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HAZIRLAYAN 
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DOKÜMANTASYON 

SORUMLUSU  
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KALİTE KOORDİNATÖRÜ 

 

 

1. SORUMLULAR 

 

Bu talimatın uygulanmasından Yararlandırma Personeli sorumludur. 

 

2. TANIMLAR 

- 

 

3. UYGULAMA 

 

1. Kullanıcıların doldurmuş olduğu eser istek fişini kullanıcıdan alınız. 

 

2. Depodan çıkartılacak her bir kitap için bir eser istek fişi doldurulmasını sağlayınız. 

 

3. Araştırmacıların kitap üzerinde not almasına, tükenmez kalem kullanmasına, parmaklarını 

ıslatarak yapraklan çevirmesine, kitaba karşı öksürüp aksırmasına, kitap üzerine el ve dirseklerini 

dayamasına izin vermeyiniz. 

 

4. Araştırmacıya bir defada sadece bir kitap veriniz. Farklı nüshalar arasında karşılaştırma 

yapılması durumunda iki kitap veriniz. 

 

5. Eseri araştırmacıya teslim etmeden önce, yaprak ve cilt kapaklarında kopma, yırtılma, eksiklik 

ve dağılma olup olmadığına bakınız. Tezhip, minyatür gibi özellikleri de gözden geçiriniz. Aynı 

kontrolleri eser araştırmacı tarafından geri verildiğinde de yapınız. 

 

6. Onarılması gereken yazma ve eski harfli basma eserleri, öncelikle tek nüsha, müellif hattı 

olanlar ile cilt, tezhip, minyatür ve yazı bakımından sanat değeri bulunanları, çok yıpranmış 

olanları ve fiziksel zarar görebilecek eserleri, esas nüshasından değil, dijital çekimi yapıldıysa 

bilgisayar ortamında, dijital çekim yapılmadıysa, çekimi yapıldıktan sonra kullanıcıya veriniz. 

 

7. Yazma eserleri, kitabın sayfa kalitesini görmek, minyatürlerin renklerini incelemek ve bunun 

gibi kitabın fiziksel özelliklerini incelemek isteyen sanat tarihçilerine ve araştırmacılara, çok 

ender durumlarda kısa süreli kullanım amacıyla depodan çıkartılmasını sağlayınız. 

 

8. Yazma ve eski basma eserlerin hiçbirini ödünç vermeyiniz ve kullanıcı tarafından hiçbir 

koşulda kütüphane dışına çıkarılmasına müsade etmeyiniz. 

 

9. Gerekli durumlarda okuma salonunda kullanıcılara üzerinde kamera bulunmayan diz üstü 

bilgisayarı kullandırınız. 

 



 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ  

ESER YARARLANDIRMA TALİMATI 

 

Doküman No   : İÜ/KDDB/TL-020 

İlk Yayın Tarihi : 30.12.2016 

Revizyon No       : 00 

Revizyon Tarihi  

Sayfa No             : 2 / 2 

 

HAZIRLAYAN 

BİRİM 

DOKÜMANTASYON 

SORUMLUSU  

 

GÖZDEN GEÇIREN/KONTROL 

BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ 

 

ONAYLAYAN 

KALİTE KOORDİNATÖRÜ 

 

 

10. Araştırmacıların, okuma salonuna, çanta, palto, fotoğraf makinesi ve kamera ile girmesine 

izin vermeyiniz. 

 

11. Araştırmacıların kütüphanedeki kaynaklardan ve kütüphanenin iç görünümünden fotoğraf 

çekimi yapmalarına izin vermeyiniz. 

 

12. Bilgisayarları sadece albüm indekslerini araştırmak ve katalog taraması yapmak amacıyla 

kullandırınız. Bilgisayarları internet için kullandırmayınız. 

 

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

- 

 

 


