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Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın görevlerinden biri de Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı 

kütüphanelerde yürütülmesi gereken önleyici koruma faaliyetlerinin koordinasyon ve takibini sağlamaktır. 

Eski eserlerde koruma ve onarım pasif ve aktif olmak üzere iki kısma ayrılır. Kütüphanelerimizde bulunan yazma ve matbu 

eserlerin temizliği, uygun depo koşullarında saklanması gibi önleyici korumaya yönelik çalışmalar ile pasif koruma 

sağlanarak söz konusu eserlerde hasar ve bozulmalar varsa ilerlemesini durdurmak, sağlıklı eserlerin ise bu durumlarını 

sürdürmek amaçlanır. 

Bu amaca yönelik olarak 2014-2015 döneminde Bursa İnebey ve Erzurum Yazma Eser Kütüphanelerinde depo ve eserlere 

yönelik temizlik çalışması yapılmıştır.  

Erzurum Yazma Eser Kütüphanesinde tüm depo ve raflar temizlenmiş, yazma ve nadir eserler düşük vakumlu HEPA filtreli 

süpürgeler kullanılarak tozdan arındırılmış, mikroorganizma ve mantar tespit edilen eserler asitsiz pelür kağıtlarıyla 

paketlenerek sağlıklı kitaplardan ayrılmış ve böylece mantar ve mikroorganizmaların yayılması önlenmiştir.  3394 yazma ve 
matbu nadir eserin temizliği bu şekilde tamamlanmıştır. 

  

Erzurum Yazma Eser Kütüphanesi Önleyici Koruma Faaliyetleri 

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesinde kapsamlı bir çalışma yürütülerek öncelikli olarak depo ve rafların kuru temizliği 

yapılmış, eserler düşük vakumlu HEPA filtreli süpürgeler kullanılarak tozdan arındırılmış, başlangıç seviyesinde mantar ve 

mikroorganizma tespit edilen eserler %70’lik etil alkol çözeltisi kullanılarak mikroorganizmadan arındırılmış, çok yoğun küf 

ve mantar oluşumu tespit edilen eserler ise daha sonra temizlenmek üzere asitsiz pelür kağıtları ile paketlenerek sağlıklı 

kitaplardan ayrılmış, cilt ve şirazesi dağınık, bütünlüğünü kaybetmiş eserler ip ve asitli kağıtlardan kurtarılarak uygun 

malzemeden yapılmış paket ve kutulara alınmış, ayrıca tüm yazma ve nadir eserlere mikroçip konularak RFID sistemine 

tanıtılmış böylece hem koleksiyonların takibi hem de okuyucuya ulaşması daha kolay hale getirilmiştir. Bu çalışma 

neticesinde toplam 7188 yazma eserin kuru temizliği yapılmış, 1585 eser modern yöntemlerle paketlenmiş ve toplamda 

12.523 yazma ve matbu eserin mikroçip yerleştirilerek RFID sistemine tanıtılması sağlanmıştır.  
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