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Goethe-Institut Izmir  
Mithatpasa Cad. 907/2 
35290 Göztepe / İzmir 
Tel. +90 232 4895687 
www.goethe.de/izmir 
kutuphane-izmir@goethe.de          
                                                                                          Kütüphane saatleri: 
                                                      Pazartesi:  10.00 – 17.00  
                                                                                       Salı  10.00 – 17.00 
                                                      Çarşamba:  10.00 – 18.00 
                                                                                          Perşembe:  10.00 – 18.00 
                                                                         
                                                                                          Kayıt ve danışma saatleri: 
                                                     Pazartesi:  10.00 – 14.00  
                                                                                       Salı  10.00 – 14.00 
                                                      Çarşamba:  14.00 – 18.00 
                                                                                          Perşembe:  14.00 – 18.00 
 
 
 
 
KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ 
  
 
Goethe-Institut Izmir Kütüphanesi‘ne hoş geldiniz. Kütüphanemiz tüm ziyaretçilere açıktır. 
Kaynakların kütüphanede kullanımı ücretsizdir.  
 
 
Üyelik koşulları 
Kitap ve görsel-işitsel kaynakların ödünç alımı için geçerli bir üye kartı gereklidir. Üye kartı Goethe-
Institut İzmir tarafından hazırlanır. Yeni dijital kütüphane kartımız BibToGo ile her istediğinizde 
kaynaklarımıza ve hizmetlerimize ulaşabilirsiniz. Kullanıcı bilgileri, Goethe-Institut’un Almanya’daki 
bir veri bankasına kaydedilmekte ve sadece ödünç alım anlaşmasının başlatılması, ilgili işlemlerin 
yürütülmesi ve anlaşmanın iptali için kullanılmaktadır. Kaydedilmiş veriler üçüncü kişilerle 
paylaşılmamaktadır. Kullanıcılar, kaydedilmiş bilgilerine her zaman için bakma olanağına sahiptirler. 
18 yaşından küçüklerin, velilerinden üyeliği onayladıklarına dair bir yazı getirmeleri gerekmektedir. 
Üye kartı başka bir kişi tarafından kullanılamaz. İsim değişiklikleri en kısa sürede kütüphanemize 
bildirilmelidir. Üye kartı kaybolduğunda ücret karşılığı yenisi çıkarılır.  
 
 
Ödünç alma, süre uzatma ve kaynak ayırtma 
Bir defada en fazla toplam 20 kaynak (en fazla 5 DVD, 5 CD) ödünç alınabilir. Tüm kaynaklar için 
ödünç alma süresi 3 haftadır. Kaynaklar başkası tarafından ayırtılmamışsa, süreleri dolmadan internet 
sayfamız üzerinden, e-postayla, kütüphane açılış saatleri içinde telefonla veya yeni dijital kütüphane 
kartımız BibToGo ile uzatılabilir. Ödünç verilmiş kaynaklar ayırtılabilir. Bölümlerdeki danışma 
kaynakları, dergilerin son sayıları ve gazeteler ödünç verilmez. Kütüphanemiz, ödünç almada özel 
kurallar koyma hakkını saklı tutar. 
      
Kütüphane üyelik ücretsizdir 
 
Kaynakların kullanımı ve iadesi, üyenin sorumlulukları 
Ödünç alınmış kaynakların özenli kullanımını ve zamanında geri getirilmesini tüm okurlar adına rica 
ederiz. Ödünç alınmış kaynaklar üçüncü şahıslara devredilemez. Kayıp ve hasarı üye karşılar. Okurlar, 
ödünç alınan ya da kütüphanede kullanıma sunulan kaynakların telif veya diğer üçüncü şahıs hukuksal 
haklarını gözetmekle yükümlüdürler. Ödünç alınmış kaynaklar en geç son iade tarihinde tarafımızdan 
bir uyarı beklenmeden açılış saatleri içinde kütüphanemize geri getirilmelidir. Gecikmiş kaynaklar için 
uyarı e-postaları gönderilir ve gecikme cezası (gün ve kaynak başına 1,00 TL) alınır. Kaynakların geri 
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getirilmemesi durumunda yasal yollara başvuru hakkımız saklıdır. Yönetmeliğe uyulmadığında 
kütüphane kullanımından men edilmek söz konusu olabilir.  
 
 
Kişisel eşyalarınız 
Kütüphaneye girmeden önce çantalarınızı girişteki anahtarlı dolaplara kitlemenizi ve 
paltolarınızı gardroba asmanızı rica ederiz. Kaybolmuş ya da zarar görmüş eşyalarınızdan 
sorumlu olmadığımızı dikkate alınız. Kütüphanede bulunduğunuz sürece lütfen cep 
telefonlarınızı sessiz konumda bulundurunuz.  
 
 
Mart 2021 itibariyle geçerlidir. 


