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 Stratejik Amaç ve Hedefleri 

Yönetmeliğe göre merkezin amacı; Kayseri ilinin yazılı, görsel ve işitsel hafızasını 

oluşturarak ilin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamak ve Kayseri ilinin sosyal, 

kültürel, tarihi, demografik, ekonomik ve sağlık konusunda bilgi bankasını kurarak yapılacak 

araştırmalar için ilk çağlardan günümüze Kayseri tarihi ve kültürüyle ilgili her türlü bilgi, 

belge ve malzemenin tespiti, temini ve değerlendirmesinin yanı sıra arşiv belgesi, şer’iyye 

sicili ve benzeri ana kaynakların temini ile istatistik bilgi (veri tabanı) hizmeti sunmaktır. 

Misyon 

Kayseri’nin geçmişini doğru anlayarak, bugününü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini 

akıllı planlayarak, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun şekilde 

Kayseri’nin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik kimliğini korumak ve geliştirilmesine katkıda 

bulunmak üzere, Kayseri İhtisas Kütüphanesi’ni kurmaktır.  

Vizyon 

Kayseri hakkındaki yayınlanmış yazılı, görsel ve işitsel kaynakları toplayarak ve yayınlanacak 

olanları temin ederek arşiv kuran, temel sayısal verileri sistemleştirerek veri bankası 

oluşturan; ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği gerçekleştiren, evrensel ölçülerde bilimsel 

araştırma ve incelemelerin yapıldığı referans bir merkez olmaktır. 

KAYHAM’ın Stratejik Planı uyarınca belirlenen 2021 yılına ait stratejik amaçları ve bu 

doğrultuda oluşturulan hedef ve faaliyetler şu şekildedir; 

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. 

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. 

Stratejik Amaç 3: KAYHAM Kentsel İstatsitkleri’ni güncellemek. 

Hedef 1: 2020 yılına ait verilerin düzenlenerek, kentsel istatistiklerin güncellenmesi. 

Faaliyet 1: Valilik aracılığıyla temin edilen kurum brifinglerinden 

faydalanarak, kentsel istatistiklere 2020 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. 

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. 



 

 

 

Stratejik Amaç 5: 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. 

Stratejik Amaç 6: 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.  

 


