
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ 

BAĞIŞ TESLİM TUTANAĞI (EK-3) 

 
a) Bursa Uludağ Üniversitesinin amaçlarına, eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına uygun 

nitelikte olan, güncelliğini ya da bilimsel özelliğini yitirmemiş bilgi kaynakları ile araştırmacıları sosyal, 
kültürel ve edebi açıdan destekleyici nitelikteki bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilir. 

b) Fiziksel açıdan hasarlı, çizik, sayfaları eksik, üzerinde başka bir kurumun aidiyet kaşesi 
bulunan bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilmez. 

c) İdeolojik ve propaganda amaçlı, ahlak kurallarıyla bağdaşmayan vb. bilgi kaynakları ve aynı 
kaynağa ait birden çok nüshalar bağış olarak kabul edilmez. 

ç) Gazeteler ve gazetelerin ek olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez. 
d) Bağışçıya ait kişisel notların bulunduğu evrak ve diğer özel belge ve eşyalar bağış olarak 

kabul edilmez. 
e) Bağışçı bağış sonrasında bağışı ve içerisinde bulunabilecek evrak, belge vb. hakkında hak 

iddia edemez. 
f) Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile 

bütünlük sağlamayan yayınlar, tek sayılar ve makalelerin ayrı basımları bağış olarak kabul edilmez. 
g) İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan basım bilgi 

kaynakları bağış olarak kabul edilmez. 
ğ) Test kitapları bağış olarak kabul edilmez. 
h) Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel 

bir koleksiyon ya da mekân oluşturulmaz. 
ı)  Bağışlanan bilgi kaynaklarının kütüphane koleksiyonuna eklenmesi, eklenmeyenlerin başka 

kurumlara bağışlanması veya imha edilmesi konusunda karar verme yetkisi Daire Başkanlığı’na aittir. 
i) Bağış gelen bilgi kaynaklarının hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin 

yapılmasında öncelik, akademisyen ve öğrenci istekleri ile satın alınan bilgi kaynaklarına aittir. 
 

 Kütüphanemiz Sağlama ve Koleksiyon Geliştirme Birimi, belirlenen kriterler doğrultusunda 
bağışlanan bilgi kaynaklarını koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir. Koleksiyona dahil 
edilmeyen bilgi kaynakları, başka üniversite, okul vb. gönderilecektir. Diğer kurumlara bağışlanması 
uygun olmayan bilgi kaynakları imha edilecektir.   

 
 

Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphane Yönergesi ve Bağış Teslim Tutanağındaki tüm maddeleri 

okudum ve kabul ediyorum.  

 

Adı Soyadı : 
E-Posta Adresi : 
Adres : 
Telefon : 

 

Tarih / İmza 


