
SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI VERİTABANI VE
iSTANBUL’UN MEKANSAL VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİNE 

YÖNELİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ PROJESİ

İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşit-
liliğine Yönelik Uygulama Örnekleri pro-
jesi başarılı görülerek kabul edilmiştir. 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve 
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ortaklığıyla 
1 Eylül 2015-31 Ağustos 2016 tarihle-
ri arasında yürütülecek proje sayesinde 
Türkiye’deki sözlü tarih birikimi herkesin 
rahatlıkla ulaşıp istifade edebileceği bir 
adrese kavuşacaktır. 
Proje Kapsamında
• İstanbul ölçeğinde bugüne kadar yap ıl-
mış sözlü tarih çalışmalarını tespit etmek;
• Bilimsel çalışmalarda kullanılabilir, gü-
venilir, kapsamlı, tasnifl i bir başvuru kay-
nağı oluşturmak;
• Projeyle, sözlü tarih araştırmaları verita-
banını hayata geçirmek ve bu veritabanı-
nın paylaşıldığı interaktif, yenilenebilir bir 
web sitesi kurmak;

• İstanbul’un mekansal ve kültürel çe-
şitliliğini yansıtan en az 30 isimle sözlü 
tarih görüşmeleri gerçekleştirmek; böy-
lece İstanbul’da veya Türkiye sınırları 
içinde gerçekleştirilmek istenen çalış-
malara görüşme, görüntü, ses, kayıt ve 
depolama konularında yöntem ve süreç 
modeli sunmak;
• Hem projede görev alacak personele 
hem de bu alanda faaliyet göstermek 
isteyenlere, yapılan işin bilimsel, gü-
venilir, anlaşılabilir ve diğer alanlarda 
kullanılabilir olması için alanın uzman-
ları tarafından teorik ve pratik eğitim 
vermek;
• Yapılan çalışmalar neticesinde 
yazılı, görsel ve işitsel materyallerin bu-
lunduğu kapsamlı bir kütüphane oluştu-
rarak burayı müteakip çalışmalar için bir 
merkez haline getirmek hedefl enmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu afi şin içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı 
ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na aittir.
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