
SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ  
ENTEGRE ZARARLI MÜCADELESİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI  

Sani ve Evvel Medreselerde Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 

Yenilenmiş depo alanları 

 
Kütüphane koleksiyonlarındaki eserler, organik ve inorganik 
materyallere hasar veren birçok zararlının aktivitesi sonucu bozulma 
tehditi altındadır. Koleksiyonlara en az hasarı veren zararlı kontrol 
metodu olarak bilinen, önleyici tedbirlerin alındığı ve düzenli gözlemin 
yapıldığı “Entegre Zararlı Mücadelesi Programı” 2012 yılından itibaren 
depo alanlarında büyük bir dikkat ve hassasiyetle uygulanmaktadır. 
 
Önleyici tedbirlerin yer aldığı programın ilk basamağında; 
koleksiyonların yer aldığı alanlar zararlıların girişini engelleyecek 
şekilde yalıtılmış, klimatik faktörler özel iklimlendirme cihazlarıyla 
sıcaklığın 18°C ±2 ve bağıl nemin %45 ±5 olması şeklinde 
düzenlenmiştir. Satın alınan ya da bağış yoluyla kurumumuza 
kazandırılan eserler, böcek taşıma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle 
depo alanlarına yerleştirilmeden önce böcekten arındırma işlemlerine 
tabi tutulur. Tozlu ve kirli ortamların böceklerin ve 
mikroorganizmaların gelişimini arttırması nedeniyle bu alanlarda 
düzenli bakım ve temizlik yapılmaktadır. 
 

 
Depo alanlarında zararlıların varlığını ve 
aktivitelerini gözlemlemek amacıyla yapışkan ve 
türe özgü feromon tuzaklar kullanılmaktadır. 
Kullanılan tuzaklar numaralandırılıp plan üzerinde 
işaretlenir ve yerleştirme tarihleri, kontrol tarihleri 
ve yerlerinin yer aldığı bilgiler çizelge halinde 
hazırlanır. Tuzaklarda zararlı böceklerin varlığının 
tespit edilmesi durumunda rafların üzerinde, 
yerlerde, pencere kenarlarında ölü veya canlı ergin 
böcekler aranır. Eserlerin altlarında oluşan 
öğüntüler bir önceki böcek tahribatından 
oluşabildiği gibi mevcut canlı böcek varlığının 
işareti olabilir. Bu nedenle eserler hafifçe 
kaldırılarak rafların üzerinde öğüntü aranmalıdır. 
Çevresinde öğüntü tespit edilen eser açılarak hassas 
bir şekilde kontrol edilmelidir.  
Yapışkan tuzakların etkinliği 6 ay, feromon 
tuzakların 45 gün sürmektedir. Bu süre sonunda 
tuzaklar değiştirilmelidir. Böcek varlığının 
görülmediği durumda böcek tuzaklarının yerleri 
değiştirilmelidir.  
 

 
Toplamda 152 koleksiyonda yaklaşık 143.990 adet  yazma ve nadir matbu esere ev sahipliği yapan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ‘nde koleksiyonların yer aldığı depo 
alanları2012 yılında yapılan çalışmalar sonucunda yenilenmiştir. Eserler için ideal ortam şartlarının sağlandığı yeni depo alanlarında,  son yıllarda dünyada kütüphane ve müzelerde 
sıkça uygulanan ve zararlı hasarlarını önlemeye yönelik geliştirilen entegre zararlı mücadelesi programı uygulanmaktadır.  
 

Depo alanında farklı odalarda yerleştirilmiş tuzakların plan üzerinde gösterilişi ve kontrol çizelgesi* 

Depo alanına yerleştirilmiş yapışkan ve feromon 
tuzak  

Canlı böcek varlığı saptanmışsa, eserin etrafındaki diğer 
eserlerde böcek aranmalı ve bu eserler depo alanlarında 
alınarak böcekten arındırma işlemlerine tabi 
tutulmalıdır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 
Konservasyon ve Araştırma Merkezi’nde böceklerle 
mücadelede, Düşük Sıcaklık Uygulaması işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 
 Etraflarındaki hava en aza indirilecek şekilde streç 
filmle kaplanan eserler -40°C  de 24 saat bekletilir.  
Eserlerin, sıcaklık değişiminden dolayı meydana gelen 
yoğuşmadan etkilenmemesi için 24 saat oda 
sıcaklığında bekletilir. Bu süre sonunda paketler açılıp 
kuru temizlik işlemi gerçekleştirilir. 

Ortam şartlarının düzenlemesi ve böcek gelişim kaynaklarının elenmesi 

Düzenli olarak bakımın ve temizliğin yapıldığı  
koleksiyonlar ve depo alanları 

Düşük Sıcaklık Uygulaması 

Depo alanları yenilenmeden önce eserlerin durumu  

*Plan üzerinde; kompakt raflar A  ve B harfleri,  kompakt raf araları  rakamlarla 
gösterilmiştir. Yapışkan tuzakların üzerine 3 farklı türe ait   feromon yerleştirilmiştir. 
SP: Stegobium paniceum 
LS: Lasioderma Serricorne 
TB: Tineola Bisseliella 


