ODTÜ KÜTÜPHANESİ
BAĞIŞ VE DEĞİŞİM YOLUYLA SAĞLANACAK BİLGİ KAYNAKLARININ
SEÇİM VE DEĞER TESPİT KURALLARI
Bağış ve Değişim Yoluyla Sağlanacak Bilgi Kaynakları Seçim ve Değer Tespit Komisyonu:
ODTÜ Kütüphanesi’ne kişi ya da kurumlar tarafından bağışlanacak ya da değişim yoluyla
sağlanacak bilgi kaynaklarının seçimi ile maddi değeri saptanamayan bilgi kaynaklarının
değer tespitinin yapılması amacıyla oluşturulmuş komisyondur.
Komisyonun Atanması: Komisyon üyeleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
tarafından, Kütüphane’nin Sağlama ve Kataloglama, Basılı Süreli Yayınlar, Elektronik
Kaynaklar, Ödünç Verme, Raf Hizmetleri ile Kurumsal İletişim Birimlerinde görevli uzman
personel arasından atanır. Komisyon, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak bilgi kaynakları için
gerektiğinde ilgili bölüm ya da disiplinlerdeki akademisyenlerden görüş alır.
Komisyonun Görev Süresi: Üyeler 5 yıl süreyle komisyonda görevlendirilir.
Komisyon Üyelerinin Değişimi: Emeklilik, istifa, yer değiştirme ya da komisyondaki görev
süresinin dolması durumunda boşalan üyeliklerin yerine yeniden görevlendirme yapılır.
A. Bilgi Kaynaklarının Seçimi:
1. Bilgi kaynağının koleksiyonda başka bir kopyası olmamalıdır.
2. Fen Bilimleri alanında sağlanacak bilgi kaynaklarının basım tarihi son 5 yıl ile sınırlıdır.
3. Sosyal Bilimler alanında sağlanacak bilgi kaynaklarının basım tarihi son 15 yıl ile
sınırlıdır. Ancak basımı tükenmiş ve koleksiyon için gerekliliği komisyon tarafından
onaylanan bilgi kaynakları için yıl sınırlandırılması uygulanmaz.
4. Bilgi kaynaklarının fiziksel durumu kullanıma elverişli olmalıdır.
5. Kişi ya da kurumlardan, bağış ve değişim yoluyla sağlanacak süreli yayınlardan basımı
devam edenler Kütüphane’ye düzenli gönderilmesi koşuluyla, basımı devam
etmeyenler ise kullanıcıların bilgi gereksinimi gözönüne alınarak kabul edilir.
6. Bağış ya da değişim yoluyla sağlanacak İngilizce ve Türkçe dışındaki süreli yayınların
kabulüne komisyon üyeleri karar verir.
7. Nadir eserlerin değerlendirilmesi için komisyon, ilgili konu uzmanlarının görüşünü
alarak uygun görülen bilgi kaynaklarını koleksiyona kazandırır.
8. Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri, koleksiyonun raf bütünlüğünün
bozulmaması açısından kabul edilmez.
9. Fotokopi vb. yollarla çoğaltılan bilgi kaynakları kabul edilmez.
10. Gerekli durumlarda bağış yapılacak bilgi kaynaklarının yerinde seçilmesi için
komisyondan en az 3 kişi görevlendirilir.

B. Değeri Belirlenemeyen Bilgi Kaynaklarının Değer Tespiti:
Bağış ve Değişim
1. Kütüphaneye bağış ya da değişim yoluyla sağlanan bilgi kaynaklarının basımı
devam ediyorsa maddi değerleri, çeşitli araçlar (çevrimiçi veritabanları, yayınevi
basılı/elektronik katalogları, dergi rehberleri, kitabevleri, sağlayıcı firmalar,
sahaflar, vb.) kullanılarak belirlenir.
2. Kullanıcı tarafından bağış olarak Kütüphaneye getirilen ve değeri 1. Maddedeki
yöntemlerle tespit edilemeyen bilgi kaynaklarının değer tespiti için aşağıdaki
hesaplama yöntemi uygun görülmektedir;
2.1.Yurt İçi Basımlı Bilgi Kaynakları: Bir önceki yıl Kütüphaneye satın alınan bilgi
kaynaklarının ortalama birim fiyatı esas alınır.
2.2.Yurt Dışı Basımlı Bilgi Kaynakları: Bir önceki yıl Kütüphaneye satın alınan bilgi
kaynaklarının ortalama birim fiyatı esas alınır.
2.3.Tezler yayınlanmamış eserler olduğu için, bu kaynaklara fiyat tespiti yerine
Maliye Bakanlığı’nın belirlediği iz bedeli uygulanacaktır.
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