
PROTOKOL 

Bir taraftan Orta Dogu Teknik Universitesi adma Rektiir Prof. Dr. Ahmet Acar diger 
Taraftan Hacettepe Universitesi adma Rektiir Prof. Dr. A.Murat Tuncer Universite'lerinin 
KOtOphane 'Ierinden kar~1I1k" yararlanmak Ozere a~agldaki hususlarda anla~ml~lard!r. 

I.	 Ogretim elemanlan, kar~Ii,k" olarak ilgili Oniversite kOtOphanesinden yararlamr. 

2.	 Ogretim elemanlanmn protokol yapllan ilgi!i Oniversitenin kOtOphanesini kullanmak istemesi 
durumunda kendi kOtiiphanesine ba~vurup protokol formu doldurur. KOtOphanesi tarafmdan 
onaylanan formu, kullamcl kartl q'karmak Ozere bir (I) adet fotograf ile diger kOtOphaneye 
teslim eder. Bu form, yIida 3 kez (I Mart, I Temmuz, 1 Ekim tarihlerinde) yenilenir. Formun 
ahnd@ tarihten itibaren en gel' on (I 0) gOn iqinde ba~vurulmas! gerekir. 

3.	 Ogretim elemanlan kendi Oniversiteleri tarafmdan verilmi~ olan akademik kimlik kartIan ve 
ba~vurdugll kOtOphane tarafmdan veri len fotografh kOtOphane kullamcl kart! ile kendilerin; 
tamtlrlar. 

4.	 Dergiler, Referans kitaplan, Nadir Eserler, Rezerv (K,sa SOreli OdOnq Verme) Birimi'ne ait 
kitaplar, tezler He kitap d!~l bilgi kaynaklan adOnq verilmez. 

5.	 Her agretim elemam 2. maddede belirtHen danemlerde ilgili kOtOphaneye teslim edecegi bir 
protokol formuyla, donem boyunca gerektiginde bir defada be~ (5) adet kitabl otuz (30) gOn 
sOreyle odOnq alabilir. Odilnq veri len kitaplar, bir ay kullamm sOresi sonunda iade edilmek 
zorundadlf. B~ka bir kullamcl tarafmdan istenmedigi sOrece bir kez sOre uzatma i~Jemi 

yapllabilir ancak ay,rtma i~lemi yapamazlar. 

6.	 Gel' getirilen, kaybedilen ya da fiziksel olarak zarar veri len kitaplar iqin, odOnq veren 
kOtOphanenin, 0 tarihte yiirOriOkte olan odOnq verme kurallan uygulamr. Bir danemde odOnq 
aldlgl kitaplan on (10) gOnden fazla geciktiren ve 01' (3) kez tekrar eden kullanlclya bir yIi 
sOreyle odOn\, kitap verilmez. 

7.	 OdOn\, alman kitaplardan ancelikle kullamcllar sorumludur. OdOn\, kitap allp kurallara uygun 
olarak iade etmeyen kullanlc'larla ileti~im kurulamamas! durumunda olu~an zaran 
kullan,c,lann bag" bulundugu Oniversite kar~Iiar. 

8.	 Bir ogretim elemam, bulundugu Oniversitesinden ili~igini kesmek durumunda kald,gmda, 
protokol yapllan Oniversite kiltOphanesinden de ili~iginin kesilmesine engel olmadlgl onay' 
ahnmahd!r. 

9.	 Bu Protokol'de, yer alan kurallan Orta Dogu Teknik Universitesi ve Ankara Universitesi 
adma KiltOphane ve DokOmantasyon Daire Ba~kan"klan/MildOriOkleri yOriltilr. 

10.	 Bu Protokol"On sOresi lEkim 2012 tarihinden lEkim 2013 tarihine kadardlr. Taraflar
 
dilerse 15 gOn oncesinden haber vermek ko~uluyla protokolO feshedebilirler.
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