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OSMANİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ VE KÜTÜPHANESİ KURULMASI PROJESİ 
 
Proje Adı;  Osmaniye Araştırma Merkezi Ve Kütüphanesi Kurulması Projesi 
 
Gerekçe; Osmaniye ve çevremizin  tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerleri, sosyal hayatı, 
ticareti, siyaseti, sanatı, tarımı kısaca geçmişi ve her yönünü ilgilendiren yazılmış kitap, anı, 
makale, şiir, belge, çizilmiş harita, kroki, kayda alınmış film ve ses, fotograflanarak veya 
çizilerek resim ve kartpostal halinde tarihe not düşülmüş her türlü bilginin temin edilerek ve 
sürekli bir temin etme vasıtası sağlanarak elde edilen bu tür bilgilerin tasniflenmiş olarak dijital 
ve gerçek ortamda bir kütüphane ile Osmaniye ve çevresi hakkında araştırma yapacak olanların 
hizmetine sunulması gerekmektedir. 
 
Bu bağlamda Belediyemizce restore edilerek kentimize kazandırılan Osmaniye çarşı 
merkezindeki Envar-ul Hamit (Büyük) Camii karşısında bulunan tarihi konağın veya başka bir 
uygun mekanın Osmaniye Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olarak kullanılması ve temin edilen 
ve sürekli olarak temin edilecek olan her türlü bilginin tasniflenmiş olarak dijital ve gerçek 
ortamda bir kütüphane ile Osmaniye ve çevresi hakkında araştırma yapacak olanların hizmetine 
sunulması gerekmektedir 
 
Bu bağlamda Kent Müzemizde bulunan Dünden bugüne belgelerle Osmaniye çalışması çok 
yerinde bir uygulamadır bu ilgi ve belgelerinde oluşturulacak olan Osmaniye Araştırma Merkezi 
ve Kütüphanesinde yer alması gerekmektedir. 
 
Vatandaşlara duyuru yapılarak ellerindeki bilgi ve belgelerin Osmaniye Araştırma Merkezi Ve 
Kütüphanesine bagış olarak vermesi sağlanmalıdır. Sahaflardan Osmaniyeye ait bilgi ve 
belgelerin satın alınarak temin edilmesi gerekmektedir. 
 
Örnegin Osmaniye yakın tarihine ışık tutan Osmaniye’de “Çete Harbi” ve “Gavurdagı 
Türküleri” adlı iki eserin yazarı merhum emekli öğretmen eğitimci yazar Ahmet KILIÇ’ın 
derlediği ve kitap çalışmalarına hazır hale getirdiği bir çok bilği ve belge evlatlarında 
bulunmaktadır. Bu bilgi ve belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. 
 
Örneklendirecek olursak; 
 
1- Osmaniye’de ve çevresinde çıkan yerel gazetelerin arşivleri, 
2- Evliya Çelebi seyahatnamesi, 
3- Kurtuluş Savaşı anı kitapları, 
4- Osmaniye üzerine yazılmış makale ve kitaplar,  
5- Eski Osmaniye fotografları, 
6- Bela Bartok ve Osmaniye,  
7- Gertrude Bell'in Anıları ve Osmaniye çevresinde çekilen fotograflar, 
8- Fransız komutanların anıları ve fotografları, 
9- Atatürk’ün Osmaniye gelişlerindeki bilgi ve belgeler, 
10- Ahmet Cevdet Çamurdan’ın kitapları, 
11- Osmaniye ve çevresindeki kütphanelerde buluna bili ve belgelerin temin edilmesi, 
12- Almanlar tarafından yapılan Osmaniye çevresindeki Tren İstasyonları ve 
Demiryolları hakkındaki bilgi belge ve fotoğraflar, 
13- Türk Tarih Kurumundan elde edilebilecek belgeler, 
13- Genel Kurmay Arşivindeki Osmaniye il ilgili bilgi ve belgeler, 
Temin edilebilir. 
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Proje  Özeti; 
 

Projenin Adı Osmaniye Araştırma Merkezi Ve Kütüphanesi Kurulması Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları ve 
Beklenen Sonuçlar 

 
1- Osmaniye ve çevremizin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri 
değerleri, sosyal hayatı, ticareti, siyaseti, sanatı, tarımı kısaca 
geçmişi ve her yönünü ilgilendiren yazılmış kitap, anı, makale, 
şiir, belge, çizilmiş harita, kroki, kayda alınmış film ve ses, 
fotograflanarak veya çizilerek resim ve kartpostal halinde tarihe 
not düşülmüş her türlü bilginin temin edilerek ve sürekli bir 
temin etme vasıtası sağlanarak elde edilen bu tür bilgilerin 
tasniflenmiş olarak dijital ve gerçek ortamda bir kütüphane 
oluşturulması, 
 
2- Osmaniye çarşı merkezindeki Envar-ul Hamit (Büyük) Camii 
karşısında bulunan tarihi konağın Osmaniye Araştırma Merkezi 
ve Kütüphanesi olarak olarak kulanılması, 
 
3- Vatandaşlara duyuru yapılarak ellerindeki bilgi ve belgelerin 
Osmaniye Araştırma Merkezi ve Kütüphanesine bağış olarak 
vermesinin sağlanması, 
 
4- Kütüphanenin Osmaniye ve çevresi hakkında araştırma 
yapacak olanların hizmetine sunulması,  
 

Ortak(lar)  Osmaniye Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı,  

Hedef grup(lar) ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Araştırmacılar, 

Temel Faaliyetler 1- Osmaniye ve çevremizin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri 
değerleri, sosyal hayatı, ticareti, siyaseti, sanatı, tarımı kısaca 
geçmişi ve her yönünü ilgilendiren yazılmış kitap, anı, makale, 
şiir, belge, çizilmiş harita, kroki, kayda alınmış film ve ses, 
fotograflanarak veya çizilerek resim ve kartpostal halinde tarihe 
not düşülmüş her türlü bilginin temin edilerek ve sürekli bir 
temin etme vasıtası sağlanarak elde edilen bu tür bilgilerin 
tasniflenmiş olarak dijital ve gerçek ortam oluşturulması, 

2- Osmaniye çarşı merkezindeki Envar-ul Hamit (Büyük) Camii 
karşısında bulunan tarihi konağın Osmaniye Araştırma Merkezi 
ve Kütüphanesi olarak olarak kulanılması için düzenlenmesi, 

3- Vatandaşlara duyuru yapılarak ellerindeki bilgi ve belgelerin 
Osmaniye Araştırma Merkezi ve Kütüphanesine bağış olarak 
vermesinin sağlanması, 

4- Sahaflardan Osmaniyeye ait bilgi ve belgelerin satın alınarak 
temin edilmesi, 

5- Projenin basın aracılığıyla kamuoyuna tanıtılması faaliyetleri, 
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