
 
 
Yararlanma Talimatı 
(14. 12. 2009 tarihli belediye kararı) 
 
Sayın ziyaretçiler, 
Graz Şehir Kütüphanesi’ne hoşgeldiniz! 
Kütüphaneleri,  özellikle de medyateke bağlı bulunan Zanklhof Merkez Kütüphanesi’ni ve gezgin 
kütüphanelerini kullanmanızı kolaylaştırmak amacıyla sizlere bazı temel bilgiler vermek istiyoruz. 
Zengin bir çeşide ve olanaklara sahip olan kütüphanemizde iyi zaman geçirmenizi diliyoruz. 
 
1. Kayıt 
• Ücretsiz kayıt, ikametgah belgesi ve vesikalık fotoğraflı kimliğin bizzat ibraz edilmesini gerektirir. 

Sözkonusu kimlik, resmi makamlarca  onaylanmış olmalıdır (Örneğin  emekli kimliği). 
Kullanıcıların yeni kayıt nedeniyle ikametgahlarını belgelemeleri gerekmektedir. 

• Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, kişiye ait verilerin gizli tutulması kurallarına uygun olarak şehir 
kütüphanesi tarafından iade, randevu, ücret kontrolü ve istatistiki değerlendirme amaçlı olmak 
üzere elektronik olarak kayıtlara geçirilir. 

• 14 yaşından küçük çocukların müracaatında, ortaya çıkacak herhangi bir zarar durumunda  
sorumluluğu üstlenmesi ve doğacak alacakları karşılayabilmesi için yasal vekilinin imzası 
gerekmektedir.  

• İsim ve adres değişiklikleri ile ödünç alma hakkının dayandığı koşullardaki her tür değişikliğin şehir 
kütüphanesine vakit geçirmeksizin yazılı olarak (e-postayla da olabilir) veya şahsen bildirilmesi 
gerekmektedir.  

• Ziyaretçiler, kütüphaneye adım attıkları andan itibaren Graz Şehir Kütüphanesi’nin yürürlükteki 
en son geçerli yararlanma talimatını ve bina yönetmeliğini kabullenmiş demektir.  

 
2. Kütüphane kimliği 
• Kütüphane kimliğini sahibinden başkası kullanamaz. Her malzeme ödünç alınımında ve 

kütüphanenin diğer olanaklarından yararlanılması durumunda ibraz edilmesi zorunludur. 
• Kütüphane kimliğinin kaybedilmesi durumunda, kullanıma kapatılması için derhal  şehir 

kütüphanesine bildirilmesi gerekmektedir. Kullanıcıya, kartının kaybolması ya da zarar görmesi 
durumunda, masrafları kendisine ait olmak üzere yeni bir kimlik düzenlenir.   

• Kütüphane kimliğinin istismarı yüzünden meydana gelebilecek zararlardan kullanıcı ya da 
kullanıcının yasal vekili sorumludur.  

 
3. Mesuliyet ve tazminat 
• Kullanıcılar, kendi adlarına ödünç aldıkları yayınlardan mesuldür. Bu nedenle ödünç alınan 

malzemeler sağlam bir şekilde iade edilmelidir. Özellikle birkaç parçadan oluşan yayınların 
eksizsiz olmasına dikkat edilmelidir.  

• Bir yayını ya da aleti ödünç alan kişi, o materyalde ya da alette meydana gelen hasarı ya da 
kaybolması halinde tamamını tazmin etmekle yükümlüdür. Birden fazla bölüme/parçaya sahip 
materyalin bir ya da birden fazla bölümünün/parçasının kaybolması ya da zarar görmesi 
durumunda kullanıcı, materyalin ya da aletin tümünü ödemekle yükümlüdür. Hasar kapsamına 
kitaplara ya da diğer malzemelere yazı yazmak, resim yapmak ya da pasajların altını çizmek de 
girer.  

• Hasar gören ya da kaybolan bir materyal, kullanıcı tarafından yeniden temin edilmek zorundadır. 
Eğer sözkonusu materyal piyasada bulunmuyorsa, yeniden edinmek için yapılacak masraflar 
gözönüne alınarak, bu miktar tutarında fatura çıkarılır.  Tarihi/antik değeri olan materyallerin 
yeniden edinme fiyatı geçerlidir.  Yerine yenisi sağlanan materyallerde ayrıca bir de işlem masrafı 
hesaplanır.   



• Görsel ve işitsel materyallerin sadece kabının hasarı durumunda kullanıcı  bu bedeli tazmin 
etmekle yükümlüdür.  

• Şehir kütüphanesi, koleksiyonunda mevcut olan donanım ve yazılımın kusursuz işlev görmesinden 
mesul değildir. Ödünç alınan materyalin kullanıcının aletine, veri dosyalarına ya da veri 
taşıyıcısına zarar vermesi durumunda kütüphane bundan herhangi bir mesuliyet kabul etmez.  

• Graz Kütüphanesi’nden ödünç alınan materyallerle ilgili her türlü hukuki ihtilafların çözümünde 
mahkeme yeri olarak,  JN 104’üncü maddesi uyarınca  Graz’daki yetkili mahkemenin bulunduğu 
yerde mutabakat sağlanmıştır. 

 
4. Ödünç alma, süre uzatma, önceden ayırtma 
• Ödünç alma, sadece kütüphane kimliğinin ibraz edilmesi ve yıllık abone ücretinin ödenmiş olması 

halinde mümkündür. Ödünç verilecek materyalin sayısı, kütüphane idaresi tarafından 
sınırlanabilir.  

• Ödünç alınan materyal kirletilmemeli ve hasar görmemelidir. Materyaller, bir üçüncü kişiye 
ödünç verilemez, çoğaltılamaz ya da kamuya açık toplantılarda kullanılamaz. 

• Kitapların, oyunlarin, CD ROM ve DVD ROM'ların ödünç alma süresi 4 haftadır. Dergiler, edebiyat 
diskleri, kasetler için bu süre 2 hafta iken, DVD’ler, video ve müzik CD’leri için ise 1 haftadır. 

• Filmlerin ödünç alınması FSK'ya tabidir (Film Sektörü Gönüllü Özdenetimi). Bu nedenle çocuklar 
ve gençler, yaşlarına göre sadece sözkonusu uygulamanın izin verdiği materyalleri ödünç 
alabilirler.  

• Ödünç alınan materyal zamanında iade edilmelidir.  
• Ödünç alma süresi aşıldığında kullanıcı gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.  Kütüphane 

materyallerin iadesi için ihtar mektubu yazmakla yükümlü değildir. Kullanıcı yazılı bir ihtar almasa 
da gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür. İhtar mektuplarına rağmen sonuç alınamıyorsa konu 
Graz Belediyesi’ne intikal eder ve hukuki süreç başlar.  

• Sözkonusu materyalle ilgili bir rezervasyon sözkonusu değilse, ödünç alma süresi en fazla iki kere 
olmak kaydıyla telefonla ya da kütüphanenin internet sitesi üzerinden uzatılabilir.  

• Ödünç alınmak istenen materyal ücret karşılığı bizzat, telefonla ya da kütüphanenin internet 
sitesi üzerinden rezerve ettirilebilir. Aynı şekilde şehir kütüphanesi gezer servisi çerçevesindeki 
mevcut medyalar, bir  şehir kütüphanesi şubesinden ön sipariş harcı ödenerek ısmarlanabilir ve  
arzu edilen başka bir şehir kütüphanesi şubesine teslimatı sağlanabilir. 
Rezerve edilen materyalin kütüphaneye ulaşmasıyla birlikte kullanıcı haberdar edilir. Eğer rezerve 
edilen materyal hazır edildikten sonraki 7 gün içerisinde ödünç alınmazsa, rezervasyon iptal edilir 
ve rezervasyon ücreti de geri ödenmez. 

• Ödünç alma, rezervasyon ve ödünç alma süresini uzatma işlemleri, şehir kütüphanesi idaresi 
tarafından sınırlandırılabilir.   

 
5. Konu paketi servisi  
• Konu paketleri, belirli bir konuyla ilgili genellikle yaklaşık 40 - 50 farklı materyali kapsar.  Bu 

materyaller, pratik ve sağlam bir kutunun içinde ödünç verilebilir. Böylece bir çeşit taşınabilir mini 
bir kütüphane oluşturulmuş olur.  

• Konu paketleri, Graz’daki ilkokullar, ortaokullar, liseler, teknik yüksekokullar ve diğer eğitim 
kurumları ile ayrıca anaokullara ve kreşlere yönelik hazırlanmış paketlerdir.  

• Konu paketlerini ödünç almak için geçerli bir kütüphane kimliği ibraz edilmek zorundadır. Gezgin 
kütüphanelere ya da şehir kütüphanelerine şahsen başvurup kütüphane kimliği için gereken üyelik 
formunu dolduran öğretmenler, eğitmenler ve Graz’daki okulların yetkilileri, konu paketlerinden 
yararlanabilirler. Söz konusu üyelik formları, internet sitesinden de  PDF ya da Word dosyaları 
olarak indirilebilmektedir.    

• Kayıt sırasında sözkonusu yetkilinin resmi kimliği ve bağlı olduğu eğitim kuruluşuna ait kimliği  ile 
okulun mühürünün yer aldığı üyelik formu gerekmektedir. Kütüphanenin bu servisinden yıllık 
abone ücreti  ödenmesiyle birlikte ek masraf ve ücret ödenmeden  yararlanılabilir.  

• Konu paketlerini ödünç alma süresi en fazla 6 haftadır. Eğer sözkonusu paket rezerve edilmediyse 
bir kereye mahsus olmak üzere süre 2 haftaya kadar uzatılabilir.   



• Konu paketleri zamanında iade edilmelidir. Sürenin aşılması durumunda gecikme cezası ödenir. Bir 
haftalık gecikme halinde her bir konu paketi için 2,50 €, ikinci hafta için 5,00 € ve üçüncü haftadan 
itibaren de paket başına 10,00 € gecikme cezası alınır.  

• Adına kütüphane kimliği düzenlenen yetkili ya da çalıştığı kurum, ödünç alınan materyalin kaybı ve 
hasarını tazmin etmekle yükümlüdür.  Gecikme cezaları da yetkiliye ya da çalıştığı kuruma fatura 
edilir.  

• Konu paketlerinin ödünç verilmesi ile ilgili geri kalan diğer şartlar ise tek tek materyallerin ödünç 
alınmasıyla ilgili koşullarla aynıdır.   

 
6. İnternet kullanımı 
• Geçerli kütüphane kimliği olan kullanıcıların internet kullanımları her açık gün başına 1 saat 

ücretsizdir.   14 yaş altındaki gençler ve çocuklar  interneti sadece velilerinin imzalarıyla 
onaylamaları durumunda kullanabilirler.    

• Şehir Kütüphanesi, internetteki sunucuların yayınlarının içeriği, erişimi ve kalitesinden sorumlu 
değildir.  

• Kullanıcılar bilgisayarlarda değişiklik yapma hakkına sahip değillerdir. Beraberinde getirilen ya da 
internetten indirilen yazılımlar bilgisayara yüklenemez.  

• Ücretsiz kullanım, her bir kullanıcı ve her bir gün için 1 saat ile sınırlanmıştır. İnternet kullanımı 
müracaat saatine bağlı olarak kronolojik işlemektedir. İhtiyaç durumunda kullanım süresi başka 
kullanıcıların başvurusu yoksa uzatılabilir. İnternet kullanımı ikinci saatten itibaren ise ücrete 
tabidir.  

• Pornografik, ayrımcılık, şiddet ve aşırı uçta ideolojiler içeren internet sitelerine girmek yasaktır. 
Kuralın ihlal edilmesi durumunda, kullanıcı önce ihtar edilir. Bu ihtara uyulmadığı takdirde ise 
internet kullanımı yasaklanır.  

 
7. DVD/Video alanları 
• Sözkonusu istasyonların kullanımından önce materyal ödünç alınmalıdır.   
• Beraberinizde getireceğiniz DVD’lerinin ve video kasetlerinin kullanması yasaktır.  
• Her bir üye ve açık olan gün için DVD/Video alanı bir kere kullanılabilir: 
 

a) ya  DVD veya video kasetle ve her kaset ya da DVD’nin süresiyle sınırlı olmak üzere 
b) ya da birden fazla DVD ve video kasetle (her materyalden en fazla 3 tane olmak üzere) ve 

süresi 90 dakika ile sınırlı olmak üzere.  
 

8. Posta servisi/Teslim hizmeti 
• Şehir Kütüphaneleri kayıtlı kullanıcıları, bizzat ödünç almaya ek olarak, isterlerse kitapları ve diğer 

materyalleri (dergileri, CD’leri, CD ROM’ları, DVD’leri, video kasetleri) Graz’daki bütün postane 
şubelerine göndertebilirler. Paketlenmiş materyaller, postane çalışanları tarafından, kullanıcı 
kimliği ya da resmi bir kimlik ibraz edilmesi suretiyle kullanıcıya teslim edebilirler.  

• Siparişler 872/800 numaralı telefonla, e-posta ile (stadtbibliothek@stadt.graz.at), internetteki 
katalogdan posta listesi (www.stadtbibliothek.graz.at) ile ya da her şehir kütüphanesinde, gezgin 
kütüphanede ve Zanklhof Merkez Kütüphanesi’ndeki medyatekte şahsen yapılabilir. 

• Servis numarası 872/800’dan Zanklhof Merkez Kütüphanesi’nin ödünç alma saatleri içerisinde 
posta ile sipariş hakkında bilgi ve danışma hizmeti alınabilir.  

• Graz Postahanesi şubelerine medya teslimatı için yetişkinlerin (SozialCard veya Kültür Pasosu 
sahipleri hariç) posta servislerinin kullanımının da dahil olduğu genişletilmiş üyeliklerinin olması 
gerekmektedir. Sözkonusu materyal tekrar posta şubesine ya da şehir kütüphanesinin bir 
şubesine iade edilebilir. Siparişlerin posta şubesine gönderilmesi için ek bir ücret talep edilmez. 
Bu hizmet, yıllık üyelik ücreti kapsamındadır. Çocuklar, gençler ve ücretten muaf tutulmuş 
yetişkinler bu servisten, kayıt yaptırdıktan sonra yıllık üyelik ücreti ödemeden de yararlanabilirler. 
Ücret yekunü  şehir kütüphanesinde çıkartılır: Açık hesaplar (yıllık üyelik ücreti ve gecikme cezası 
ücreti vs. ) için ödemeler posta şubelerinden yapılamaz. Bunlar, şehir kütüphanelerinde, Zanklhof 
Merkez Kütüphanesi’nin medyatek bölümünde ya da gezgin kütüphanelerde ödenebilir. Bu aynı 
zamanda materyallerle ilgili kayıp ya da hasardan doğan tazminatların ödenmesinde de geçerlidir. 
Faturaların ödenmemesi durumunda ihtarname çekilir.   

http://www.stadtbibliothek.graz.at/


• Ayrıca posta masraflarının üstlenilmesi halinde ev adresine teslimat da mümkündür. Hareket 
edemeyen ve bunu kütüphaneye kayıtta belgeleyen şahıslardan eve teslimatlarda posta ücreti 
talep edilmez.  

• Her türlü materyalin ödünç alma süresi 4. madde ile belirlenmiştir. Posta servisi ve direk 
teslimatla ödünç almada geçerli kurallar, şehir kütüphanesinden bizzat gelerek ödünç alma 
şekliyle aynıdır. Bu, özellikle de posta servisi üzerinden ödünç alınan malzemelere ilişkin olarak 
bunların şehir kütüphanesine eksiksiz ve kusursuz biçimde ulaşmasına  kadar  sorumluluk ve 
tazminat için (hasar verme veya kaybetme halinde) geçerlidir.  

 
9. Telif hakkı  
• Şehir kütüphanesindeki her tür bilgi aktarıcının (veya yayın malzemelerinin) kullanımında Telif 

Hakkı Yasası hükümlerine veya ilgili lisans hükümlerine atıfta bulunulur.  İnternette serbest erişim 
yapılabilen kaynakların kullanımı yürürlükteki yasal hükümlere tabidir.  
Şehir kütüphanesinin bazı şubelerinde fotokopi aletleri bulunmaktadır.   Kitapların ve dergilerin 
tamamının kopyalanması yasaktır. Görsel işitsel materyalleri kopyalamak yasaktır.  
Kütüphanedeki malzemelerin kısmi kopyalanmasında telif hakkına ilişkin sorumluluk kullanıcıya 
aittir.   Kullanıcılar, şehir kütüphanesi tarafından kullanıma sunulan elektronik kaynakların ve 
programların kullanımında ilgili yasal hükümlere, özellikle de Telif Hakları Yasası’na, lisans 
anlaşmalarına ve kullanım sınırlamalarına riayet etmekle yükümlüdürler.  
Üçüncü tarafların haklarının kullanıcılar tarafından ihlali yüzünden şehir kütüphanesinden hak 
talebinde bulunulması halinde, ilgili kullanıcı, bundan doğacak her tür masraf ve tazminatı 
ödemekle ve şehir kütüphanesine ve Graz Belediyesi’ne herhangi bir zarar gelmesini ya da dava 
açılmasını önlemekle yükümlüdür.  

 
10. Kütüphanede davranış kuralları 
• Kullanıcılar kütüphanede başkalarını rahatsız etmeyen ve engellemeyen bir davranış sergilemekle 

yükümlüdürler.  
• Çocuklardan ebeveynleri sorumludur. 
• Kütüphanenin bazı bölümlerinde vestiyer zorunluluğu vardır. Buralara girerken büyük çantalar, 

sırt çantaları ve manto, ceket gibi büyük giysiler vestiyere bırakılmalıdır. Ne bunlar için ne de 
değerli eşyalar için mesuliyet kabul edilmez. 

• Şehir kütüphanesi, yayınlanmak üzere kütüphanede ses, film ve fotoğraf çekimleri 
yapılabileceğine işaret eder. Kütüphane kimliğinin sahibi, kütüphaneyi ziyareti sırasında ya da 
bununla bağlantılı olarak yapılacak çekimlerin zamansal ve mekansal sınırlama olmaksızın ve 
tazminatsız olarak halihazırdaki veya gelecekteki her tür teknikle değerlendirilebileceğini kabul 
ettiğini beyan eder. Tabii ki bu ses, film ve fotoğraf çekimlerine dikkat çekilecektir. 

• Kütüphane sorumlularının talimatlarına uymak zorunludur.  
• Bina yönetmeliğini dikkate almak ve buna riayet etmek mecburidir. 
 
11. İhraç 
Kullanım talimatını ağır biçimde ihlal edenler, Graz Şehir Kütüphanesi üyeliğinden ihraç edilebilirler. 
 
12. Sonuç hükmü 
Ücret tarifesi de eklenen kütüphaneden yararlanma talimatı, 01.10.2008 tarihinden itibaren 
uygulamaya konmuştur. Böylelikle daha önceki talimatlar geçerliliğini kaybetmiştir.  



Ücret tarifesi  
 
Yıllık ücret  
Yetişkinler € 15,00 
Yetişkinler – Posta servisi kullanımı dahil € 25,00 

Yetişkinler – SozialCard veya Kültür Pasosu sahipleri (posta servisi kullanımı dahil) € 10,00 

Çocuklar ve gençler (18 yaşını dolduranlar dahil) yıllık abone ücretinden muaflardır.  

Yarı yıllık ücret (Yıllık ücrete alternatif olarak)  

Yetişkinler € 7,50 

Yetişkinler – Posta servisi kullanımı dahil € 12,50 

Yetişkinler – SozialCard veya Kültür Pasosu sahipleri (posta servisi kullanımı dahil) € 5,00 
Çocuklar ve gençler (18 yaşını dolduranlar dahil) yarı yıllık abone ücretinden 
muaflardır.  

Günlük tarife (Yıllık ücrete alternatif olarak)  
Yetişkinler € 2,00 
Çocuklar ve gençler (18 yaşını dolduranlar dahil) günlük abone ücretinden muaflardır.  

Yeni kimlik € 1,00 

Gecikme ücreti  
Materyal ve gün başına € 0,30 
Konu paketleri: Her bir paket için ve süreyi aşılan birinci hafta  € 2,50  
Konu paketleri: Her bir paket için ve  2. Hafta € 5,00   
Konu paketleri: Her bir paket için ve gecikmenin sürdüğü her hafta için € 10,00   
Rezervasyon  
Her materyal için € 1,00 

İnternet kullanımı  

Yetişkinler için saat başına (Her bir gün için internet kullanılan ikinci saatten itibaren) € 1,00 
Yetişkinler için yarım saat başına (Her bir gün için internet kullanılan ikinci saatten 
itibaren) € 0,50   

Çocuklar ve gençler için saat başına (Her bir gün için internet kullanılan ikinci saatten 
itibaren) € 0,50 

Çocuklar ve gençler için yarım saat başına (Her bir gün için internet kullanılan ikinci 
saatten itibaren) € 0,25 

Bilgisayardan çıkış alma  
DIN A4 Sayfası € 0,10 
İşlem ücreti  

Kaybolan ve hasar gören materyallerde € 1,00 

Materyalin hasar görmesi durumunda  
İşitsel ve görsel materyallerin kapları  € 0,40 
Kağıt torba € 0,20 
 
Stadtbibliothek@stadt.graz.at dieMediathek@stadt.graz.at 
Bilgi: (0316) 872 800, (0316) 872 4970 Bilgi: (0316) 872 4980 
http://www.stadtbibliothek.graz.at http://www.kultur.graz.at 


	Yararlanma Talimatı
	Yıllık ücret
	Yarı yıllık ücret (Yıllık ücrete alternatif olarak)
	Yetişkinler
	Çocuklar ve gençler (18 yaşını dolduranlar dahil) yarı yıllık abone ücretinden muaflardır.
	Günlük tarife (Yıllık ücrete alternatif olarak)
	Konu paketleri: Her bir paket için ve süreyi aşılan birinci hafta 
	Konu paketleri: Her bir paket için ve  2. Hafta
	Konu paketleri: Her bir paket için ve gecikmenin sürdüğü her hafta için
	Rezervasyon
	Kağıt torba


