
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞIŞ YAYINLAR POLİTİKA BELGESİ 

Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitede yapılan eğitim-

öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak, kullanıcıların kültürel gereksinimlerini karşılamak ve 

kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir. Yayınların kabulünde aşağıdaki 

ilkelere uygun hareket edilmektedir; 

 Bağış yapılacak yayınlar, Üniversitenin eğitim-öğretimini destekleyecek, araştırma faaliyetlerine

katkıda bulunacak ve kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarına cevap verecek düzey ve içerikte olmalıdır.

 Bağış yapılacak yayınlar, Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına uygun, bilimsel özelliklerini

yitirmemiş, güncel niteliklere sahip olmalıdır.

 Bağış yapılan yayınların koleksiyona eklenip eklememe ve/veya kütüphane içinde nereye ve nasıl

yerleştireceğine karar verme yetkisi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na aittir.

 Bağış yapılan yayınların rafa çıkarılmaması veya koleksiyona eklenmemesi durumunda başka birim

ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane

ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na aittir.

 Bağış yapılan yayınların kullanıma sunulma kararı verilmesi durumunda, gerekli işlemlerin yapılma

önceliği kütüphanenin sağlama politikasına göre belirlenir.

 Bağış yapan kişiler yaptıkları bağışlarla ilgili sonradan herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

 Bağış yapılacak yayınlar için bağış yapan her hangi bir ücret talebinde bulunamaz.

 Bağış yapılan yayınlar için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir

koleksiyon ya da mekân oluşturulamaz Ancak bağışlanan yayınlar, yazma veya nadir eserlerden ya

da belirli bir konuda zengin bir koleksiyondan oluşuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki

karar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na aittir.

 Bağış kaynakları kabul edilenlere, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca "............. 

tarafından Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlanmıştır." damgası vurulur. 

 Aşağıda özellikleri belirtilen yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.

a) Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar,

b) Süreli yayınlar ve tezler bağış olarak kabul edilmez,

c) İlköğretim, orta öğretim ders kitapları, çözümlenmiş test kitapları ve teksir vb. notlar,

d) Kullanılmayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, yırtık kaynaklar,

e) Başka bir kurumun aidiyet kaşesi bulunan bilgi kaynakları,

f) İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar,

g) Yasaklanmış yayınlar, korsan kitap olarak üretilmiş yayınlar ya da fotokopiyle çoğaltılmış

yayınlar,

h) El yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalan eserlerden güncelliğini yitirmiş

olanlar.

 Bağış yapacak kişi veya kurumların “Bursa Teknik Üniversitesi Bağış Yayın Kabul Forumu’nu”

doldurması gerekmektedir.
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