T. C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ULUS İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÜYE ÖN KAYIT FORMU
SIRA NO

: 201... /

Kişisel Bilgiler
Üye adayının
T. C. Kimlik No :

Fotoğraf

Adı

:

Soyadı

:

Doğum Tarihi

:

Cinsiyeti

:

Kadın

Grup

:

0-14 yaş (14 yaş dahil)

Ev Adresi

:

Eğitim Durumu

Güncel vesikalık
fotoğraf verenlere
kimlik verilmektedir.

(Gün / Ay / Yıl)
Erkek

Doğum Yeri:..................................
15 yaş ve üzeri (15 yaş dahil)

İlk .... Orta...... Lise....... Y.Okul....... Fakülte......
Kamu......Özel......Serbest......Ev Hanımı....... Emekli.......Öğrenci......Diğer.....

İş Durumu
Nüfusa Kayıtlı old İlçe:
Diğer Adres
:
(İş-Yurt-Okul)
Ev Telefonu
Cep Telefonu

İl:

:
:

Zorunludur.
Zorunludur.

Bir yakınının Telefonu :

e-posta

:

@

Müdürlüğümüzce cep telefonunuza, e-posta adresinize kurumla ilgili her türlü duyuru, uyarı bildirimleri gönderilecektir.

Üye olan 18 yaş altı ile
velisinin
(T. C. Kimlik No) :

HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Kütüphanenizin üyesi olarak üyelik imkanlarından faydalanmak istiyorum. Üyelik şartlarınızı
okudum ve kabul ettim. Yukarıdaki bilgiler tarafımca doldurulmuş olup; herhangi bir eksiklik
bulunmamaktadır. Üyelik hükümlülüklerini yerine getirmediğim takdirde hakkımda
yürütülecek Türk Ceza Kanunu hükümlerini ve idari işlemleri kabul ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Kontrol Eden:............................................
Paraf:

Tarih
(18 yaş altı için velisinin)Adı -Soyadı

İmza

ONAY
Ktp. Müdürü

: …. / …. / 201...
:
:

Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Resmi Gazete Tarihi: 11/01/2012
Resmi Gazete Sayısı: 28170

HALK KÜTÜPHANESİNE ÜYE (KAYIT) OLMA ŞARTLARI ,HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1-Üye olmak isteyen ve ilçe sınırları içinde ikamet eden her vatandaşımıza isteği halinde üye kayıt
formu verilir.Form okunaklı biçimde doldurularak(silinti , kazıntı yapmadan) nüfus cüzdanıyla
beraber teslim edilir.Okunamayan ve yırtılmış formlar teslim alınmaz.
2- 18 yaşından küçük olanların üye kayıtları bizzat velilerince yaptırılarak tüm belgeleri velileri
imzalamak zorundadır. Adres,iletişim bilgisi ve nüfus bilgi Kontrolleri yapılan kişinin üye kaydı 1 yıl
süreyle yapılır.
3-Üyeler yönetmelik gereği adres ve telefon değişikliklerini Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne de
bildirmek zorundadırlar.
4-Aldıkları kitabı ,dergiyi ve diğer materyali iade etmemekte ısrar eden üyeler hakkında Türk Ceza
Kanununa göre işlem yapılır.
5- Aldıkları kitabı, dergiyi ve diğer materyalleri zamanında iade etmeyen bunu alışkanlık haline getiren
üyeler üyelikten çıkartılırlar .Yıl içinde 3 ten fazla geciktirenlerin üyelikleri askıya alınır.
6- Kitapların ödünç alma süresi 15 gün, dergilerin 3 gündür.
7-Karalanan ,ıslatılan, boyanan, sayfaları koparılan, yırtılan ve tahrip edilen kitap/dergilerin yenisi
üyeye aldırılır.
8-Üyelik şahsidir. Devredilemez ve bir üye adına başkası üyelik haklarından yararlanamaz.
9 -Ödünç alınan kitabı başkasına veren, kitabın iadesi için başkasına veren ve sürekli kitap iadesini
geciktiren üyeler yönetmelik gereği önce 3 ay tekrarında ise 6 ay üyelikten çıkarılırlar.
Üyelik Sözleşmesi:
Kütüphaneden ödünç aldığım her kitabı 15 günlük süresi içinde geri getirmeyi, kirletip
yıpratmamayı, yapraklarını kıvırıp ıslatmamayı, içine hiçbir şey yazmamayı, bir sonraki
istifadeye mani olacak derecede zarar verdiğim veya kaybettiğim takdirde yenisini
almayı, bunun mümkün olmadığı hallerde rayiç bedelini itirazsız ödemeyi,
kütüphanenin yönetmeliği ile usul ve kaidelerine uymayı kabul ederim.
Önemli Not: Aldığı kitabı/dergiyi iade etmeyen veya hasar/karalama/kayıp durumunda bedelini
ödemeyen kullanıcılar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
maddelerine göre işlem yapılır.

Üyelik şartları ve sözleşmesini okudum,kabul ediyorum.
Adı-Soyadı :
Tarih
:
İmza
:

