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Libraries, which are the common memory of
humanity, have continued their services by
diversifying according to the social structures they
belong to the institutions as well as the collections
and user groups in the historical development
process. The increasing production of knowledge
and the need for scientific knowledge with the
emergence of universities led to the establishment
of university libraries; libraries have become an
integral part of scientific life as well as social and
cultural fields. Istanbul University Central
Library, one of the most established institutions of
our country, also supports the scientific studies of
both Istanbul University members and local and foreign researchers with its qualified
collections. It was written by Dr. Pervin Bezirci which described the period between 20122020 in the service adventure of the Central Library, the work titled "The Opening Door
From the Past to the Future Istanbul University Central Library 2012-2020" is a part of the
library's projects, innovative services, national and international collaborations and
institutional development focuses on his work.

Öğr. Gör. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
selcukaydin08@gmail.com
Academic Librarian, Istanbul University Library and Documentation Center.
*

Geliş Tarihi - Received: 24.09.2020
Kabul Tarihi - Accepted: 25.09.2020

Daire

Başkanlığı.

E-posta:

Kitap Tanıtımı: Geçmişten Geleceğe Açılan Kapı İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Book Review: The Opening Door From the Past to the Future Istanbul University Central Library 2012-2020

600

Türkiye’nin en önemli üniversite kütüphanelerinden biri olmasının yanı sıra kanunla
görevlendirilmiş derleme kütüphanelerinden de biri olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümanstasyon Daire Başkanlığı, hem koleksiyon hem de hizmet alanının büyüklüğü ile
ülkemizin önde gelen bilgi ve kültürel bellek kurumlarından biridir. Sahip olduğu iş
yoğunluğuna ve çeşitliliğine bağlı olarak oluşturulan donanımlı birimleri ve nitelikli personeli
ile ülke kütüphaneciliğine öncülük eden kurumun 2012-2020 dönemindeki faaliyetler kitap
haline getirilerek İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci
tarafından bilim ve araştırma dünyasının ilgisine sunulmuş. Geçmişten günümüze kurumsal
bir tarihçe niteliğindeki yayın, döneme şahitlik eden kişiler ve belgelerden de yararlanılarak
hazırlanmış olup, çalışma üç bölümden oluşmaktadır;
“Üniversite Kütüphaneleri Tarihçesi” başlığını taşıyan birinci bölümde, Dünya’da
üniversite kütüphanelerinin ortaya çıkışı ve gelişimi tarihsel bir seyir içinde ele alınmış, aynı
şekilde kendi kültür tarihimizde kütüphanelerin oluşumuna ait bilgiler verilerek,
medreselerden akademik kütüphanelere uzanan süreçte ülkemizde üniversite kütüphanelerinin
kurulmasına dair gelişmeler okuyucu ile paylaşılmıştır. İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi’nin kuruluşuna ait geniş bilgilerin sunulduğu bu bölümde ayrıca kütüphanenin
tarihinde yer etmiş tüm yöneticiler anılarak, görev dönemlerinde yapmış oldukları hizmetler
detaylı olarak anlatılmıştır.
“İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2012-2020”
adlı ikinci bölümde, Daire Başkanlığının iki ana kütüphanesi olan Merkez Kütüphane ve
Nadir Eserler Kütüphanesi tarihçe, hizmet birimleri, koleksiyonlar, yürütülen projeler,
gerçekleştirilen etkinlikler ve yapılan işbirliği çalışmaları gibi başlıklar altında incelenmiş ve
bahsi geçen 8 yıllık süreçte yapılan çalışmalarla kurumsal başarı hikayesine yapılan katkılar
ortaya konulmuştur. Daire Başkanlığı Kütüphanelerinde bulunan derleme kabul birimi, kitap
ve süreli yayınlar ağırlıklı materyallerin teknik işlemlerinin yapıldığı iki ayrı kataloglama
birimi, kullanıcı hizmetleri, nadir eserler, konservasyon ve restorasyon, dijitalleştirme, ekaynaklar, açık erişim, engelsiz bilgi merkezi ve staj birimi gibi bölümlerde yapılan
kütüphanecilik faaliyetleri ve üretilen hizmetlerin detaylı olarak anlatıldığı bu bölümde kurum
kaynakları ile üretilen, iç ve dış fon sağlayıcıları tarafından desteklenen; Zamana Direnen
Eserler Projesi, Sultan II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri Projesi, Eski Dünyaya Yeni
Bakış: II. Abdülhamid Dönemi, Harita ve Planları Projesi, Gazeteden Tarihe Bakış Projesi,
Müzik Eserleri Projesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları ve Tezleri Projesi, Sesli Soru Bankası
Projesi, Yeter ki Okuyun İstanbul Üniversitesi Sizi Destekliyor Sosyal Sorumluluk Projesi
gibi önemli projeler hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölüm Merkez Kütüphane binasının
yerinde yeniden yapılması çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilen taşınma süreci ve yapılacak
olan yeni bina ile ilgili bilgilerle sonlandırılmıştır.
Eserin “İstanbul Üniversitesi Fakülte Kütüphaneleri” başlığını taşıyan üçüncü
bölümünde ise Üniversite’nin farklı fakülte, enstitü ve uygulama araştırma merkezleri
bünyesinde hizmet veren ve her biri ayrı bir kuruluş hikayesi ve köklü bir kurumsal geçmişin
izlerini taşıyan zengin içerikli koleksiyonlara sahip 18 kütüphane anlatılmaktadır. İstanbul
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi başta olmak üzere, nitelikli koleksiyonları ile üniversitenin
bilimsel çalışmalarına destek veren diğer birim kütüphanelerini tarihçe, koleksiyonlar ve
hizmetler bağlamında inceleyen eser, üniversite kütüphanelerinin, gerçekleştirdikleri
faaliyetler ve iş süreçleri ile yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olduğunu gözler önüne
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sermektedir. Mesleki literatürümüzü zenginleştiren ve ileride yapılacak benzeri çalışmalar
için bir rehber niteliği taşıyan bu değerli çalışma için İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci’yi tebrik ediyor, çalışmalarında verimlilik
ve başarılar diliyoruz.

