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• İnsanlık var olduğu günden itibaren tarihte yaşananları hatırlamak ve bu hatırlamayı toplumsal hale
getirmek ve toplumsal hafızayı oluşturmak için çeşitli araç ve yöntemler kullanır.

• Sözlü ve yazılı kaynaklar, müze, kütüphane, arşiv gibi mekanlar toplumsal hafızanın oluşmasında birer
araç olarak yer alır.

• Müzeler toplumsal belleğin somutlaştığı mekanlarken, arşiv ve kütüphaneler insanlığın kayıt altına alma,
koruma, saklama ve aktarma işlevini gören bellek kurumlarıdır.

• Bu mekanların işlevi sadece saklama ve depolama değil aynı zamanda birer bilgi/araştırma merkezidir.
Böylelikle sürdürülebilirliği olan, tarihsel ve kültürel mirası gelecek nesillere aktaran mekanlardır.

• Kent Arşivleri de toplumsal belleğin dışsallaştığı, kentin veya bölgenin geçmişine ışık tutan, bugününü
derleyen, koruyan ve aktaran bir bellek kurumudur.

KENT ARŞİVİ VE TOPLUMSAL BELLEK



HİKAYEMİZ
• 2016 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortak

girişimi sonucu İpekyolu Kalkınma Ajansı ile projelendirilen, Gaziantep Kent Arşivi, 2018 yılında
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi olarak hizmete açılmıştır. Kültür ve Turizm
Daire Başkanlığı, Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlıdır.

• 25 Aralık Panorama Müzesi ile bir kompleks olarak yer almaktadır. 8 personel ile çalışmaktayız.

• Kentin tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel vb. değerlerini bir araya getirerek kentin geçmişten
günümüze yaşantısını belgelemek, toplamak, korumak, saklama ve eriştirmek,

• Bu süreçlerin de doğal bir sonucu olarak; görsel-işitsel, basılı-elektronik kaynakları bir araya
getirerek bir kent hafızası oluşturmak,

• Oluşturulan bu arşivle; kent hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak Gaziantep’e dair
yeni veriler ortaya koymak ve bu çalışmaları bünyesine katmak.

• Bu doğrultuda Gaziantep Kent Arşivi, dijital arşiv ve kütüphane olmak üzere 2 bölümden oluşur.



BÖLÜMLER
Kütüphane:
• Gaziantep ile ilgili yazılmış tarihsel ve kültürel

araştırmaları içeren bilimsel ve akademik
yayınlar, tezler, kent tarihi, kültürü, coğrafyası ve
mimarisi ile ilgili yayınlar, yerel yönetim ve
meslek odalarının raporları, yerel gazete ver

dergiler yer almaktadır. 2.117 basılı materyal
kütüphane yazılımı üzerine kaydedilmiş ve
Dewey Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiştir.

• Ödünç verilmemektedir.

Arşiv/Dijital Arşiv:

• Arşiv materyalinin dış etmenlerden ve birbirine
temastan koruyacak arşiv dolapları yer almaktadır.

• Kaynaklar asitsiz kutu ve dosyalarda muhafaza
edilmektedir.

• gkam@gazintep.bel.tr

• Dijital arşivde 60.768 görüntü, 11.155 katalog



• Kamu 
Kurum ve 
Kuruluşları

• Bağış
• Satın Alma

KAYNAK SAĞLAMA
KAYNAĞIN 

DÜZENLENMESİ

• Tasnif
• Tanımlama 
• Özetleme

KONSERVASYON

Matbu ve
el yazması
kağıt eserlerin
restorasyon ve
konservasyon
çalışmalarının
Yapılması ve
cilt

• Donanım
• Görüntü

kalitesi
• Yedekleme

DİJİTALLEŞTİRME

KULLANICI 
ERİŞİM

Arşiv 
materyali

Kütüphane 
materyali

Müze 
materyali

Kütüphane
Dijital 
Arşiv

ÇALIŞMA PRENSİBİ



KENT ARŞİVİ KURULURKEN

Belge Sağlama:
• Kamu kurum ve kuruluşları;

Osmanlı Devlet Arşivi,
Cumhuriyet Arşivi, İSAM,
Genelkurmay Arşivi gibi.

• Bağış; kentte yaşayan ya da
yaşamış aile veya kişilerin
ellerinde bulunan bilgi ve
belgeler

• Satın alma; müzayede,
koleksiyoner vb.

Belgelerin Düzenlenmesi:
• Tasnif
• Tanımlama ; DublinCore, MARC21
• Özetleme



DİJİTALLEŞTİRME BÖLÜMÜ

Donanım

• Belgenin türü ve fiziksel 
durumuna uygun 
sayısallaştırma 

1. Sayfa tarama (Satır tarama)
2. Copystand (Fotografik

görüntüleme)
3. Pro masaüstü scanner

(kartlar, negatif ve pozitif 
filmler, dia)



DİJİTALLEŞTİRME BÖLÜMÜ

Görüntü kalitesi 
• Tarama öncesi hazırlık
• Standartlara uygun olabilecek 
İş akışı
• Tarama-Düzenleme(OCR)-

Kataloglama(MetaData)-Yayın
• NAS (Ağa Bağlı Depolama) ortak 

çalışma alanı olarak kullanıyoruz
Yedekleme
• Dijital kopyaların bulunduğu 
sunucu ve harddiskler
(RAW veya TIFF, JPG, PDF, MP4)



DİJİTALLEŞTİRME BÖLÜMÜ



DİJİTALLEŞTİRME BÖLÜMÜ



DİJİTALLEŞTİRME BÖLÜMÜ



DİJİTAL ARŞİV



KOLEKSİYONUMUZ

1. Gaziantep Süreli Yayınları
2. Gaziantep Fotoğraf ve Kartpostal 
3. Gaziantep Görsel-İşitsel
4. Gaziantep Belgeleri
5. Gaziantep Harita Plan
6. Gaziantep Araştırmaları
7. Şer’i Mahkeme Sicilleri
8. Efemeralar



DİJİTAL ARŞİV



DİJİTAL ARŞİV



DİJİTAL ARŞİV



DİJİTAL ARŞİV



ARAŞTIRMA SALONU

• Kullanıcıların arşiv ve kütüphaneden 
yararlandığı mekan

• Kullanıcılar arşive gelerek dijital 
arşivde yer alan kaynaklara kullanıcı 
bilgisayarlarında erişim sağlamakta, 



ARAŞTIRMA SALONU

• Açık erişim,
• Basılı materyalden dijital görüntü ya da 

fotokopi yoluyla yararlanmaktadır.



SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI

• Toplumsal bellek taşıyıcılığının başlıca
kaynaklarından birisi sözlü tarih
çalışmasıdır.

• SOKÜM

• Tarihsel, sosya-kültürel önemi olan
olayları, mekanları görme şansına sahip
olmuş kaynak kişilerle sistematik
görüşmeler yapılmaktadır.

• Köy ve merkezde derleme çalışmaları
yapılmaktadır.



SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI

• GKAM’da yer alan ve hala çalışmalarına
devam edilen sözlü tarih araştırmaları
toplumsal belleğin kayıt altına alınması,
aktarılması ve yeniden üretimi ile kentsel
hafızayı erişilebilir kılmaktadır.

• Arşivde toplam 152 kaynak kişiyle

görüşme yapılmıştır.

• Hem dijital arşivde hem de Youtube 
kanalından çalışmalara ulaşılmaktadır.



ETKİNLİKLER

• Kent Söyleşileri; kente dair
araştırması, yayınları, anıları
olan kişilerle söyleşiler
düzenlenmektedir.



ETKİNLİKLER

Sergi; Gaziantep Kent Arşivinde
yer alan materyaller belirli
temalarla sergilenmektedir.

Kurs; Osmanlı Türkçesi



YAYINLAR
DERGİ

Bellek: Gaziantep Araştırmaları Dergisi

Dört ayda bir olmak üzere sene üç defa çıkarılacak

KİTAP

• Osmanlı devlet arşivlerinde sistemimizde yüklü olan belgeler içerisinde

siyasi, idari, maarif, dini, sıhhi, sosyal vb. konu başlıkları ekseninde

ayrı bir şekilde, seri halinde yayınlanacak “Cumhurbaşkanlığı Osmanlı

Devlet Arşivi Belgeleri Işığında Ayıntâb” isimli bir çalışma yapılması

• Osmanlı mahkemelerinde verilen kararların ve tutulan kayıtların

toplandığı defterler olan Şeri Mahkeme Sicil Defterlerinden

Gaziantep’e ait 176 defter bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nde

merkezde ve taşrada toplumun her kesimini kapsayan insanların

ilişkilerini içeren bu defterler Osmanlı hayatının aile, toplum, ekonomi

ve hukuk gibi birçok alanının tarihi için en önemli kaynaklardandır. Bu

sebeple Gaziantep Şeri Mahkeme Sicilleri Özet Çeviri yayını.



Teşekkür Ederim.

0342 211 12 00 – 8913gaziantepkentarsivi @arsivGaziantep Gaziantep Kent Arşivi

gkam@gaziantep.bel.tr


