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BÖCEKTEN ARINDIRMA İŞLEMLERİ

Bağış, devir ya da satın alınma yoluyla kurumumuza kazandırılan eserler, depo
alanlarına yerleştirilmeden önce başka bir alanda bekletilerek, böceklerden arındırma
işlemi uygulanır ve kuru temizliği gerçekleştirilir. Bu işlemler depo alanlarının böcek
istilasına uğramasını engellemek için yapılan önleyici koruma çalışmalarından olan
Entegre Zararlı Mücadelesi Programı’nın önemli bir basamağını oluşturmaktadır.
Dışarıdan depo alanına alınacak olan bir eserin canlı böcek ya da böcek yumurtaları
bulundurma olasılığının yüksek olması, diğer eserlere böcek bulaştırma olasılığını
arttırır. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için kütüphanemize yeni alınan tüm* eserleri
düşük sıcaklık uygulamasına tabi tutmaktayız.

Uygulamanın kolay olması, kullanıcıya ve çevreye zararlı olmaması, eserler üzerinde
toksik etki bırakmaması ve uygulama süresinin kısa olması bu uygulamanın yazma
eserler üzerinde kullanılmasının en önemli nedenlerindendir.

* Minyatürlü ve tezhipli olan eserler uygulama dışındadır. Bununla ilgili AR-GE çalışmalar laboratuvarlarımızda devam
etmektedir.



Yıl Düşük sıcaklık uygulamasına tabi tutulan eser sayısı

2013 290

2014 2739

2015 2226

2013- 2015 yılları arasında, yıllara göre düşük sıcaklık uygulanan eser sayıları tablo-1 ‘de 
verilmiştir.

Tablo-1: Yıllara göre düşük sıcaklık uygulanan eser sayıları



İŞLEM AŞAMALARI

İlk adımda streç film ile eserleri paketleyerek, yoğuşma nedeniyle oluşan
suyun eserlere temasını engellemek amaçlanır. Bu nedenle etraflarındaki hava en
aza indirilerek hiçbir açıklık kalmayacak şekilde eser streç filmle sarılır.



Paketleme işlemi sonrasında paketlenmiş eserler raflara
yerleştirilir. Yerleştirme sırasında eserlerin birbirine baskı
yapmamasına ve direkt temas etmemesine özen
gösterilmelidir. Bu amaçla, her kitap arasına seperatör
yerleştirilir.

Raflara yerleştirilmiş eserler -40°C sıcaklıktaki
dondurucuya yerleştirilir. Eserler 24 saat boyunca bu
sıcaklık derecesinde tutulurlar.



Eserler, dondurucudan çıkarılır ve paketleri açılmadan
raflara yerleştirilerek 24 saat oda sıcaklığında bekletilir.

Bu süre sonunda paketlerinden çıkarılan eserlerin, hepa
filtreli yumuşak başlıklı süpürgelerle; sayfa yüzeyinde veya
arasında bulunan toz, böcek yumurtaları ve öğüntüler gibi
istenmeyen maddeleri uzaklaştırmak suretiyle kuru temizliği
yapılır. Böceklerden ve tozdan arındırılan eserler depo
alanlarına yerleştirilir.


