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Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma
Somut ve somut olmayan kültür varlıkları

Kundura Hafıza Dijital Arşiv Projesi
 Sürdürülebilirlik



Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma 

Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma, Sümerbank Beykoz
Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim ve yaşam alanı
olarak tarihsel gelişimini daha iyi anlamak için farklı
yöntemler izler. Araştırır, saklar, iz sürer, biriktirir,
hatırlar ve hatırlatır. 2015 yılında sözlü tarih
çalışmaları ile geçmişin izini sürerken hatırladığı,
biriktirdiği ve sakladığı iki bine yakın somut ve somut
olmayan kültür mirası varlıklarını korur ve yaratıcı
arşiv çalışmalarıyla insanlara ulaştırır. 

 



KUNDURA HAFIZA ARŞİV VE ARAŞTIRMA; 
endüstriyel kültürel mirası, sözlü tarih ve bellek
araştırmaları, sergi, atölye, misafir sanatçı ve
kamusal programları, dijital arşiv projeleri ile çok
katmanlı kültürel miras arşiv ve araştırma evi;
disiplinlerarası faaliyet gösteren hafıza alanı olarak
tanımlanabilmektedir. 
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KUNDURA HAFIZA 
ARŞİV VE ARAŞTIRMA



Kundura Hafıza Projesi 2015’te başlayan sözlü tarih çalışmaları ve onlarla birlikte
sürdürülen arşiv araştırmalarıyla fabrikanın geçmişine dair giderek büyüyen bir
kaynak oluşturdu. Bu sayede, fabrika döneminin sosyal yaşamına dair keşfedilen
anlatılar, sinema ve sahne için de ilham kaynağı oldu.

Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği, 2015’te başlayan Kundura Hafıza
Projesi kapsamında yapılan çalışmaları bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında
sürdürmek üzere 2021'de kuruldu. İstanbul’un en önemli endüstri mirası yapılarından
olan Beykoz Kundura Fabrikası’nın geçmişine bugünden bakan Kundura Hafıza
Derneği, endüstriyel kültür mirasının korunması için farklı yöntemlerle alan açar. 



Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma, fabrika içinde üç farklı fiziksel mekânda
çalışmalarını sürdürür. Marangozhane fabrika döneminde ahşap ayakkabı
kalıplarının üretildiği yerdir, arşivin ilk sonuç ürünü olan sergi burada yer alır. Sac
Ambarı’nda fabrika döneminde kullanılan yüzlerce el aleti ve makine koleksiyonu
saklanır. Kundura Hafıza Derneği’nin merkezini de oluşturan, dokümantasyon
merkezinde ise arşiv yer alır ve ofis çalışmaları yürütülür. 







Marangozhane / Sergi



Sac Ambarı



Hafıza Arşiv



- Taşınmaz kültür varlığı olarak Sümerbank Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası 
- Fabrikaya ait taşınır somut kültür varlıkları: Makine, 
ayakkabı, cüzdan, belge, fotoğraf...
-Fabrika'nın kolektif belleği: Sözlü tarih projesi ile somut 
olmayan kültür mirası 

KUNDURA HAFIZA ARŞİV: 
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI 



Kundura Hafıza
Arşivi Farklı ölçü ve malzemedeki arşiv materyallerinin

ihtiyacına yönelik uygulamalar

Fiziksel ve dijital mekanlarda

Fabrika'ya dair cumhuriyet ve önceki dönemlere 
ait nesneler ve sözlü tarih çalışmaları

NASIL ARŞİVLERİZ?

NEREDE ARŞİVLERİZ?

NEYİ ARŞİVLERİZ?



Mevcut Durum ve Problemler

Envanter kaydı ulusal / uluslararası bir standarda göre düzenlenmemiş 
durumdadır. 

1.



 Mevcut Durum ve Problemler

2. Sayısallaştırılan arşiv materyalleri master copy olarak JPEG formatında 
saklanmaktadır ve taramalarda sabit bir ölçü kullanılmamaktadır. 



Mevcut Durum ve Problemler

3. Bilgisayara aktarılan kopyaların envanter numaraları, dosya konumları ve diğer 
tüm detayları karışık haldedir. "Örn. Scan-0060"



Mevcut Durum ve Problemler

4. Bir envanter numarasına ait çok farklı arşiv malzemeleri yer aldığından arşivde 
araştırma yapmayı zor hale getirmektedir.



 Mevcut Durum ve Problemler

5. Koleksiyonda yer alan üç boyutlu nesnelerin belgelenmesi içerik ve görsel olarak 
eksik veya yanlıştır. Belirli bir standart baz alınmadan düzenlenmiştir.



Mevcut Durum ve Problemler

5. Bazı belgelerin taramaları mevcut değildir. 



Mevcut Durum ve Problemler

6. Fiziksel olarak arşivde yer alan envanterin arşivde nerede konumlandığı mevcut 
envanter listesinde yer almadığı için bulmak zaman almaktadır. 

7. Bazı belgelerin fiziksel olarak arşivde yer almadığı, yalnızca dijital olarak elde 
edinildiği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda fiziksel veya dijital varlığının bir takibi 
yoktur.

8. Nesnelerin önleyici koruma ile tahribatını engelleyici, süreklilik gerektiren bir kayıt 
mevcut değildir. Bu durum nesnenin ihtiyacı olan korumayı tespit edip, ekip olarak 
sağlamayı geciktirmektedir.



Projenin Amacı

Kundura Hafıza Dijital Arşiv Projesi'nin amacı arşiv
materyallerinin ulusal/uluslararası arşiv ve müzecilik
standartlarınca (ICOM, ICA) belgelenmesini sağlamak ve dijital
ortamlara aktarılarak araştırmacı dostu, kolay erişilebilir ve
denetlenebilir bir dijital arşiv oluşturmaktır.



Projenin Hedefleri

Belgelenen arşiv materyallerinin tematik olarak sınıflandırılması 
kolaylaştırıldığında arşivden yeni programlar üretmeyi 
hedeflenmektedir. 

Dijital arşiv yönetim sistemleri ile araştırmacıların arşiv materyallerine 
erişimini arttırmak ve bu sayede daha farklı alanlardaki araştırmacıların 
erişimi hedeflenmektedir.

Fiziksel ve dijital ortamlarda dağınık halde bulunan arşiv 
materyallerinin belgelenmesi hedeflenmektedir. 

Kundura Hafıza Arşiv ve Koleksiyon Yönetim Politikası'nın 
oluşturulmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.



Proje Planı
TAKVİM VE İŞ PLANI

1 .  ADIM
Mevcut durum tespiti, fizibilite çalışması ve proje

taslağının yazımı

2. ADIM
Ekipçe beyin fırtınası: Neyi, neden, nasıl?

3. ADIM
Gerekli olan ekipmanların temin edilmesi 

ve bu proje kapsamında yeni ekip 
arkadaşları ile çalışmaya başlama

4. ADIM
Projenin başlangıcı (Nisan, 2022)

Proje tahmini bitiş (Aralık,2023)



Yöntem - metodoloji

1. Fiziksel olarak arşivde yer 
alan materyallerin dijital 
kopyalarını eşleştirerek ilgili 
üst verilerin düzenlenmesi; 
eş zamanlı envanter 
çalışması için belgeleme 
alanlarının belirlenmesi ve 
bu konuda istihdamı 
sağlanan arşiv elemanını 
eğitmek.



Yöntem - metodoloji

2. Arşiv 
malzemelerinin 
kullanımı: 
eldivenler, asitsiz 
kağıt ve zarflar, 
arşiv kutuları; 
nesneler için ise 
fotoğraf 
makinesi, beyaz 
arka fon (white 
box) ve renk 
ölçeği kullanılır. 



Yöntem - metodoloji

3. Standartlara uygun yeni bir envanter listesi oluşturmak ve dijitalleştirme süresince 
bütün arşiv materyallerini kayıt altında tutmak öncelikli yöntemlerden biridir. 



Yöntem - metodoloji

4. Dijital arşiv projesinde kullanılan arşiv / koleksiyon yönetim sistemi : GAMOS 
Bu sistemi tercih etmenin temel sebebi, farklı ölçekteki varlıkların (müze nesneleri veya arşiv 
belgeleri veya kitaplar) tek bir sistemde yüksek çözünürlükte kaydedilebiliyor olması ve kullanıcı 
dostu ara yüzünün hem kurum hem de araştırmacı için kolay olmasıdır. OCR ve yapay zeka ile 
yüz tanıma özellikleri gibi çeştli özellik sistem içerisinde mevcuttur. 



Yöntem - metodoloji



Yöntem - metodoloji

Farklı alanlara göre 
sınıflandırma sağlamaktadır. Bu 
da, araştırmacıların hangi 
türde, hangi anahtar kelimeler 
veya hangi dönemde arama 
yapacağını kendi belirleyerek
verilerden maksimum 
araştırmayı sağlamasını 
hedefler. 



Yöntem - metodoloji



Yöntem - metodoloji





Fotoğrafın detayında yer alan pin 
özelliği ile fotoğraf bilgisine kolayca 
erişebilmekteyiz.



Yöntem - metodoloji

Dijital arşiv sistemine yüklenilen 
dijital materyalin boyutu ve 
görselin filigranlı olması, Kundura 
Hafıza'nın kendi sunucularında da 
ayrıca dosyalanarak 
saklanmaktadır.  Kundura Hafıza 
serverda master copy 600 dpi 
TIFF, dijital arşiv için 300dpi JPEG, 
PDF, 2GB(max) olacak şekilde 
video veya ses kaydı 
kaydedilmektedir.



Proje'de kullanılan diğer ekipmanlar

Tarayıcılar, fotoğraf makinesi, fon, arşiv
malzemeleri proje başlangıcından önce
temin edilmiştir. Proje kapsamında dijital
yönetim sistemi satın alınarak projeye
dahil edilmiştir. 



Projenin Hedef Kitlesi

Kundura Hafıza'nın belleğini oluşturmaya katkı sağlayan tüm fabrika emektarları

Bu mirasla yaşayan / yaşamış belleğin taşıyıcısı Beykoz sakinleri, 

Kültürel miras, endüstri kültür mirası, bellek araştırmaları gibi alanlarda 
çalışmalar sürdüren tüm sivil toplum kuruluşları, 

Kent müzeleri, endüstriyel miras odaklı müzeler, kent arşivleri ve hafıza mekanları/
araştırma merkezleri

Farklı disiplinlerde (tarih, sanat, moda, grafik tasarım vb.) araştırma yapan öğrenciler, 
akademisyenler, sanatçılar ve araştırmacılar

Kundura Hafıza etkinliklerini takip eden her kesimden ziyaretçi



Projenin Sürdürülebilirliği

Kundura Hafıza'nın dijital arşiv projesi zaman ve kaynak yönetimine göre
planlanmaktadır. Projenin hedefleri bu sebeple hem bir bellek arşivi için son
derece önemlidir, hem de proje tamamlansa bile arşiv ve koleksiyonlar
zaman içinde gelişeceğinden dijital arşiv sistemi uzun ömürlü bir çözüm
olarak kuruma katkı sağlayacaktır. Proje, ulusal / uluslararası ortak dijital arşiv
projeleriyle erişilebilirliğini arttırmayı ve arşivden çıkan disiplinlerarası
çalışmaların da çeşitleneceğini öngörmektedir.



ÖZGE A. GÜNDOĞDU
Müzebilimci, Kundura Hafıza Arşiv ve 

Araştırma Sorumlusu
ozge.aksu@beykozkundura.com

+905317336586
 

TEŞEKKÜRLER!


