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Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras
Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi olarak yaklaşık iki yıldır kurum 
arşivleri ve üniversitemize bağışlanmış olan özel koleksiyonlar üzerine kataloglama ve 
dijitalleştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Yenilikçi ve 
Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında yürütülen “Kişisel Arşivlerle İs-
tanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” (15 Aralık 2016- 14 Aralık 2017) adlı projeyle 
çalışmalarımız hız kazandı.

Türkiye’de son yıllarda artan kültürel mirası koruma tartışmaları, arşivcilik alanında 
da dijitalleştirme ve arşivlerin kamuya açılması ve daha fazla ulaşılabilir kılınması 
çabalarını beraberinde getirdi. Bu çabalar doğrultusunda, devlet kurumları ve özel ku-
ruluşlar, arşivleme, dijitalleştirme/dijital koruma ve açık erişim konularında çeşitli iş 
birlikleri geliştirdiler. “Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras” başlıklı konferans farklı 
uzmanlık alanlarına sahip kişilerin katılımıyla, ülkemizde son dönemde arşivleme ve 
dijitalleştirme alanında yaşanan gelişmeleri tartışmayı hedefliyor. Konferansımızda 
cevap arayacağımız sorulardan birkaçı şu şekilde:

■ Türkiye’de arşiv geleneği ne şekilde devam ediyor ve gelişen bilgi teknolojileri bu 
geleneği nasıl dönüştürmekte?

■ Arşivcilik alanında yapılmış olan hukuki düzenlemeler ne tür avantajları ve kısıtla-
maları içeriyor?

■  Arşivlerde ve arşiv üzerine çalışan arşiv uzmanlarının, kütüphanecilerin, akademis-
yenlerin ve küratörlerin, kurum hafızasının ve toplumsal hafızanın oluşturulmasındaki 
rolü ve önemi nedir?

■ Arşivleme ve dijitalleştirme çalışmalarında teknik kriterleri belirlerken nasıl bir yol 
izlenmeli?

■ Arşivleme ve dijitalleştirmede kullanılan yeni bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin 
akademik çalışmalara katkısı nedir? Bu alan, dijital insan bilimleri disiplininin ne şe-
kilde bir parçası olabilir?

■ Arşiv ve koleksiyon bilgisine erişimin farklı tekniklerle düzenlenmesi, görselleştiril-
mesi ve ulaşılabilir kılınmasının kullanıcılar açısından önemi nedir?

Tüm katılımcılarımız ve dinleyicilerimiz için verimli bir konferans olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, 
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs Lojman No:8 Kat:2 Bebek, İstanbul  

+90 212 359 65 20  arsivmerkezi@boun.edu.tr





KONFERANS PROGRAMI
 
20 Ekim 2017
Boğaziçi Üniversitesi 
Güney Kampüs, Albert Long Hall (BTS)

9.30-9.45      Açılış Konuşmaları

Mehmed Özkan_Boğaziçi Üniversitesi Rektörü

Özgül Özkan Yavuz _İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Cengiz Kırlı_Boğaziçi Üniversitesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkez Müdürü

9.45-11.00    PANEL 1 

Türkiye’de Arşiv Geleneği 
ve Hukuki Tartışmalar  
Oturum Başkanı_Emine H. Gür

“Unutma özelliği olmayan bellek, yeter ki bilinçli 
olarak yok edilmesin ya da …” 
Ahmet Oğuz İçimsoy_Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümü

Ülkemizdeki Arşiv Mevzuatı ve Arşiv Belgelerinin 
Durumu 
Sevgi Ağca Diker_Topkapı Sarayı Müzesi, Saray Arşivi Sorumlusu

İSAM Kütüphanesi Özel Arşiv Koleksiyonları: Sağlama 
ve Kullandırma Süreçleri 
Mustafa Birol Ülker ve Kenan Yıldız_İSAM Kütüphane ve 

Dokümantasyon Müdürü ve Arşiv Sorumlusu



11.00.-11.15      ARA

11.15-12.30   PANEL 2

Dijitalleşme, Yeni Bilgi Teknolojileri 
ve Akademik Çalışmalara Katkısı 
Oturum Başkanı_Cengiz Kırlı

Sayısal İnsanbilimin Bugünü ve Alternatif Gelecekleri 
Murat Güvenç_İstanbul Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları 

Merkezi Direktörü

Akademik çalışmalara katkı bağlamında bir 
sorunsallaştırma alanı olarak Dijital Arşiv(cilik) 
Erkan Saka_İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi 

Bölümü

Bir Yazar Arşivinin Dokunaklı Hikayesi: Tanpınar’ın 
Masasında Kalanlar 
Handan İnci_MSGSÜ, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve 

Uygulama Merkezi Müdürü

12.30-13.30        ARA

13.30-15.00   PANEL 3

Arşivlerin Düzenlenmesi, 
Görselleştirilmesi 
ve Ulaşılabilir Kılınması 
Oturum Başkanı_Nurçin İleri

Arşivden Çıktı: Arşivi Kamuya Açmak 
Lorans Tanatar Baruh_SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı 

Direktörü

Ses ve Karikatürlerin Sergileşme Süreçleri ile 
Sergilerden Sonraki Yaşamları 
Ebru Esra Satıcı_Koç Üniversitesi, ANAMED Proje ve Etkinlik Koordinatörü



digitalSSM: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı 
Müzesi’nin Koleksiyon ve Arşivlerinin Dijitalleştirilmesi 
Osman Serhat Karaman_Sakıp Sabancı Müzesi, Arşiv Sorumlusu

Üniversite Arşivleriyle Çalışmak ve Arşivlerin 
Sergilenme Aşamaları 
Şeyda Çetin_Koç Üniversitesi, ANAMED Proje ve Etkinlik Koordinatörü

15.00-15.15    ARA

15.15-16.45   PANEL 4 

Özel Koleksiyonlarda Kataloglama, 
Sayısallaştırma ve Konservasyon 
Oturum Başkanı_İsmet Mazlumoğlu

Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası 
Özkan Güner_Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Arşiv Uzmanı

Özel Arşivlerde Tasnif ve Kataloglama Süreci  
Başak Deniz Özdoğan_Boğaziçi Üniversitesi, Arşiv ve Dokümantasyon 

Merkezi Arşiv Sorumlusu

Nadir Eser Koleksiyonlarında Sayısallaştırma 
Standartları: İstanbul Üniversitesi Örneği 
Pervin Bezirci ve Selçuk Süzmetaş_İstanbul Üniversitesi Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Teknik Hizmetler Bölüm Sorumlusu

Yazma Eserde Koruma ve Onarım Yaklaşımları  
Nil Baydar_Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kitap Şifahanesi ve 

Arşiv Daire Başkanı
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9.45-11.00 
PANEL 1 

Türkiye’de Arşiv Geleneği 
ve Hukuki Tartışmalar  
Oturum Başkanı_Emine H. Gür

 

Ahmet Oğuz İçimsoy_Marmara 
Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

“Unutma özelliği olmayan 
bellek, yeter ki bilinçli olarak 
yok edilmesin ya da … ”

Arşivlerin kurumsal ve toplumsal hafı-
zanın oluşumunda önemi inkâr edilemez 
bir gerçekliktir. Bu bellek kurumların 
oluşumunda da geçmiş olayların gelecek 
kuşaklara aktarılmasının yadsınamaz 
rolü arşivleri oluşturacak, saklayacak, 
düzenleyip tanımlayarak devamlılığı-
nı sağlayacak özverili kurum ve kişilere 
dayanır. Bu konuşmada arşivlerin olu-
şumunda ve korunmasında insanın rolü 
üzerinde durulacaktır.

Ahmet Oğuz İçimsoy: 1983 yılında İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bö-
lümü’nden mezun oldu. 1987 yılında 
Loughborough University of Technology, 
Department of Library and Information 
Studies’de Arşivcilik yüksek lisansı yaptı. 
1993 yılında University College London, 
SLAIS’de (School of Library, Archive and 
Information Studies) Arşivcilik doktora-
sını tamamladı. Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yö-
netimi Bölümü’nde (eski adıyla Arşivcilik 
Bölümü) çalışıyor. Belge ve arşiv yöneti-
mi, özel arşivler, devlet teşkilatı, kütüpha-
ne ve arşiv tarihi ilgi alanlarıdır.

Sevgi Ağca Diker_Topkapı Sarayı Müzesi, 
Saray Arşivi Sorumlusu

Ülkemizdeki Arşiv Mevzuatı ve 
Arşiv Belgelerinin Durumu

İnsanoğlu yazıyı icat etmesinden itibaren, 
uçarı ve değiştirilebilen sözü kayıt altına 
almayı hedeflemiştir. Mağara resimlerin-
den, kil tabletlere kadar resimden yazıya 
bilgi paylaşımı için üretilen objeler itina 
ile saklanmıştır. Örneğin; Sümerlerde kil 
tabletlerin bugün kullandığımız sisteme 
yakın bir yaklaşımla kataloglanması bin-
lerce yıl önceki meslektaşlarımızla ortak 
akılda buluştuğumuzun bir kanıtıdır.

Daha yakın döneme gelecek olursak, Os-
manlı Devleti’ni “devlet yazıyla konuşur” 
ilkesinin canlı bir örneği olarak tanımla-
mak mümkündür. Padişahın ceyb-i hü-
mayunundan yapacağı harcamayı dahi 
kendi el yazısıyla -hatt-ı hümayun- talep 
ettiği, Hazine’den sorumlu ağaların hatt-ı 
hümayunu gördükten sonra parayı çıka-
rıp, deftere kayıt edip, zimmet devrinde 
belgelemek için sakladığı bir sistem söz 
konusudur. Devletin yönetim merkezi 
olan Divan-ı Hümayun’un da belge sak-
lama ve aradığını bulma konusunda son 
derece profesyonel teknikleri vardı. Kla-
sik dönemde daha önceden işlem görmüş 
bir konuyla ilgili yapılan başvurunun 
tüm kalemlerden alınan derkenarlarla 
yaklaşık 3-4 günde neticelendirilmesi, 
tüm teknolojiye rağmen bürokrasinin bu-
gün dahi ulaşamadığı bir altın çağdır.

Bir kısmı müzelik değerde sanat eseri 
özelliği gösteren, bir kısmı devlette, bir 
kısmı çeşitli bakanlıklarda, özel kurum-
larda ve şahısların ellerinde bulunan bu 
milyonlarca belgeyi bugün hangi kanun-
larla koruyoruz? 28 Eylül 1988’de yürür-
lüğe giren “3473 Sayılı Muhafazasına 
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Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin 
Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkındaki Kanun” (bkz. Madde 1). Bu 
kanunun yukarıda belirttiğimiz yüzlerce 
yıllık yazılı tarihimizi de kapsadığı iddia 
edilmektedir. Zira Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkan-
lığı bünyesinde Osmanlı Devleti’nin işle-
yişi sırasında üretilen milyonlarca belge 
vardır. 3473 sayılı kanun, devletin işle-
yişini sağlarken veya kişisel hayatımızı 
sürdürürken üretilen ve üzerinden 30 yıl 
geçmiş arşiv belgeleriyle ilgilidir.

21 Temmuz 1983’de yürürlüğe giren 
“2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nı Koruma Kanunu’nun, 23. Maddesi Ko-
runması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını tanımlarken, jeolojik, tarih 
öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji, ant-
ropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat 
tarihi açılarından belge değeri taşıyan 
ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, 
teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini 
yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlık-
ları içinde; “deri, bez, papirus, parşümen 
veya maden üzerine yazılı veya tasvirli 
belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı 
veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli 
kitaplar, minyatürleri,” zikreder.

Yürürlükte olan kanunlarımız çerçeve-
sinde; Orhan Gazi’nin mülknamesi, Fatih 
Sultan Mehmed’in fermanları, Kanu-
ni’nin el yazısıyla kaleme aldığı şiirleri,  
Hürrem Sultan’ın üzeri altınla bezenmiş, 
Kanuni Sultan Süleyman’a seferde iken 
yazdığı mektubunu, hangi kanun kapsa-
mında değerlendirmeliyiz. Ya da; büyük 
büyük dedemizin büyük büyük babaan-
nemize cepheden yazdığı mektup? 3473 
Sayılı Kanun kapsamına giren “Muha-
fazasına Lüzum Kalmayan Evrak” mıdır 

yoksa, 2863 Sayılı Kanun kapsamındaki 
“Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı” mıdır?

Sevgi Ağca Diker: 1997'de İstanbul Üni-
versitesi Arşivcilik Bölümü'nde Lisans, 
2000 yılında Arşivcilik Bölümü'nde Yük-
sek Lisansını tamamladıktan sonra, Top-
kapı Sarayı Arşivi'nde görev yapmaya 
başladı.  Topkapı Sarayı Arşiv Sorumlu-
luğu yanında İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı 
Müesseleri ve Medeniyeti Kürsüsü'nde 
doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Mustafa Birol Ülker ve Kenan Yıldız_
İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü 
ve Arşiv Sorumlusu

İSAM Kütüphanesi Özel Arşiv 
Koleksiyonları: Sağlama ve 
Kullandırma Süreçleri

Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Kütüpha-
nesinin kuruluşu ile kütüphane ve do-
kümantasyon birimleri zamanla gelişti-
rilmiş, 1988 yılına gelindiğinde kurum 
bir araştırma merkezi halini almıştır. 
İSAM’ın yayımladığı TDV İslâm Ansik-
lopedisi maddelerinin yazılabilmesi için 
gerekli kitap ve dokümantasyonun sağ-
lanması süreçlerinde doğal şekilde geliş-
miş ve zenginleşmiş olan İSAM Kütüp-
hanesi sosyal bilimler alanındaki önemli 
referans kütüphanelerinden biri olarak 
temayüz etmiştir. Halihazırda Ansiklo-
pedi’den bağımsız olarak Kütüphane’nin 
zenginleştirilmesine devam edilmektedir.

İSAM Kütüphanesi’nin diğer önemli bir 
özelliği de sahip olduğu arşiv koleksi-
yonlarından ileri gelmektedir. Tarihsel ve 
kültürel değere sahip farklı sahalarda yir-
miden fazla özel arşiv koleksiyonu İSAM 
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bünyesinde muhafaza ve tasnif edilmek-
te, araştırmaya açılma çalışmaları pey-
derpey sürmektedir. Arşiv koleksiyonla-
rı, kitaplarda olduğu gibi, temelde satın 
alma veya bağış yolu olmak üzere iki 
şekilde sağlanmaktadır. İki tür malzeme-
nin sağlama süreçleri genel olarak birbiri 
ile benzeşmektedir. Sahaf veya üçüncü 
şahıslardan satın alınanlarda genellikle 
İSAM’ı bağlayıcı şartlar söz konusunu 
olmamaktadır. Bizzat sahipleri veya va-
rislerinden sağlananlar ise sahiplerinin 
talepleri ve İSAM’ın imkânları nispetin-
de farklı şartlara bağlı kılınmaktadır. Bu 
tebliğde, arşiv ve kitap koleksiyonlarının 
İSAM Kütüphanesi’ne sağlanmasında gö-
zetilen ve bağlı kalınan usul ve esasların 
hukuki çerçevesi üzerine bilgi ve tecrü-
belerin paylaşılması, değerlendirilmesi 
planlanmaktadır.

Mustafa Birol Ülker: İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik bölü-
münden 1986 yılında mezun oldu. 1986 
yılından bu yana TDV İslâm Ansiklopedisi 
Genel Müdürlüğü ve TDV İslâm Araştır-
maları Merkezi Kütüphanesinde çalı-
şıyor. Ağustos 2010’dan itibaren İSAM 
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü 
olarak görev yapıyor. Çeşitli dergilerde ve 
editörlü yayınlarda Kütüphanecilik, Ar-
şivcilik, Bibliyografya, Katalog ve Tarihle 
ilgili makaleleri ve katkıda bulunduğu ki-
tap çalışmaları vardır.

Kenan Yıldız: Marmara Üniversitesi Arşi-
vcilik bölümünden “9 Numaralı Üsküdar 
Kadı Sicili (940-942 / 1534-1536)” başlıklı 
bitirme tezi ile mezun oldu. M.Ü. Bilgi ve 
Belge Yönetimi bölümünde 19 sicilin in-
deksleme ve konusal tasnifini yaptığı “Üs-
küdar’ın Sosyal ve İktisadi Hayatı ile İlgi-
li Üsküdar Kadı Sicillerindeki Kayıtların 
Tespit ve Analizi (954-980 / 1547-1573)”  

 

isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 
M. Ü. Tarih bölümünde hazırladığı dok-
tora tezi “1660 İstanbul Yangınının Sos-
yo-Ekonomik Tahlili” başlığını taşımak-
tadır. İSAM tarafından gerçekleştirilen 
İstanbul Kadı Sicilleri projesine trans-
kripsiyon, tashih, koordinasyon ve son 
kontrol gibi muhtelif aşamalarda katkıda 
bulundu. İş Bankası Yayınlarından çıkan 
“Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Göre 17. 
yüzyıl İstanbul’unda Sosyo-Ekonomik 
Yaşam” başlıklı projede çalıştı. Osmanlı-
larda kadılık kurumu, kadı sicilleri, vakıf 
hukuku, şehir tarihi, İstanbul tarihi, Os-
manlı dönemi yangınlarının toplumsal 
ve ekonomik etkileri gibi konularda çalış-
malar yapmaktadır. İSAM Kütüphanesi 
Arşiv Sorumlusu olan Yıldız, İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi Tarih bölümünde “Os-
manlı Hukuk Tarihinin Kaynakları: Sicil-
ler” isimli lisansüstü dersini vermektedir.
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11.15-12.30 
PANEL 2

Dijitalleşme, Yeni Bilgi 
Teknolojileri ve Akademik 
Çalışmalara Katkısı 
Oturum Başkanı_Cengiz Kırlı

Murat Güvenç_İstanbul Kadir Has 
Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları Merkezi 
Direktörü 

Sayısal İnsanbilimin Bugünü ve 
Alternatif Gelecekleri

Sayısal insanbilimin hızla geliştiği, tarih, 
coğrafya, edebiyat, dilbilim, arkeoloji, sa-
nat tarihi, hatta felsefe alanında sayısal 
teknoloji kullanımının giderek yaygın-
laştığı,  disiplinler ötesi alanların şekil-
lenip geliştiği, bilim insanlarının dönü-
şüm taleplerini daha sık dile getirmeye 
başladıkları bir dönemdeyiz.  1990 sonra 
gelişimler izlendiğinde rönesans sonrası 
şekillenip konsolide olan analog temsil 
yaklaşım ve ürünlerinden sayısal temsil 
alanına geçiş sürecinin geçici olmaktan 
çok, kalıcı olduğu anlaşılıyor. İnsanbili-
min teknolojiyle ilk karşılaşması olma-
sa da, sayısal temsilin aşina olduğumuz 
konvansiyonel akademik pratikler ve 
kurumlar üzerindeki etkileri açıkça izle-
nebiliyor.  Sayısal insanbilim zaman içe-
risinde konvansiyonel toplum bilim pa-
radigması altında çözülüp eriyecek geçici 
bir akım veya modadan çok, araştırma 
programı niteliği kazanmış bir paradig-
ma değişimidir.  

İnsanbilimleri alanında yerleşik temsil 
sürecine ilişkin paradigma ve araştırma 
programlarının geçerliliğinin sorgulan-

dığı, ancak sayısal alternatifin üzerinde-
ki tartışmanın hangi terimler üzerinde 
kararlılık kazanacağının henüz belirsiz 
olduğu bir konumdayız. Sayısal insan-
bilim paradigmasının ilke kural ve kon-
vansiyonları üzerinde henüz tam bir uz-
laşı yok. 20. yy bilim tarihi bu paradigma 
dönüşüm süreçlerinin kurumsal yapılara, 
zamana, yere ve hangi felsefi terimlerle 
yürütüldüklerine bağlı olarak çok farklı 
biçimlerde stabilize oldukları görülüyor. 
Sonuçlarının hiçbirinin kaçınılmaz ol-
madığı bu dönüşüm süreçlerinde kayıtsız 
kalmamayı seçen aktörlerin girişimle-
riyle yerleşik yapılardan çok farklı alter-
natifler şekillendirilebiliyor. Dolayısıyla 
harekete geçmek için sürecin sonucunu 
beklemek,  göründüğü kadar çekici bir 
alternatif değil. 

Üç alt bölümden oluşan sunuşumda sa-
yısal temsile geçişin, kısa ve orta vadede 
özgün ve bağlam bağımlı koalisyonlar, 
stabilizasyonlar üretebileceğine işaret 
ederek bu konuda seferber olmanın stra-
tejik önemine işaret edeceğim. Sayısal 
insanbilimin kısa, ancak çalkantılı tari-
hinin özellikleri, dönüm noktaları konuş-
manın ilk bölümde özetlenecektir. Sayısal 
insanbilimin getirdiği akademik, kurum-
sal ve toplumsal talepler ve bu taleplerin 
nasıl meşrulaştırıldığı, ikinci bölümde, 
güncel sayısal insanbilim manifestoları-
na atıfla ele alınacaktır. Web ortamında 
her an herkesin değişiklikler önerebildi-
ği katılımcı süreçlerle hazırlansa da, bu 
manifestolarda dile getirilen önerme, ilke 
ve ölçütler üzerinde yaygın bir uzlaşı yok. 
Sayısal yaklaşımın insanbilim alanıyla 
bağdaşmazlığını vurgulayarak bunun in-
sanbilimin temel değer ve önceliklerinin 
tasfiyesine yola açabileceğini savunan 
geniş bir kesim var. Buna karşın, insanbi-
lime bilgi toplumunun gerekleri uyarınca 
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dinamizm ve yeni bir yapı kazandırabile-
cek bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Sayısal 
insanbilim programına yönelik bağdaş-
maz tutumlar ve gerekçeleri üçüncü bö-
lümünde irdelenecektir.

Sunuş, insanbilim alanının bağlam bağım-
lı yapısına ve yerel birikimlerine duyarlı, 
sayısal teknoloji alanına eleştirel yakla-
şan ve onun araçlarını alternatiflere açık 
bir proje olarak gören farklı yaklaşımların 
olabilirliğini tartışarak sonlanacaktır.

Murat Güvenç: Kadir Has Üniversitesi, 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü'nde öğretim üyesi ve İstanbul Ça-
lışmaları Merkezi direktörüdür.  Lisans, 
yüksek lisans ve doktora çalışmalarını 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölü-
mü'nde tamamladı. İstanbul’un sanayi 
coğrafyası üzerine olan doktora çalışma-
sı ODTÜ Mustafa Parlar tez ödülüne la-
yık bulundu. 1992-2005 yılları arasında 
aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalış-
tı. 2005-2010 yılları arasında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yük-
sek Lisans Programı'nda profesör olarak 
çalışan Güvenç, İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti'nce desteklenen "Istanbul 
1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimar-
lık Kültürü" sergisinin Toplumsal ve Eko-
nomik Coğrafya Bölümü'nün küratörlü-
ğünü (Eda Ünlü-Yücesoy'la birlikte) yaptı.  
2006–2014 yılları arasında Boğaziçi 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde misa-
fir öğretim üyesi olarak Kent Sosyolojisi 
ve Veri Çözümleme dersleri verdi.  Emlak 
Bankası 1926–1998 kurum tarihi kitabı 
ile Türkiye Seçim Atlası 1950–2009’un 
eş yazarıdır. Temel ilgi alanları olan kent 
sosyolojisi ve ekolojisi, göç, ilişkisel onto-
loji, niceliksel yöntemler, tarihsel-kentsel  

 

coğrafya, sanayi coğrafyası ve İstanbul 
üzerine yayınları vardır.  Halen dünya 
göç akımları, Türkiye iç göç ve göçmen 
profilleri üzerine çalışmalarına devam 
etmektedir.

Erkan Saka_İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Akademik Çalışmalara 
Katkı Bağlamında Bir 
Sorunsallaştırma Alanı Olarak 
Dijital Arşiv(cilik)

İnternet üzerinde enformasyon kesin ola-
rak kaybolmayabilir ama enformasyona 
erişim her zaman mümkün değil. Sansür 
vb. doğrudan engellemeler dışında inter-
netin doğası da bilgiye erişimi imkânsız 
hale getirebiliyor. Bu bağlamda dijital 
arşivler enformasyonun kürasyonunda, 
korunmasında ve araştırmaya hazır hale 
getirilmesinde önemli bir rol oynaya-
bilir. Ancak arşivlemenin kendisi de bir 
sorunsal alanıdır. Hem sürekli değişen 
teknolojik formatlar hem hangi içeriğin 
dijital olarak saklanmaya değer görülüp 
görülmeyeceği hem de arşivlemeyi yapa-
cak insan gücünün niteliği ve arşivden 
yararlanacak akademisyenin konumu 
bu sorunsallığın önemli unsurlarındadır. 
Bu sunumda dünya çapından örnekler, 
yüksek lisans öğrencileri ile tasarladığım 
arşiv çalışmaları ve teorik tartışmalar 
eşliğinde bahsedilen unsurları irdeleye-
ceğim.

Erkan Saka: Doç. Dr. Erkan Saka İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve 
Yönetimi bölümünde öğretimi üyesidir. 
Dijital gazetecilik, yeni medya kültürleri, 
dijital antropoloji alanında dersler veren  
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Erkan Saka lisans ve yüksek lisans dere-
celerini Boğaziçin Üniversitesi Sosyoloji 
bölümünden aldı. Doktorasını antropo-
loji alanında Rice University (Houston, 
ABD)’de tamamlayan Saka’nın 2004 yı-
lından beri sürdürdüğü bir blogu (www.
erkansaka.net), koordine ettiği yurttaş 
gazeteciliği programları ve yerel bir TV 
programı olarak başlamış ve yeni medya 
kültürlerine odaklanan Sosyalkafa adlı 
bir projesi var.

Handan İnci_MSGSÜ, Ahmet Hamdi 
Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama 
Merkezi Müdürü

Bir Yazar Arşivinin Dokunaklı 
Hikayesi: Tanpınar’ın Masasında 
Kalanlar

Tanpınar günlüğünde yarım işlerini bitir-
mesi, masasını temizlemesi için kendisi-
ne sık sık ikazlarda bulunur. Aynı günlük, 
yeterince çalışamadığından yakınmala-
rıyla da doludur. Gerçi Tanpınar, kitapla-
rının her baskısında değişiklik yaptığı için 
çok çalışıp yarım işlerini tamamlasa bile 
onun için durum değişmeyecekti. Bunun-
la birlikte, ani vefatından sonra masasın-
da korktuğu gibi epeyce yarım iş bıraktı. 
Bu evrak, vefatının üzerinden yaklaşık on 
yıl geçtikten sonra ailesi tarafından bir 
torbaya dolduruldu ve değerlendirilmesi 
için İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Ensti-
tüsü’ne verildi. Tanpınar’ın çeşitli notları, 
roman taslakları, şiir düzeltileri, maka-
le ve deneme müsveddelerinden oluşan 
kağıtlar, Enstitü çalışanları tarafından 
gelişigüzel damgalandı, dosyalandı ve 
yıllarca üzerinde çalışılmayı bekledi. Bu 
konuşmada arşivin uzun süren uyku-
sundan nasıl uyandırıldığı anlatılacak 

ve Tanpınar araştırmalarına ne katacağı 
değerlendirilecektir.

Handan İnci: 1986’da İstanbul Üniversi-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bi-
tirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı 
üniversitede yaptı. 1993’den bu yana 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında 
roman ve hikâye üzerine çeşitli dersler 
vermektedir. Aynı üniversitedeki Ahmet 
Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları 
ve Uygulama Merkezi’nin kurucu müdü-
rüdür. Halen Tanpınar evrakının tasnifi 
ve yayını projesini yönetmektedir. Kitap-
larından bazıları: Şiir ve Hakikat/ Beşir 
Fuad (1999), (2002, Roman ve Mekân / 
Türk Romanında Ev (2003), Oğuz Atay’a 
Armağan (2007); Kitapla Direniş (Tom-
ris Uyar’ın yazıları/söyleşileri, 2011); 
Dünyam (Bir Tanpınar Fotobiyografisi, 
2012); Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler 
(2014), Orpheus’un Şarkısı/Tanpınar’ın 
Romanlarında Aşk ve Kadın (2014).
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13.30-15.00 
PANEL 3

Arşivlerin Düzenlenmesi, 
Görselleştirilmesi 
ve Ulaşılabilir Kılınması 
Oturum Başkanı_Nurçin İleri

Lorans Tanatar Baruh_SALT Araştırma 
ve Programlar Yardımcı Direktörü

Arşivden Çıktı: Arşivi Kamuya 
Açmak

Geçmişin hafızasını tutan arşivlerin, 
Türkiye’de ilk 1998’de dijital ortama 
aktarılması, günümüzün kullanıcısına, 
çok daha hızlı ve mekâna bağlı kalma-
dan belgeye erişim imkânı sağlanması 
ve erişimin yaygınlaştırılması açısından 
önemli bir adım olmuştur.  Sayısallaş-
tırmanın yanı sıra nitelikli üst verilerin 
eklemlenmesiyle, arama motorlarının 
daha iyi sonuç vereceği, ilişkilendirme-
lerin daha iyi yapılacağı ve diğer arşiv 
koleksiyonlarıyla konuşacağı açıktır. 
Kullanıcı dostu ve içeriği iyi hazırlanan 
arama motorları, yalnızca tarihçiler için 
değil farklı disiplinlerden gelen araş-
tırmacıların çalışmaları kapsamında 
kendi bilgisi ve birikimiyle yeni bir şey 
üretmek için eşsiz bir kaynak oluşturur. 
Ancak yine de kısıtlı sayılabilecek bu eri-
şimin ötesine geçmek ve farklı kullanı-
cılara dokunmak, onların kendi bireysel 
deneyimlerini yaşamalarına, yorumları-
nı katmaya imkân tanımak ve yeni so-
ruların ip uçlarını vermekle sağlanabilir. 
Arşiv belgelerinin daha geniş kitlelerle 
buluşturulması ise çeşitli yöntemle-
rin uygulanmasını gerektirir. Konuşma, 
SALT’ın 2017’de gerçekleştirdiği Arşiv-

den Çıktı programından yola çıkarak, ar-
şivlerin fiziksel ve dijital ortamda farklı 
şekillerde görselleştirilme süreçlerine, 
karşılaşılan sorunlara ve ardındaki dü-
şünsel içeriğine odaklanacak.

Lorans Tanatar Baruh: Boğaziçi Üni-
versitesi Ekonomi Bölümü'nü tamamla-
dıktan sonra 1993'de aynı üniversite-
nin Tarih Bölümü'nde yüksek lisansını 
tamamladı.  1997'de Tarih Vakfı bün-
yesinde yürütülen Osmanlı Bankası 
Tarihi projesinde görev aldı.  1997'deki 
"135 Yıllık Bir Hazine: Osmanlı Banka-
sı Arşivinde Tarihten İzler" ve 1998'de 
gerçekleştirilen "Nakden Tarih: Osman-
lı'dan Günümüze Kağıt Para'nın Tarihi" 
sergilerinin yapım kurulunda yer aldı.  
1998'den itibaren Osmanlı Bankası Ar-
şiv ve Araştırma Merkezi'nin Bilimsel 
Yöneticisi olan Tanatar Baruh, Osmanlı 
Bankası Müzesi'nin araştırmasında gö-
rev aldı, arşivlerin düzenlenmesinden 
sorumlu oldu, birçok serginin doküman-
tasyonunu, yayınlarının editörlüğünü 
üstlendi.  2009'da Boğaziçi Üniversitesi 
Tarih Bölümü'nde "The Transformation 
of the ‘Modern’ Axis of Nineteenth-cen-
tury Istanbul: Property, Investments and 
Elites from Taksim Square to Sirkeci Sta-
tion" (19. Yüzyıl İstanbul'unun “Modern” 
Ekseninin Dönüşümü: Taksim-Sirkeci 
Güzergâhında Mülkiyet, Yatırımlar ve 
Elit) başlıklı teziyle doktorasını tamam-
ladı.  Ekonomik, sosyal ve kent tarihine 
dair araştırmalarının yanı sıra 2015’de 
“Türkiye’de Özel Arşivlerin Oluşumu Üze-
rine Bazı Düşünceler” başlıklı makaleyi 
kaleme aldı. Halen SALT’ın Araştırma ve 
Programlar Yardımcı Direktörü olarak 
görev yapıyor.
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Ebru Esra Satıcı_Koç Üniversitesi, 
ANAMED Proje ve Etkinlik Koordinatörü

Ses ve Karikatürlerin Sergileşme 
Süreçleri ile Sergilerden Sonraki 
Yaşamları

Sunumda, ANAMED’de gerçekleştirdiği-
miz Günlük Sesler: Sesi Gündelik Hayat 
Üzerinden Keşfetmek (2016) ve Yusuf 
Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürok-
ratının Karikatürleri (2017) sergilerinin 
sergileşme süreçlerine ve projelerin ser-
giden sonraki hayatlarına değineceğim. 
İlk olarak Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi’ndeki dijital bir koleksiyo-
nu, daha sonra ise özel bir koleksiyon-
daki tek bir albümü merkezlerine alan 
sergilerin görselleştirilme evrelerini in-
celeyeceğim. Günlük Sesler sergisinde yer 
alan ‘İstanbul’un Sesleri’ enstalasyonu, 
somut olmayan kültürel mirası interaktif 
yöntemlerle görselleştirip genel erişime 
açan bir örnek sunuyor. Yusuf Franko’nun 
İnsanları sergisinde ise henüz katalog-
lanmamış koleksiyondaki bir albümün 
görselleşmesine ve websitesi ile birlikte 
daha geniş kitlelere erişip dijital ‘arşiv-
leşme’ sürecine tanık oluyoruz. Özetle, 
sunumda iki serginin  görselleşme/ser-
gileşme süreçlerinde kaynaklarından 
nasıl beslendiğimize, süreçlerin benzer-
lik ve farklarına, kolaylık ve zorluklarına 
odaklanacağım. Sergilerin de halihazırda 
bulunan koleksiyon/arşiv tarihlerinin bir 
parçaları olduğunu, serginin geçiciliğinin 
yanında yayın ve websitelerinin kalıcı 
kaynak oluşturma süreçlerine olan katkı-
larını anlatacağım.

Ebru Esra Satıcı: Felsefe ve siyaset bili-
mi alanlarındaki lisans eğitimimi OD-
TÜ’de tamamladım. İlgi alanlarım görsel 
kültür ve görsel temsilleri takiben Koç  

 

Üniversitesi’nde II. Dünya Savaşı’nda 
Türkiye’de siyasi karikatürlerdeki sembo-
lizm ve Warwick University- University 
of Amsterdam bütünleşik MA programın-
da Türk-Alman sinemasındaki ev tem-
silleri konularında yüksek lisans tezleri 
yazdım. Koç Üniversitesi’ndeki çalışma-
larım sırasında, lisans düzeyinde ders 
verme deneyimi edindim, Amsterdam’da-
ki çalışmalarım sırasında ise 3. Amster-
dam Türk Filmleri Festivali’nin paralel 
etkinliği olan tartışma bölümlerini ha-
zırladım. 2014’ten bu yana Koç Üniver-
sitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi’nde (ANAMED) Proje ve Etkinlik 
Koordinatörü olarak çalışıyor, sergilerin 
yaratım sürecinde aktif rol alıyorum.

Osman Serhat Karaman_Sakıp Sabancı 
Müzesi, Arşiv Sorumlusu

digitalSSM: Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Müzesi’nin 
Koleksiyon ve Arşivlerinin 
Dijitalleştirilmesi

digitalSSM, uluslararası standartların 
temel alınarak, Sakıp Sabancı Müzesi 
(SSM) koleksiyonlarının ve arşivlerinin 
dijitalleştirildiği; bu dijital içeriğe ait üst-
verilerin oluşturulup, açık erişim prensi-
biyle, tüm dünyaya sunulduğu bir dijital 
arşiv çalışmasıdır. Bu çalışma; müzenin 
kalıcı koleksiyonları Kitap Sanatları ve 
Hat Koleksiyonu ile Resim Koleksiyonu’n-
da bulunan sanat eserlerini, Abidin Dino 
Arşivi ve Emirgan Arşivi’ne ait belgeleri, 
Müze’nin süreli sergilerine ait doküman-
ları kapsamaktadır. digitalSSM, birbirin-
den bağımsız bilgi sistemleri olan ‘müze, 
arşiv ve kütüphane’yi tek bir bilgi sistemi 
olarak yeniden kurmayı hedeflemektedir. 
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Bu hedef çerçevesinde çalışma; yurtiçi 
ve yurtdışından akademisyenler, araştır-
macılar, müzeciler, sanatseverler, kolek-
siyonerler ve sanat tarihi öğrencilerinin 
faydalanabileceği, Türkiye’nin kültürel 
mirasına katkı sağlayacak bir kaynak 
olarak tasarlanmıştır.

Osman Serhat Karaman: 2011’de Hacet-
tepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yöneti-
mi Bölümü lisans programından mezun 
oldu. 2012’de Sabancı Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde (SSM), Arşiv Sorum-
lusu olarak göreve başladı. SSM’nin tüm 
koleksiyon ve arşivlerinin dijital ortama 
aktarıldığı, digitalSSM adlı dijital arşiv 
projesinin ekibindedir. Projenin yazılım 
ve içerik yönetimini yapmakta, yeni med-
ya ve dijital bilginin korunması konula-
rında çalışmaktadır.

Şeyda Çetin_Koç Üniversitesi, ANAMED 
Proje ve Etkinlik Koordinatörü

Üniversite Arşivleriyle Çalışmak 
ve Arşivlerin Sergilenme 
Aşamaları

Konuşmamda ANAMED’in yurtdışında-
ki üniversitelerin fotoğraf arşivlerinden 
hazırladığı sergilerden örnekler vererek, 
sergi hazırlama sürecine dair pratik bir 
kılavuz sunacağım. Akademik araştır-
malara kaynak sunmanın ötesinde geniş 
kitlelerce bilinirlik ve görünürlük kazan-
mak maksadıyla geliştirilen bu sergi pro-
jeleriyle arşivlerin nasıl yeni perspektif-
lere olanak sağladığını tartışacağım. Bu 
kapsamda, “Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection” işbirliğiyle ha-
zırlanan Artamanoff: Bizans İstanbul’u 
İmgeleri (2013), Princeton University 
Research Photographs koleksiyonundan 

Asi’deki Antakya (2014), University of 
Liverpool - The John Garstang Collecti-
on’dan derlenen Anadolu’da John Gars-
tang’ın Ayak İzleri (2015) sergilerinin 
proje geliştirme aşamalarından örnekler 
vereceğim. Bu üç arşivde yer alan fotoğ-
raflar, ANAMED Galeri’sinde ilk kez toplu 
olarak sergilenmenin yanı sıra, sergilerle 
eşzamanlı olarak hazırlanan kataloglar-
da ilk kez arşiv bütünlüğüyle yayınlan-
ma özelliği de taşıyorlar. Her biri yaklaşık 
yüz yıl öncesine tarihlenen fotoğrafları 
gün yüzüne çıkaran bu projelerin geliş-
tirilme süreçlerinde arşiv profesyonelleri 
ve sergi uzmanları arasındaki iş birliği, 
kataloglama, telif hakları, kaynak gös-
terme, zaman yönetimi ve karar meka-
nizmaları gibi konuları örneklendirecek 
deneyimleri aktaracağım.

Şeyda Çetin: "Sergi geliştirme ve yorum-
lama", "İzleyici etkileşimi" konularında 
pratiğini geliştiren bir kültür yöneticisi 
olarak Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi'nde (ANAMED) Proje ve Etkinlik 
Koordinatörü olarak görev yapıyor. Uni-
vercitat International de Catalunya’dan 
Kültür Yönetimi bölümünde yüksek lisans 
ve Marmara Üniversitesi'nden İktisat li-
sans derecesine sahip. Aralarında IFAC-
CA’nın kültür politikaları aktörleri ağı 
olan ConnectCP, Papergirl, SALT ve Sakıp 
Sabancı Müzesi’nin de bulunduğu ulusla-
rarası kültürel kurum ve projelerde on yılı 
aşkın süredir gönüllü ve profesyonel roller 
üstlendi. 2012 yılında İstanbul’da SALT’ta 
gerçekleştirilen ICOM’un Uluslararası 
Müzeler ve Çağdaş Sanat Koleksiyonları 
Komitesi olan CIMAM’ın yıllık konferan-
sının koordinatörü olarak görev yaptı. 
2013'ten beri ANAMED sergilerinin kon-
sept geliştirme, planlama, yorumlama, 
üretim, yerleştirme, iletişim ve iş birliği 
geliştirme aşamalarından sorumludur.
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15.15-16.45 
PANEL 4 

Özel Koleksiyonlarda 
Kataloglama, 
Sayısallaştırma ve 
Konservasyon 
Oturum Başkanı_İsmet Mazlumoğlu

Özkan Güner_Marmara Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Arşiv 
Uzmanı

Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: 
Bir Yol Haritası

Bu yazı, elde edilen deneyim ve araştır-
malar sonucu, bir özel arşivin özellikle 
kişi ve aile arşivlerinin düzenlenmesi, 
tanımlanması ya da envanterinin oluş-
turulması sırasında uygulamada izlenen 
yol, karşılaşılan soru ve sorunlardan yola 
çıkarak, bu işi yapacak kişiler için genel 
anlamda yol gösterici olması amacıyla 
hazırlanmıştır. Özel arşiv üzerinde çalı-
şanlar, deneyimlerini, düzenleme süre-
cinde yaşadıklarını, sorunlar karşısında, 
teorik bilgilerini kişisel ya da kurumsal 
talep veya zorunluluklarla nasıl birleş-
tirerek çözümler ürettiklerini pek fazla 
yazmadıkları için, özellikle Türkçe lite-
ratür sınırlıdır. Bu eksiklikten dolayı kişi 
ve kurumlar böyle bir çalışmada kendi 
belirledikleri yöntemlerle yol almakta-
dırlar. İşin başında uzman bir arşivcinin 
olması, süreci önemli ölçüde kolaylaştı-
racaktır. Uzman bir arşivci temel arşiv 
düzenlenme ve tanımlanma prensiplerini 
bağlı kalarak bir yol haritası ve yöntem 
belirlemeye çalışacaktır. Ancak uzman 

kişilerin de karar vermekte zorlandıkları 
noktalarda bu konu hakkında başvuraca-
ğı kaynaklar da sınırlıdır. Özel arşiv ça-
lışmaları ile ilgili her türlü paylaşım bu 
açıdan oldukça önemlidir.

Özkan Güner: 1980 yılında Sakarya’da 
doğdu. 2002 yılında, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu 
Güverte Programını bitirdi. 2004-2009 
yılları arasında Marmara Üniversite-
si, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, aynı bölümde 
lisansüstü çalışmalarına devam etti. 
“Kütüphane Koleksiyonlarının Dijital-
leştirilmesi” konulu teziyle tamamladığı 
yüksek lisansı sonrasında, ‘Arşiv Malze-
melerinin Ontolojik Olarak Tanımlanma-
sı’ konulu doktora tez çalışması devam 
etmektedir. TRT Arşivi, Kadıköy Belediye-
si Evlendirme Dairesi Arşivi, Kadın Eser-
leri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul / 
İstanbul Kadın- Kadın İstanbul Projesi, 
Marmara Üniversitesi Nadir Eserlerin 
Dijitalleştirilmesi Projesi, Marmara Üni-
versitesi Kurum Arşiv çalışmaları, Özel 
arşivlerin düzenlenmesi ve envanter 
hazırlanması gibi kurum ve projelerde 
çeşitli sorumluluklarla yer aldı. Özel ar-
şiv ve kişisel kütüphane düzenleme çalış-
maları gerçekleştirdi. Şu anda Marmara 
Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı Uzman kadro-
sunda, Marmara Üniversitesi Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi destek biriminde 
görev yapmaktadır.
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Başak Deniz Özdoğan_Boğaziçi 
Üniversitesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi 
Arşiv Sorumlusu

Özel Arşivlerde Tasnif ve 
Kataloglama Süreci 

Bu konuşmada, özel arşivlerin tasnifi ve 
kataloglanması sırasında ortaya çıkan 
sorular ve sorunlara Boğaziçi Arşiv ve 
Dokümantasyon Merkezi’ne bağışlanmış 
özel koleksiyonların tecrübesi üzerinden 
değinilecektir. İSTKA sponsorluğunda-
ki “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, 
Kültür ve Eğitim Tarihi” adlı proje kap-
samında birbirinden oldukça farklı 7 özel 
koleksiyon üzerindeki çalışmalar devam 
etmektedir. Bu özel koleksiyonlarda, ko-
leksiyonun sahibi, koleksiyonun niteliği, 
içeriği, hacmi ve genel olarak arşiv sorusu 
göz önünde bulundurularak yapılan tas-
nif çalışmalarında nasıl bir yol izlendiği, 
kodlama sisteminin nasıl oluşturulduğu 
anlatılacak ve farklı koleksiyonların aç-
tığı farklı sorular ve sorunlar tartışmaya 
açılacaktır.

Başak Deniz Özdoğan: Boğaziçi Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 
lisans ve Modern Türkiye Tarihi Enstitü-
sü’nde yüksek lisans eğitimini tamamla-
dıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. 
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümünde doktora çalışmaları-
na başladı. Aynı bölümde 4 sene kadar 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şimdi 
Fatma Aliye Hanım hakkındaki doktora 
tezini yazıyor ve Boğaziçi Arşiv ve Dokü-
mantasyon Merkezinde “Arşiv Uzmanı” 
olarak çalışıyor.

Pervin Bezirci ve Selçuk Süzmetaş_
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı ve Teknik 
Hizmetler Bölüm Sorumlusu

Nadir Eser Koleksiyonlarında 
Sayısallaştırma Standartları: 
İstanbul Üniversitesi Örneği

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kü-
tüphanesi'nde çoğu tek nüsha olan, dünya 
tarihine ışık tutacak nitelikte çok değerli 
nadir koleksiyonlar bulunmaktadır. Bun-
lar arasında, Sultan II. Abdulhamid fotoğ-
raf albümleri, Yıldız Saray Kütüphanesine 
ait haritalar ve Atatürk'ün okuduğu eser-
leri içeren önemli koleksiyonlar da hiz-
mete sunulmaktadır. Bu değerli eserlerin 
dijital ortama aktarılarak araştırmacıya 
erişimlerinin sağlanması amacıyla çeşitli  
projeler  yürütülmüştür/yürütülmektedir. 
Bu çalışmada, bu değerli koleksiyonlar kı-
saca tanıtılarak, yürütülen projelerde ya-
şanan tecrübeler ile  elde edilen kurallar 
ve standartlar kısaca anlatılmaya çalışı-
lacaktır.

Pervin Bezirci: Lisans eğitimini İstan-
bul Üniversitesi  (İÜ) Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) 
Bölümünde 1991 yılında tamamladıktan 
sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Da-
lı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini 
tamamlamıştır. 2012 yılına kadar, İÜ Hu-
kuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü 
ve Kütüphane Müdürü olarak çalışmış 
ve alanıyla ilgili derslere girmiştir. 2012 
yılından bu yana İstanbul Üniversite-
si Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Selçuk Süzmetaş: 1971 yılında İstan-
bul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümü'nü 1995 yılın-
da bitirdi. 1995 yılında Uzman olarak 
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda 
Teknik Hizmetler Bölüm sorumlusu ola-
rak işe başladı. Yüksek Lisansı İstanbul 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü’nde 1998 yılında bitir-
di. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi 
bünyesinde yapılan çeşitli sayısallaştır-
ma projelerinde görev aldı. 2016 yılından 
itibaren Sayısallaştırma Bölüm sorum-
lusu olarak görevini yürütmektedir. Bu 
görevin dışında, Kalite Yönetim Sistemi 
çalışmaları kapsamında Birim Kalite 
Temsilcisi olarak 2009 yılından itibaren 
görev yapmaktadır.

Nil Baydar_Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Daire 
Başkanı

Yazma Eserde Koruma ve 
Onarım Yaklaşımları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı, özel büt-
çeli bağlı bir kuruluş olup, 2011 yılından 
bu yana söz konusu eserlerin kataloglan-
ması, tıpkı basımları, transkripsiyonları, 
dijitalleştirilmesi, korunması ve onarımı, 
satın alınması gibi alanlarda faaliyet gös-
termektedir. Türkiye Yazma Eserler Ku-
rumu Başkanlığı’na bağlı kütüphanelerde 
bugün yaklaşık 180,000 yazma, 350,000 
nadir matbu eser bulunmaktadır. Söz ko-
nusu yazma eserlerin büyük bir kısmını 
Türk-İslam yazmaları oluşturmaktadır.

Kurum çatısı altında faaliyet gösteren 
Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Baş-
kanlığı, bu eserlerin konservasyonu, 
dijitalleştirilmesi ve bakımı ile ilgili ça-
lışmaları yürütmektedir. Yıllar içerisin-
de eserlerde oluşan doğal yaşlanmanın 
yanı sıra uygun olmayan çevre ve depo 
koşulları, hatalı ele alma biçimleri, yanlış 
restorasyonlar, dijital görüntülerinin bu-
lunmaması gibi sebepler, eserleri bakıma 
muhtaç hale getirir.

Bu konferansta, Türkiye’de yazma eserle-
rin korunması alanında yapılan çalışma-
lar irdelenerek, geçmişten günümüzde 
koruma yaklaşımları üzerinde durula-
caktır.

Nil Baydar: Taşınabilir kültür varlıkları-
nın korunması konusunda eğitim veren 
ilk yükseköğretim kurumu olan Ankara 
Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek Oku-
lu, Restorasyon ve Konservasyon Progra-
mı’nın ilk mezunudur. Almanya Gelsen-
kirchen Restorasyon Enstitüsünde Kâğıt 
ve Deri Eserler Konservasyonu konusun-
da 3 yıl eğitim almıştır. Dokuz yıl Anka-
ra Üniversitesi Başkent Meslek Yükseko-
kulu’nda öğretim elemanı olarak görev 
yapmış, “Kâğıt ve Deri Eserlerin Korun-
ması ve Onarımı” ile “Organik Eserlerin 
Korunması” konularında ders vermiştir. 
Köln Üniversitesi, Kâğıt ve Yazılı Eserler 
Konservasyonu Bölümünde “parşömen 
konservasyon teknikleri” konusunda eği-
tim almış, “İslam el yazmalarının kon-
servasyonu” konusunda ders vermiştir. 
İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür 
Varlıklarının Korunması ve Onarımı Bö-
lümü’nden ve yine İstanbul Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümünden lisans derecesi 
almış, 2017 yılında Hacettepe Üniver-
sitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde “Kâğıt 
Sanatları ve Kalender Paşa: I. Ahmed Al- 
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bümü” başlıklı yüksek lisansını tamam-
lamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Kültür Varlıklarını 
Koruma Anabilim Dalında doktorasına 
devam etmektedir. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Da-
iresi Başkanlığı görevini 2012 yılından 
bu yana yürütmektedir. İslam yazma 
eserlerinin onarımı başta olmak üzere, 
kâğıt, deri ve parşömen objelerin korun-
ması, onarımı, depolanması, sergilenme-
si, ilgili personelin eğitimi konularında 
yurt içi ve yurtdışında çalışmaları, TÜ-
BİTAK proje yöneticiliği ve yayınlanmış 
pek çok makalesi vardır.
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