KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE
2020 YILI FAALİYET RAPORU

Stratejik

Amaç

1:

KAYHAM’ın

Kayseri

konulu

kitap

koleksiyonunu

zenginleştirmek.
Hedef 1: 2020 yılı sonuna kadar farklı kaynaklardan tespit edilen Kayseri konulu
eserleri KAYHAM’a kazandırılması.
Faaliyet 1: Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde Kayseri konulu tarama
yaparak Kayseri konulu eserleri temin etmek.
Faaliyet 2: Üniversitesi kütüphanelerinde Kayseri konulu kaynak taraması
yaparak Kayseri konulu eserleri temin etmek.
Faaliyet 3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncelikli olmak üzere
belediyeler tarafından çıkarılan kitap ve süreli yayınların takip edilerek
temin etmek.
Faaliyet 4: Kayserili özel koleksiyon sahibi kişilerle iletişim kurularak
koleksiyonların elde edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.
Faaliyet 5: Yüksek Öğretim Kurumu’nun web sitesinde yer alan tez
bölümünden Kayseri konulu tezlerini KAYHAM Arşivi’ne dahil etmek
kazandırmak.


Faaliyetlerde belirtilen kurumların yan sıra Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, İncesu Belediyesi, Altın Çınar Kayseri Film Festivali Komisyonu ve Erman
Film Atölyesi ile iletişime geçilerek, kendi bünyelerinde çıkartmış oldukları yayınlar temin
edildi.



Faaliyetler kapsamında 19 adet kitap, 110 adet süreli yayın ve 57 adet makale KAYHAM
Kütüphanesi’ne kaydedildi.



Dergipark sisteminde “Kayseri” kelimesi ile yapılan tarama sonucu elde edilen 108 adet
makale kayıt altına alındı.



Arşive kaynak sağlamak amacıyla Alim Gerçel, Murathan Türkten, Ziya Şahin, Ahmet Ulu,
Necmettin Feyzioğlu, Ahmet Özsarıyıldız, Kamil Karamete, Dursun Çiçek, Nihat
Karakaya, Kemal Gönen, Hayri Tolgay görüşüldü.
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Stratejik Amaç 2: KAYHAM Kentsel İstatsitkleri’ni güncellemek.
Hedef

1:

2019

yılına ait

verilerin düzenlenerek, kentsel

istatistiklerin

güncellenmesi.
Faaliyet 1: Mart-nisan döneminde Valilik aracılığıyla temin edilen kurum
brifinglerinden faydalanarak, kentsel istatistiklere 2018 yılı verilerini
eklemek.
Faaliyet 2: SGK, TOBB, TİM, İŞKUR, PTT, Gelir İdaresi Başkanlığı,
Muhasebet Müdürlüğü’ne web sitelerden gerekli güncel verilere ulaşarak,
kentsel istatistikleri düzenlemek.
Faaliyet 3: Valilik ve çeşitli kurumların web sitelerinden elde edilerek
güncellenen kentsel istatistiklere, KAYHAM web sitesinde yer vermek.


Kentsel İstatistikler’in 2019 yılı güncellemeleri belirtilen kaynaklardan temin
edilebilen verilerle kısmen gerçekleştirildi.

Stratejik Amaç 3: Kayseri Görsel ve İşitsel Arşiv’i kurma çalışmalarını tamamlamak.
Hedef 1:

Kişi ve kurumlarda bulunan görsel ve işitsel malzemelerin tespit

edilmesi.
Faaliyet 1: Kayseri’nin kültür, sanat, ekonomi vb. alanlarında katkıları olan
kişi ve köklü aileleri ile iletişime geçmek.
Faaliyet 2: Başta Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi
olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
diyalog kurmak.
Hedef 2: Tespit edilen görsel ve işitsel malzemelerin uygun şekilde temin edilmesi.
Faaliyet 1: Tespit edilen görsel ve işitsel malzemeleri ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan uygun şartlar sağlanarak temin etmek.
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Hedef 3: Temin edilen fakat dijital olmayan görsel ve işitsel malzemelerin
dijitalleştirilmesi ve arşive kaydedilmesi.
Faaliyet 1: Basılı fotoğrafları tarayarak bilgisayara aktarmak.
Faaliyet 2: Videokaset görüntülerini dijital ortama aktarmak.
Faaliyet

3:

Farklı

formata

sahip

görsel

ve

işitsel

malzemeleri

dijitalleştirmek.
Faaliyet 4: Dijital olan ve dijitalleştirilen tüm malzemeleri arşiv sistemine
kaydetmek.
Hedef 4: Görsel ve işitsel arşivin elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına
açılması.
Hedef 5: Görsel ve işitsel arşiv çalışmalarının yürütülmesi için gerekli donanımın
temin edilmesi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında yer alan 11 adet e-kitap ve 9
adet e-dergi arşive eklendi.



Erciyes Üniversitesi İİBF’nin 40. Yılı ile ilgili yapılması planlanan programla ilgili
düzenlenen toplantıya iştirak edildi. Bu program kapsamında İİBF arşivinde
bulunan fotoğraf, yıllık vb. malzemeler (187MB) dijital ortama aktarıldı.



İnternet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde 6.27GB büyüklüğünde toplan
24 adet tanıtım filmi arşive kaydedildi.



Yücel Çakmalı Film Atölyesi ile iletişime geçilerek İncesu Belediyesi Geleneksel
Üzüm Festivali Arşiv Filmi temin edildi. Hem cd hem de dijital olarak arşive
kaydedildi.



Necmettin Feyzioğlu, Süleyman Sağlam ve Nihat Karakaya ile iletişime geçilerek
çeşitli görsel malzemeler temin edildi.
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Erciyes Üniversitesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından Interpress’ten alınan
haber kayıtlarının arşivlenme işlemine devam edildi.



Görsel ve işitsel arşiv çalışmaları kapsamında sözlü tarih röportajları serisi
kapsamında Eski Baro Başkanı ve yazar Süleyman Sağlam ile 26 Şubat 2020 ve 10
Mart 2020 tarihlerinde video çekimiyle birlikte röportaj yapıldı.



Görsel ve işitsel arşiv sorumluları tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı altındaki birimler her hafta düzenli olarak ziyaret
edilerek kaynaklar temin edildi.

Stratejik Amaç 4: Kurumsal tanınırlığı artırmak.
Hedef 1: 2020 yılı sonuna kadar Kayseri ilindeki üniversite öğretim elemanlarının
ve yerel medya kuruluşlarının KAYHAM Faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi.
Faaliyet 1: KAYHAM Kentsel İstatistikler Veri Tabanı’ndan yararlanılarak
hazırlanan Kentsel İstatistikler Kitabı’nın kütüphanelere ve KAYHAM
Paydaşları’na fiziki olarak göndermek.


Kentsel İstatistik Kitabı, istatistikleri temin ile ilgili yaşanan gecikmeler ve diğer
aksaklıklar

nedeniyle

çalışmalara

başlanmasına

rağmen

ilgili

kitap

tamamlanamadı.
Faaliyet 2: Her ayın ilk haftası o aya ait hazırlanan Kayseri Etkinlik
Programı’nı mail olarak göndermek.


Kovid-19 Pandemisi nedeniyle mart-eylül dönemlerinde etkinlikler askıya alındığı
için aylık etkinlik programı hazırlanamadı.



Etkinliklerin yapıldığı diğer aylara ait etkinlik programları düzenli olarak
hazırlandı ve gerekli şekilde web sitesinde yer aldı.
Faaliyet 3: Altı aylık periyodlarda hazırlanan KAYHAM Ziyaretçi
İstatistikleri Bülteni’ni mail olarak ilgili kişi ve kurumlara iletmek.
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Hedef 2: 2020 yılı sonuna kadar Kayseri ilindeki ilk ve orta öğretim okullarının
KAYHAM’dan haberdar olmasının sağlanması.
Faaliyet 1: Kayseri il ve ilçelerdeki okullara yazı gönderilerek KAYHAM’a
davet edilecek, konu ile ilgili arayan kişilere randevu verilerek iletişim
sağlanacak ve gelen okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere KAYHAM’ın
tanıtımı yapılacak.
Faaliyet 2: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine yazı gönderilerek KAYHAM hakkında bilgilendirmek ve
Okulları KAYHAM’a davet etmek.
-

Kovid-19 Pandemisi nedeniyle, belirtilen faaliyetler ertelendi.

Hedef 3: 2020 yılı sonuna kadar Kayseri yerel halkına KAYHAM’ı tanıtmak.
Faaliyet 1: Yerel TV kanalları ile diyalog kurularak sistem ve sunulan
hizmetler hakkında yerel halkı bilgilendirmek.
Faaliyet 2: KAYHAM afişi ve broşürü hazırlanıp, kamu kuruluşlarına ait
yemekhanelere yerleştirilerek çalışanları bilgilendirmek.
Faaliyet 3: KAYHAM’ın kuruluşundan günümüze yaptığı faaliyetleri konu
alan hem Erciyes Üniversitesi’nde hem de konu ile ilgili okul ve/veya
kurumlarda konferanslar düzenlemek.
-

Kovid-19 Pandemisi nedeniyle, belirtilen faaliyetler ertelendi.

Stratejik Amaç 5: Kayseri’nin tanıtımına katkı sağlamak
Hedef 1: Üniversite öğrencileri öncelikli olmak üzere Kayseri’de bulunan tarihi ve
kültürel açıdan önemli yerlerin tanıtımını yapmak
Faaliyet 1: Kayseri’de ziyaret edilmesi gereken yerlerle ilgili tanıtım
broşürü hazırlanacak.
Faaliyet 2: Hazırlanan broşür, üniversite web sayfasında ve merkez sosyal
medya hesaplarından düzenli bir şekilde yayınlanacak.
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Stratejik Amaç 6: KAYHAM web sitesini güncel hale getirmek.
Hedef 1: Kayseri ile ilgili güncel olaylarının takip edilmesi ve KAYHAM web
sitesinde yayınlanması.
Faaliyet 1: Uygun bulunan Kayseri haber sitesinden, Haftalık Haber
Arşivi’ni oluşturmak. Oluşturulan arşivi, KAYHAM web sitesinde
yayınlamak.
Faaliyet 2: Kayseri’de bir ay içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri
araştırmak ve etkinlik programı oluşturularak her ayın ilk haftası
KAYHAM web sitesinde yayınlamak.
Faaliyet 3: KAYHAM web sitesinin ziyaretçi durumu ile ilgili bilgileri
içeren Ziyaretçi İstatistik Bülteni’ni altı ayda bir hazırlayarak KAYHAM
web sitesinde yayınlamak.
Faaliyet 4: KAYHAM web sitesindeki “Yayınlarımız” kısmında Kentsel
İstatistik Kitabı’na yer vermek.
Faaliyet 5: KAYHAM web sitesi ana sayfasının İngilizce formatının
hazırlamak.
-

Web sitesi yenileme çalışmaları nedeniyle, bu kapsamda faaliyet yapılamadı.

Stratejik Amaç 7: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş olarak KAYHAM’a
katılımını sağlamak
Hedef 1: Rektörlük kanalıyla ve/veya yönetmelik değişikliği kanalıyla
Büyükşehir Belediyesini paydaş konumuna getirmek.
Hedef 2: Büyükşehir Belediyesinin paydaş konumuna gelmesiyle birlikte
danışma kurulunda diğer paydaşlarla eş değer üyelik sağlamak.
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DİĞER FAALİYETLER
1. Talas Tanıtım Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen
Atatürk'ün Talas Ziyareti'nin 86. yıl dönümünün kutlanmasına yönelik 4 Şubat
2020 tarihinde yapılan etkinlik kaydedildi. Etkinliğe ait video ve fotoğraf çekimleri
KAYHAM Görsel ve

İşitsel Arşiv Sorumlusu Alper Şahin

tarafından

gerçekleştitildi.
2. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği tarafından hazırlanan çalışanlarının Covid-19
Pandemi sürecinde iş ortamında korunmalarına yönelik filmin kurgusu KAYHAM
Görsel ve İşitsel Arşiv Sorumlusu Alper Şahin tarafından yapıldı.
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