
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

BİLGİ KAYNAKLARI BAĞIŞ POLİTİKASI 
 

Kütüphaneye bağışlanan bilgi kaynakları “Kütüphane Bağış Değerlendirme Komisyonu” 
tarafından (gerektiğinde uzman görüşü alınarak) aşağıdaki kriterler doğrultusunda incelenir ve seçim 
işlemi yapılır. 

1. Bağış yapılacak bilgi kaynakları, Üniversite Kütüphanesinin amaçlarına, eğitim-öğretim 
programına ve eğitim diline uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini 
yitirmemiş ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır. 

2. Bağışlanan bilgi kaynaklarının koleksiyonda başka bir kopyası olmamalıdır (sık kullanılan ders 
kitapları ya da temel kaynaklar hariç). 

3. Bilgi kaynaklarının fiziksel durumu kullanıma elverişli ve orijinal olmalıdır. Yırtık, fotokopi 
kaynaklar bağış olarak kabul edilmez. 

4. Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliği taşıyan kitap vb. nin 
dışında kalan sosyal bilimler alanındaki eserlerin 20 yıldan eski olanları kabul edilmez. Edebi 
eser niteliği taşıyan yayınlar için tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. 

5. Fen bilimleriyle ilgili bilgi kaynakları güncelliği devam eden ve yayın yılı son 5 yıldan eski 
olmayan kaynaklar olmalıdır. 

6. Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez. 
7. Görsel işitsel kaynaklar (DVD,VCD, vb.) hasarsız ve orijinal olmalıdır. 
8. Kişi ya da kurumlardan, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak süreli yayınlardan basımı devam 

edenlerin Kütüphaneye düzenli gönderilmesi koşuluyla basımı devam etmeyenler ise 
kullanıcıların bilgi gereksinimi göz önüne alınarak kabul edilir. 

9. Bağış olarak kabul edilen kaynaklar LC Sınıflama Sistemine göre kataloglandıktan sonra raftaki 
yerine yerleştirilir. Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri kabul edilmez. Kaynağı 
bağışlayan kişi ya da kuruluşun ismi katalog kaydında bağışlayan olarak yazılır. 

10. Posta yoluyla gönderilen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir. 
 

BAĞIŞ SAHİBİ 

Adı ve Soyadı        

Adresi                  

Telefon/E-Posta   

BAĞIŞ BİLGİLERİ 

Yayın Türü           

Yayın Sayısı          

TESLİM ALAN 

Adı ve Soyadı       

Teslim Tarihi       

Form No/ İmza    

Bağışlamak istediğim yayın ve/veya yayınlar koleksiyona dâhil edilmediği takdirde; 

 Kütüphanenin kararı doğrultusunda başka üniversitelere veya okullara gönderilmesine izin 
veriyorum.   (  ) 

 Kargo bedeli tarafımdan karşılanmak üzere, yayınların adresime iade edilmesini talep 
ediyorum.    (  ) 
 

Tarih - İmza 


