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1.  Çeşitli kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan 22 adet el yazması eser, Yazma Bağışlar Koleksiyonu’na 

kaydedilmiştir.  

 

2.  Çeşitli kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan 73 adet Arap harfli basma eser, Basma Bağışlar 

Koleksiyonu’na kaydedilmiştir.  

 

3.  Koleksiyon sahibi tarafından bağışlanan 2 adet Arap harfli basma eser Muammer Ülker Koleksiyonu’na 

kaydedilip tespit fişleri çıkarılarak otomasyon sistemine girilmiştir.  

 

4.  Koleksiyon sahibinin ailesi tarafından bağışlanan 12 adet basma ve 6 adet yazma eser, Ömer Sindel 

Koleksiyonu’na kaydedilip tespit fişleri çıkarılarak otomasyon sistemine girilmiştir.  

 

5.  Tarık Gökmen Koleksiyonu’na ait kayıtsız bir adet yazma kaydedilip tespit fişi çıkarılarak otomasyon 

sistemine girilmiştir.  

 

6.  Bağışlanan 1 adet yeni harfli basma kitap Ramazan Şeşen Koleksiyonu’na kaydedilip tespit fişi 

çıkarılarak otomasyon sistemine girilmiştir.  

 

7. Çeşitli kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan 77 adet basma kitap, Yabancı Diller Koleksiyonu’na 

kaydedilip otomasyon sistemine girilmiştir.  

 

8. Çeşitli kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan 219 adet basma kitap, Yeni Eserler Koleksiyonu’na 

kaydedilip otomasyon sistemine girilmiştir.  

 

9.  Nuri Arlasez Koleksiyonu’na ait olup bugüne kadar kayıtsız olarak muhafaza edilen hat, ebru, belge, 

mektup vb. kitap dışı materyallerin tasnifi ve dijitalleştirilmesi tamamlanmıştır. Tasnif sonucunda 300 

adedi levha, 1 adedi ebru, 21 adedi belge, 2 adedi el yazması, 1 adedi fotokopi olmak üzere toplam 325 

demirbaşın kaydı yapılmıştır. Eserlerin ön tespiti yapılmış olup kütüphane otomasyon sistemine özet 

künye bilgileri aktarılmıştır.  

 

10.  Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan 2144 adet el yazması, 43 adet nadir 

basma ve 3 adet belge Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğüne devri tamamlanmış olup 

ilgili koleksiyonlara kaydedilmiştir.  

 

11.  Kütüphanemiz tarafından satın alınan 479 adet el yazması, 31 adet nadir basma, KBS giriş işlemleri 

tamamlanmış olup tamamlanmış olup ilgili koleksiyonlara kaydedilmiştir. 

 

12.  Gülbün Mesara tarafından bağışlanan iki adet Latin harfli Türkçe kitap Süheyl Ünver Koleksiyonu’na 

kaydedilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.  

 

13. Yazma Bağışlar Koleksiyonu’nda kayıtlı olan 109 cilt kitap için 375 adet tespit fişi çıkarılmıştır.  

 

 

14.  Ömer Fazıl Aköz Koleksiyonu’nun demirbaş numarası verme ve etiketleme işlemleri tamamlanmıştır. 

Ömer Fazıl Aköz Koleksiyonu’nda kayıtlı olan basma eserlerin tespit fişi çıkarılmasına başlanmış olup 

daha önceden çıkarılmış olan künyeler kontrol edilmiş, 12 adet kitap için de 30 adet tespit fişi 

çıkarılmıştır.  

 



 

15.  Cahit Öztelli Koleksiyonu’ndaki basma kitapların tespit fişlerinin hazırlanmasına başlanmış olup 178 

adet kitap için 232 adet tespit fişi çıkarılmıştır.  

 

16.  Ressam Ali Rıza Koleksiyonu’na eklenen 1 adet yazmanın tespit fişi çıkarılmıştır.  

 

17.  Ali Galip Bey Koleksiyonu’nda bulunan 153 adet eserin künyeleri otomasyon sistemine girilmiştir.  

 

18.  Başkanlık tarafından satın alınan tüm basma eserlerin tespit fişleri hazırlanmıştır.  

 

19.  Köprülü İlavesi Koleksiyonu’ndan tespit fişi çıkarılmış olan ilk 470 demirbaşın Excel dökümü 

hazırlanmış ve eserlerin otomasyon sistemine girişi yapılarak kullanıcı hizmetine sunulması 

sağlanmıştır.  

 

20.  2015 yılında Kütüphane’ye devir yoluyla gelen ve Denizli Koleksiyonu’na kaydedilen 24 yazma, 1 

basma ve 1 belge için tespit fişi hazırlanmış ve künyeler otomasyon sistemine girilmiştir.  

21.  Sütlüce Dergahı-Elif Efendi Koleksiyonu’ndaki 44 demirbaş için 335 adet tespit fişi hazırlanmıştır.  

 

22.  Şerif Muhiddin Targan Koleksiyonu’nun otomasyon sisteminde bulunmayan demirbaşları sisteme 

aktarılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.  

 

23.  Mehmet Taviloğlu Koleksiyonu’nun künye bilgileri otomasyon sistemine aktarılarak kullanıcıların 

hizmetine sunulmuştur.  

 

24.  Nuruosmaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye ve Bayram Paşa koleksiyonlarının fiziksel özellik bilgileri 

otomasyon sisteminde güncellenmiştir.  

 

25.  Köprülü Kütüphanesi Fazıl Ahmet Paşa Koleksiyonu’nun fiziksel özellik bilgileri otomasyon 

sisteminde güncellenmiştir.  

 

26.  Atıf Efendi Kütüphanesi Atıf Efendi ve Atıf Efendi Eki koleksiyonlarının fiziksel özellik bilgileri 

otomasyon sisteminde güncellenmiştir.  

 

27.  Ali Nihat Tarlan, Rauf Yekta, Celal Ökten, Hazreti Nasuhi Dergahı (matbu kısmı) ve Basma Bağışlar 

koleksiyonlarında hatalı olarak verilmiş demirbaş numaraları düzeltilmiştir.  

 

28. Basma Bağışlar Koleksiyonu’nda bulunan kitapların tespit fişleri Excel’e aktarılmaya başlanmıştır. 

Şimdiye kadar yaklaşık 6000 demirbaşın bilgileri Excel’e girilmiş olup çalışmaya devam edilmektedir.  

 

29.  Kurumumuzda eskiden beri etütlük olarak bulundurulan yazma ve basmalar incelenerek 

kaydedilebilecek vasıfta olanlar ayrılmıştır.  

 

30.  Fatih, Amcazade Hüseyin Paşa ve Antalya Tekelioğlu (yazma kısmı) koleksiyonlarının RFID çipleri 

kitaplara sabitlenmiş, pulları yapıştırılmış ve adres tanımlamaları yapılmıştır.  

 

31.  Müzik Aletleri ve Taş Plak Koleksiyonu’nda bulunan dağınık haldeki plaklar için magazinlikler 

hazırlanarak plakların düzenlenmesi yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 



 

 


