YAYIN SAĞLAMA POLİTİKASI
Amaç
Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal
ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim
yoluyla sağlanmasıdır.
Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme işlemi Kocaeli Üniversitesi mensuplarının istekleri ve
uzman personelin seçimi doğrultusunda yapılmaktadır.
A. Genel Kurallar
1.
2.

Kocaeli Üniversitesi Mensubu olan tüm kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilirler. Yayının
sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde Daire Başkanlığınca karar verilir.
Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için kütüphaneye üye olması

B. Kitap Satın Alma Politikası
1. Kocaeli Üniversitesi Mensupları Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasındaki http://kutuphane.kocaeli.edu.tr adresinde bulunan
eser istek formunu doldurularak istekte bulunabilir.
2. Talep edilecek yayın sayısında Kocaeli Üniversitesi Mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Daire
Başkanlığına tahsis edilen yayın alım bütçesi üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları
dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda harcanmaktadır.
3. Kocaeli Üniversitesi Mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından
değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır.
a) İstenen yayının konusu (Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
b) Disiplinler arası kullanımı
c) Güncelliği
d) Yayınevinin niteliği
e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı
f) Fiyatı
g) Yayının Dili
h) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, mikroform vb.)
i) İstenen yayının aynı nüshasının Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde olup olmadığı,
j) Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.
k) Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın
alınır.
l) Öğretim üyeleri tarafından önerilen rezerv yayınların sağlanması için ayrıca rezerv politikasına bakılabilir
(sayfa 26)
C. Süreli Yayın Sağlama Politikası
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları
aracılığıyla Daire Başkanlığına iletirler. Süreli yayın istekleri her yıl sonunda Daire Başkanlığı tarafından
değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:
a) İstenen süreli yayının konusu (Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
b) Bilimsel niteliği
c) Disiplinlerarası kullanımı
d) Yayınevinin niteliği
e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı
f) Fiyatı
g) Yayının Dili
h) Fiziksel özellikleri

D. Elektronik Kaynak Sağlama Politikası
Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar
aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve
özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir.
Elektronik yayın sayısının artması ile birlikte kütüphanenin koleksiyon yapısı da değişmeye başlamıştır. Mekana
bağımlı basılı dergi sayısı azalmış, aynı anda birden çok kişinin erişebildiği elektronik dergi modeli
yaygınlaşmıştır. Ayrıca tek tek elektronik dergi aboneliği pahalıya mal olduğundan oluşturulan işbirlikleri ile bir
yayıncının bütün dergilerine erişim olanağı sağlanmıştır.
1. Elektronik veritabanı abonelikleri yapılırken dikkate alınan kriterler:
a) Veri tabanın konusu (Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
b) Aynı konuda kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması
c) Deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri
d) Veri tabanın bilimsel niteliği
e) Yayınevinin niteliği
f) Makalelerin veriliş formatı (HTML, PDF vb.)
g) Veritabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği,
h) Ara yüzün rahat kullanılabilirliği
i) Lisans şartları
Veri tabanı aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, ilginin yeterli olmaması
durumunda aboneliğin iptali söz konusudur olabilmektedir.
2. Görsel-İşitsel Materyal seçilirken dikkate alınan kriterler;
a) Eğitim destekleyecek özellikte olması,
b) Kültürel amaçlı yayınlarda kullanıcının düzeyine ve birikimine uygun olması,
c) Film seçiminde ödüllü olanlar tercih edilmektedir.
E. Tez Sağlama Politikası
Üniversitede hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer nüshası senato kararıyla merkez kütüphanede
bulundurulmaktadır.

