
 

Formulaire d’inscription en Turc 

 

PARİS ŞEHİR KÜTÜPHANELERİNE ÜYE OLMAK 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Belediye kütüphaneler ağı ödünç veren kütüphaneleri ve özel kütüphaneleri biraraya getirmiş olup herkese 
açıktır. Ödünç veren ve özel kütüphanelere aşağıdaki formüleri doldurup, birinden ya da/ diğerinden üyelik 
kartı alabilirsiniz.  

 

Bay ❏ Bayan ❏ SOYADI: (büyük harfle)     

İsim:          

Doğum tarihi:  / /  

Cinsiyet: Erkek ❏  Kadın ❏ 

Adres :    
 

Posta kodu:  Şehir:     

e-mail:  @  

Ev  telefonu:  cep telefonu:     

İşi:      

Kayıt vekil tarafından yaptırılmışsa: 

Vekilin SOYADI ve İsmi:    

•  Şerefim üzerine yukarıdaki adreste oturduğumu doğrularım. ❏ 

• Bana bir nüshası şehir kütüphaneleri tarafından verilen yönetmelikten haberim olduğunu  bildiririm. ❏ 

• Hesabımın durumuyla ilgili e-mail kanalıyla haber verilmesini ve de kütüphane yaşamıyla ilgili bilgilendirilmek 
istiyorum (infolettre) : Evet ❏ Hayır ❏ 

•  Ödünç almak istediklerim: 

- Ücretsiz belgeler (kitaplar, sesli kitaplar, dergiler, partisyon, dil öğrenimi  dersleri…)   ❏✓ 
-  (CD’ler) yetişkinler için.      Senelik kayıt  30,50 € ❏ 

-  (DVD) filmleri ve  CD yetişkinler için. Senelik kayıt  61 € ❏ 
Reşit olmayanlar için 

Bilgiler arka sayfada  

Aşağıdaki belgenin yasal sorumlu kişi tarafından doldurulması gerekmektedir. 
 

Ben _________ çocuğun,  (sorumlu kişisi) olarak aşağıda işaretlenen belgeleri ödünç 

alabilmesi için kaydının yapılmasına izin veriyorum. 
 

Özürlüler için: İlk kaydımı yaptırırken, Sağırlar ve Okuma bölümünden abonmansız ödünç alabilmek ve 
duruma uygun belgeleri, CD ve DVD alabilmek için bir ispat belgesi vereceğim.  

 • Je désire m’inscrire dans les bibliothèques spécialisées (inscriptions uniquement dans les bibliothèques spécialisées : apporter une photo) : ❏ 
 

Tarih :      /      /   İmza : 
 

Kayıt sırasında hiç bir ödeme yapılmayacaktır. 

Trésor public tarafından size kayıt için ödenecek miktar gönderilecektir.  

Kütüphane görevlisi tarafından doldurulacaktır  

Kayıt yapılan Kütüphane:     

Kayıt N°:     

N° SOI (Paris şehri görevlisi):    

Başka muafiyet nedeni :     
 

Kültür İşleri Müdürlüğü 

Kütüphaneler  ve  okuma bürosu  
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Genel bilgiler 
 

Paris şehir  kütüphane ve mültimedya  ağı herkese açıktır. 

Kayıt yaptırıp üye kartı alındıktan sonra belgelerin ödünç alınması ya da incelenmesi mümkündür. 

Kayıt yaptırırken, kullanıcının kendisinin bulunup kimliğini ispatlaması gerekmektedir. Kullanıcının 

gelememesi durumunda, istediği kişiye yetki verebilir ve bu kişinin de kendisinin gibi yetki verenin 

kimliğini ispat etmesi gerekmektedir. Yalan beyanın cezası Ceza   Kanunun 433- 19, 441-7, 313-1 ve  

313-3  maddelerine göre belirtilmiştir. 

 

Mavi kullanıcı kartıyla belediyenin tüm kütüphanelerinden belgeler ve mültimedya ödünç alınabilir. 

Özel kütüphanelere gelince (sarı kart), kütüphanenin çalışma yerleri öncelikli olarak belge 

incelemesi yapan kullanıcılara ayrılmıştır. 

Kart sahibi kendi kullanımından, kaybolma ve çalınma dahil olmak üzere sorumludur. Kullanıcıların   

iyiliği için , kaybolma ve çalınma halinde derhal kütüphaneye haber vermeleri gerekmektedir. 

 
Kullanıcılar kendilerine iletilen ve ödünç verilen belgelerden sorumludurlar. Ödünç aldıkları sırada hasarlı 

olduklarını  görürlerse kütüphane görevlisine haber vermelidirler. 

Kullanıcıların kesinlikle kendi kendine tamir etmemeleri gerekmektedir . 

Kaybolan ya da ödünç verilemeyecek duruma gelen(altı çizilmiş, üstü çizilmiş,lekeli, yırtık, ıslak…)  

tüm belgeler geri verme tarihindeki alış fiyatından tahsil edilir. Belgenin satışı tükenmişse, yerine 

değerli bir şey koyması gerekir. Belgenin ödenmesi durumunda verilmesi gereken gecikme cezası 

alınmaz. 

Yönetmeliğin tamamı kütüphanede asılıdır.  Daha fazla bilgi için kütüphane  görevlilerine 

danışabilirsiniz. 

 

 

 
 

 

 

Ödünç verme süresi 
• 21 gündür,   hesabı üzerinden   ödünç verme süresi bitmeden 2  kez  yerinde ya da 

internet üzerinden süre  yenilenebilir. 

• Gecikme halinde, ceza uygulanır: 0,15 € belge başına ve  her gecikme günü için,ve  reşit olmayanlar 

için 0,07 € dir. 

Miktar 15 € geçtiği andan itibaren gecikme cezası ödenir. 

Ebeveynlerin ve reşit olmayanların yasal  temsilcilerinin bilgilerine 
 

Okuma zevki ya da çalışma yeri olan kütüphane herkese açık olup yalnız ya da başkasıyla birlikte 

gelen çocuk ve ergenleri  karşılamaktadır. Reşit olmayanlar her zaman yasal ebeveynlerinin 

sorumluluğu altındadır:Kütüphanelerin giri ş ve çıkışları kontrol edilmediği için küçük çocuklara  

eşlik edilmesi önerilir . 

Kütüphane görevlileri çocukların seçtikleri kitaplardan sorumlu değildir. Yönetmelik gereğince,bazı  

videolar 12 yaş ya da 16 yaş ya da 18 yaşın altındakilere ödünç verilmemektedir. 

Reşit olmayan  7 yaş altındaki çocuklar sadece « gençlikle » ilgili belgeleri ödünç alabilirler. Reşit  

olmayan 7 ile 12 yaş arası çocuklar ebeveynlerin izin vermesi halinde yetişkinlerin kolleksiyonlarından 

yararlanabilirler.  

12 yaşından itibaren, reşit olmayanlar ebeveynlerin yazılı olarak karşı çıkmasının dışında  

yetişkinlerin  koleksiyonundan yararlanabilirler.  


