
Kullanım ve Ücret Yönetmeliği  
(Benutzungsordnung und Gebührentarif in türkischer Sprache) 
 
 

06.12.2016 tarihli 
Şehir Kütüphane Enstitüsü  için Bielefeld Belediyesi´nin kullanım ve ücret yönetmeliği  
 
Kuzey Ren-Vestfalya`nın Belediye yönetmeliği`nın §§ 7 paragraf. fıkra 1, fıkra 41, sayfa 2, harf f 14 
Temmuz 1994 tarihinde (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) yayımlanan, en son 25 haziran 2015 
(GV. NRW. S. 496) tarihinde bu yönetmeliğin değiştirilen madde 2 ve 21 ekim 1969 tarihinde (GV. 
NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) Kuzey Ren-Vestfalya Yerel Vergi Yönetimi`nın §§ 4, 5, 6 paragrafları, 
en son 25 haziran 2015 (GV. NRW. S. 496) tarihinde bu yönetmeliğin değiştirilen madde 3 gereğince 
06.12.2016 tarihli toplantısında meclis aşağıdaki yönetmeliği karar vermiştir:  
 

 
 
§ 1 Genel 
 

1) Şehir kütüphanesi Bielefeld Beldiyesi´nin bir kuruluşudur ve genel eğitim ve öğrenime, 
bilgilenmeye, hayat boyu öğrenime ve boş zamanları değerlendirmeye hizmet eder. 

2) Kullanımı herkese açıktır. 
3) Kullanım ilişkileri kamu hukukunun kuralları doğrultusundadır. 

 
 
§ 2 Ücretler 
Şehir kütüphanesinin kullanımı için alınan ücretler sözkonusu geçerli ücret yönetmeliği 
doğrultusundadır. 
 
 
§ 3 Kayıt 
 

1) Geçerli bir kimlik veya pasaport sunan ve el yazısı ile  kayıt/değişim beyannamesini imzalayan 
şahıslar şehir kütüphanesinin kullanıcı kartını alabilir. Bu kart aynı zamanda kullanım ve ücret 
yönetmeliğine göre Yerel Tarih Kütüphanesi’nden (Landesgeschichtliche Bibliothek) ve Şehir 
Arşiv Enstitüsü’nden kitap ve medya ödünç alımı için de geçerlidir. 
16 yaşından küçük kullanıcılara sadece fıkra 1 de belirtilen kayıt/değişim beyannamesini yasal 
vekilleri tarafından imzalanır ve geçerli bir kimlik veya pasaport sunulduğu takdirde kullanıcı 
kartı verilir. 
Alman kimliği olmayan ve Bielefeld`te ikâmet etmeyenler pasaportun yanı sıra birde ikâmet 
belgesi getirmeliler. 

 
2) Şehir kütüphanesi, ödünç alma işlemleri için gerekli kişi ile ilgili bilgileri alır ve muhafaza eder 

ve kendi gereksinimleri için kullanır. Bu veri değerlendirmesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin 
veri koruma yasasının yönergelerine uygundur. 

 
 
§ 4 Kullanıcı kartı 
 

1) (Kütüphane kartınızın geçerliliği – çocukların kütüphane kartı dışında - düzenlenme tarihinden 
itibaren 1 yıllık süre için; yedek kütüphane kartı sadece asıl kütüphane kartının geçerliliğinin 
sonuna kadar geçerlidir. Eğer kart belirli bir ödünç alma sayısı ile sınırlı ise, geçerlilik bu 
sayıya ulaşıldığında biter. Kartın son kullanma tarihinden en az bir ay önce yazılı olarak 
feshini bildirip ve bankaya verilen ödeme talimatı iptal edilmezse, bir diğer yıllık kullanım ücreti 
otomatik olarak ödenip kartın geçerlilik süresi buna göre bir yıl uzar. 

2) Kullanıcı kartı devredilemez ve Bielefeld Belediyesi´nin mülkiyetinde kalır. 
3) Kullanıcı kartının kaybı ve kullanıcının isminin veya adresinin değişimi şehir kütüphanesine 

derhal bildirilmelidir. 
4) Çocukların kütüphane kartı çocuk 18 yaşına geldiğinde geçerliliğini yitirir. 
5) Sadece internet çalışma yerlerini veya WI-FI kullanımı için ücretsiz tek kişilik yıllık kart 

müracaatı gerekmektedir. 



§ 5 Ödünç alma 
 

1) Tüm ödünç alma işlemleri için geçerli bir kullanıcı kartı kullanılmalıdır. 
2) Ödünç alma süresi 

Kitaplar için     4 hafta 
Artothek eserleri için    8 hafta 
eBooks ve eAudio için   2 hafta 
eMagazin için     1 gün 
ePaper için     1 saat 
Tüm diğer medyalar için    1 hafta 

3) Aynı anda ödünç alınabilecek görsel işitsel medya ve kaynakların sayısı kullanıcı başına en 
fazla 10 ile sınırlıdır. 

4) Artothek’teki eserler sadece 16 yaşından büyük kullanıcılara verilir. Artothekden aynı anda 
ödünç alınabilecek eserlerin sayısı en fazla 6 ile sınırlıdır. 

5) Ödünç alınan kitap ve medyalar şehir kütüphanesine süresi içinde çağrısız olarak iade 
edilmeli. İade ederken kullanıcı derhal iade faturasını kontrol etmeli ve uyuşmazlıkları hemen 
kütüphane personeline bildirmelidir.  

6) Bir ön rezervasyon yapılmamış ise; ödünç alma süresi bitmeden uzatılabilinir. Ödünç alma 
süresi, eMedyalar hariç, en fazla 3 defa uzatılabilinir.  

7) eMedyalar hariç bütün kitap ve medyalar için ön sipariş yapılabilir.  
8) Şehir Kütüphanesi’nde mevcut olmayan kitap ve medyalar diğer kütüphanelerden, Kuzeyn 

Ren Vestfalya eyaletinin ödünç alma işlemleri yönetmeliği (Leihverkehrsordnung) 
doğrultusunda ödünç alınabilir.  Bu kitap ve medyalar,  veren kuruluşun koşulları 
doğrultusunda kullanılmalıdır. Uzaktan ödünç almalar için geçerli bir kütüphane kartınız 
olmalıdır. 

9) Şehir Kütüphanesi bazı kitap ve medyaları ödünç alma işleminden dışlayabilir. 
10) Şehir Kütüphanesi idaresi özel ödünç alma süreleri belirleyebilir (mesela okumayı teşvik etme 

önlemleri çerçevesinde veya korunulmaya değer eski eserler sözkonusu olduğunda) ve ödünç 
verilen kitap ve medyaları her daim geri isteme (mesela usülsüz kullanımda) hakkına sahiptir. 

 
§ 6 Kitap ve medyalara muamele ve kullanıcının mesuliyeti 
 

1) Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynaklara itina göstermeli ve onları değişimden, kirden ve 
hasardan korumakla yükümlüdür. Kullanıcı suistimal edilmemelerini sağlamalıdır. 

2) Ödünç almadan evvel kullanıcı kaynakları belli hasarlar konusunda kontrol etmeli ve olası 
hasarları derhal belirtmelidir. 

3) Kullanıcı ödünç alınan kaynakların hasar görmeleri durumunda, suçu olup olmadığına 
bakmaksızın, mesuldür. Kayıp veya hasar kütüphaneye derhal bildirilmelidir.  

4) Kullanıcılar kullanıcı kartlarının suistmalinden doğacak hasarlar içinde mesuldür. Bu durum 
kullanıcının § 4 fıkra 3 doğrultusunda kayıp kartı bildiriminden sonra oluşan hasarlar için 
geçerli değildir. 

5) Kullanıcı yazılı olarak istenmesine rağmen ödünç verilen kaynakları iade etmezse, iadenin 
yerine tazminat da istenebilir. 

 
§ 7 Ev sahipliği ve kütüphanedeki davranışlar 
 

1) Şehir Kütüphanesi, Yerel Tarih Kütüphanesi ve Şehir Arşiv Enstitüsü personeli ev sahibi 
sıfatına sahiptir. Personelin talimatlarına uyulmalıdır. 

2) Sigara içmek yasak olup, yemek yemeye ve içmeye sadece öngörülen alanlarda izin verilir. 
Diğer kullanıcıları rahatsız etmek yasaktır. Şehir Kütüphanesi’ne hayvan getirmek yasaktır. 

3) Ziyaretcilerin  kaybolan, hasar gören ve çalınan eşyaları için sorumluluk üstlenilmez. 
4) Usule göre ödünç alınmadan kaynakların götürülmesi hırsızlık olarak değirlendirilip ihbar 

edilecektir. 
 
§ 8 Kullanımdan men edilme 
 
Bu kullanım ve ücret yönetmeliğinin kurallarını ihlal edenler, özellikle süreleri tekrar ederek dikkate 
almayan veya gecikme ücretlerini derhal ödemeyen kullanıcılar, kullanımdan men edilebilir. 
 
§ 9 Yürürlüğe giriş/ geçerlilik süresi 
 
Bu kullanım yönetmeliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 



Ücret tarifesi 
 
 
1. Kütüphane kullanıcı kartlarının çıkartılmasında alttaki ücret tarifeleri uygulanır: 

a) 30`luk kart (30 ödünç alma için) 12,00 € 
b) Tek kişilik yıllık kart   22,00 € 

(Bankaya otomatik ödeme talimatı verilebilir) 
c) Eş kartlı tek kişilik kart  25,00 € 
d) Aile kartı    25,00 €  

(2 a-d fıkrasında belirtilen indirim şartlarına uyan, en az bir reşit çocuklu aynı hanede yaşayan 
yetişkinler için)   

e) Bir senelik kurum kartı   65,00 € 
f) Yedek kütüphane kartı çıkartılması   5,00 € 

 
2.  Ücreti 14,00 € olan indirimli tek kişilik yıllık kartı alttaki kişiler alabilir: 

a) 18 yaşından büyük öğrenciler (aile kartı dışında). 
b) 27. yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri. 
c) 27. yaşını doldurmamış ilk meslek eğitimi alan öğrenciler. 
d) Gönüllü Sosyal Hizmet veren (FSJ) ve Federal Gönüllüler Hizmeti verenler (BFD). 
e) İşsizlik parası II (ALG II) ve SGB (Sozialhilfe) doğrultusunda yardım alanlar. 

 
Indirime tabii olma şartları sözkonusu bir belge ile veya bir kimlik ile belgenmeli.  
 
 
3. Paragraf 1b uyarınca ücretten muaf olanlar: 

a) Ticari olmayan pedagojik veya bilimsel kuruluşlarda çalışan ve ödünç aldıkları kitap ve 
medyaları ticari olmayan çocuk ve gençlerle yaptıkları pedagojik veya bilimsel işleri için 
kullananlar.  

b) Şehir kütüphanesi için gönüllü çalışanlar. 
c) 18. yaşını doldurmamışlar. Bu durum bir doğum belgesi veya kimlik ile belgelenmelidir.  

 
4. Aşağıdaki durumlarda ayrı ücretler uygulanabilir: 

a) Artothek’ten ödünç alınan eserler için 2,00€ 
b) En çok satanlar listesinden ödünç alınan kitap ve medya veya ödünç alma süresinin uzatması 

için 2,00€ 
c) Ön rezervasyon doğrultusunda verilen kitap ve medyalar için 1,00 € 
d) Telefon yoluyla ödünç sürelerinin uzatılması için 2,00 € 
e) Dışarıdan sipariş edilen kitap ve medya başına  3,00€. Bu doğrultuda veren kuruluştan 

alınacak ücretler kullanıcı tarafından karşılanır. 
f) Ödünç alma sürelerini geçirenlerden ödünç alınan kitap veya medya başına ilk hafta içinde 

3,00€ ve her diğer hafta için ayriyetten kitap veya medya başına 3,00€. Ödünç alınanlar birinci 
iş günü içerisinde iade edilirse kolaylık göstermek için herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek.  

g) 1b fıkrasınca otomatik ödeme sistemi çerçevesinde başarısız hesaptan çekme girişimleri için 
3,00 € işlem ücreti alınır.  

h) Adres veya isim değişimi bildirilmediği takdirde başarısız mektubu yollama girişimleri için 
2,00€ işlem ücreti alınır.   

i) Ücret bildirim mektubu yollama girişimleri için 7,00€ işlem ücreti alınır.  
j)  Grup rehberliği (en az 10 kişi) için kişi başına 2,50 €.  

Ücretten muafiyet pedagojik, bilimsel ve bütünleştirici çalışan kurumlar için geçerlidir. 
 
 
 
5. Ücretlerin vadesi alttaki gibi: 
Fıkra. 1 – 2, 4 a, b ve d hizmet ve müracat anında. 
Fıkra 4 j  istek edildiğinde. 
Fıkra 4 c, e, f-i sözkonusu şartlar oluştuğunda.  
 


