
T.C. Kimlik - Pasaport No : ………….……………..       Cinsiyet  :  K          E  

Soyadı                :…..………...................            Doğum Tarihi  :......../........./……. 

Adı                    : ……………………….            Doğum Yeri    : 

Adres                :………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

İletişim Adresi :…………………………………………………………………................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

GSM   (kendisi)  :…..…………………………………………………….. 

Telefon (Ev)  :.………………………………………………………... 

E-Posta   :…………………………………………………………. 

İrtibat Kurulacak Yakının Adı Soyadı………………………………………………………………………….. 

Telefonu    :……………………………………………………….. 

Adresi  :………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Eğitim Durumu :  

   

   

  

 

 Çalışma Durumu : 

   

    

      Kütüphane üyelik, ödünç-iade kurallarını okudum ve kabul ettim ayrıca doldurduğum üyelik bilgilerimin 

doğruluğunu beyan ederim. 

                                                                                                             

...../....../2018 

                                                                                                      Ad Soyad-İmza 

 

ADNAN ÖTÜKEN İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜTÜPHANE ÜYELİK VE KİTAP ÖDÜNÇ-İADE KURALLARI 

•Telefonla katalog  taraması ( kitap araması ) yapılamaz.                                                                                              

.  Kütüphane kartı veya T.C. Kimlik numarasını gösteren belge olmadan ödünç kitap alınamaz.                              

. Kütüphane kartını kaybeden kullanıcılar, müdürlüğümüze üyelik kartını kaybettiklerine dair dilekçe vermek 

zorundadır.                                                                                                                                                                  

• 18 yaşından küçük kullanıcılar,  üye olabilmek için, üyelik formunu velisine okutup imzalatmakla yükümlüdür.  

• Bir defada en fazla 3 (üç) adet kitap (Danışma kaynakları ve kaynak kitaplar hariç) ve/veya süreli yayın  (son 

sayısı hariç) 15 (on beş) gün süreyle ödünç verilir. İhtiyaç duyulduğunda, kitabın son teslim etme tarihinde 

başvurmak kaydıyla, bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir. Teslim süresi geçtiğinde süre 

uzatımı yapılmaz. Kitap süresi uzattırmak için kullanabileceğiniz telefon numaralarımız ve internet adresimiz: 

Yetişkin: 0312 410 90 30 / Çocuk 0312 410 90 33  www.kitapuzat.com 

• Ödünç aldığı kitabı geç getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi tarafından ilk seferinde kitabı geç getirdiği 

süre kadar, ikinci seferinde 3 (üç) ay, üçüncü gecikmede 6 (Altı) ay olmak üzere hak mahrumiyeti uygulanır.        

• Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim edinceye kadar yeni kitap ödünç 

verilmez.                                                                                                                                                                        

• Ödünç aldığı kitabı kaybeden, zarar veren, yıpratan okuyucu; kitabın yenisini temin etmek zorundadır. Aldığı 

kitabı iade etmeyen kullanıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili 

maddelerine göre işlem yapılır.                                                                                                                                   

• Kütüphaneye üye olmak için T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi ile üyelik bilgilerinin bulunduğu bu formu 

ibraz etmek zorunludur. T.C. kimlik numaranız, üye numaranız olacaktır. Kayıt esnasında kütüphane sistemine 

yüklemek için web cam ile fotoğraf çekimi veya vesikalık fotoğraf  taraması yapılacaktır. 

• ÜYE; bilgi, veri (Adres, telefon, okul v.b.) değişikliklerini kütüphaneye bildirmekle yükümlüdür. 

        Okuryazar                  İlkokul 

        Ortaokul        Lise 

        Ön-lisans        Lisans 

        Lisansüstü        Diğer 

        Öğrenci        Kamu Sektörü 

        Özel Sektör         Serbest 

        Ev Hanımı        Emekli 

        İşsiz        Diğer 

             KÜTÜPHANE ÜYELİK FORMU 


