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EGE’NİN IŞIĞI: İZMİR

Körfezin kıyısında kurulmuş, insanlık ta-
rihinin 8.500 yılına tanıklık eden İzmir, 
Türkiye’nin üçüncü büyük kenti ve ikinci 

önemli limanıdır. Ülkemizin en batısında yer 
alan İzmir, coğrafi konumu, tarihi boyunca li-
man ve ticaret kenti olarak dışa açık yapısıyla, 
batılı tarzda gelişen kültürünü, Anadolu gelenek 
ve görenekleriyle birleştirmiştir. Kültür turizmi-
ni köklü tarihi ve antik uygarlıklarıyla; inanç tu-
rizmini farklı inanışlara ev sahipliği yapmasıyla; 
termal turizmini jeotermal kaynakları ve tesisle-
riyle; eko turizmini de doğa, deniz, kum, güneş 
gibi güzellikleriyle bütünleştirip güçlendirmiştir. 
İzmir ayrıca standardı yüksek tesisleri, yıl içinde 
düzenlenen fuar ve festivalleriyle kongre turiz-
mi için de elverişli bir metropoldür. 

İzmir, uluslararası çapta bir kent 
olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemektedir. Bu hedefe ulaş-
maktaki öncelikli vizyonu ise 

Akdeniz’in kültür başkentlerin-
den biri olmaktır.   



KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve 
Müzesi’nin bilimsel kriterlere göre yapı-
landırılma projesine 2000 yılında başlan-

mış ve yer olarak 1932 yılında inşa edilen İzmir 
İtfaiyesi Merkez Binası seçilmiştir. 1930-1932 
yılları arasında inşa edilen itfaiye binası, Erken 
Cumhuriyet Dönemi Mimarisi’nin etkilerini taşı-
maktadır. 1932’den 2001 yılı sonuna kadar yak-
laşık yetmiş sene itfaiye merkezi olarak hizmet 
vermiş bina, günümüzde Ahmet Piriştina İzmir 
Kent Arşivi ve Müzesi olarak varlığını sürdür-
mektedir. Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve 
Müzesi; tefriş, donanım ve sergi çalışmaları-
nın tamamlanmasının ardından, 10 Ocak 2004 
günü yapılan törenle hizmete açılmıştır. 

1932 yılında inşa edilen 
tarihi binanın mimarı 
Mesut Özok’tur.



KENT ARŞİVİ’NDE...

3 bin 592 m² arazi üzerinde, 1024 m² kulla-
nım alanı bulunan Ahmet Piriştina İzmir  
Kent Arşivi ve Müzesi, zemin artı iki kattan 

oluşmaktadır. Zemin katta 77 kişilik drama-top-
lantı salonu, müze sergi alanı ve kitap satış bö-
lümü bulunmaktadır. Birinci katta ofisler, ikinci 
katta ise kütüphanenin de içinde bulunduğu bir 
araştırma-toplantı salonu, hybrid kameranın bu-
lunduğu ofis ve yönetim bölümü yer almaktadır. 
Avluda, ana binadan ayrı olarak konumlandırıl-
mış; menüsünde ağırlıklı olarak Ege’nin yöresel 
yemeklerine yer veren, İBB Grand Plaza AŞ. ta-
rafından işletilen bir restoran bulunmaktadır. 
Aynı zamanda ana binaya dahil ve girişi avludan 
yapılan, dijital ortama açılmamış süreli yayınla-
rın araştırmacılara sunulduğu Milli Kütüphane 
Araştırma Salonu bulunmaktadır. 

İzmir’in 
Pasaport-Alsancak 
bölgesini canlandıran 
maket çalışması



SERGİ SALONU

Kent müzeleri, kentin tarihini görsel olarak 
sunan birimlerdir. Kent arşivi aracılığıy-
la sergilerde kullanılan görsel materyal-

ler, kent bilincine katkıda bulunmak açısından 
önem taşımaktadır. Bu müzeler bir anlamda 
kentsel belleğin gösteri sahnesidir. Sergiler, iste-
nildiğinde yeniden düzenlenebilmekte ve hedef 
kitlesine göre tekrar tekrar değiştirilebilmekte-
dir. Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi 
de durağan bir obje müzesi olarak değil, sınırsız 
sayıda ve formda sergi yapılabilmesi olanağına 
sahip bir kent müzesi olarak tasarlanmıştır. 

Ahmet Piriştina 
İzmir Kent Arşivi 
ve Müzesi’nin 
hazırladığı
“Hanife Çetiner 
 Esin Yılmaz 
Anı Evi” Aya 
Voukolos 
Kilisesi’nde yer 
almaktadır.



Ahmet Piriştina İzmir Kent 
Arşivi ve Müzesi kütüphanesi; 
bağışlanan kitaplar, İzmir Kent 
Kitaplığı yayınları ve İzmir ko-
nulu temel başvuru eserlerin-
den oluşmaktadır.

KÜTÜPHANE VE ARŞİV

Arşivde toplanan materyaller, bilimsel 
yöntemlere göre tasnif edilmekte ve 
bilgisayar teknolojisinin tüm imkanları 

kullanılarak araştırılmaya hazır hale getirilmek-
tedir. Araştırma salonunda, arşiv veri tabanına 
bağlı olan özel olarak tasarlanmış; 16 adet bil-
gisayarlı çalışma masası bulunmaktadır. Böyle-
likle araştırmacılar, bu salonda arşivlenmiş olan 
belge ve fotoğraflara ulaşılabilmektedir.

İzmir Milli Kütüphane’ye tahsis edilen alanda, 
araştırmaya açık 1440 cilt Osmanlıca, yaklaşık 
8 bin cilt Latin alfabesiyle basılmış gazete ve 5 
bin el yazması eser bulunmaktadır. Bu kolek-
siyonlardan öncelikle İzmir’e ait olanlar dijital 
ortama aktarılmaktadır. Bugüne kadar İzmir’de 
basılmış tüm Osmanlıca gazeteler, taranıp tas-
nif edilerek araştırmacıların hizmetine sunul-
muştur. Ayrıca İzmir Şeriye Sicilleri, İBB Meclis 
Karar Tutanakları da tasnif edilip tarandıkça di-
jital ortama aktarılmaktadır.



DİJİTAL ARŞİVLEME SİSTEMİ

Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Mü-
zesi’ndeki tüm veriler, dijital ortamda 
saklanmakta ve özel olarak hazırlanmış 

olan bir arşiv programı üzerinde tasnif edilerek 
araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Tas-
nif öncesi yapılan dijitalleştirme çalışmalarında, 
“hybrid kamera” adı verilen özel olarak tasarlan-
mış bir cihazdan faydalanılmaktadır. A1 kağıt bo-
yutuna değin arşivsel malzemeyi görüntüleyebi-
len bu cihaz; soğuk ışıkla çekim yapmasıyla arşiv 
malzemesine verilen zararı en az indirgerken, 
satır okuma özelliğiyle de yüksek kalitede görün-
tü elde edilebilmesine olanak tanımaktadır. Son 
derece hızlı ve pratik olan bu cihaz sayesinde ar-
şivdeki süreli yayınlar ve kartografik malzemeler, 
rahatlıkla dijital ortama aktarılabilmektedir. 



KENT KİTAPLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı ya-
yınlarının baskıya hazırlandığı Ahmet Piriştina 
İzmir Kent Arşivi ve Müzesi’nde aynı zamanda 

bu kitapların satışı da yapılmaktadır.

İzmir’in kültürel birikimini ve geçmişten getirdi-
ği kentsel kimliği ortaya koymayı amaçlayan 10 
ciltlik İzmir Kent Ansiklopedisi, Ahmet Piriştina 
İzmir Kent Arşivi ve Müzesi aracılığıyla okuyucu-
larla buluşturulmaktadır.
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Müzemiz, Pazar günü hariç 
haftanın altı günü ziyarete 

açıktır.

Giriş Ücretsizdir


