KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE
2021 YILI FAALİYET RAPORU

Stratejik Amaç 1: KAYHAM’ın Kayseri konulu kitap koleksiyonunu zenginleştirmek.
Hedef 1: 2021 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.


Faaliyetler kapsamında 272 adet kitap, 106 adet süreli yayın ve 58 adet makale KAYHAM
Kütüphanesi’ne kaydedildi.



Dergipark sisteminde “Kayseri” kelimesi ile yapılan tarama sonucu elde edilen 134 adet makale
kayıt altına alındı.



Arşive kaynak sağlamak amacıyla Alim Gerçel, Murathan Türkten, Ahmet Ulu, Dursun Çiçek,
Kemal Gönen, Mehmet Hüsrevoğlu, Yusuf Özmerdivenli, Mehmet Çelebi, Sinan Mordağ, Bekir
Özkan Gülmez ve Mustafa Topçuoğlu ile görüşüldü.



Doç. Dr. Filiz Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Somuncu,

Rıfat Yörük, Mehmet Hüsrevoğlu,

Mehmet Büyükçelik,, Mehmet Conağası, Kemal Gönen, Bekir Özkan Gülmez, Alim Gerçel ve
Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği tarafından merkez kütüphanesine kaynak bağışı
yapıldı.

Stratejik Amaç 2: Merkez Bünyesindeki Arşivi Zenginleştirilmek.
Hedef 1: Merkeze kazandırılan arşiv malzemelerini tasnife hazır hâle getirilerek
analitik tasniflerinin tamamlanması yönünde çalışmaları hızlandırmak.
Hedef 2: Merkezin bünyesindeki arşiv malzemelerini özetleyerek kayıt altına almak
ve araştırmacıların kullanımına hazır hale getirmek.
Faaliyet 1: Mevcut Vezir Hanı belgelerinin özetlenme ve kataloglama
işlemlerini devam ettirmek.


Faaliyet kapsamında haftada iki gün çalışan arşiv sorumlusu personel tarafından
belirtilen işlemlere devam edildi.

Stratejik Amaç 3: KAYHAM Kentsel İstatsitkleri’ni güncellemek.
Hedef 1: 2020 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 2020 yılı güncellemeleri belirtilen kaynaklardan temin edilebilen
verilerle kısmen gerçekleştirildi.



Pandemi sebebiyle Kayseri Valiliği’nden temin edilen veriler alınamadı.

Stratejik Amaç 4: 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.
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 10 adet kitap ve 6 adet dergi
arşive eklendi. Ayrıca Kayseri tanıtım videosu temin edildi.



İnternet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde 5.81GB büyüklüğünde toplan 19 adet
tanıtım filmi arşive kaydedildi.



Ahmet Somuncu ve Ahmet Ulu ile iletişime geçilerek elde edilen kaynaklar
dijitalleştirilerek arşive eklendi.



Erciyes Üniversitesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından Interpress’ten alınan haber
kayıtlarının arşivlenme işlemine devam edildi.



Ahi Evran Yılı kapsamında “ahilik” ve “Ahi Evran” konulu röportaj serisi hazırlandı.
Röportaj yapılan kişiler ve röportaj tarihleri aşağıda yer almaktadır.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ19.08.2021



Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı, Mustafa ALAN-18.08.202)



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÜLSOY -13.08.2021



Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ahmet ÖVÜÇ- 05.08.2021



Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem ERDEM- 04.08.2021



Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ02.08.2021





Araştırmacı-Yazar Halit ERKİLETLİOĞLU -23.08.2021)



Araştırmacı-Yazar Mehmet ÇAYIRDAĞ -24.08.2021

Ahi Evran Yılı kapsamında “Ahiliğin Doğduğu Topraklar: Kayseri” belgesel film
hazırlandı. Belgeselin gösterimi, 04.11.2021 Perşembe günü saat:13.00’te ERÜ Edebiyat
Fakültesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Hazırlanan “Ahiliğin Doğduğu Topraklar: Kayseri” adlı belgesel film cd formatında
bastırılarak, belgeselde yer alan kişilere gönderildi.



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 6: KAYHAM web sitesini güncel hale getirmek.
Hedef 1: Kayseri ile ilgili güncel olaylarının takip edilmesi ve KAYHAM web
sitesinde yayınlanması.
Faaliyet 1: Kayseri’de bir ay içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri
araştırmak ve etkinlik programı oluşturularak her ayın ilk haftası KAYHAM
web sitesinde yayınlamak.
Faaliyet 2: KAYHAM web sitesinin ziyaretçi durumu ile ilgili bilgileri içeren
Ziyaretçi İstatistik Bülteni’ni altı ayda bir hazırlayarak KAYHAM web
sitesinde yayınlamak.
Faaliyet 3: KAYHAM web sitesindeki “Yayınlarımız” kısmında Kentsel
İstatistik Kitabı’na yer vermek.
Faaliyet 4: KAYHAM web sitesi ana sayfasının İngilizce formatının
hazırlamak.
- Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kayseri ve Yöresi Tarihi Araştırma
Merkezi'ne ait internet sitelerini tek bir çatı altında toplanmasını sağlayacak web
site düzenlemeleri ile ilgili çalışmalara başlandı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
bünyesinde yer alacak web sitesi ile ilgili gerekli başvuru yapıldı.
- Yeni web sitesi çalışmaları 2021 yılında tamamlanamadığı için yılsonu itibariyle
stratejik plan, yıllık faaliyet programı, yıllık faaliyet raporu, aylık etkinlik
programları ve altı aylık ziyaretçi istatistik bültenine merkezin mevcut web
sitesinde yer verildi. Ayrıca 2020 yılına ait temin edilebilen istatistiklerle
güncellenen Kentsel İstatistikler de yer aldı.
- Pandemi dolayısıyla verilerin tamamının temin edilememesi sebebiyle Kentsel
İstatistik Kitabı hazırlanamadığı için ilgili bölümde yayınlanamadı.
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.

-

01.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan isim değişikliğini de içeren yeni
yönetmelik ve KAYTAM Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması kararları
doğrultusunda yönetim ve danışma kurulları yeniden düzenlendi. Bu düzenleme
doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden bir temsilciye danışma
kurulundaki diğer paydaşlarla eş değer üyelik sağlandı.

