
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

BAĞIŞ, DEĞİŞİM VE DEVİR YOLU İLE SAĞLANACAK KÜTÜPHANE 

KAYNAKLARI SEÇİMİ POLİTİKASI 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesine kişi veya kurumlardan gelen bağış, 

değişim ve devir yoluyla sağlanacak bilgi kaynaklarının seçimi ve fiyatı belli olmayan 

materyalin değer tespiti koleksiyon geliştirme politikası kapsamında, Kütüphane Yönergesi’ 

nin 24. maddesi gereğince kurulan ve Daire Başkanının takdir ettiği 3 (üç) üyeden oluşan 

“Bağış, Değişim ve Devir Yolu İle Sağlanacak Kütüphane Kaynakları Seçimi, Kayıttan 

Düşme ve Değer Tespit Komisyonu” tarafından değerlendirilerek kabul edilmekte ve bu 

politika hükümleri uygulanmaktadır.  

 

1) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesi, kişi ya da kurumlar tarafından 

eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve okuyucuların 

kültürel ihtiyaçları doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile 

materyal kabul etmektedir. 

2) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yayınlanan veya koleksiyonumuzda 

ihtiyaç fazlası kaynaklar, başka kurum ve kuruluşlarla belli program doğrultusunda 

değişim ve devire tabi tutulabilir. 

3) Bağış, değişim ve devir yapmak isteyen kişi veya kurumların materyal bilgilerini 

içeren listeyi önceden Başkanlığa iletmesi gerekir. 

4) Bağış, değişim ve devir yapılacak yayınlar, üniversite eğitim-öğretim ve araştırma 

programına uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş ya 

da okuyucuları sosyal, kültürel ve kişisel gelişim açısıdan destekleyici nitelikte 

olmalıdır.   

5) Koleksiyona dahil edilecek materyaller, kütüphane koleksiyonunda olmayan 

kaynaklardan seçilebileceği gibi koleksiyonda olmasına rağmen kaynağın niteliğine ve 

kullanım sıklığına göre fazla nüsha olarak da alınabilir. 

6) Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) alanlarındaki eserlerin yayın yılı 5 (beş) yıldan eski 

olmayan kaynaklar olmalıdır. (Nadir Eserler hariç) 

7) Sosyal Bilimler alanındaki materyaller için yıl sınırlaması uygulanmaz. 

8) Komisyon, nadir ve sanatsal eserlerin değerlendirilmesi için ilgili konu uzmanlarının 

görüşünü alarak uygun görülen bilgi kaynaklarını koleksiyona kazandırır. 



9) Koleksiyona uygun olmayan süreli yayınlar ve makalelerin ayrı basımları kabul 

edilmez, kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınların kabulüne ise komisyon 

karar verir.  

10) Bağış, değişim ve devir yoluyla sağlanacak İngilizce ve Türkçe dışındaki yayınların 

kabulüne komisyon karar verir. 

11) Kurum yayınlarının (rapor, istatistik vb.) internette açık erişimi bulunuyorsa, basılı 

nüshasının koleksiyona dahil edilip edilmeyeceğine komisyon karar verir.  

12) Posta yoluyla gelen veya sahibi belli olmayan bağışlar komisyon tarafından incelenerek 

değerlendirilir. 

13) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yayınlanan kitap süreli yayın vb. basılı 

ve elektronik kaynaklar kütüphane tarafından derlenir. Koleksiyona dahil edilecek 

materyalin adetine komisyon karar verir.  

14) Üniversitemiz bünyesinde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin (onaylı olmak 

şartıyla) basılı ve elektronik ortamdaki birer adet nüshası kütüphane tarafından 

derlenir. Diğer üniversitelerin bünyesinde hazırlanan tezler kabul edilmez. 

15) Fiziksel açıdan kullanılmayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, karalanmış, cilt 

yapısı bozuk, kaşelenmiş, yırtık, iç ve dış kapağı bozulmuş/olmayan, fotokopi ile 

çoğaltılmış kaynaklar koleksiyona dahil edilmez. 

16) İlköğretim, ortaöğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi, ders notları, korsan basım, 

açık öğretim ders notları, tanıtım ve duyuru içeren yayınlar, reklam/el broşürleri, 

kataloglar, yıllıklar, boyut olarak çok küçük olup rafta kaybolma ihtimali olan yayınlar 

v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller kabul edilmez. 

17) Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kabul edilmez. 

18) İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi propaganda içeren yayınlar, bilimsel alt 

yapısı olmayan ve genel ahlaka aykırı yayınlar kabul edilmez. 

19) Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri, koleksiyonun raf bütünlüğünün 

bozulmaması açısından kabul edilemez ve özel koleksiyon oluşturulamaz. Yapılan 

bağışı kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi Başkanlığa 

aittir. 

20) Gerekli durumlarda bağış, değişim ve devir yapılacak bilgi kaynaklarının yerinde 

incelenmesi yapılabilir. 

21) Kütüphane kişi veya kurumlara materyal bağışı yapması için başvurabilir. 

 



22) Bağışların koleksiyona dahil edilmeyen veya dahil edilmişse belli bir zaman sonra 

ihtiyaç fazlası olması durumunda başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış, 

değişim ve devir olarak veya geri dönüşüme gönderilmesi konusunda karar verme 

yetkisi Başkanlığa aittir.  

23) Toplu halde yapılan bağışların kesin kabul listesi, gerekli teknik işlemler ve katalog 

kaydı yapıldıktan sonra hazırlanarak bağışçıya sunulabilir. 

24) Bağış yapan kişiler yaptıkları bağışlarla ilgili sonradan herhangi bir hak ve istekte 

bulunamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


