihinde Yapı Endüstri Merkezi ile şubemiz
arasında imzalanan bir protokolle Yapı Endüstri Merkezi Bilgi Belge Merkezi’nin yayınları
şubemize bağışlanmıştır. Yapı Endüstri Merkezi’nden aktarılan kitap sayısı 3100 adet, süreli
yayın başlığı da 80 civarındadır. Yapı Endüstri Merkezi’nden gelen kitapların kataloğa
aktarımı için ayrıca bir personel görevlendirilmiş, YEM kataloğunun sisteme aktarımı
planlanan süreden 2 ay önce, 30.11.2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Mimar
üyelerimizden gelen diğer bağışlar, Prof. Dr. Günhan Danışman ailesi, Ayla Atasoy, Asuman
Ramazanbeyoğlu, Bülend-Serpil Baku, Dilek Aksoy, Güneş Özkal, Z. Nurfeşan Ağra, Ülkü
Koçay, Mimarlık Vakfı, Mimar Umut İnan arşivi bağışları da kütüphane kullanıcılarının
hizmetine sunulmuştur.

Bağışlanan kitaplar önce kütüphane dermesi içinde taranarak var olanlar tespit edilmiştir.
Böylece hem fazla kopyaların depoya ayrılması sağlanmış, hem de aynı eserlerin farklı
demirbaşlara kaydedilmesi önlenerek kütüphane dermesinin demirbaş bakımından gereksiz
büyümesi önlenmiştir. Süreli yayınlar için de benzer bir işlem uygulanarak, bağışlanan
dergilerle kütüphanemizde mevcut olan (geçmişte bir süre izlenmiş, daha sonra takibi sona
ermiş veya abonelik yoluyla hâlâ izlenmeye devam eden) sayıları birleştirilmiş, yine birden
çok olan sayılar depoya ayrılmıştır. Bu işlem sonucunda 159 başlık dergi Milas’a kayıtlı
olarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Yapı Endüstri Merkezi kütüphane dermesinin de bağışlanmasıyla kütüphanemiz nitelik ve
nicelik bakımından daha da gelişerek alanında son derece önemli bir araştırma kütüphanesi
olarak başta mimar, araştırmacı ve öğrencilere yönelik olmak üzere hizmet vermeyi
sürdürmektedir. Kütüphanemizde mimarlık, şehir planlama, kent ve konut, yapı malzemesi,
teknoloji, enerji, arkeoloji, sanat tarihi, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi alanların
yanı sıra, İstanbul, Türkiye, hukuk, tarih ve sosyal bilimler konularıyla ilgili özel raflar da
bulunmaktadır.
19.2. Arşiv
Kütüphane ve arşiv malzemesi mekânsal olarak geçen dönem birbirinden ayrılmış ve
merkezimizde bulunan görsel-işitsel materyaller 2200 adet civarındadır.
Katalog kaydında içindekiler bölümüne materyalin fotoğraf, film ya da TV programından
hangisi olduğu eklenmiş, içlerinde kasetleri olanlar da otomasyon programına dahil edilerek
ilgili CD ve DVD ile ilişkilendirilmiştir. “Kişi adı”, “eser adı” ve “konu” başlıkları ile tarama
yapıldığında etkinlik kasetlerine, CD’lerine ve DVD’lere ulaşılabilmektedir.
Kentin belleğini oluşturmak amacı ile binlerce fotoğraf, araştırmacıların bilgisine sunmak
üzere arşivimize kazandırılmıştır. Film arşivimizde mimarlık, kentleşme, göç, İstanbul,
kentsel dönüşüm, arkeolojik sit alanları, kültürel, endüstriyel ve tarihsel koruma, doğal
koruma, HES’ler ve toplumsal yansıması, insan öyküleri gibi belgesel filmler ile canlandırma
filmleri bulunmaktadır. Ayrıca Mimarlık ve Kent Filmleri gösterimi kapsamındaki tüm filmler
ve İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivaline katılan tüm filmler arşivimizde
yer almaktadır.

Oda etkinlikleri ile ilgili videolar, basın yayın organlarında odayı temsil eden
yöneticilerimizin yer aldığı programların kayıtları, fotoğraflar arşivde bulunan diğer
dokümanlardır.
Belgesel filmleri ve diğer dokümanları merkezimizin bilgisayarlarında izlemek mümkündür.
Belgesel filmler için, toplu gösterim konusunda önceden talepte bulunulduğunda,
merkezimizin içinde yer alan Prof. Orhan Şahinler Sinema Salonu’nda toplu gösterim
yapılabilmektedir. Diğer belgelere web üzerinden ulaşabilmek için ayrıca bir çalışma
yürütülmektedir.
Şubemizce düzenli olarak takip edilen günlük gazetelerden odamızın ilgi alnına giren sosyal,
siyasal, ekonomik, kültürel ve mimarlıkla ilgili bütün diğer haberlerin kesilip konularına göre
sınıflandırılarak arşiv programına aktarımı düzenli olarak sürdürülmektedir.

