
PROTOKOL 

Bir taraftan Hacettep'e Universitesi (Universite) adlna Rektor Prof. Dr A.Murat TUNCER diger taraftan 

Bilkent Universitesi (Universite) adlna Rektor Prof. Dr Abdullah Atalar, Universitelerin 

kutuphanelerinden kar~i1lkll yararlanmak uzere a~agldaki hususlarda anla~ml~lardlr. 

1.	 Universite ogretim uyeleri, kar~JlJkll olarak 0 Universite / FakOltelerinin kOtijphanelerinden 

yaralanlr. 

2.	 Dergiler, Referans (Muracaat) kitaplan, Closed (Nadir Eserler) koleksiyonlan, Sanat Odasl 

koleksiyonu, Rezerv (Klsa SOreli bdun~ Verme) birimine ait kitaplar ile, kutLiphanelerdeki hi~bir 

kitap dl~1 materyal odun~ verilmez. 

3.	 a) Her ogretim uyesine bir defada en ~ok be~ kitap / kitap eki verilir. iade edilmeden ba~ka kitap / 

kitap eki verilmez. bdun~ verilen kitaplar / kitap ekleri, azami bir ay i~inde iade edilmek 

zorundadlr. 

b) Zamanlnda iade edilmeyen her bir kitap / kitap eki i~in 1 ceza puanl uygulanlr. Toplam 10 

kitabln 1 gun veya 1 kitabln 10 gun geciktirilmesi halinde, 1 yll sureyle kitap / kitap eki odun~ 

verilmez. 

c) Kitabln kaybl soz konusu olursa, okuyucu Merkez Bankasl taraflndan 0 gun ilan edilen kur 

i.izerinden hesaplanan kitap fiyatlna %50 i~lem bedeli ilave edilerek, bulunan deger ve kaybln 

bildirme tarihine kadar biriken gecikme ucretini birlikte 6der. iade edilmeyen kitap veya 

bdenmeyen cezalardan universiteler sorumludur. 

4.	 bgretim Liyeleri universitelerince verilmi~ olan huviyet kartlan ile kendilerini tanltlrlar. 

5.	 Bu protokol, Hacettepe Universitesi ile Bilkent Universitesi KOtijphane MLidOrlugu taraflndan 

yOrutUli.ir. KutLiphane yetkilileri Liye olma esaslannl ve kitaplann takip i~lerini birlikte belirler. 

6.	 Bu protokolun suresi 01.09.2012 tarihinden 31.08.2013 tarihine kadardlr. Taraflar dilerlerse 15 

gun oncesinden haber vermek ~artlyla protokolu feshedebilirler. 

PrMMur 
Hacettepe Universitesi RektorO	 Bilkent Universitesi RektbrO 



HACETIEPE ONivERSiTESi iLE
 

BilKENT UNivERSiTESi KOTOPHANElERi
 

PROTOKOl KURAlLARI
 

1.	 Bilkent Universitesi (Oniversite) / Hacettepe Universitesi (Universite) nin bgretim uyeleri iki 

kutuphaneden de uye olarak yararlanabilirler. 

2.	 Oniversite ogretim uyesi diger Universite'nin kuWphanesini kullanmak istedigi takdirde kendi 

kutOphanesine balvurur. Kutuphanelerin ilbirligi jle hamladlgl e;:ift kopyall formu doldurur. 

Kutuphanesi taraflndan onaylanan formun ikinci kopyasl kendi ki..iti..iphanesinde kalir. Birinci 

kopyayl kutOphane kullanlCl kartl e;:lkartmak uzere diger kutuphaneye bizzat goturur. Kart, bu 

formdaki bilgilere gore e;:lkanllr ve form dosyalanlr. Bu form, yilda 3 kez ( 1 Mart, 1 Temmuz, 1 

Ekim tarihlerinde) yenilenir. Formun almdlgl tarihten itibaren en gee;: 10 gun ic;:inde balvurulmasl 

gerekir. 

3.	 1 adet fotograf ve form ile muracaat eden okuyucuya, karll universitenin "KutLiphane Kullanici 

Kart!" verilir. 

4.	 Karll Universitenin / Fakultelerin kutuphanesine uye olanlar, Oniversiteden aynlmalan halinde, 

bu kutUphanelerden de ililikleri olmadlglna dair onay almak zorundadlr. 

5.	 a) Her ogretim uyesine bir defada en c;:ok bel kitap / kitap eki verilir. iade edilmeden balka kitap / 

kitap eki verilmez. 

b) Odunc;: verilen kitaplar / kitap ekleri, azami bir ay ic;:inde iade edilmek zorundadlr. 

c) Zamanlnda iade edilmeyen her bir kitap / kitap eki ic;:in 1 ceza puanl uygulanlr. Top[am 10 

kitabln 1 gun veya 1 kitabrn 10 gun geciktirilmesi halinde, 1 yll sureyle kitap / kitap eki odunc;: 

verilmez .. 
\ 

6.	 Kutuphaneler, kitaplan geciktiren okuyucu, okuyucunun kutUphanesine bildirirler. 

7.	 Dergiler, Referans (Muracaat) kitaplan, Closed (Nadir Eserler) koleksiyonlan, Sanat Odasl 

koleksiyonu, Rezerv (Klsa 5ureli Odunc;: Verme) birimine ait kitaplar ile, kutOphanelerdeki hic;:bir 

kitap dill materyalodunc;: verilmez. 

8.	 Kitabm kaybl soz konusu olursa, okuyucu Merkez Bankasl. taraflndan 0 gun ilan edilen kur 

uzerinden hesaplanan kitap fiyatma %50 illem bedeli ilave edilerek, bulunan deger ve kaybln 

bildirme tarihine kadar biriken gecikme ucretini birlikte oder. iade edilmeyen kitap veya 

odenmeyen cezalardan universiteler sorumludur. 

9.	 Hacettepe Universitesi Kutuphane ve Dokumantasyon Daire Balkanl degiltiginde, gbreve 

ballayan yeni kilinin adlnl Bilkent Oniversitesi Kutuphane Mudurlugu'ne bildirmesi 

gerekmektedir. 



BiLKENT UNivERSiTESi - HACETTEPE UNivERSiTESi
 
KUTUPHANELERi bDUNC; VERME FORMU
 

BiLKENT UNIVERSITY - HACETTEPE UNIVERSITY
 

L1BLARY LOAN FORM
 

Soyadl / Surname 

Adl/ First Name 

Unvanl / Title 

Sicil Numarasl /10 Number 

B61umu / Department 

E-mail Adresi / E-mail Address 

i~ Adresi / Work Address 

i~ Telefonu / Work Phone 

Ev Adresi / Home Address 

Ev Telefonu / Home Phone 

Protokol kurallanna uyacaglml taahhut ederim. 

I agre to abide by the conditions of the protocol. 
imza / Signatu re 

Ogretim yilt / Academic Year I 

Sbmestr /Term 

Sorumlu Kutuphanecinin / Librarian 

Soyadl / Surname 

Adl/ First Name 

Tarih / Date 

imza / Signature 

Not / Note: 

Bu form, yilda 3 kez ( 1 Mart, 1 Temmuz, 1 Ekim tarihlerinde ) yenilenir. 

This form must be renewed 3 times a year (March 1st
, July 1st

, October 1st 
). 


