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TARİHÇE
Robert Kolej 1863 yılında Dr. Cyrus Hamlin tarafından
kurulduğunda, kütüphanenin ilk kitapları olan Harvard
Üniversitesi'nin 200 kitaplık bağışı Bebek'te eski bir
binaya yerleştirilerek Kütüphane'nin ilk temelleri
atılmıştır. 1897 yılında Robert Koleji'nden mezun
olduktan sonra 55 yıl kütüphaneci olarak görev yapmış olan Kaspar Tüygil, fakülte odalarında ve diğer
binalarda dağınık olan kitapları da toplayarak ilk defa
kayıt, kataloglama ve ödünç işlemlerini başlatmıştır.
Zaman içinde artan kitap sayısı nedeniyle başlanan
kütüphane binası inşaatı 1932 yılında tamamlanmış ve
daha sonra bu binaya Alexander Van Millingen'in adı
verilmiştir.
1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi kurulduğunda kitap
sayısı 100.000'i geçmiştir. Kütüphane, Van Millingen
binasının yetersiz kalması sonucu 1983 yılında Kuzey
Kampüs'teki yeni binasına taşınmıştır. Van Millingen
Hall binası, bugün Rektörlük ve yönetim ofisleri binası
olarak hizmet vermekte olup en üst katındaki Rektörlük Toplantı Salonu raflarına yerleştirilmiş bazı eski
sayılardan oluşan süreli yayınlarla önceki işlevinin
hatırasını yaşatmaktadır.
1983 yılında tasarımını, Türkiye'de çağdaş mimarlığın önde
gelen temsilcilerinden Sevinç
ve Şandor Hadi'nin yaptıkları
yeni ve özgün binasına taşınan
kütüphane koleksiyonu, 1990
yılında 231.000'e, 1995 yılında
285.000'e ulaşmıştır. 1995
yılından itibaren kütüphanecilikle ilgili yazılım ve donanım
konularındaki teknolojik
gelişmeler takip edilerek uygulanmış, koleksiyonlar hızla zenginleşmiş, kütüphaneye
yapılan kitap bağışları da çoğalmıştır. Hizmet kalitesi
ve verimlilik artışıyla birlikte 2004 yılına gelindiğinde
koleksiyon 452.000'e ulaşmıştır. 1999 yılında Aptullah
Kuran adı verilen kütüphane binası, yeni koleksiyonların kurulması, kitap ve okuyucu sayısındaki artış
nedeniyle yetersiz kalınca bitişiğindeki bina yeniden
düzenlenerek kütüphaneye katılmış ve Süreli Yayınlar
Bölümü bu ek binaya taşınmıştır.

Konularındaki en yeni kitapları öğretim üyelerinin katkılarıyla hızlı bir şekilde koleksiyonuna kazandırarak
güncelliğini koruyan kütüphane, Nadir Eserler
Koleksiyonunda yer alan 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar
sayısı yirmi bini aşan değerli matbu eserleriyle geçmişi
de en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışmaktadır. Türkiye ve çevresindeki
ülkeler
hakkında
yazılmış 100.000'den
fazla kitaba sahip
olan Yakın Doğu
Bölümü uzun yıllardan beri
dikkat le
oluşturulmuştur. Osmanlı
dünyası
ve
Van Millingen Hall, 1932

halklarının tarihi, kültürü, dil ve edebiyatı hakkında
yazılmış eserleri barındıran bu çok özel koleksiyonun
benzeri ülkemizde yoktur. Ayrıca 2.500 cilt kitaptan
oluşan ABD Tarihi Dokümanları Koleksiyonu 18. yüzyıla
kadar uzanan nadir eserleriyle dikkat çekmekte olup
Türkiye'de benzeri olmayan diğer bir koleksiyondur.
Görme engelli öğrencilerimiz için Türkiyedeki en zengin
Braille koleksiyonuna sahip olan kütüphane, teknik alt
yapısıyla da engelli öğrencilerimizi desteklemektedir.
Bugün 9 ayrı koleksiyon barındıran kütüphanenin,
mevcut materyallerinin okuyuculara en iyi şekilde
ulaşması için kullanılan donanım ve yazılımlardaki
gelişmeler yakından takip edilmektedir. Elektronik
yayınlar, uluslararası indeksler ve kütüphane yazılımı
uygulamalarında Türkiye'de öncü olan kütüphane bu
başarısını tüm üniversite çalışanlarının ve kütüphane
dostlarının gönülden desteğine ve daimi ilgisine
borçludur.

“If all the buildings of a college were to
collapse, and the library remained, the college
could survive; the hart would still be there”
Dr. Alexander Van Millingen

DEĞERLERİMİZ
Bilmenin ve gelişmenin öğrenme süreçlerini
teşvik etmek için İLETİŞİM
Görüş ve düşünce farklılıkları ile tüm bilgi
kaynakları ile kullanıcılara SAYGI ve NESNELLİK
Her kütüphane kullanıcısına karşı
AÇIK OLMAK ve KALİTELİ HİZMET sunmak
Yardımcı, konforlu, çalışmaları destekleyici bir
ortam sunmak için BİLİNÇ
Kütüphanenin ve kullanıcılarının değişen
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
YARATICILIK ve YENİLİKÇİLİK
Hizmet kalitesinin mükemmelleşmesi için
sürekli ÇALIŞMAK
Sınıf, ofis, laboratuvar ve araştırma alanlarının
fiziki ve sanal yönden doğal uzantısı olarak ve
bilgi kayıtlarının emanetçisi, derleyicisi ve
sunucusu sıfatıyla ÜNİVERSİTEYLE BÜTÜNLEŞMEK

HİZMETLER
Kaynak hizmetleri
 Ders rezervleri
 Kütüphaneler arası ödünç (yurt içi ve yurt dışı)
 Film izleme bölümü
 Müzik dinleme bölümü
 Mikrofilm ve mikrofiş tarama
Çalışma imkanları
 Serbest çalışma salonları
 Bireysel ve toplu çalışma alanları
 Çalışma odası ödünç verme
 Laptop ödünç verme
Elektronik Servisler
 Kablosuz internet bağlantısı
 Elektonik kaynaklara kampüs dışından erişim
 Kitap süresi uzatma, hold koyma
 Self-Check

KOLEKSİYON
Kütüphane koleksiyonu, akademik bilgi kaynağı
olmanın ötesinde, kişisel ve entelektüel gelişime
yardımcı olacak şekilde geliştirilmektedir. İngilizce
ağırlıklı olmak üzere Türkçe, Almanca, Fransızca ve
diğer yabancı dillerden oluşan koleksiyonda kitap,
dergi, istatistik yayınları, nadir eserler, mikrofilm,
CDROM gibi çeşitli materyal türleri mevcuttur.
Film koleksiyonunda DVD, VCD, VHS ve BluRay
ortamında filmler, müzik koleksiyonunda ise CD,
plak ve az sayıda kaset ortamında müzik eserleri
mevcuttur.
Son yıllarda yapılan satınalma ve bağış girişleri ile
Türk edebiyatının neredeyse tamamı kütüphane
koleksiyonuna kazandırılmıştır.

e–KOLEKSİYON

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, bilgi
kaynaklarının elektronikleşmesi sürecinde
1980’lerin sonunda CDROM ve Dial-Up bağlantıyla
erişilen veritabanlarını kullanmaya başlamış ve her
zaman
yeni
teknolojiyi
ilk
kullanan
kütüphanelerden biri olmuştur.
Günümüzde, abone olunan e-dergiler, e-kitaplar,
veri tabanları, standartlar, online müzik-video ve
başvuru kaynakları ile Türkiye’de en fazla
elektronik kaynak erişimi olan kütüphanedir.
B.Ü. Mensupları, Kütüphane proxy servisi
sayesinde tüm elektronik kaynaklara 7/24 kampüs
içinden ve dışından erişebilmektedir.

Basılı Koleksiyon
Kitap ........................ 443.586
Süreli Yayın................ 146.064
Tez ............................. 11.340
Mikrofilm ...................... 4.664
DVD ............................. 3.759
Müzik CD'si ................... 3.091
Plak.............................. 2.900
CD-ROM ....................... 2.061
Videokaset (VHS) .......... 1.046
Diğer Medya ................. 2.820
Toplam .................. 621.331

Elektronik Koleksiyon





126 veritabanı
18 referans veritabanı
7 adet patent ve standart kaynağı
2 adet müzik, video ve sesli kitap kaynağı

 395.250 e-kitap
 78.807 e-dergi

YERLEŞİM PLANI
Zemin Kat:
Süreli Yayınlar
Görsel-İşitsel Bölümü
Giriş Katı:
Ödünç Verme
Referans ve ILL
Teknik Hizmetler
Serbest çalışma salonları
Birinci Kat:
Genel Koleksiyon
Ders Rezervleri
Bireysel çalışma alanı
Çalışma odaları
İkinci Kat:
Genel Koleksiyon
Yakın Doğu Koleksiyonu
Nadir Eser Kullanımı
Çalışma odaları
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
34342 Bebek İSTANBUL
E-posta:
bulib@boun.edu.tr
Telefon/ Faks: 0212 257 50 16

