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1) ESER DEMİRBAŞ ÇALIŞMALARI 

Ali İhsan Yurt Koleksiyonu 

2009 yılında bağışlanan Ali İhsan Yurt Koleksiyonu’nun matbu kitaplarının çoğu kaydedilmiş olduğu halde, 18 cilt yazma ve 5 cilt 
matbu eser daha sonra kaydedilmek üzere kutulanarak depoya kaldırılmış halde bulunmuştur. Söz konusu eserlerin kayıt işlemler i 
tamamlanarak 5 cilt matbu ve 18 cilt yazma eser için 35 adet tespit fişi çıkarılmıştır. 

Basma Bağışlar Koleksiyonu 

2012 yılından önce temin edilip kayıtsız olarak bırakılan matbu eserler ile 2015 yılı içerisinde bağışlanan matbu eserler bu 
koleksiyona kaydedilmiştir. Bugüne kadar 152 adet matbu kaydedilmiştir. Bunlardan 86 cildin tespit fişleri tamamlanmış olup 90 adet 
fiş yazılmıştır. 2012 öncesinden kalan basma eserlerin kaydına 2016 yılında da devam edilecektir. 

Cahit Öztelli Koleksiyonu 

Yazma kitapları satın alınan, matbu kitapları ise bağış olarak alınan bu koleksiyona 271 yazma, 7 levha ve 274 matbu olmak üzere 
toplam 535 eser kaydedilmiştir. Henüz tespit fişleri çıkarılmamıştır. 

Denizli Koleksiyonu 

Denizli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nden devredilen 25 adedi yazma ve 1 adedi matbu olmak üzere toplam 26 adet eser, Denizli 
Koleksiyonu’na kaydedilmiştir. Tespit fişlerinin 2016 yılı içerisinde hazırlanması hedeflenmektedir. 

Fethi Sezai Türkmen Koleksiyonu 

1980 yılında bağışlanan Fethi Sezai Türkmen Koleksiyonu’na ait olup kayıtsız olarak muhafaza edilen 19 yazma ve 2 matbu kitap, 1 
fotoğraf dosyası ve 1 belge dosyası 2015 yılında kayda girilmiş ve 34 adet tespit fişi hazırlanmıştır.  

Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu 

Ocak 2012 tarihinde Galata Mevlevihanesi Müzesi’nden Kurumumuza devredilen 17 adet el yazması kitap, önceden mevcut olan 
Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu’nun sonuna eklenmiştir. 17 yazma için 46 adet tespit fişi çıkarılmıştır. 

Mehmet Taviloğlu Koleksiyonu 

2007 yılında Kütüphanemize bağışlanan ve 2014 yılında tasnifine başlanan Mehmet Taviloğlu Koleksiyonu’nun tasnifi 2015 yılında 
tamamlanmıştır. 431 adet yazma ve 271 adet matbu olmak üzere toplam 702 adet eseri olan bu koleksiyon için 1243 adet tespit fişi 
çıkarılmıştır. 

Revnakoğlu Koleksiyonu 

Ocak 2012 tarihinde Galata Mevlevihanesi Müzesi’nden Kurumumuza devredilen 62 adet belge için 70 adet tespit fişi çıkarılmıştır. 

Satın Alınan Basma Eserler (Yeni Basmalar) Koleksiyonu 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 2012 yılından itibaren satın alınan matbu kitaplar için, Yazma ve Nadir Eserler Dairesi 
Başkanlığı tarafından ayrı bir koleksiyon açılması uygun görülmüş olup, satın alındıkları tarih ve kişilere göre gruplandırılıp raflara 
dizilerek, satın alma tarihine göre demirbaş numaraları verilmiş ve satın alma listeleriyle eşleştirilmiştir. Bu koleksiyona şu ana kadar 
180 matbu eser kaydedilmiştir. Tespit fişlerinin hazırlanmasına başlanmış olup 80 adet tespit fişi yazılmıştır. Tespit fişi çalışmaları 
devam etmektedir. 

Satın Alınan Yazma Eserler (Yeni Yazmalar) Koleksiyonu 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 2012 yılından itibaren satın alınan yazma kitaplar için, Yazma ve Nadir Eserler Dairesi 
tarafından ayrı bir koleksiyon açılması uygun görülmüş olup, satın alındıkları tarih ve kişilere göre gruplanıp raflara dizilerek, satın 
alma tarihine göre demirbaş numaraları verilmiş ve satın alma listeleriyle eşleştirilmiştir. Bu koleksiyona şu ana kadar 4826 yazma 
eser kaydedilmiştir. Henüz tespit fişlerinin çıkarılmasına başlanmamıştır. 



Süheyl Ünver Koleksiyonu 

Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesara tarafından bağışlanan 1 adet defter ve 55 adet dosya koleksiyona eklenmiştir. Ayrıca Sühey l 
Ünver’e ait olup Mine Esiner Özen’de bulunan 1 adet yazma kitap da bu koleksiyona dahil edilmiştir. Süheyl Ünver’in çalışmalarına 
ait 2 adet yeni kitap da bu koleksiyona kaydedilmiştir. 

Yazma Bağışlar Koleksiyonu 

2012 yılından önce temin edilip kayıtsız olarak bırakılan yazma eserler ile 2015 yılı içerisinde bağışlanan yazma eserler bu 
koleksiyona kaydedilmiştir. Bugüne kadar 1312 yazma eser kaydedilmiştir. Bunlardan 45 adedinin tespit fişleri tamamlanmış olup 83 
adet tespit fiş yazılmıştır. Söz konusu eserler içinde 1970’li yıllardan itibaren satın alınan veya bağışlanan el yazmaları olduğu gibi, 
Hüsrev Paşa, Nafiz Paşa gibi eski koleksiyonlardan kalan kitaplar da vardır. Eserler içerisinde, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Derviş 
Ali gibi hat sanatının nadide örneklerini ihtiva eden ve bugüne kadar kayıtsız olarak muhafaza edilen 18 adet el yazması da kayıt 
altına alınmıştır. 

 2) DEPO ÇALIŞMALARI 

 Evvel ve Sani Medreseleri depolarında bulunan kitaplar, koleksiyon adları alfabetik şekilde sıralanarak, sayım yapılmış ve yeniden 
dizilmiştir. 

3) OTOMASYON SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 

 Excel dökümleri mevcut olup otomasyon sisteminde kaydı olmayan koleksiyonların sisteme aktarımı gerçekleştirilmiştir. Fuat Sezgin, 
Yeni Eserler, Yabancı Diller, Mikrofilm koleksiyonlarının listeleri otomasyon sistemine sıfırdan aktarılmış; M.Hilmi-F.Fehmi, Rauf 
Yekta, Şerif Muhiddin Targan, Süheyl Ünver, Ressam Ali Rıza Bey, Serez, Salim Cimilli koleksiyonlarıtamamlanmıştır (Ş.M.Targan 
Koleksiyonu’nun otomasyona girilmemiş olan 1099-1523 numaraları girilmiş, 1733 numaradan sonrasının çalışmaları devam 
etmektedir). 

  

 


