
Kullanım ve ücret yönetmeliği Bremen Şehir Kütüphanesi için, Bremen Şehri Belediyesi İşletmesi 

 
 

Madde 1 – Geçerlilik alanı 

Bu kullanım ve ücret yönetmeliği ve ilgili geçerli ücret çizelgesi Bremen Şehri Belediyesi İşletmesi olan Bremen Şehir 
Kütüphanesi (ileride “Şehir kütüphanesi”) ve kullanıcılar (ileride “kullanıcı/kullanıcılar”) arasındaki kullanım ilişkisi için geçerlidir. 
Bremen Şehir Kütüphanesinin hizmet arzı esas olarak herkes tarafından kullanılabilir. Tüm ödünç alma işlemleri için, 
Kullanıcılara bu kullanım ve ücret yönetmeliğinin kurallarına göre verilen kütüphane kartı gereklidir. 

Madde 2 – Genel hususlar 

1. Bremen Şehir Kütüphanesi Bremen Şehri Belediyesinin bir işletmesidir. 
2. Şehir kütüphanesi ve kullanıcılar arasında bu kullanım ve ücret yönetmeliği ile özel hukuka dayalı kullanım ilişkisi 

oluşturulmaktadır. Madde 7 Fıkra 5 bundan etkilenmemektedir. 
3. Şehir kütüphanesinin görevi Bremen halkına çeşitlilik prensipleri temelinde güncel bir medya arzını kullanıma sunmaktır. Şehir 

kütüphanesi hem genel kültür amacıyla hem de genel eğitim faydası, bilgi verme, eğitim, meslek içi eğitim ve ileri eğitim, aynı 
zamanda boş zaman değerlendirmesi amacıyla hizmet vermektedir. 

4. Herkes Şehir kütüphanesini kullanabilir. Madde 11 bundan etkilenmemektedir. 
5. Şehir kütüphanesi ziyareti ücretsizdir ve kütüphane kartı olmadan mümkündür. 
6. Bu kullanım ve ücret yönetmeliği ilgili güncel şekliyle belirgin derecede görünür halde Şehir kütüphanesinin hizmet alanlarında 

bilgi edinmek için sunulmaktadır. Aynısı, ek olarak bu kullanım ve ücret yönetmeliğinin bir parçası olan ücret çizelgesi için de 
geçerlidir. 

7. Telif hakkı düzenlemeleri kullanıcılar tarafından dikkate alınmalıdır ve bunlara uyulmalıdır. 
8. Şehir kütüphanesi, gençleri koruma yasasına göre internet ve FSK (Film Endüstrisinin Gönüllü Otokontrol Kurumu) veya USK 

(Eğlence Yazılımı Otokontrol Kurumu) uyarınca sınıflandırılmış medya içeriklerine erişim sağlamak için teknik yardımcı araçlar da 
kullanmaktadır. 

Madde 3 – Kayıt 

1. 18 yaşından büyük Kullanıcılara geçerli nüfus cüzdanının veya pasaport ile ikamet belgesi ibrazında Şehir kütüphanesinin 
kütüphane kartı düzenlenmektedir. Bu kütüphane kartı, kart sahiplerine özellikle de ödünç alma işlemlerini yapma hakkı 

vermektedir. 
2. 18 yaşına kadarki çocuklar ve gençler, yasal temsilcisinin Şehir kütüphanesinin tesislerini kullanmaya onay verdiğini ve kart 

sahibine karşı bu kullanım ilişkisinden doğacak tüm alacaklar ve tazminat talepleri için sorumluluk aldığını beyan eden bir yazılı 

onayını ibraz etmelidir. Bunun için yasal temsilcinin geçerli nüfus cüzdanının veya pasaport ile ikamet belgesinin ibrazı 
gereklidir. 

3. Tüzel kişiler yazılı olarak vekalet verilmiş bir kişi tarafından kaydedilmektedir. 
4. Sadece eMedya, parola korumalı veri tabanlarının ve dijital arzların yerinde kullanımı için şehir kütüphanesinin web sitesi 

üzerinden elektronik bir kütüphane kartı edinilebilir. eMedyaların burada sadece ikametleri 27 veya 28 posta kodu alanlarında 
olan kullanıcılara sunulmaktadır. Kullanıcılar her an hizmetin kullanımını durdurabilir; verilmiş ücretlerin geri ödemesi 
yapılmamaktadır. 

5. Kullanıcılar kayıt formuna imza atarak kullanım ve ücret yönetmeliği hakkında bilgi edindiklerini ve bunu kabul ettiklerini 

onaylamaktadır. Çevrimiçi kayıtta bu, buna ilişkin bir onay ile gerçekleşmektedir. 

Madde 4 – Veri işlemesi 

1. Şehir kütüphanesi hizmetler için gerekli kişiye ilişkin kullanıcı verilerini almakta ve kaydetmekte (veri işlemesi) ve sadece kendi 
amaçları için kullanmaktadır. 

2. Kullanıcılar kayıt formunda kişiye özel verilerinin işlenmesine ilişkin yazılı onay vermektedir. Elektronik kütüphane kartı için kayıt 
sadece şehir kütüphanesinin web sitesi üzerinden gerçekleştiği sürece, kullanıcılar ayrı beyan ile kişiye özel verilerinin 
işlenmesine yönelik onay vermelidir. 

3. Kullanıcılar Fıkra 2 uyarınca onaylarını ileride geçerli olacak şekilde itiraz edebilir. İtiraz sonrası kişiye özel veriler, şayet Kullanım 
ve Ücret Yönetmeliğinden doğan borçların ödeşilmesi için gerekli olmadıkları sürece derhal silinir (faturalama verileri). 

4. Veri işlemesi Bremen Veri Koruma Yasası Maddelerine tabidir. 

Madde 5 – Kütüphane kartı / BibCard 

1. Kütüphane kartı devredilemez ve Şehir kütüphanesinin mülkiyeti kalmaktadır. Başka şekilde kaydedilmemişse kütüphane 
kartının geçerlilik süresi on iki aydır. Kütüphane kartı Madde 7 ve ilgili geçerli ücret çizelgesi uyarınca ücrete tabidir. 

2. Kart Şehir kütüphanesinin tüm ilgili güncel arzı için geçerlidir. Madde 3 Fıkra 4 ve Madde 6 Fıkra 5 bundan hariç tutulmaktadır. 
3. Kütüphane kartının kaybedilmesi derhal Şehir kütüphanesine bildirilmelidir. Kütüphane kartının kaybedilmesinden oluşan 

zararlardan, kaybı Şehir kütüphanesine derhal bildirmediği sürece, kütüphane kartının yasal sahibi sorumludur. 
4. Kart sahibinin adresindeki veya ismindeki değişiklikler Şehir kütüphanesine derhal bildirilmelidir. İhtar işleminin 

gerçekleştirilmesi için belediyeden yapılacak bir adres araştırması ücrete tabidir ve fatura edilecektir. 

Madde 6 – Ödünç alma, uzatma, ön rezervasyon 

1. Tüm ödünç alma işlemleri için kütüphane kartı kullanılmalıdır. 
2. Tüm medyalar için ödünç alma süresi esas olarak üç haftadır. Medyalar ön rezerveli değilse, ödünç alma süresi bitmeden önce 

uzatılabilir. Belirli medyalar uzatmadan hariç tutulmaktadır. Medya ödünç alma süreleri dikkate alınmalıdır. Geciktirilmiş iadede 
gecikme zammı alınmaktadır. 

3. Medyaların iadesinde istek üzerine otomatik iade makbuzu verilmektedir. 
4. Ödünç alınan medyalar ücret karşılığında ön rezerve edilebilir. 
5. Şehir kütüphanesinin çevrimiçi hizmetlerinin kullanılması için, değişikliği derhal şehir kütüphanesine bildirilmesi gereken güncel 

bir e-posta adresi mevcut olmalıdır. 
6. Başka kullanım düzenlemelerini Şehir kütüphanesinin yönetimi belirlemektedir. Bunlar Kullanıcılara zamanında bildirilmektedir 

ve Şehir kütüphanesinin kamuya açık bürolarında incelenmek üzere sunulmaktadır. 
7. Çalışma saatlerinin dışında (örn. posta yolu gibi) iadede kart sahibi kurallara uygun iadenin ve ödünç alınan medyaların 

tesadüfen kaybolmasının sorumluluğunu almaktadır. 

Madde 7 – Kütüphane kartı ve ödünç alma süresi aşımı için ücretler 

1. Kütüphane kartı için ücret çizelgesine göre bir ücret tahsil edilmektedir. 
2. Ücretlerin dışında Kullanıcılar tarafından oluşan tüm diğer masraflar ve özel hizmetler için giderler ödenmelidir. 



3. Bir bildirimden bağımsız, ön rezervasyonlar ve Şehir kütüphanesinin diğer özel hizmetleri için başka ücretler ödünç alma 
süresinin aşılması durumunda oluşmaktadır. İlgili ücretlerin miktarı bu kullanım ve ücret yönetmeliğine ait ücret çizelgesine 
göre belirlenmektedir. Çalışma saatleri dışındaki iadede kart sahibi ödünç alma süresine zamanında uyulmasının sorumluluğunu 
taşımaktadır. 

4. Tüm ücretler derhal ödenmelidir. Ücretler gecikme durumunda masrafa tabi olarak ihtar edilmektedir. 
5. Başarısız olan ihtar işlemlerinden sonra Şehir kütüphanesi kamu hukuksal icra işlemi başlatmaktadır. 

Madde 8 – Şehir kütüphanesinin sorumluluğu 

1. Kullanıcılarda, yan odaların ve girişlerin, aynı zamanda kullanıma sunulan eşyalar dahil kütüphane tesislerinin kullanımı sırasında 
meydana gelen kişi, madde veya varlık zararları için sorumluluk hariç tutulmaktadır. 

2. Kullanıcıların yaşamlarının, bedenlerinin, sağlıklarının veya önemli sözleşme yükümlülüklerin (sözleşme esaslı yükümlülüklerin) 
ihlal edilmesi, ayrıca Şehir kütüphanesinin, yasal temsilcilerinin veya yardımcı kişilerin kasten veya ağır ihmalli yükümlülük ihlali 
nedeniyle meydana gelen diğer zararlar için sorumluluk hariçtir. Önemli sözleşme yükümlülükleri, sözleşme hedefine ulaşılması 
için ifası gerekli yükümlülüklerdir. Önemli sözleşme yükümlülükleri ihlal edildiğinde, şayet Kullanıcının yaşamının, bedeninin 
veya sağlığının ihlaline dayanan tazminat talebi söz konusu değilse, Şehir kütüphanesi, hafif ihmal ile oluşturulmuşsa, sadece 
sözleşmeye özgü, öngörülebilir hasar için sorumluluk almaktadır. 

3. Fıkra 1 ve 2’deki kısıtlamalar, doğrudan kendilerine karşı taleplerde bulunulduğunda, Şehir kütüphanesinin yasal temsilcilerinin 
ve yardımcı kişilerinin lehine de geçerlidir. 

4. Kullanıcıların beraberinde getirdiği değerli eşyaların ve elbiselerin kaybında veya hasarında sorumluluk alınmamaktadır. Şehir 
kütüphanesi veya yardımcı kişiler ağır ihmalli veya kasıtlı davrandıklarında bu geçerli değildir. 

5. Şehir kütüphanesi arzlarının kullanıcılar tarafından kötü amaçlı kullanılması için sorumluluk almamaktadır. 
6. Şehir kütüphanesi aktardığı içeriklerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği ve kalitesi için sorumluluk almamaktadır. 

Madde 9 – Medyaların kullanımı ve Kullanıcıların sorumluluğu 

1. Kullanıcılar aşağıdakilerden yükümlüdür: 
a) Medyaları itinayla kullanmak, değişikliklere, kirlenmelere ve hasarlara karşı korumak, aynı zamanda kötü amaçlı 

kullanılmamalarını sağlamak, 
b) ödünç almadan önce medyaları eksiksizliğe ve görünür kusurlara dair kontrol etmek ve bu kusurları kütüphane personeline 

bildirmek, 
c) Şehir kütüphanesi donanım ve yazılımda, aynı zamanda teknik cihazlarda oluşan hasarlar için sorumluluk almadığından, dijital 

veya sesli-görsel medyaları kullanmadan önce bunları hatalara, özellikle ve virüslere, manipülasyonlara ve hasarlara dair 
kontrol etmek. 

2. Kart sahipleri ödünç alınan medyaların kaybından ve hasarından sorumludur. Medyaların kaybı ve hasarları derhal kütüphaneye 
bildirilmelidir. 

3. Kart sahipleri ödünç alınan medyaları istenmelerine rağmen iade etmezlerse, iade yerine tazminat talep edilmektedir. 
4. Kütüphane kartının kötüye kullanılmasından oluşan zararlar için yasal kart sahipleri sorumluluk almaktadır. 
5. 18 yaşından küçük kart sahiplerinde Madde 3 Fıkra 2’deki sorumluluk beyanı uyarınca tazminat yasal temsilciden talep edilebilir. 

Madde 10 – Ev sahibi hakları ve kütüphanede davranış 

1. Şehir kütüphanesinde ev sahibi hakları bulunmaktadır. Kütüphane personelinin talimatlarına ve taleplerine uyulmalıdır. 
2. Sehir kütüphanesinde bina kuralları bulunmaktadır. İlgili güncel sürümü her an kütüphane personelinden alınarak incelenebilir. 
3. Kütüphane personeli, Şehir kütüphanesini tüm kullanıcılarının menfaatine hırsızlığa karşı korumak amacıyla çantaları v.b. 

kontrol etme yetkisine sahiptir. 

Madde 11 – Kullanımın yasaklanması 

1. Şehir kütüphanesinin işlerliğini ve sorunsuz işletilmesini sağlamak amacıyla, bu kullanım ve ücret yönetmeliğinin şartlarını ihlal 
eden Kullanıcılara belirli bir süre veya sürekli olarak ödünç alma ve / veya kullanım yasaklanabilir. 

2. Ödenmiş ücretlerin geri ödemesi yapılmamaktadır. Kullanıcılar için bu kullanım ve ücret yönetmeliği nedeniyle oluşmuş 
sorumluluklar üyelik iptalinden sonra da devam etmektedir. 

3. Ödünç alma hakkının iptal edilmesi veya tüm tesislerde süresiz ev yasağının verilmesi durumunda kütüphane kartı geçerliliğini 
kaybetmektedir ve kütüphaneye iade edilmelidir. 

Madde 12 – Geçerlilik tarihi 

Bu kullanım ve ücret yönetmeliği 01.01.2015 tarihinde geçerlilik kazanmaktadır. Aynı anda 
07.12.2011 tarihli kullanım ve ücret yönetmeliği geçerliliğini yitirmektedir. 

 



Ücret çizelgesi 

1 Kütüphane kartları / BIBCARD’lar  Euro 
Esas olarak ücretler 12 ay için peşin ödenmelidir.  
İndirim hakları kişiye ait, geçerli kanıtlar ile belgelenmelidir. Ücretler şöyledir 

1.1 18 yaşına kadar veya öğrenci kimliği ibrazında (çıraklar için de geçerlidir)      ücretsiz 
1.2 18 yaşından 28 yaşına kadar          15,00 € 
1.3 28 yaşından 65 yaşına kadar          25,00 € 

BAföG kredisi, temel güvence, işsizlik parası I veya II, sosyal yardım alanlarda     15,00 € 
1.4 65. yaştan itibaren veya emekli kimliği ibrazında       15,00 € 
1.5 Bremen Eyaleti Yüksekokullarının geçerli bir öğrenci kimliğinin ibraz edilmesi durumunda                      ücretsiz 
1.6 sadece eMedyaların, parola korumalı veri tabanlarının, aynı zamanda dijital arzların kullanılması için eBibCard  

(sadece 27 veya 28 posta kodu alanları)        19,00 € 
1.7 Bremen Devlet ve Üniversite Kütüphanesinin geçerli, ücrete tabi kullanıcı kimliği makbuzunun ibrazında     5,00 € 
1.8 Institut Français veya Instituto Cervantes’in ücrete tabi kütüphane kartının ibrazında                Fark tutarını 
1.9 Şirketler, doktor muayenehaneleri ve avukatlık büroları veya benzeri kuruluşlar,  

sanat eserleri ödünç almadan faydalanma dahil                         100,00 € 
1.10 Özel başvuru sonrası, yetkili personel dahil okul öncesi alandan veya okul alanından kurumlar   ücretsiz 
 
 
2 Ek hizmetler 

Ek olarak ve kütüphane kartı nın geçerlilik süresine bağlı olarak 
2.1 Sanat eserleri ödünç alma          10,00 € 
2.2 Sadece merkez kütüphanede: en çok satan kitapların ödünç alınması, medya başına       3,00 € 
2.3 Ön rezervasyonlar, medya başına           1,00 € 
2.4 Dışarıdan ödünç alma işlemleri, medya başına          1,50 € 
 
 
3 Yarım yıllık kart 

Kullanım koşulları kütüphane kartı Madde 1 gibi,  
Kimliğin geçerliliği 6 ay         15,00 € 

 
 
4 Tek seferlik kullanım için günlük kart 

Azami 5 medya, uzatma olanağı yok, iki saatlik internet kullanımı dahil        5,00 € 
 
 
5 Ödünç alma süresinin aşılmasında veya ödeme gecikmesinde 
5.1 Medya başına 1 ödenmemiş günden ve çalışma gününden sonra         0,30 € 

(medya başına azami 9,90 €; 1.1 uyarınca kütüphane kartında azami 4,80 €) 
Hariç tutulanlar: Çok satan kitaplar ve sanat eserleri medya ve çalışma günü başına       1,00 € 
(medya başına azami 15,00 €) 

5.2 Otobüs kütüphanesinden medyalar: Ödünç alma süresi sonundan 2 hafta sonra (ödenmemiş süre) medya ve hafta başına 
(medya başına azami 1,50 €)            0,25 € 

5.3 İade edilmeyen medyalarda ihtar yazısı ücretleri. Medyalar ücrete tabi ihtar edilir. Başarısız olan ihtar işlemlerinden sonra kamu 
hukuksal icra işlemi yapılmaktadır. 
Ödünç alma süresi sonundan 1 hafta sonra 1. yazılı hatırlatma         1,00 € 
Ödünç alma süresi sonundan 3 hafta sonra 2. yazılı hatırlatma         3,00 € 
Ödünç alma süresi sonundan 6 hafta sonra 3. yazılı hatırlatma       13,00 € 

5.4 Madde 7 Fıkra 4 uyarınca ödenmemiş ücretlerde ödeme gecikmesinde ihtar yazısı     13,00 € 
İhtar işlemi başarısız olursa, alacak kamu hukuksal icra işlemiyle tahsil edilmektedir 

5.5 Güncel adreslerin tespit edilmesi için nüfus kaydından bilgi edinme        8,00 € 
 
 
6 Diğer ücretler 
6.1 Medya hasarında veya kaybında, medyanın yeniden edinilmesi değerine ek olarak işlem ücreti      5,00 € 
6.2 Donanım malzemesinin, kapağın v.b. hasarında veya kaybında         2,50 € 
6.3 Kütüphane kartının yedeğinin düzenlenmesi için 

18 yaşına kadar            2,00 € 
18 yaşından itibaren             5,00 € 


