
FELSEFE KİTAPLIĞI KURALLARI 

 

1. Sadece Felsefe Topluluğu üyeleri kitaplıktan yararlanabilir. 

2. Kitaplıktan, a) eser ödünç alınması b) ödünç verme hizmeti kapsamında bulunmayan 

eserlerin kullanılması suretiyle kitaplık çalışma saatleri dâhilinde yararlanılabilir.  

3. Kitaplık çalışma saatleri her öğretim yarıyılına mahsus olmak üzere kitaplık 

görevlileri tarafından kitaplık sorumlusu denetiminde belirlenir, kitaplık kapısında ve 

bölüm web sitesinde ilan edilir. 

4. Vize ve final sınavları haftalarına mahsus olmak üzere kitaplık kapalı tutulur. 

5. Referans kategorisine giren (ansiklopedi, sözlük, atlas, kutsal metinler) kitaplar, 

kitaplık sorumlusunun tespit ettiği değerli eserler (baskısı tükenmiş ve nadir eserler), 

süreli yayınlar, broşür, poster, harita, resim ve benzerleri haricindeki eserler ödünç 

verme hizmeti kapsamındadır.   

6. Ödünç verme hizmeti için, kitaplıktan yararlanacak kişinin Topluluk üye kartını (üye 

kartları temin edilene kadar öğrenci kimlik kartları kullanılacak) görevliye göstermesi 

ve eser takip listesine kayıt tutulması gerekir. 

7. Bir kaynağın ödünç alınma süresi 7 gündür. Bir seferde 1 eser ödünç alınabilir. Ödünç 

alınan eser iade edildikten sonra bir diğeri alınabilir. İade eden kişi, aynı kaynağı iade 

tarihinden ancak 2 işgünü sonra tekrar alabilir. (Perşembe günü iade edilirse bir 

sonraki Pazartesi, Cuma günü iade edilirse bir sonraki Salı alınabilir.) 

8. Ödünç alınan eserin zamanında iade edilememesi durumunda, ödünç alan kişi kitaplık 

hizmetlerinden yararlanamaz. 

9. Ödünç alınan kaynağın üzerinde tahrifatta bulunulması, kaynağın hasara uğratılması 

veya kaybedilmesi halinde, ödünç alan kişi kaynağın aynısını temin etmek zorundadır. 

Kaynağı aynî olarak teslim edemeyen Topluluk üyesinin üyeliği asgarî 3 ay boyunca 

askıya alınır ve Topluluk haklarından yararlanamaz. 

10. Belirtilen kurallar tüm Topluluk üyeleri için geçerlidir. Görevliler hiçbir kimse için 

ayrıcalık sağlayamaz. 

11. Kitaplık sorumlusu ile diğer görevliler; sorumlulukları dışında hiçbir şahsî amaç için 

Kitaplığı, Kitaplık donatım malzemelerini ve eserlerini kullanamazlar, kullanımına 

izin veremezler. Kitaplıktan yararlanma hizmetleri dışında, görevlilerden başkası 

Kitaplıkta bulunamaz. 

12. Kitaplıkta sigara içilmesi yasaktır. Hiçbir Topluluk üyesi ayrıcalık talep edemez.  

13. Gerekli görüldüğü takdirde, bu hükümlere uymayan Topluluk üyelerinin Topluluktan 

ihracı Topluluk Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

 


