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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIĞI’NDA VERİLEN HİZMETLER VE BU HİZMETLERE İLİŞKİN KURALLAR VE 

DÜZENLEMELER 

Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kütüphane hizmetlerini 
Merkez, Merkez Kütüphaneye bağlı 3 Şube Kütüphanesi aracılığıyla vermektedir. Ayrıca 
Kocaeli Üniversitesine bağlı Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarındaki kütüphanelere de 
teknik destek vermektedir. 

İletişim Bilgileri 
MERKEZ KÜTÜPHANE 

Ödünç Verme Bankosu 

Telefon 0 262 303 13 25 

Elektronik Posta kutuphane@kocaeli.edu.tr 

ŞUBELER 

TIP FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ 

Telefon 0 262 303 84 03 

HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ 

Telefon 0 262 303 26 85 

ANITPARK YERLEŞKESİ KÜTÜPHANESİ 

Telefon 0 262 303 43 48 

I. GENEL KURALLAR: 

1. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinden Kocaeli Üniversitesi mensubu (Akademik/İdari
personel ve öğrenci) kullanıcılar öncelikli olarak yaralanabilir. 

Ancak Kocaeli Üniversitesi mensubu kullanıcıların;  

a) Ödünç verme hizmeti,

b) Kütüphaneler arası ödünç yayın/ belge sağlama hizmeti,

c) Bilgi kaynağı sipariş etme hizmetinden yaralanabilmesi için üye olmaları gerekir.

2. Üniversite dışından gelen kullanıcılar Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinden
yararlanabilir, basılı bilgi kaynaklarından fotokopi çektirebilir, ancak ödünç verme 
hizmetinden yararlanamaz.  

3. Kullanıcıların, kütüphaneye girerken tüm elektronik cihazlarını sessiz ya da kapalı konuma
getirmeleri zorunludur. 

4. Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmez, kütüphanede tütün mamulleri içilmez.

5. Fotoğraf makinesi, kamera vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapılamaz.

6. Kütüphane salonlarında ve koridorlarında yüksek sesle konuşulamaz, sesli olarak
çalışılamaz ve grup çalışması yapılamaz. 

7. Kullanıcılar, özel eşyalarını korumakla yükümlüdür. Meydana gelebilecek her türlü çalınma
ve kaybolma olaylarından kütüphanemiz sorumlu değildir. 

8. Kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak
zorundadır. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan kullanıcılar, tutanakla tespit 
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edilir ve kütüphane dışına çıkarılır. Aynı nedenle ikinci kez uyarılan kullanıcılar, belirlenen 
sürelerle kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmaz. 

9. Kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarına,  malzemelerine (bilgisayar, masa, sandalye
v.b.) zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır. 

10. Kütüphane bilgi kaynaklarının tamamının çoğaltılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
gereğince yapılamaz. 

11. Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, dış kullanıcılar için ilgili alt
yapının oluşturulması ve Daire Başkanı’nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale 
dönüştürülebilir. 

12. Merkez Kütüphane kamera sistemiyle 24 saat izlenmektedir. Kütüphaneden yararlanan
kullanıcılar, kütüphaneden çıkarken elektronik kapı kontrol sistemi içerisinden kurallara 
uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda çantalarını ve yayınlarını kütüphane güvenlik 
görevlisine göstermek zorundadır. 

13. Kullanıcıların bilgi kaynaklarını izinsiz kütüphane dışına çıkarması ve buna teşebbüs
etmesi durumunda kullanıcı hakkında yasal işlem başlatılır. 

II. ÜYELİK:

1. Akademik/İdari personel, kurum kimlik kartı ile Merkez kütüphane veya Şube
kütüphanelerine giderek üyelik işlemlerini yaptırabilir. 

2. Kocaeli Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üyelik bilgileri, eğitim/öğretim
yılı başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından toplu olarak alınıp Kütüphane Otomasyon 
Programına aktarılır. 

3. Toplu kayıt dışında ek yerleştirme, yatay geçiş v.b. ile kayıt yaptıran öğrenciler, ödünç
verme hizmetinden yararlanmak istediklerinde, Kocaeli Üniversitesi kütüphanelerine 
başvurarak güncel öğrenci kimlik kartı ile kayıt yaptırmak zorundadır.  

4. Üyelerle ilgili bilgiler diğer kullanıcılarla paylaşılmaz.

5. Her üyenin sadece bir aktif hesabı bulunur.

Üyelik Süresi: 

1. Kocaeli Üniversitesi Akademik/İdari personel,  görev yaptığı sürece,

2. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, öğrenimleri süresince üyelikleri devam eder.

Üyeliği Sona Erdirme: 

1. Üyelerin ilişik kesme işlemleri, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve
varsa gecikme bedeli ödemeden yapılmaz.

2. Personel (emeklilik, istifa, nakil askerlik nedeniyle) üniversiteden ayrıldığında,
Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden ilişiğini kesmek ve Daire Başkanlığından
"ilişiği yoktur"  onayı almak zorundadır.

3. Öğrenci, mezun olduğunda veya başka bir nedenle üniversiteden ayrıldığında,
Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden ve Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Bilgi
Sisteminden ilişik kesme işlemlerini yaptırmak zorundadır.
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KOLEKSİYON GELİŞTİRME VE BİLGİ KAYNAĞI SATIN ALMA: 

Amaç: 

Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, 
kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı, görsel-işitsel, elektronik 
v.b. bilgi kaynaklarını sağlamaktır. 

Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri üniversitede verilen eğitim/öğretim ve araştırma 
konularına göre koleksiyon oluşturur ve bu koleksiyonu belli kurallar çerçevesinde 
kullanıcılarının hizmetine sunar. 

Bilgi Kaynağı Satın Alma Politikası: 

A. Genel Kurallar: 

1. Kocaeli Üniversitesi Mensubu ve kütüphaneye üye olan tüm kullanıcılar bilgi kaynağı
isteğinde bulunabilir. Bilgi kaynağının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası
çerçevesinde Daire Başkanlığınca karar verilir.

2. Meslek etiği ve çalışma kuralları gereğince bilgi kaynağı isteklerinde herhangi bir
kısıtlama veya kişiye özel uygulama yapılmaz.

B. Kitap Satın Alma Politikası: 

1. Kullanıcılar, Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan kitap için
kütüphanenin web sayfasından (http://library.kocaeli.edu.tr) üye oturumu açıp,
eser istek formunu doldurarak kitap isteğinde bulunabilir.

2. Talep edilen kitaplar Merkez Kütüphane Bütçe olanakları çerçevesinde satın alınır.

3. Yayın talebinin kütüphane alım bütçesini aştığı durumlarda yeni açılan bölümlere ve
koleksiyonda az sayıda olan konulara öncelik verilir. 

4. Kocaeli Üniversitesi Mensuplarından gelen kitap istekleri Koleksiyon Geliştirme
Bölümü tarafından değerlendirilir.

Kitap Sağlama Kriterleri: 

a) Kitabın konusuna (Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu),
b) Disiplinler arası kullanımı,
c) Güncelliğine,
d) Yayınevinin niteliğine,
e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranına,
f) Fiyatına,
g) Yayının Diline,
h) Fiziksel özelliklerine (basılı, elektronik, v.b.),
i) İstenen kitabın aynı nüshasının Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde olup olmadığına,
j) Kayıp kitaplar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden
satın alınmasına, 
k) Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan kitaplar kullanım oranı ve talebe göre
yeniden satın alınmasına, 
l) Öğretim üyeleri tarafından önerilen rezerv kitapların sağlanmasına,

dikkat edilir. 
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C. Süreli Yayın Sağlama Kriterleri: 

1. Kocaeli Üniversitesi Mensupları Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan Süreli
yayın için kütüphanenin web adresinde (http://library.kocaeli.edu.tr) üye oturumu 
açarak istekte bulunabilir. 

2. Talep edilen süreli yayınlar Merkez Kütüphane Bütçe olanakları çerçevesinde satın alınır.

3. Süreli yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirilir.

İstekler değerlendirilirken: 

a) Süreli yayının konusuna (Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
b) Bilimsel niteliğine,
c) Disiplinler arası kullanımına,
d) Yayınevinin niteliğine,
e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranına,
f) Fiyatına,
g) Yayının Diline,
h) Fiziksel özelliklerine (e-versiyonuna öncelik verilir.)
dikkat edilir. 

D. Elektronik Kaynak Sağlama Kriterleri: 

a) E-kaynak konusunun Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğuna,

b) Kaynağın hitap ettiği Kullanıcı grubunun gereksinimi ve beklentisine,

c) Kütüphanenin abone olduğu aynı konuda başka bir veri tabanının olmamasına,

d) Tam metin dergilere sahip veri tabanlarındaki dergilerin hakemli olmasına, etki
faktörüne (impact factor), uluslararası önemli dizinler/özetçeler tarafından indekslenip 
indekslenmediğine, 

e) Geriye dönük erişimin olmasına,

f) Düzenli güncellemenin yapılmasına,

g) Dergilerde ambargo olmamasına,

h) Deneme süresinde alınan kullanım istatistiklerine,

ı) Veri tabanının bilimsel niteliğine, 

i) Yayınevinin niteliğine,

j) Makalelerin/kitapların v.b. veriliş formatına (HTML, PDF vb.),

k) Veri tabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliğine,

l) Ara yüzün rahat kullanılabilirliğine,

m) Uzaktan erişime izin verip vermediğine,

n) Kullanıcı sınırlaması olup olmadığına,

o) Fiyatının ve yıllık fiyat artış oranının uygunluğuna,

ö) Lisans şartlarına 
dikkat edilir. 
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E-kaynak aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınır, kullanım 
istatistiklerinin düşük olması durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilir.  

E. Tez Sağlama: 

1. Üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer nüshası senato
kararıyla merkez kütüphanede bulundurulur. Ayrıca başka üniversitelerde yapılan tezler 
de bağış olarak koleksiyona eklenir. 

2. Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma konularını içeren elektronik tez
veritabanlarına abonelik sağlanır. 

Görsel-İşitsel Materyal sağlama Kriterleri: 

a) Eğitimi destekleyecek özellikte olmasına,

b) Kültürel amaçlı yayınlarda kullanıcının düzeyine ve birikimine uygun olmasına,

dikkat edilir, 

BAĞIŞ POLİTİKASI 

Amaç: 
Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitede yapılan 
eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel 
gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bilgi 
kaynaklarını kişi veya kurumlardan bağış olarak kabul eder. 

Bağış kabul edilirken dikkate alınan kriterler: 

1. Bağış yapmak isteyen kişi veya kurumların bağışlanacak yayınlara ait bilgileri içeren
listeyi önceden Daire Başkanlığına iletmesi gerekir.

2. Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir eser niteliği dışında kalanlardan
güncelliğini yitirmiş olanlar kabul edilmez. Ayrıca fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan
kötü durumdaki yayınlar, korsan yayınlar bağış olarak kabul edilmez.

3. Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna
karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi
veya kuruma Kocaeli Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir.

4. Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar
doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.

5. Süreli yayın, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
Ayrıca bağışlanacak olan Süreli yayının kütüphane koleksiyonunda başlangıcı ya da
devamının bulunması gerekir.

6. Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.

7. Daire Başkanlığı bağış olarak kabul ettiği bilgi kaynaklarından fazla olanları veya
kütüphane koleksiyonuna uygun olmayanları diğer kurum kütüphanelerine bağışlama
hakkına sahiptir.

Diğer Kurumlara Bağış Gönderim Politikası 
1. Kocaeli Üniversitesi kütüphanelerine bağış yoluyla gelmiş olup ancak

kütüphanelerimizde mevcut olan yayınlar diğer istekli kurumlara 
gönderilmektedir.  

2. Aynı yayını birkaç kurumun istemesi durumunda öncelik ilk istekte bulunana
verilecektir.
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3. Gönderim ücretleri talepte bulunan kurumlar tarafından karşılanacaktır.

DANIŞMA HİZMETİ / HALKLA İLİŞKİLER 
Amaç: 

Kullanıcıları basılı, görsel-işitsel ve elektronik bilgi kaynakların kullanımı hakkında 
bilgilendirmek, kütüphanenin hizmet verdiği her tür kullanıcı grubunun bilgi ihtiyacına 
yönelik kaynakları belirlemek, kullanıcıları ilgili kaynaklara yönlendirmek, gerektiğinde 
eğitim ve danışma desteği sunmak, kullanıcının kütüphane kaynaklarını olabildiğince etkin 
kullanmasını sağlamaktır. 

Bu amaç doğrultusunda danışma kütüphanecisi; 

1. Kütüphanede verilen hizmetler, bilgi kaynakları ve kullanımı hakkında Kullanıcıya
bilgilendirme yapar, gerektiğinde kaynak araştırmasında yardımcı olur.

2. Kullanıcı Eğitimi Planlar, organizasyonunu sağlar ve eğitim verir,

3. Sosyal medya hizmetleri (facebook, twitter) yürütür,

4. Kütüphane tanıtımı için görsel malzemeler hazırlar (duyurular, poster, afiş, broşür
v.b),

5. Kütüphane hizmetleri ile ilgili Kullanıcı ve personel memnuniyet anketlerini hazırlar,

6. Kütüphane içinde (önemli gün, hafta, ünlü kişiler v.b. ilgili)  kütüphane
kaynaklarından oluşan geçici birimler oluşturur,

7. Dikkatli okuyucu köşesini düzenler, kontrol ve ayıklamasını yapar,

YARARLANDIRMA 

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ: 

Amaç: 

Kocaeli Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde 
kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir. 

A. Genel Kurallar 

1. Kocaeli Üniversitesi mensuplarının ödünç verme hizmetinden yararlanabilmeleri için
kütüphaneye üye olmaları zorunludur.

2. Üyeler, güncel kurum kimliği ile ödünç verme hizmetinden yararlanabilir. İade
işlemlerini başka bir kullanıcı aracılığıyla yapabilir. Kimlik şartı aranmaz.

3. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında toplu olarak kütüphaneye
üye yapılır. Bu öğrencilerin, Ödünç verme hizmetinden yararlanabilmeleri için
üyeliklerini aktif hale getirmeleri gerekir.

4. Kullanıcı kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye
bilgi vermesi zorunludur.

5. Güncel kurum kimliğini kaybeden, ek yerleştirme ile kayıt yaptıran, kurum kimlikleri
geç verilen öğrenciler üniversite kimliklerini alıncaya kadar, yeni tarihli öğrenci
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belgesi ve fotoğraflı resmi bir kimliği (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ) ile birlikte 
ödünç verme hizmetinden yararlanabilir. 

6. Kullanıcıların sistem üzerinde gecikmiş yayın ve/veya Daire başkanlığı tarafından
belirlenen limit tutarında gecikme bedeli varsa bu kullanıcılara ödünç yayın verilmez.

7. Üyeler, ödünç aldığı bilgi kaynağını ödünç verme süresi sonunda geri vermekle
yükümlüdür. İade edilen bilgi kaynağı aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez.
İşlemleri yapılan bilgi kaynağı rafa gönderilir, aynı kişi 1 gün sonra bilgi kaynağını
ödünç alabilir.

8. Üyelerin üzerinde gecikmiş yayın ve/veya Daire başkanlığı tarafından belirlenen limit
tutarında gecikme bedeli varsa bu kullanıcılara ödünç yayın verilmez.

9. Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süresini ve ödünç verilecek
materyal sayısını yeniden belirleyebilir. Ayrıca taleplere göre özel uygulamalar
yapabilir.

10. Akademik personel, bir öğretim yılı boyunca ders materyali olarak kullanacağı ve
belirlenen limitin üzerinde bilgi kaynağını ödünç alabilmesi için Bölüm 
Başkanlıklarından dilekçe getirmesi zorunludur. Öğretim yılı bitiminde yayınların 
kütüphaneye iadesi gerekir. 

11. Kullanıcıların kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma/iade işlemlerini
yaptırmaları gerekir. 

12. Kullanıcılar ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını korumak ve onlara zarar vermemekle
yükümlüdürler. 

B. Ödünç Verilmeyen Kitap ve Diğer Materyaller: 

a) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez:
b) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.),
c) Süreli yayınlar,
d) Tezler,
e) Yazma ve nadir basma eserler,
f) Atlas, harita vb.
g) Müzik notaları,
h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
i) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca

bulunan (örneğin tek nüsha ya da baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller

 Kullanıcılar yukarıdaki bilgi kaynaklarını sadece kütüphane içinde kullanabilir ve 
gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde bu kaynaklardan yararlanabilirler. 

C. Ödünç Yayın Alma Sayı ve Süreleri: 

Ödünç verme sayısı/süresi ihtiyaca ve Kütüphane Koleksiyonunun gelişimine göre 
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca belirlenir. Kütüphane Ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ödünç verme sayı/süresini değiştirebilir. 

Kullanıcı 
Ödünç 
Yayın 
Sayısı  

Ödünç 
Alma 
Süresi 

Uzatma 
Süresi 

Uzatma 
Sayısı 

Kütüphaneler 
Arası Ödünç 
Yayın 

Akademik 
Personel 10 60 

gün 60 gün 2 kez 10 

İdari Personel 10 30 
gün 30 gün 2 kez 5 

Doktora Öğrencisi 10 30 30 gün 2 kez Ödünç 
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gün verilmez 

Yüksek Lisans 
Öğrencisi 10 30 

gün 30 gün 2 kez Ödünç 
verilmez 

Lisans Öğrencisi 10 30 
gün 30 gün 2 kez Ödünç 

verilmez 

D. İade İşlemleri: 

1. Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.
2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için gecikme bedeli uygulaması yapılır.
3. Ödünç alınan yayın, alındığı kütüphaneye teslim edilir.

E. Ödünç Uyarı Sistemi: 

1. Kullanıcılara ödünç verme sistemi üzerinden uyarı mesajları gönderilir.

2. Kullanıcıların Ödünç Verme Sisteminden uyarı mesajları alabilmesi için kütüphanenin
web adresinden http://library.kocaeli.edu.tr/ üye oturumu açıp, e-posta adresini
girmeleri ve güncel tutmaları zorunludur.

3. Teknik ve benzeri nedenlerden dolayı uyarı e-posta gitmeyen kullanıcılar ödünç
aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmek zorundadır.

F. Uzatma İşlemleri: 

1. Ödünç alınan yayın, iade tarihi de dahil son iki gün uzatılabilir.

2. Kullanıcı ödünç aldığı bilgi kaynaklarını kütüphane web adresinden
(http://library.kocaeli.edu.tr/ ) üye oturumunu açarak uzatma işlemini yapabilir.

3. Ödünç alınan bilgi kaynaklarının uzatma işlemi E-posta/telefon ile yapılmaz.

4. Uzatma süresi dolan yayın aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bu durumdaki
yayınlar rafta 1 gün bekletildikten sonra aynı kişiye ödünç verilir.

5. Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.

G. Geri Çağırma: 

Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bilgi kaynağını geri çağırma 
hakkına sahiptir. 

H. Yayın Ayırtma: 

1. Ödünç alınmış bilgi kaynağı, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılabilir. İade edilen
bilgi kaynağı, son iade tarihinden sonraki 3 gün ayırtan kullanıcı için bekletilir.

2. Kullanıcılar yayın ayırtma işlemini Kütüphane web adresinden
(http://library.kocaeli.edu.tr/)  üye oturumu açarak yapabilir.

3. Kullanıcıların, yayın ayırtma işlemini yapabilmesi için e-posta adresini girmesi ve
güncel tutması zorunludur. Ayırtılan kitabın kütüphaneye ulaştığı bilgisi e-posta 
yoluyla kullanıcıya bildirilir. 

4. Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılmaz.

5. Ayırtılan yayın, Kullanıcıya e-posta ile bildirilen tarihten itibaren 3 gün sonunda
alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir veya ayırtma yoksa rafa gönderilir.

http://library.kocaeli.edu.tr/
http://library.kocaeli.edu.tr/
http://library.kocaeli.edu.tr/
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I. İade süresi Geçen Bilgi kaynağı ve Gecikme Bedeli: 

1. Kütüphane otomasyon programı, üyelerin ödünç aldığı bilgi kaynağının iade süresini,
iade süresinin geçmesini hatırlatan bir otomatik e-posta göndererek onları
bilgilendirir.

2. Ödünç aldığı bilgi kaynağını, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini 
uzatmayan üyeden, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, iade etmediği her gün ve 
her bir bilgi kaynağı için (50 kuruş) gecikme bedeli uygulanır.

3. Gecikme uygulaması başlatılmış üyeye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve 
gecikme tutarı, belirlenen limiti (25 TL) geçmesi durumunda, ödünç verme işlemi 
yapılmaz.

4. Gecikme bedeli Kütüphane tarafından belirlenen limiti (25 TL) geçmesi halinde künye 
bilgisi verilen bilgi kaynağı kullanıcıya temin ettirilir. Bilgi kaynağı kütüphaneye 
teslim edildikten sonra gecikme bedeli tutarı üyenin hesabından silinir.

5. Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca
yeniden düzenlenir.

İ. Ödünç Alınan Bilgi kaynağının Kaybedilmesi ve Zarar Görmüş Yayınlar: 

1. Kullanıcının, kaybedilen bilgi kaynağı için Daire Başkanlığına bildirimde bulunması
zorunludur.

2. Kaybedilen bilgi kaynağının baskısı olan/satışı olanlar için;

a) Kullanıcı, 15 gün içinde yayının aynısını veya son baskısını temin eder, ayrıca
kütüphanenin belirlediği kaybetme bedeline (25 TL) karşılık kitap temin eder. 

3. Baskısı tükenmiş veya satışta olmayan bilgi kaynağının kaybedilmesi durumunda
ise;

a) Kullanıcı, Daire Başkanlığınca belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 30 gün
içinde temin eder, ayrıca kütüphanenin belirlediği kaybetme bedeline karşılık kitap 
temin eder.  

4. Kaybedilen bilgi kaynağı iade tarihine kadar temin edilemediği durumlarda, bilgi 
kaynağı sağlanıncaya kadar gecikme bedeli üye hesabına işlemeye devam eder. 
Gecikme bedeli kütüphane tarafından belirlenen gecikme limitini (25 TL) geçmesi 
halinde gecikme bedeli tutarı kadar künye bilgisi verilen kitabı temin eder.

5. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen kullanıcılara yasal işlem başlatılır.

6. Gerekli durumlarda kurallar Daire Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.

j. Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları:

1. Kocaeli Üniversitesi mensubu kullanıcılara Rezerv yayınlar 2 saatlik ödünç verilir.
Dersi veren Akademik personele ise 1 dönem boyunca ödünç verilir.

2. Kütüphane Yönetimi ödünç verme sürelerini değiştirebilir.

K. Görsel-İşitsel Bilgi kaynaklarından yararlanma ve Ödünç Verme Kuralları: 

1. Tüm kullanıcılar Görsel-İşitsel materyallerden kütüphane içinde yararlanabilir.

2. Kocaeli Üniversitesi mensubu kullanıcılara Görsel-İşitsel materyaller belirlenen süre
ve sayıda ödünç verilebilir.
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3. Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi uygulanır.

4. Kullanıcı ödünç verilmiş olan materyal için ayırtma işlemi yapabilir.

İletişim Bilgileri:  
Merkez Kütüphane 
Telefon: 262 303 13 25 e-posta: kutuphane@kocaeli.edu.tr 
Rezerv Yayınlar Telefon: 262 303 13 25 e-posta: kutuphane@kocaeli.edu.tr 
Görsel-İşitsel Materyal Ödünç Verme Bankosu Telefon: 262 303 13 25 e-posta: 
kutuphane@kocaeli.edu.tr 

Şube Kütüphaneleri: 
TIP FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ 

Ödünç verme bankosu (Telefon) 0 262 303 84 03 

HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ 

Ödünç verme bankosu (Telefon) 0 262 303 26 85 

ANITPARK YERLEŞKESİ KÜTÜPHANESİ 

Ödünç verme bankosu (Telefon) 0 262 303 43 48 

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ YAYIN/BELGE SAĞLAMA HİZMETİ VE KURALLARI 

Amaç: 

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmayan ve Akademik/İdari Personelin ihtiyaç 
duyduğu kitap, makale vb. yayınlarını Yurtiçindeki Üniversite kütüphanelerinden ve/veya 
bilgi merkezlerinden Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama  (ILL-Inter Library 
Loan) hizmeti ile sağlamaktır. 

A. Kocaeli Üniversitesi Mensupları için; 

Genel Kurallar: 

1. Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Hizmetinden (ILL), Kocaeli
Üniversitesi akademik/idari personeli yararlanır. Bu hizmet Merkez kütüphane
aracılığı ile yapılır.

2. Akademik/İdari personel, istediği yayının künye bilgilerini içeren linki,
ill@kocaeli.edu.tr  adresine e-posta göndererek istekte bulunabilir.

3. Eksik olarak gönderilen istekler işleme konulmaz ve bu durum istekte bulunan
kullanıcıya e-posta ile bildirilir.

4. Akademik/idari personel Yurtiçindeki üniversitelerden getirtilen Ödünç Yayın/Belgeyi
teslim almak ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür.

5. İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.
Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi
durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu
kurallara uymakla yükümlüdür.

6. Bu kurallara uymayanlara Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Hizmeti
verilmez.

mailto:kutuphane@kocaeli.edu.tr
mailto:kutuphane@kocaeli.edu.tr
mailto:kutuphane@kocaeli.edu.tr
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7. Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve
istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

B. Diğer Üniversite Kütüphaneleri için: 

1. Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Hizmeti sadece Yurtiçindeki
üniversite kütüphanelerini kapsar.

2. Bu hizmet Merkez Kütüphane aracılığı ile verilir.

3. Yurtiçindeki üniversitelerin Kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten
yararlanabilirler. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

4. İstekler kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak tüm ücretler,
istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır.

5. İstekte bulunan kütüphaneye belirlenen sayıda ve sürede ödünç bilgi kaynağı verilir.

6. Ödünç verilen bilgi kaynağı üzerinde herhangi bir ayırtma yok ise uzatma işlemi
yapılabilir.

7. Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi
dahil), istekte bulunan kütüphane sorumludur.

8. Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar, tezler,
standartlar, nadir eserler ve arşiv kopyaları ile Daire Başkanlığı tarafından belirlenen
ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.

9. Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda
Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Ödünç Verme
Kuralları geçerlidir.

10. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve
ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

11. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma
hakkına sahiptir.

GÖRME ENGELLİLER HİZMET POLİTİKASI 

Amaç: 

Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri üniversitede verilen eğitim/öğretim ve araştırma 
konularına göre Görme Engelli kullanıcılardan gelen istekler (kitap, Braille kitap, 
Elektronik metin, insan sesi ve bilgisayar sesi formatında v.b.) doğrultusunda bütçe 
olanakları çerçevesinde bilgi kaynağını sağlamaktır. 

1. Görme engelli kullanıcılardan gelen bilgi kaynağı istekleri (kitap, Braille kitap,
Elektronik metin, insan sesi ve bilgisayar sesi formatında v.b.)  Koleksiyon Geliştirme
Bölümü tarafından değerlendirilir.

2. Talep edilen bilgi kaynakları Merkez Kütüphane Bütçe olanakları çerçevesinde satın
alınır.

3. Görme Engelli kullanıcıların istekleri doğrultusunda bilgi kaynakları, ders kitabı ve ders
notlarının erişilebilir formatlarda  (Braille kitap, Elektronik metin, insan sesi ve
bilgisayar sesi formatında v.b) hazırlanıp saklanır ve Görme Engelli kullanıcıların
hizmetine sunulur,
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4. Kocaeli Üniversitesi içinde görme engelliler için seslendirme projelerinden ve üniversite
dışından gelen gönüllü seslendiricilerden İnsan sesi formatında gelen kaynaklar
düzenlenir, görme engelli kullanıcıların kullanımına sunulur,

5. Özel programlar ve donanım sayesinde görme engelli öğrencilerin, kütüphanede yer
alan bütün bilgi kaynaklarından yararlanmalarını sağlanır, 

6. Kitap,  Ders kitabı ve ders notlarının insan sesi formatında hazırlanması için
seslendirme yapacak kişilerin belirlenip ve koordinasyon sağlanır,

7. Görme Engelli öğrenciler, istediklerinde bilgisayar ortamında yer alan kaynakları
okuma programları sayesinde okuyabilir, kayıt edebilir, Braille çıktısı alabilirler.

8. Basılı kaynağı, kitap okuma makinesi sayesinde okuyabilir ve isterlerse ses kayıt
cihazları ya da CD’ ye kayıt edip ödünç alabilir.

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI 
 Amaç 

Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli 
Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenerek bilim dünyasının hizmetine sunulmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenler. Politikanın amaçları şu şekilde belirlenmiştir:  

a) Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü standartlarına uygun bir açık erişim
sisteminin kurulması. 

b) Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulacak Ulusal Akademik Arşiv Sistemi’ne açık
erişim standartlarına uygun veri sağlanması. 

c) Kocaeli Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların açık erişim standartlarına
uygun olarak derlenmesi ve korunması.  
ç) Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel 
çalışmaların Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde saklanmasının sağlanması. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, üniversite mensuplarının, üniversitede 
çalıştıkları süre içinde gerçekleştirdikleri ve Kocaeli Üniversitesi’nce doğrudan ya da dolaylı 
olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar. Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim 
Sistemi’nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur: 

a) Sosyal Bilimler Temsilcisi

b) Fen Bilimleri Temsilcisi

c) Sağlık Bilimleri Temsilcisi

d) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca belirlenen Kurumsal Akademik Arşiv
Sorumlusu. 

f) Kitaplar,
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g) Kitap içindeki bölümler,

h) Ödüllü çalışmalar,

ı) Patent belgeleri, i) Raporlar, 

j) Açık ders materyalleri,

k) Afiş, video kaydı vb.

Dayanak 

 Madde 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c maddesine göre üniversiteler; 
bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek için yüksek düzeyde araştırma yapmak ve 
sonuçlarını yaymakla; aynı kanunun 42/d maddesine göre de kurumun bilimsel ve 
entelektüel birikimini eksiksiz derleme altına almakla görevlidir. Bu politika, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c ve 42/d maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

 Madde 4- (1) Bu politikada adı geçen; 

a) Açık Erişim: Araştırmacıların, kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel yayınların tam
metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık Internet aracılığıyla 
ücretsiz olarak erişebilmelerini, 

b) Açık Erişim Sistemi: Kocaeli Üniversitesi’nin ürettiği, bilimsel çıktıların dijital ortamda
toplandığı, saklandığı, indekslendiği, uzun dönem korunduğu ve dağıtımının sağlandığı 
hizmetler bütününü,  

c) Kocaeli Üniversitesi Mensubu: Kocaeli Üniversitesi akademik ve idari personeli ile yüksek
lisans ve doktora öğrencilerini,  

ç) Arşivleme: Bir üniversite mensubunun bilimsel katkı sağladığı akademik çalışmasının 
Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde depolanması sürecini, 

d) İvedi Arşivleme/Seçimli Erişim: Akademik çalışmaların hakem denetiminden geçmiş
biçimlerinin dijital bir kopyasının ivedilikle açık erişim sisteminde depolanmasını (depolanan 
bu akademik çalışmanın ambargo yoksa hemen, ambargo varsa ambargo süresinden sonra 
otomatik olarak erişime açılmasını),  

e) Kişisel Arşivleme: Bir Kocaeli Üniversitesi mensubunun bilimsel katkı sağladığı çalışmasını
Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesini içeren süreci, 

f) Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre erişime kapalı olmasını,

g) KOÜ: Kocaeli Üniversitesi’ni ifade eder.

Açık Erişim Sisteminde Yetki ve Sorumluluklar 

Madde 5- (1) Kocaeli Üniversitesi mensupları, yayınlarının telif haklarını kendilerinde 
bırakabilir ya da yayıncılara, yayınlarına en geniş erişim hakkı sağlayacak lisansları teklif 
edebilirler.  
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(2) KOÜ mensupları, yayıncının izin verdiği koşullar doğrultusunda yayının ön baskı, son 
baskı veya yayıncı sürümünün tam metinlerini KOÜ Açık Erişim Sistemi aracılığıyla erişime 
açarlar. Yayınların KOÜ Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesi hiç bir şekilde yazarların yayıncı 
tercihini ve yayın mecrasını sınırlamaz. 

 (3) Kocaeli Üniversitesi mensuplarının yayına kabul edilen bilimsel çalışmalarının hakemden 
geçmiş şekli, yayın tarihinden geç olmamak koşulu ile en geç bir ay içinde KOÜ Açık Erişim 
Sistemi’nde arşivlenir. Ancak belgelendirmek koşulu ile, patent başvurusu yapılması 
düşünülen çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra, patent yayını ile aynı tarihte arşivlenir. 

(4) Yayınların KOÜ Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenmesi yayının yazarı tarafından yapılır. 

(5) KOÜ mensuplarının birden fazla kurumdan birden fazla yazarın işbirliği ile yaptıkları 
çalışmalar KOÜ Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenir.  

(6) Birden fazla KOÜ mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı çalışmalarda kaynağın 
arşivleme sorumluluğu başyazara aittir.  

(7) KOÜ lisansüstü tezleri, kabul edildikten sonra, en geç bir ay içerisinde KOÜ Açık Erişim 
Sistemi’nde arşivlenir. Ancak belgelendirmek koşulu ile, patent başvurusu yapılması 
düşünülen çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra patent yayını ile aynı tarihte depolanır. 

 (8) KOÜ mensupları, akademik çalışmalarının son sürümlerinin, ambargo ve benzeri 
koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş olmadığı sürece KOÜ Açık 
Erişim Sistemi’nde arşivlenmesini onaylar. 

Açık Erişim / Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim 

Madde 6- (1) Kocaeli Üniversitesi, araştırmalarını “açık erişim” seçeneği ile yayımlatmak 
isteyen mensuplarını destekler. Yazarların yayıncılarla yaptıkları anlaşmalar ve depolama 
seçenekleri göz önüne alındığında çalışmalara erişim, “kamuya açık erişim” ve “ambargo 
süresi sonunda açık erişim” olmak üzere iki başlıkta uygulanır. Ambargo süresi 12 ayı 
geçmemelidir. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Madde 7- (1) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, KOÜ Açık Erişim Sistemi’nin 
işletilmesi sürecinden sorumludur.  

(2) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, KOÜ mensuplarını KOÜ Açık Erişim 
Sistemi’nden haberdar etmek amacıyla, bilgilendirme kılavuzları hazırlar, gerekli tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmalarını yapar.  

(3) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, KOÜ mensuplarının KOÜ Açık Erişim 
Sistemi’ne aktardıkları bilimsel çalışmaların üst verilerini Açık Arşivler Girişimi Üst Veri 
Harmanlama Protokolü standartlarına göre kontrol eder. Gerekli durumlarda düzeltme için 
KOÜ mensuplarıyla birlikte çalışılır. 

 (4) Açık Erişim Sistemi çalışmasına yönelik olarak diğer üniversite ve kurumlarla yapılacak 
anlaşma ve işbirliği çalışmaları, Rektörlük onayına sunulmak üzere Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 
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Enstitü Müdürlükleri ve Fakülte Dekanlıkları 

Madde 8- (1) Enstitü Müdürlükleri lisansüstü tezlerin KOÜ Açık Erişim Sistemi’nde 
depolanması ve açık erişime sunulması için, tezin teslimi sırasında izin formu imzalatarak 
tezin basılı ve elektronik kopyaları ile birlikte teslim alır. Enstitü Müdürlükleri, tezlerin ve 
imza formlarının elektronik kopyalarını, kabul edildikten sonra en geç 1 ay içerisinde KOÜ 
Açık Erişim Sistemi’nde arşivler.  

(2) Fakülte Dekanlıkları, öğretim elemanlarının, eğitim öğretim yılı sonunda verilen yıllık 
akademik faaliyet raporlarını Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na iletir. 
Fakülte Dekanlıkları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın incelemeleri 
sonucunda, akademik faaliyet raporunda bulunan ancak KOÜ Açık Erişim Arşivi’nde 
bulunmadığı tespit edilen yayınların arşivlenmesi ve telif hakları doğrultusunda açık erişime 
sunulması için, ilgili öğretim elemanlarına bilgilendirme yapar. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Madde 9- (1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, KOÜ Açık Erişim Sistemi yazılımının kurulumu, 
güncellenmesi, yedeklenmesi, uzun dönem korunarak saklanması, güvenliğinin sağlanması 
ve Ulusal Akademik Arşiv sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini 
yürütür. 

Yararları 

Madde 10- (1) KOÜ Açık Erişim Arşiv Sistemi ile, 

a) KOÜ yayınlarının elektronik arşivinin oluşturulması,

b) KOÜ mensupları tarafından üretilmiş bilgilere serbest, kolay, hızlı ve ücretsiz olarak
erişim sağlanarak KOÜ bilimsel çalışmalarının daha geniş kitle tarafından tanınması ve 
kullanılması,  

c) Araştırıcıların açık arşivde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılmasıyla
daha çok atıf almalarında yönlendirici olması, 

d) KOÜ tarafından yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan bilimsel çalışmalarıyla her türlü
bilimsel etkinliklere yaptıkları katkılardan evrensel düzeyde haberdar olunmasını sağlayarak 
KOÜ’nün gerçek bilimsel performansının yansıtılması,  

e) KOÜ akademisyenlerinin daha önce yayınlanmamış, ancak bilimsel içerikte olduğu
düşünülen konferans ve ders notu gibi bilimsel etkinliklerinin elektronik ortamda 
yayınlanmasına olanak tanınması,  

f) KOÜ akademisyenlerinin bilimsel yayın yapmaya ve yayımlamaya özendirilmesi
sağlanacaktır. 

Yayımlama ve Yararlanma Hakkı  

Madde 11- (1) KOÜ Açık Erişim Sisteminde bilgi kaynaklarını yayımlama ve onlardan 
yararlanma hakkı aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir:  

a) KOÜ Açık Erişim Sistemi’ndeki çalışmaların tam metinlerine serbest erişim, yazarın
kararına ve yayının telif hakkı durumuna bağlıdır. 
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b) Herhangi bir dergide yayımlamış veya yayımlanma kararı alınmış çalışmalar, telif hakları
doğrultusunda, dergideki formatı dışında KOÜ Açık Erişim Sistemi’nde arşivlenebilir. 

c) Telif hakkı üçüncü kişi veya kurumlarda olan yayınlar, yayıncılarla yapılan anlaşmaların
koşulları çiğnenmeyecek şekilde tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli bir 
lisans anlaşması ile KOÜ Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir.  

ç) KOÜ Açık Erişim Sistemi’nde yer alan bilgi kaynakları kullanıldığında, kullanan kişi 
tarafından yayının verilen yasal izinlerine dikkat edilmesi ve kaynak gösterilmesi bilimsel 
etik açısından gerekli ve zorunludur. 

Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu 

Madde 12- (1) KOÜ Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu, Rektörün veya görevlendireceği 
Rektör Yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur; 

a) Sosyal Bilimler Temsilcisi

b) Fen Bilimleri Temsilcisi

c) Sağlık Bilimleri Temsilcisi

d) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığınca belirlenen Kurumsal Akademik Arşiv Sorumlusu.  
(2) Kurul, KOÜ Açık Erişim Sistemi uygulamalarını ve politikasını ilk üç yıl içerisinde her yıl; 
üç yılın sonunda takip eden dönemlerde her üç yılda bir değerlendirir. 

Yürürlük 

 Madde 13- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 14- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  
Bu politika, Üniversitemiz Senatosu'nun 9/7/2015 tarihli ve 2015/7 nolu toplantısında alınan 
2 sıra sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir. 

BİLGİSAYAR KULLANIMI: 

1. Kütüphanedeki bilgisayarlar araştırma amaçlı kullanılmaktadır.

2. Bilgisayar yazılımına ve donanımına zarar veren Kullanıcılar hakkında yasal işlem
yapılır.

3. Kocaeli Üniversitesi mensubu Kullanıcılar, kendi bilgisayarları ile kablosuz ağ
üzerinden, üniversite tarafından verilen kurum e-posta ve şifresini girerek
internete erişim sağlayabilir.

KOPYALAMA 

1. Kullanıcılar Kütüphanedeki basılı bilgi kaynaklarının belirli bir bölümünü, kurum
kimliklerini bırakarak ve fotokopi formunu doldurarak kütüphane dışında fotokopi
çektirebilirler.
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2. Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından kopyalama işlemi telif haklarına uygun olarak
yapılmak zorundadır.

Telif hakları kanunu: 

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Kanun tertip : 3 Resmi gazete Tarihi:
13.12.1951 Sayısı: 7981)

b) 6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu (Kanun Tertip:
 5 Resmi gazete Tarihi: 29.02.2012 Sayısı: 28219) 

3. Kütüphanenin erişimine açık olan elektronik kaynakları (Kütüphanedeki
bilgisayarlardan ya da kişisel bilgisayarlardan) yasal olmayan biçimde kullananlar 
hakkında yasal işlem yapılır.   


	Diğer Kurumlara Bağış Gönderim Politikası

