
Dış Kullanıcı Yararlanma Dokümanı 
 

İYTE Kütüphanesi Dış Kullanıcı Yönergesi 

 

• Bireysel Üyelik 

 

Bireysel üyeler tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, 

multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Ödünç verme 

hizmetinden faydalanamaz, kütüphane dışına herhangi bir materyal çıkaramaz ve elektronik 

kaynaklara kampüs dışından erişemez. 

 

Üyelik Başvurusu: 
 

Bireysel dış kullanıcılar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kişisel olarak üyelik 

başvurusunda bulunurlar ve üyelikleri olumlu bulunanlar herhangi bir ücret ödemeksizin 

kütüphane olanaklarını yerinde kullanmaya başlayabilirler. Başvuru için dilekçe, kimlik 

fotokopisi ve 1 adet fotoğraf gerekmektedir. 

 

• Sanayi Kuruluşları 

 

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, kütüphanemizden kendilerine verilecek olan Kütüphane Kartı’nı 

kullanarak tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya 

olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. 15 gün süre ile 3 adet 

kitap, 2 adet Multimedya ödünç alabilir ve 1 defa da uzatabilir. Üyelik anlaşmasına bağlı olarak 

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler. 

 

Yararlanma olanakları paketlere göre aşağıda verilmiştir: 
 

 
 Üyelik 

Sayısı 

Yerinde 

Yararlanma 

Danışma ve 

Bilgilendirme 

Ödünç Alma Veritabanlarından 

Yerinde Yararlanma 

Makale 

Sağlama 
ve ILL 

Paket 1 1 Kart 
✓ ✓ 

 
Yok ✓ 

 
Yok 

Paket 2 1 Kart   15 gün   

    süreyle   

    3 kitap   

    2 multimedya   

  
✓ ✓ 

1 defa 
uzatabilme ✓ 

Ücret 
karşılığı 

 

 

Üyelik Başvurusu: 
 

Olanaklarından yararlanabilmek için, seçilen paket doğrultusunda üyelik işleminin yapılması 

gereklidir. Paket 1 için üyelik ücreti alınmamaktadır. Paket 2 için, üyelik başvurusu uygun 

görülen kurumlar, üyelik aidatı 750 TL ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan 

yararlanabilirler. Başvuru için gerekli belgeler ve değerlendirme Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. 



• İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri 

 

İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri, kütüphanemizden kendilerine verilecek olan 

Kütüphane Kartı’nı kullanarak tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli 

yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. 15 

gün süreyle 3 adet kitap ve 2 adet multimedya ödünç alabilir ve 1 defa da uzatabilir. Üyelik 

anlaşmasına bağlı olarak olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler. 

 

Yararlanma olanakları paketlere göre aşağıda verilmiştir: 

 
 Üyelik 

Sayısı 

Yerinde 

Yararlanma 

Danışma ve 

Bilgilendirme 

Ödünç Alma Veritabanlarından 

Yerinde Yararlanma 

Makale 

Sağlama 

ve ILL 

Paket 1 1 Kart 
✓ ✓ 

 
Yok ✓ 

 
Yok 

Paket 2 1 Kart   15 gün   

    süreyle   

    3 kitap   

    2 multimedya   

  
✓ ✓ 

1 defa 
uzatabilme ✓ 

Ücret 
karşılığı 

 

Üyelik Başvurusu: 
 

Olanaklarından yararlanabilmek için, seçilen paket doğrultusunda üyelik işleminin yapılması 

gereklidir. Paket 1 için üyelik ücreti alınmamaktadır. Paket 2 için, üyelik başvurusu uygun 

görülen kurumlar, üyelik aidatı 1 - 10 çalışanı olan şirketler 250 TL, 10’dan daha fazla çalışanı 

olan şirketler için 500 TL ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan 

yararlanabilirler. Başvuru için gerekli belgeler ve değerlendirme Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. 

 

• İYTE Mezunları 

 

İYTE mezunları doğal bireysel üyedirler ve tüm kütüphane olanaklarından (elektronik 

kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde 

yararlanabilir. Ödünç verme hizmetinden faydalanabilmesi için 250 TL depozit ödemesi 

gerekmektedir. 

 
 Üyelik 

Sayısı 

Yerinde 

Yararlanma 

Danışma ve 

Bilgilendirme 

Ödünç Alma Veritabanlarından 

Yerinde Yararlanma 

Makale 

Sağlama 

ve ILL 

Paket 1 1 Kart 
✓ ✓ 

 
Yok ✓ 

 
Yok 

Paket 2 1 Kart   15 gün   

    süreyle   

    2 kitap   

    2 multimedya   

  
✓ ✓ 

1 defa 
uzatabilme ✓ 

Ücret 
karşılığı 



Üyelik Başvurusu: 
 

İYTE mezunları doğal üye olduklarından, kütüphane olanaklarından faydalanabilmesi için 

İYTE mezunu olduğunu belirten bir belgeyi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 

teslim etmesi yeterlidir. Kendisine verilecek kütüphane kartıyla olanaklardan faydalanmaya 

başlayabilir. 

 

Üyelik aidatı ve depozit ücreti İ.Y.T.E Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın aşağıdaki hesabına 

yatırılabilir. 

 

Halkbank Urla Şubesi(şube kodu:713) 06000007 

IBAN: TR41 0001 2009 7130 0006 0000 07 


