AHBVÜ KÜTÜPHANESİ BAĞIŞ YAYIN KABUL FORMU
Kütüphaneye bağış yapılan yayınlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kütüphanesi
Yönergesi’nin 26.. maddesi uyarınca değerlendirilerek kabul edilmektedir.
MADDE 26- (1) Kütüphaneye bağış ve değişim yoluyla bilgi kaynakları sağlanmasında
uygulanacak esaslar:
a) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 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 (öncelikli olarak
kütüphane kaynaklarında bulunmayan) bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilir.
b) El yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. hariç olmak üzere; sosyal
bilimler alanındaki eserlerin (bağış tarihinden itibaren) yayın yılı 30 yıldan eski olanları kabul
edilmez. Edebi eserler için tarih kısıtlaması bulunmamaktadır.
c) Fiziksel açıdan hasarlı, sayfaları eksik, üzerinde başka bir kurumun aidiyet kaşesi bulunan
bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilmez.
ç) İdeolojik ve ahlak kurallarıyla bağdaşmayan vb. bilgi kaynakları ve aynı kaynağa ait
birden çok nüshalar bağış olarak kabul edilemez.
d) Gazeteler bağış olarak kabul edilmez.
e) Bağışçıya ait kişisel notların bulunduğu evrak ve diğer özel belge ve eşyalar kütüphane
koleksiyonuna giremeyeceğinden kabul edilmez.
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.
h) Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel
bir koleksiyon ya da mekân oluşturulamaz. Ancak bağışlanan bilgi kaynakları, yazma veya nadir
eserlerden ya da belirli bir konuda zengin bir koleksiyondan oluşuyorsa özel bir bölüm
oluşturulabilir. Bu konudaki karar, Daire Başkanlığına aittir.
ı) Bağışlanacak bilgi kaynakları Kütüphaneye “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Kütüphanesi Bağış Yayın Kabul Formu” ile teslim edilir. Bağışlanan bilgi kaynaklarının kütüphane
koleksiyonuna eklenmesi, eklenmeyenlerin başka kurumlara bağışlanması veya geri dönüşüme
gönderilmesi konusunda karar verme yetkisi Daire Başkanlığına aittir.
i) Bağışçılara, AHBVÜ Rektörü tarafından teşekkür yazısı yazılır.
j) Bağışlanan basılı bilgi kaynaklarının iç kapağına Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığınca “Kütüphanemize ………………. tarafından
bağışlanmıştır” damgası vurulur.
k) Bağış gelen kitap vb. materyalin hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli işlemlerin
yapılmasında öncelik, öğretim elemanları ve öğrenci istekleri ile satın alınan bilgi kaynaklarına
aittir.
l) Bağış olarak kabul edilen eserler Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kayıt altına alınarak,
taşınır fişi bağışta bulunana bildirilir.

Bağışta Bulunan Kişinin:
Adı
Soyadı
E-Posta Adresi
Adres
Telefon
Faks


Yukarıda belirtilen maddeleri okudum, tüm şartları kabul ediyorum.

Ad Soayad
İmza

Tarih

