
16. Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi 

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezimiz üyelerimize, mimarlık öğrencilerine ve ilgili 

araştırmacılara hizmet veren, mimarlık alanında özelleşmiş bir araştırma ve bilgi merkezidir. 

Odanın belleğini oluşturma doğrultusunda 1987 yılından itibaren yoğun çaba gösterilmiştir. 

Özellikle Mimar Şener Özler’in bu çalışmalardaki yoğun katkısı sonucu kütüphane ve arşiv, 

araştırmacıların başvuru kaynağı olmuş, birçok tez ve araştırma raporunda kaynak olarak 

gösterilmiştir. Şube Yönetim Kurulu, 5.5.2001 tarihinde Şener Özler’in vefatı sonrasında, 

Mimarlar Odası Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nin adının “Şener Özler Arşiv ve 

Dokümantasyon Merkezi” olarak belirlenmesine karar vermiştir. 

Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 

mesai saatleri içinde mimar, araştırmacı ve öğrencilere hizmet vermektedir. Dönemsel olarak 

stajyer öğrenciler de merkeze katkıda bulunmaktadır. Mekândaki bilgisayarlardan, bina 

içinden veya okuyucunun bulunduğu herhangi bir ortamdan internet ve Milas Kütüphane 

Otomasyon Sistemi vasıtasıyla yayın ve arşiv kataloğuna erişilebilmektedir. Kütüphane 

programında aramaya yapmak için http://www.mimarist.org/ web sayfasının kütüphane 

bölümünden gerekli bilgilere ulaşılabilir. 

Merkezimizi yılda ortalama 1500 kişi ziyaret etmektedir. 

16.1. Kütüphane 

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. 

Merkezimizde mimarlık, şehir planlama, kent ve konut, yapı malzemesi, teknoloji, enerji, 

arkeoloji, sanat tarihi, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi alanların yanı sıra, Türkiye, 

İstanbul, hukuk, tarih ve sosyal bilimler konularıyla ilgili özel raflar da bulunmaktadır. 

Merkezimizdeki basılı materyal sayısı 16.000 civarındadır. Ayrıca 198 başlık süreli yayın 

bulunmaktadır. Bu yayınların listesine ilgili web sayfasından ulaşılabilir. Mimar üyelerimizin 

bağışları yoluyla da merkezimize kitap ve süreli yayın sağlanmaktadır. 



Şubat 2016-Şubat 2018 Döneminde Merkezimize Bağışta Bulunan Kişi ve Kurumlar: Doğan 

ve Hayzuran Hasol (H. Kemali Söylemezoğlu Ailesi, Utarit İzgi Ailesi, Sevinç Aykut Ailesi 

bağışları), Mustafa İzberk, Esad Suher, Selçuk Uçkun, Sadri Kahraman, Fatma Özkürkcü, 

Kaşo Mimarlık. 

Ayrıca merkezimiz ihtiyaç bildiren kütüphanelere de bağış yapmaktadır. 

Şubat 2016-Şubat 2018 Döneminde Bağış Yapılan Kurumlar: Alanya Hamdullah Emin Paşa 

Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kıbrıs Mimarlar Odası, Bir Dünya Umut 

Projesi Öğrenci ve Halk kütüphaneleri bağışlarıdır. 

16.2. Arşiv 

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” başlığı ile tarama 

yapıldığında etkinlik kasetlerine, CD’lerine ve DVD’lere ulaşılabilmektedir. 

Kentin belleğini oluşturmak amacı ile binlerce fotoğraf, araştırmacıların bilgisine sunulmak 

üzere arşivimize kazandırılmıştır. Merkezimize alınan MİDAS arşiv programı üzerinde 

çalışmalar sürmektedir. Arşiv çalışmaları sırasında ortalama 15.000 adet fotoğraf, dia, negatif 

ve 500 adet belge taranmış olup, çalışmaların tamamlanması ile birlikte arşiv programına web 

üzerinden ulaşılabilmesi sağlanacaktır. 

Halen çalışılmakta olan Metin Özok, Selçuk Uçkun, Maruf Önal, Merih Tekin, Sedad Hakkı 

Eldem mobilya çizimleri, Hüseyin Yanar el çizimleri, Orhan Şahinler proje ve el çizimleri, 

Muhlis Türkmen, Cumhuriyet Dönemi İstanbul Planlama Raporları, İstanbul Mimarlık ve 

Kent Rehberi arşivlerinin okuyucuların hizmetine açılması planlanmaktadır. 

Ayrıca film arşivimizde mimarlık, kentleşme, İstanbul, göç, kentsel dönüşüm, kent sorunları, 

arkeolojik sit alanları, kültürel koruma, endüstriyel koruma, tarihsel koruma, doğal koruma, 

HES’ler ve toplumsal yansıması, insan öyküleri gibi konularda belgesel ve canlandırma 

filmleri bulunmaktadır. Mimarlık ve kent belleğinin oluşumuna katkı sağlayan, “İstanbul 

Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” programına alınan tüm filmler de 

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 filmlerin toplu gösterimi konusunda önceden talepte bulunulduğunda, merkezimizde 

yer alan Prof. Orhan Şahinler Sinema Salonu’nda toplu gösterim yapılabilmektedir. 

Arşivimizde yer alan festival filmlerinin kataloglarına http://www.archfilmfest.org/ 

adresinden, Kentsel Dönüşüm Filmleri – Foto Röportajlar Arşivine 

http://www.mimarist.tv/category/mimarlar-odasi-filmleri adresinden ulaşılabilir. 

 


