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A. Kurum Hakkında Bilgiler 
 

         Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin Ek-1. maddesi uyarınca, Erciyes 

Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bir merkezdir. Merkezin yönetmeliği 18 

Nisan 1993 tarih 21556 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

          KAYTAM bünyesinde, Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılmış olan yerli ve yabancı 

yayınların toplandığı bir ihtisas kitaplığı ile arşiv belgelerinin bulunduğu bir arşiv 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Osmanlı dönemi Kayseri tarihinin en 

önemli ve otantik kaynaklarından biri olan Kayseri Kadı Sicillerinden bir kısmının mikrofilmi 

temin edilmiştir. Bunun yanı sıra, 1995 yılı itibariyle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tasnifi 

yapılmış bulunan ve Kayseri’nin tarihini doğrudan ilgilendiren defter ve belgelerin önemli bir 

kısmının fotokopileri de temin edilmiştir. Ayrıca, Kayseri ve çevresine ait Tapu ve Tahrir 

Defterleri arşivimize kazandırılmıştır. Son olarak da Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 

Cumhuriyet öncesi Kayseri ve yöresine ait idari, askerî, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi 

açısından yaklaşık iki asırlık dönemi kapsayan arşiv malzemesi Rektörlüğümüz aracılığıyla 

merkezimiz bünyesine kazandırılmıştır. Söz konusu bu malzemelerin tasnifi ve 

araştırmacıların istifadesine sunulması yönündeki çalışmalar yürütülmektedir. 

          

  Arşivimizde bulunan kadı sicilleri üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 

çalışmaların yapılması teşvik edilmiş ve sicillerden bir kısmı günümüz harflerine aktarılmış 

ve değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu akademik çalışmaların fotokopi ile çoğaltılmış 

birer nüshaları Merkez bünyesindeki kitaplığımızda mevcut olup araştırmacıların kullanımına 

sunulmaktadır. 

          

  Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılan çalışmaların belli bir birikime ulaşması üzerine Kayseri 

ve Yöresi Tarih Sempozyumu adıyla 1996, 1998, 2000 ve 2003 yıllarında dört ayrı 

sempozyum düzenlenmiş ve böylece Türkiye genelinde, üniversite içinden ve dışından 

Kayseri tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunanların bir araya gelmelerine ve aralarında 

sağlıklı bir bilgi alış-verişine imkân hazırlanmıştır. Bu sempozyumlarda, Kayseri tarihinin bir 

kesitiyle ilgili olarak sunulmuş ve tartışılmış bulunan 168 bildiri, Merkezimiz yayını olarak 

dört ayrı kitap hâlinde yayınlanmıştır. 

          

  Bildiri kitaplarının dışında, Kayseri tarihiyle ilgili olarak: Ermeni Meselesi Çerçevesinde 

Kayseri’de Ermeni Olayları, Kayseri’de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanması ve 

Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi, Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö 

1975-1725), Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Girit Seferine Katkısı (1645 - 

1669), Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Para Vakıfları isimli 

kitaplar merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır. 
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A.1 İletişim Bilgileri 

 

İLETİŞİM KURULACAK SORUMLU KİŞİ 

ADI- SOYADI          : Prof. Dr. Özen TOK (Merkez Müdür Vekili) 

E-posta                      :  ozen@erciyes.edu.tr 

TELEFON NO          :  0352 2076666/33614 

TELEFON NO         : +90 352 207 66 00-13051 

ADRES                    :  Erciyes Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Karşısı Zafer Kantarcı 

Binası 

WEB SAYFASI       :  http://kaytam.erciyes.edu.tr/ 

 
A.2 Tarihsel Gelişimi 

 

 Kayseri, Orta Anadolu’da yeralan Türkiye’nin önemli bir tarih, kültür ve sanat 

şehirlerinden birisidir. Bilindiği üzere ülke kalkınmasına katkı sağlamak, bilim üretmek, bilim 

ve eğitim kadroları yetiştirmek amacıyla kurulan üniversitelerin görevlerinden biri de 

kuruldukları bölgenin sosyal, kültürel, sağlık ve teknik alanlarda gelişmelerini sağlamak; 

özellikle sosyal bilimler açısından kültür varlıklarına, şahsiyetlerine sahip çıkıp, bilimsel 

veriler ışığında bunları araştırmak ve insanlığa tanıtmaktır. 

     Bu çerçevede Üniversitemiz Rektörlüğü Kayseri tarihi, kültürü, sanatı ve düşünce 

hayatıyla ilgili araştırmalar yapması için Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi 

(KAYTAM)’ni kurmuştur. 

          18 Nisan 1993 yılında resmî olarak kurularak çalışmalarına başlayan merkez ilk 

dönemlerde Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü içerisinde çalışmalarını yürütmüştür. 

Merkeze yeni kazandırılan belgeler ve arşiv kaynakları sonrası günümüzde ERSEM binası 

zemin katındaki yerine taşınmıştır. Hâlen faaliyetlerini burada yürütmeye devam etmektedir. 

 Rektörlüğümüzce üniversitemiz bünyesine kazandırılan Vezir Hanı Belgeleri ile ilgili 

yürütülen çalışmalara, katologlama aşamasında olmak üzere devam edilmektedir. 

          Merkezimizin Yönetim Kurulu ile ilgili yönetmelik esasları ve  yönetim kurulu üyeleri  

Kaytam web sitesinde (http://kaytam.erciyes.edu.tr/) sunulmuştur.  

 

A.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 
       Misyonumuz; 

           Merkezimizin misyonu, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun 

olarak, bilimsel araştırmalarda bulunmak, üniversitemizin yer aldığı şehrin sosyal, ekonomik 

ve kültürel tarihine katkıda bulunarak kentin tarihî kimliğinin ortaya çıkarılması ve 

korunmasını sağlamaktır. 

 

       Vizyonumuz; 

          Ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren, 

evrensel ölçülerde bilimsel araştırmalarda bulunan, Kayseri ve yöresi tarihiyle ilgili olarak 

arşiv donanımına ve bir ihtisas kütüphanesine sahip, bilimsel araştırma ve incelemelerin 

yapıldığı, üniversitemizin, şehrimizin ve bölgemizin etkin bir referans merkezi olmaktır. 

 
 

mailto:ozen@erciyes.edu.tr
http://kaytam.erciyes.edu.tr/
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 A.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

    Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi, statüsü özelliği nedeni ile etkin bir 

eğitim-öğretim hizmeti bulunmamaktadır. 

A.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

 

 KAYTAM yönetmeliğine göre birinim araştırma faaliyetlerini yürüttüğü alanlar: 

 

 Merkezimizde Osmanlı Devleti’nin son dönemine ait askerî ve sivil yazışma evrakı, 

Kayseri ve yöresine ait nüfus emlak, arazi, temettüat defterleri gibi Kayseri’nin idari, sosyal, 

kültürel ve ekonomik tarihini ilgilendiren arşiv belgeleri Merkezimiz bünyesine 

kazandırılarak temizlik ve tasnif çalışmalarından sonraki kayıt işlemleri yapılmaktadır. Tarih 

araştırmacılarına ve lisans-lisansüstü öğrencilerine bu çerçevede kaynak temini hizmeti 

verilmektedir. 

KAYTAM arşivi, özellikle Osmanlı dönemi Kayseri şehir tarihi için otantik bir 

kaynak durumundadır. Merkezin hizmetinden araştırmacıların sürekli yararlanabilmesi ve 

Merkezin faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmesi için Kütüphane hizmeti de 

verilmektedir. Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile organik bağlarını 

sürdürmektedir. 

      Merkezimizin kendine ait müstakil bir binası bulunmamaktadır. ERSEM binasının 

Zemin katında Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi (TÜDAM) ile birlikte faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

A.6 İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

        Birim imkanları ölçüsünde araştırmacılara kütüphane ve arşiv ortamı sağlamaya yönelik 

ortamların oluşmasına çaba sarfetmektedir. Bu çerçevede araştırmacıların çalışmalarını 

sürdürebilecekleri çalışma ortamı sağlamada, bilgi ve materiyal temininde yardımcı 

olunmaktadır.  
 

B. Kalite Güvencesi Sistemi 

 
            Merkezimiz misyon, vizyon ve hedeflerine, objektif bir yönetim anlayışı içinde 

kurumsallaşmayı ve uyumlu bir çalışma ortamı içinde yüksek bir standarda ulaşmasını 

sağlayarak üniversitenin yer aldığı şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine katkıda 

bulunmayı sağlamak amacı ile çalışmalarını yürütmektedir. 

           Merkezimizin, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun olarak, bilimsel 

araştırmalarda bulunmak, üniversitemizin yer aldığı şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel 

tarihine katkıda bulunarak kentin tarihî kimliğinin ortaya çıkarılması ve korunmasını 

sağlamak misyonu ve Kayseri ve yöresi tarihiyle ilgili olarak arşiv donanımına ve bir ihtisas 

kütüphanesine sahip olması dolayısıyla bilimsel araştırma ve incelemeler yapan 

araştırmacılara ve üniversite öğrencilerinin başvuru merkezi olarak hizmet vermektedir. 

          Bu kapsamda kütüphanemizde bulunan Kayseri ile ilgili kitap ve yayınların yanı sıra 

lisan-yüksek lisans ve doktara olarak hazırlanan tezlerden yararlanmalarına olanak 

sağlanmaktadır.  
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Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1 

Merkezin araştırma kalitesinin 

yükseltilmesi için alt yapısını 

güçlendirmek 

Hedef-1 Ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, kongre 

gibi bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle bilimsel 

ortamın zenginleşmesini sağlamak. 

Hedef-2 Tarih Bölümü ile organik bağı arttırarak devam 

ettirmek ve Bölüm ve Merkez işbirliği çerçevesinde mevcut 

materyallerin projelendirilmesinin sağlamak. 

Stratejik Amaç-2 

Merkez bünyesindeki ihtisas kütüphanesi 

ve arşivinin zenginleştirilmesi 

Hedef-1 Merkezin bünyesine kazandırılan arşiv 

malzemelerinin tasnife hazır hâle getirilerek analitik 

tasniflerinin tamamlanması yönünde çalışılması, 

Stratejik Amaç-3 

Merkez bünyesine kazandırılan Vezir 

Hanı belgelerinin özetlenmesi ve 

kataloglanması 

Hedef-1 Merkezin bünyesindeki arşiv malzemelerinin 

numaralandırılarak kataloglanması, 

 Hedef-2 Merkezin bünyesindeki arşiv malzemelerinin 

özetlenmesi. 

 

 

     

 

 Kalite Komisyonu Üyeleri:  

  

 Prof. Dr. Özen TOK (Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları  Merkezi Müdürü), 

 Tel: 0352 2076666/33614, e-posta: ozen@erciyes.edu.tr 

 Prof. Dr. Hava SELÇUK (Tarih Bölümü Öğretim Üyesi),  

Tel: 0352 2076666/33613, e-posta: hselcuk@erciyes.edu.tr 

 Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN (Tarih Bölümü Öğretim Üyesi),  

Tel: 0352 2076666/33609, hasahin@erciyes.edu.tr 

 Doç. Dr. Yahya Bağçeci (Tarih Bölümü Öğretim Üyesi),  

Tel: 0352 2076666/33617, ybagceci@erciyes.edu.tr 

     

C. Eğitim – Öğretim 

          Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’de eğitim-öğretim hizmeti 

bulunmamaktadır. 

 

C.1 Programların Tasarımı ve Onayı  

           Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’de eğitim-öğretim hizmeti yapılmadığı 

için program tasarım ve onayı bulunmamaktadır. 

 

mailto:ozen@erciyes.edu.tr
mailto:hselcuk@erciyes.edu.tr
mailto:hasahin@erciyes.edu.tr
mailto:ybagceci@erciyes.edu.tr
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C.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

            KAYTAM’da eğitim-öğretim hizmeti yürütülmemektedir. 

 

C.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma  

         Öğrenci kabulü ve gelişimi, tanıma ve sertifikalandırma çalışmaları yapılmamaktadır. 

 

C.4 Eğitim - Öğretim Kadrosu  

           Eğitim kodrosu bulunmamaktadır. 

C.5 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler  

 Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’de üniversitemiz öğrencilerine lisan-

yüksek lisans ve doktara öğrencilerine mevcut kadı sicilleri, ve kütüphanedeki kaynak 

kitapları kullanabilme noktasında hizmet verilmektedir.  

 

C.6 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  

        Eğitim- öğretimde programların sürekli izlenmesi ve güncelenmesi faaliyeti bulunmamaktadır. 

Ç. Araştırma ve Geliştirme 

 
  KAYTAM bünyesinde yürütülen çalışmalar, merkezimizin kuruluş amacına yönelik 

faaliyetlerdir. Bu çerçevede merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar kütüphane ve arşiv 

kısımlarında yoğunlaşmıştır. Kütüphane kısmında Kayseri şehri ve şehircilik tarihi ile ilgili 

doğrudan veya dolaylı, yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış Türkçe veya yabancı dilde kitap, 

dergi, gazete, tez ve makalelerden oluşan bir koleksiyon katalogu hazırlanmıştır. 

Kütüphanedeki mevcut kitap, dergi vs. listesi yeni eklenen kaynak eserler ile birlikte 

güncellenerek (http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-kutuphane/kaytam-kutuphane/12/12) 

merkezimizin web sitesinde yayınlanmıştır.  

Arşiv kısmında ise Kayseri şehri ile ilgili günümüze ulaşan -çoğunlukla Osmanlı 

Devleti’nden kalan- evrak, belge ve defterden oluşan zengin bir koleksiyon oluşturma 

çalışmaları devam etmektedir. Köşk Medrese içerisinde bulunan evraklar 2006 yılında Erciyes 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversiteye kazandırmıştır. 2009 yılında belgeler üzerinde 

başlatılan çalışmalar belgelerin kayıt altına alınması, kataloglanması ve uygun bir şekilde 

saklanmasına yöneliktir.  

Arşiv mazemeleri ile ilgili önce başlatılan belge ve defterlerin tasnif edilerek, 

elektronik ortama aktarılması yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Özellikle Defterler 

kısmındaki evrakların numaralandırılma, kataloglama ve kayıt altına alınma işlemi devam 

etmektedir. Bu grup üzerindeki kayıt altına alınması çalışmalarının son kısmına gelinerek, 

belgeler kısmındaki özetleme çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır. 

Arşivimizde mevcut olan kadı sicilleriyle arşiv belgeleri ve bunlar üzerinde yapılan 

çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgilerin KAYTAM web sitesinde oluşturulan Arşiv başlığı adı 

altında verilmiştir (http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-arsivi/kaytam-arsivi/8/8). 

           Ayrıca merkezimizin tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacı ile KAYTAM Web sayfası 

http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-kutuphane/kaytam-kutuphane/12/12
http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-arsivi/kaytam-arsivi/8/8
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güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Merkezimiz ile ilgili bilgilere araştırmacıların kolay ve 

hızlı erişimi hedeflenmiştir. 

 

Ç.1 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri  

 

 Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri:

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Birim 

Performans 

Hedefi 

Gerçekleşme 

Durumu (%) 

Açıklama 

Stratejik Amaç-1 

Merkezin  

araştırma kalitesinin 

yükseltilmesi için alt 

yapısını güçlendirmek. 

 

Hedef-1 Ulusal ve 

uluslararası 

sempozyum, panel, 

kongre gibi bilimsel 

faaliyetleri 

gerçekleştirmek 

suretiyle bilimsel 

ortamın 

zenginleşmesini 

sağlamak. 

    

Hedef-2 Tarih 

Bölümü ile organik 

bağı arttırarak 

devam ettirmek ve 

Bölüm ve Merkez 

işbirliği 

çerçevesinde mevcut 

materyallerin 

projelendirilmesinin 

sağlamak 

Yüksek lisans 

öğrencilerine tez 

konularının 

tespiti ve 

sürdürülmesinde 

katkı 

sağlanmaya 

devam 

edilmektedir. 

 Yüksek Lisans 

Öğrencilerine 

tez konusunda 

kaynak 

sağlanmıştır.  

Stratejik Amaç-2  

Merkez bünyesindeki 

ihtisas kütüphanesi ile 

arşivinin zenginleştirilmesi. 

Hedef-1 Merkezin 

bünyesine 

kazandırılan arşiv 

malzemelerinin 

tasnife hazır hâle 

getirilerek analitik 

tasniflerinin 

tamamlanması 

yönünde çalışmalara 

hız verilmesi 

  Merkez 

kütüphanesi 

bünyesinde 

bulunan 

kütüphanenin 

tasniflemesi 

yapılarak, 

katalog 

çalışması 

yapılmıştır. 

Stratejik Amaç-3 

Merkez bünyesinde Vezir 

Hanı belgelerinin 

özetlenmesi ve 

kataloglanması. 

Hedef-1 Merkezin 

bünyesindeki arşiv 

malzemelerinin 

kataloglama ve 

özetlenerek kayıt 

altına alınması 

  Arşiv 

belgelerinin 

Defterler 

kısmının 

demirbaş 

numarası 

verilmesi 

çalışmaları 

yürütülmüştür.  
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Ç.2 Araştırma Kaynakları  

 

           Birim, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların

(fiziki/teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini ve araştırma kadrosundaki 

personelin temini üniversitemiz rektörlüğü tarafından sağlanmaktadır. Bunun ile ilgili esaslar 

yine Kaytam’ın web sayfasında (http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-yonetmelik/kaytam-

yonetmelik/11/11) yönetmelik başlığı altında yer almaktadır. 

 

          Ayrıca merkez bünyesinde oluşturulan KAYTAM kütüphanesi kitap listesi 

araştırmacıların hızlı ve kolay erişimi için iki başlık altında web sayfasında 

(http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-kutuphane/kaytam-kutuphane/12/12) yayınlanmıştır. 

 

           Merkez bünyesinde bulundurulan Kayseri ile ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı 

Arşivinde Bulunan Arşiv Belgeleri ve KAYTAM Arşivinde Mevcut Olan Kayseri Kadı 

Sicilleri, Arşiv 1 ve Arşiv 2 başlığı ile yine KAYTAM Web 

(http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-arsivi/kaytam-arsivi/8/8) sayfasında duyurulmuştur.  

 

 

Ç.3 Araştırma Kadrosu  

           Merkez, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasına 

ilişkin esaslar Kaytam Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütmektedir.

Madde 10- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre Rektörlükçe 

tahsis edilecek kadrolara atamalarla, sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Kanun’un 13. 

maddesine göre Rektörlük tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

 

 

Ç.4 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi  

             Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri kapsamında, araştırma hedefleriyle uyumlu olarak 

Edebiyat Faküldesi Tarih Bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitiüsü öğrencilerinin tez araştırmalarında ve 

incelemelerinde merkezimiz kaynaklarından istifade etmeleri sağlanmaktadır. 

 

D. Yönetim Sistemi  

            Yönetim ve idari yapılanmada, Üniversite genelinde benimsenen ve uygulanan 

yönetim modeli mevcuttur.  Merkezimizin müdürlüğüne 10 Ağustos 2015 tarihi itibariyle 

vekâleten Prof. Dr. Özen TOK atanmıştır. Aynı zamanda Doç. Dr. Yahya BAĞÇECİ müdür 

yardımcılığı görevini yürütmektedir. Merkezimiz Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı, Genel 

Kurul ve Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.   

 

http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-yonetmelik/kaytam-yonetmelik/11/11
http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-yonetmelik/kaytam-yonetmelik/11/11
http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-kutuphane/kaytam-kutuphane/12/12
http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-arsivi/kaytam-arsivi/8/8
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D.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

 Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği yönetim modeli KAYTAM 

Yönetmelik esasları temel alınarak yürütülmektedir. Kaytam yönetim kurulu üyelerinin 

seçimi yetki ve görevleri web sayfasında (http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-

yonetmelik/kaytam yonetmelik/11/11 ) yer almaktadır. 

 Merkezimizin yönetim kurulu müdür, müdür yardımcısı ve üyelerden olmak üzere yedi kişiden 

oluşmaktadır. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Özen TOK    Müdür 
Doç. Dr. Yahya BAĞÇECİ     Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI     Üye 
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN  Üye 
Prof. Dr. Hava SELÇUK  Üye 
Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN   Üye 
Yrd. Doç. Dr. Erhan YOSKA   Üye 


D.2 Kaynakların Yönetimi  

   Merkezin mali kaynakların yönetimi Kaytam Yönetmelik esaslarında belirtildiği üzere  

Rektörlük makamı tarafından yürütülmektedir.  

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Kaytam Yönetmelik esaslarında belirtildiği 

üzere rektörlük tarafından yürütülmektedir. Taşınır ve taşınmaz kaynakların kaydı idari 

personel tarafından kontrol edilmekte, bilgiler güncellenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.  

 

D.3 Bilgi Yönetim Sistemi  

Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi resmî yazışmalarında, faaliyetler ve 

sürece ilişkin verileri toplamak ve arşivlemek üzere birimdeki personelce, üniversitemizin 

diğer birimlerinde de kullanılan Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır. 

           Birimin faaliyetelerine ilişkin bilgiler ise yıllık faaliyet raporu olarak hazırlanmakta 

ve Üniversitemiz Rektörlük makamına sunulmaktadır. 

 

D.4 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi  

 Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik  sürecine   ilişkin

kriterleri belirlenmemiştir. 

 

D.5 Kamuoyunu Bilgilendirme  

   Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, araştırma geliştirme 

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

Kaytam web (http://kaytam.erciyes.edu.tr/) sayfası aracılığı ile paylaşmaktadır.  

http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-yonetmelik/kaytam%20yonetmelik/11/11
http://kaytam.erciyes.edu.tr/kaytam-yonetmelik/kaytam%20yonetmelik/11/11
http://kaytam.erciyes.edu.tr/
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D.6 Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 

           KAYTAM tarihle ilgili çalışma esaslarını benimseyen bir kurumdur. Bu çerçevede 

gerek yönetici gerek yönetim kurulu, daha ziyade alanında uzman kişilerin katkılarıyla 

araştırmalar yürütülmektedir. Gerektiğinde başta Tarih Bölümü öğretim üyeleri olmak üzere 

Sosyal Bilimler alanında çalışan üniversitemiz personelinede destek alınmaktadır. Söz 

konusu yönetimle ilgili alınan kararlar yönetim kurulunun onayıyla gerçekleştirilmektedir.  

Merkezin, yönetim ve idare ile ilgili uygulamaları, faaliyetleri KAYTAM web sayfasında  

yayınlanarak kamu oyuna bilgi verilmektedir. 

 

E. Sonuç ve Değerlendirme  
 

     Merkezin güçlü yönleri,  

 Yönetmelik çalışma esaslarının geniş bir yelpazeyi kapsaması (Kayseri ve Yöresinin 

Selçuklu ve Öncesinden Cumhuriyet’e kadar tarihini ihtiva etmesi),  

 Tarih Bölümü öğretim üyelerinin Merkezin faaliyetlerinde etkin rol almaları, bilgi ve 

tecrübelerinden istifade edebilme imkânının olması, 

 Merkezin Üniversite bünyesinde kurulan ilk merkezlerden olması, 

 Başta Kadı Sicilleri olmak üzere Kayseri ve yöresi tarihiyle ilgili zengin bir arşive 

sahip olması, 

 Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptırılan tez 

çalışmalarında Merkezin sahip olduğu belge ve defterlerden istifade edilmesi, 

 Kuruluşundan bu yana yapmış olduğu ilmi faaliyetlerle birikimlerini yayına 

dönüştürmüş olması. 

 

           Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM) bünyesinde yürütülen 

çalışmalar, kütüphane ve arşiv kısımlarında yoğunlaşmıştır. Kütüphane kısmında Kayseri 

şehri ve şehircilik tarihi ile ilgili doğrudan veya dolaylı, yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış 

Türkçe veya yabancı dilde her türlü kitap, dergi, gazete, tez ve makalelerden oluşan bir 

koleksiyon kataloglaması yapılıp, kütüphanene araştırmacıların kullanımına hazır hâle 

getirilmiştir.  

Arşiv kısmında ise Kayseri şehri ile ilgili günümüze ulaşan -çoğunlukla Osmanlı 

Devleti’nden kalan- belge ve defterlerden oluşan zengin bir koleksiyon oluşturma çalışmaları 

devam etmektedir.  

Köşk Medrese içerisinde bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

merkezimize kazandırılan belgeler üzerinde başlatılan çalışmaların elektronik ortama 

aktarılma işlemleri devam etmektedir. Şu anda belgeler üzerinde devam eden çalışmalar 

belgelerin kayıt altına alınması, kataloglanması ve uygun bir şekilde saklanmasına yönelik 

çalışmalardır.  

    Arşivimizde mevcut olan kadı sicilleriyle arşiv belgeleri ve bunlar üzerinde yapılan 

çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler KAYTAM Ana Sayfası’nda oluşturulan Arşiv başlığı 



14  

altında verilmiştir. Aynı şekilde web sayfasından, KAYTAM arşivinde araştırma yapmak 

isteyen araştırmacılar katalog taraması yapabilmektedirler.  

 

 

KAYSERİ VE YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI Merkez Müdür Vekili olarak 

yetkim dâhilinde; 

Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri tarafından hazırlanan bu raporda yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

(Yer-Tarih) 

                                                                                                         KAYTAM 

                                                                                                        17/3/2017 

Birim Yöneticisi 

Prof. Dr Özen TOK 

                                                                                                                                               İmza 

 

 

Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri 

Başkan 

                                                                     Prof. Dr.Özen TOK  

            İmza 

                        Üye                                            Üye 

Prof. Dr. Hava SELÇUK Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN  

İmza İmza 

Üye 

Üye Doç Dr. Yahya BAĞÇECİ 

İmza 

 


