KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE
2022 YILI FAALİYET PROGRAMI

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 2022 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: 2022 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: Kayserili özel koleksiyon sahibi kişilerle yazışmalar yaparak
koleksiyonların elde edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.
Faaliyet 4: Yüksek Öğretim Kurumu’nun web sitesinde yer alan tez
bölümünden Kayseri konulu tezlerini KAYHAM Arşivi’ne dahil etmek
kazandırmak.
Faaliyet 5: Kendi bünyelerinde kitap, dergi vb. yayınları bulunan kamu ve özel
kuruluşlarla iletişime geçilerek, mevcut kaynakları temin etmek.

Stratejik Amaç 2: KAYHAM Kentsel İstatistiklerini güncellemek.
Hedef 1: 2021 yılına ait verilerin düzenlenerek, kentsel istatistiklerin güncellenmesi.
Faaliyet 1:
Valilik aracılığıyla temin edilen kurum brifinglerinden
faydalanarak, kentsel istatistik 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 3: Kayseri Görsel ve İşitsel Arşiv’i kurma çalışmalarını tamamlamak.
Hedef 1: Kişi ve kurumlarda bulunan görsel ve işitsel malzemelerin tespit etmek.
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 etmek.
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
dijitalleştirmek ve arşive kaydetmek.
Faaliyet 1: Basılı fotoğrafları tarayarak bilgisayara aktarmak.

Faaliyet 2: Video kaset 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 İşitsel Arşiv için yeni materyal oluşturmak.
Faaliyet 1: Sözlü tarih kapsamında Kayseri hakkında bilgi sahibi kişilerle
röportaj yapmak.
Faaliyet 2: Eski Kayseri fotoğraflarının aynı açıdan güncel hallerini
fotoğraflamak.
Faaliyet 3: Oluşturan yeni materyalleri kullanarak proje geliştirmek.

Stratejik Amaç 4: 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 5: Kurumsal tanınırlığı artırmak.
Hedef 1: Kayseri ilindeki üniversite öğretim elemanlarının ve yerel medya
kuruluşlarının KAYHAM Faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.
Faaliyet 1: KAYHAM Kentsel İstatistikler Veri Tabanı’ndan yararlanılarak
hazırlanan Kentsel İstatistikler Kitabı’nın kütüphanelere ve KAYHAM
Paydaşları’na fiziki olarak göndermek.
Faaliyet 2: Sosyal medya aracılığıyla KAYHAM faaliyetlerini duyurmak.
Hedef 2: 2022 yılı içerisinde merkezin yazılı ve görsel arşivinde bulunan
kaynaklardan faydalanarak hazırlanacak dokümanları, uygun platformlarda
paylaşmak.
Faaliyet 1: Merkez arşivinde yer alan kaynaklarla ilgili bilgileri, süreli
yayınlarda daimi bir yere sahip olarak düzenli şekilde kamuoyunun bilgisine
sunmak.
Faaliyet 2: Merkez arşivinden faydalanılarak hazırlanacak olan tarihi
perspektifte ön plana çıkan gelişmelerle ilgili kısa bilgilendirme yazılarını ilgili
kişi ve kurumlara mail aracılığıyla iletmek.
Hedef 3: 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
kütüphane, yemekhane vb. yerlere 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.
Hedef 4: Kayseri’deki işletmelerin büyük bir kısmının KAYHAM’dan haberdar
olmasını sağlamak.

Faaliyet 1: Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası gibi meslek
kuruluşlarının bültenlerinde KAYHAM’ı tanıtmaya yönelik bilgilerin yer
almasını sağlamak.
Faaliyet 2: KTO ve KAYSO meslek komiteleri temsilcileri ile ayrı ayrı
toplantılar düzenlemek, onları bilgilendirmek ve onların KAYHAM’dan
beklentilerini tespit etmek.
Hedef 5: 2022 yılı içerisinde en az bir alanda istatistiki verilere dayalı bir çalışma
yapmak.
Faaliyet 1: KAYHAM istatistik uzmanı tarafından yapılacak çalışma
sonucunda kitapçık hazırlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtmak.
Stratejik Amaç 6: İç ve dış paydaşlarla işbirliğini artırmak.
Hedef 1: Üniversite bünyesindeki diğer merkezlerle işbirliği içerisinde konferans,
panel, çalıştay vb. çalışmalarda bulunmak.
Faaliyet 1: Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile ortak çalışmalar yapmak.
Hedef 2: Farklı eğitim seviyelerinde öğrencilerin merkez arşivlerinden istifade ederek
araştırma yapmalarına katkıda bulunmak.
Faaliyet 1: Proje, ödev vb. çalışmalar için öğrencilere kaynak temin etmek.
Faaliyet 2: Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarına yönelik
kaynak sağlamak.
Hedef 3: Merkez Danışma Kurulu’nda yer alan dış paydaşlarla ortak çalışmalar
hazırlamak.
Faaliyet 1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri
Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde farklı kategorilerde çalışma hazırlamak.
Faaliyet 2: Düzenlenecek konferans, panel, çalıştay vb. faaliyetlere halkın
katılımını sağlamak için dijital platformlarda erişilebilirliği sağlamak.
Hedef 4: Diğer kent hafıza merkezleri ile işbirliği ve bilgi alışverişini sağlamak.
Faaliyet 1: KAYHAM benzeri hizmet veren kurumlar arasında diyalog
kurmak, deneyim ve tecrübeleri paylaşmak.
Faaliyet 2: İl Hafıza Merkezlerinin kurulmasında danışmanlık yapmak ve bilgi
vermek.
Hedef 5: Bölgesel kalkınma ajanslarıyla işbirliğini sağlamak.
Faaliyet 1: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile işbirliği ve bilgi
alışverişini sağlamak.

Hedef 6: İç ve dış paydaşlarla ortak çalışma yürütülerek TUBİTAK, AB, BAP gibi
kurumlara proje hazırlamak.
Stratejik Amaç 7: KAYHAM web sitesini zenginleştirmek ve aktifleştirmek.
Hedef 1: Merkez faaliyet alanlarına ilişkin konularda hazırlanacak güncel
dokümanların düzenli olarak web sitesi üzerinden paylaşmak.
Faaliyet 1: Yönetim ve danışma kurulu üyelerinin kendi çalışma alanlarında
hazırlayacakları yazıları, web sitesinde yayınlamak.
Hedef 2: Kayseri ile ilgili güncel olayları takip etmek ve KAYHAM web sitesinde
yayınlamak.
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 yer vermek.
Hedef 3: Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanmalarını sağlamak.

