
KÜTÜPHANELERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
Kapasite: 

Merkez Kütüphanemiz; 550 kişi kapasiteli olup, 36 kişilik Bilgisayar Laboratuvarı, 2 Grup 

Çalışma Salonu ve 3 sessiz çalışma salonundan oluşur.   

Şevket Sabancı Şube Kütüphanemiz ise; 350 kişi kapasiteli olup, 20 kişilik Bilgisayar 

Laboratuvarı ve 3 adet çalışma salonundan oluşur. 

Çalışma Saatleri: 

 Merkez Kütüphanemiz;  Akademik dönem 7/24, Sömestr ve Yaz Dönemi 08:30-16:40, yıl 

boyunca resmi ve idari tatiller de dahil olmak üzere, 2 salonumuz 7/24 açıktır. 

Şube Kütüphanemiz;  Akademik Dönem boyunca hafta içi 08:30-23:00, Hafta sonu 10:00 – 

18:00 arası açıktır. Sömestr ve Yaz Döneminde ise 08:30-16:40 arası açık olmaktadır. 

Yararlanma Koşulları: 

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli üye olmak şartı ile 

kütüphaneden ve ödünç verme hizmetinden, YTU kimlik kartlarını göstererek 

yararlanabilirler. 

Kütüphane Üyeliği: 

Okul kaydıyla birlikte tüm öğrencilerimiz pasif kütüphane üyesi olurlar. Üyeliklerini aktif 

hale getirmek için, kütüphane hesaplarına bağlanarak şahsi bilgilerim menüsü altında bulunan 

“sözleşme metnini kabul ediyorum” kutucuğunu onaylamaları gerekmektedir. Bu işlemi 

yapan üyelerimiz kütüphane hesaplarını aktif olarak kullanabilirler.  

Kütüphane hesabına giriş için ; Üye kodu olarak Okul Numarası, Şifre olarak TC Kimlik 

No’sunun ilk 4 hanesi  yazılır. İlk girişten sonra üyeler kendi oluşturdukları şifreyle sisteme 

giriş yapabilirler. 

Ödünç Verme Koşulları ve Cezalar : 

 

Doktora-Y.Lisans öğrencileri 30 gün süreyle 10 kitap ve 2  defa süre uzatma,Lisans-Ön 

Lisans öğrencileri 21 gün süreyle 5 kitap ve 1 defa süre  uzatma hakkına sahiptirler.  

 

Cezalar: 

 

 Her bir bilgi kaynağı için; ilk 30 gün boyunca günlük 1 TL, 30 günden sonra ise günlük  2 TL 

olarak uygulanır, 90 günden sonra iade edilmeyen bilgi kaynakları kayıp hükmüne geçer. 

Kütüphanemizde uygulanan ceza üst sınırı her bir yayın için 150 TL’ dir.  

Referans kaynağı olan sözlükler ise saatlik ödünç verilmektedir. İade saati geciken sözlükler 

için saat başı 2 TL ceza uygulanır. Aynı gün içinde iade edilmeyen sözlük kayıp hükmünde 

değerlendirilir. 

 



Kaybolan ve Zarar Gören Bilgi Kaynakları : 

 

150 TL üst ceza sınırı bedeli + Kitabın aynısının sağlanması ya da güncel temin bedeli (son 

baskı) ve buna ek olarak, Türkçe kitaplar için 40 TL, Yabancı dilde kitaplar için 70 TL 

kaybetme cezası alınır. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı ya da cezası bulunan kullanıcılar, 

üzerlerindeki bilgi kaynaklarını iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden yeni bilgi 

kaynağı ödünç alamazlar. 

 

Kütüphane İletişim Bilgileri: 

 

Beşiktaş Şevket Sabancı Şube Kütüphanesi: 

Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş-İstanbul 

 

Tel : 0212 383 2215  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Merkez Kütüphanesi: 

Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul 

 

Tel: 0212 383 5451 Fax: 0212 383 5456  

 

E-Posta : kutuphane@yildiz.edu.tr 

 

mailto:ktddb@yildiz.edu.tr

