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Yarra Plenty Regional Library’ye hoşgeldiniz 

Genel Koşullar 

Bir üye ve /veya garantör olarak şunlara uymanız zorunludur: 

 Yarra Plenty Regional Library Servis Kullanıcı Kurallarına uymak. 
 Kütüphanede iken görevlilere ve diğer kütüphane kullanıcılarına 

karşı anlayışlı ve nezaketli davranmak. 
 18 yaşından küçük olan kullanıcılar tarafından kütüphaneden alınan 

materyallerin sorumluluğunu üstlenmek. 
 İnterneti kullanan kimsenin 18 yaşından küçük olması durumunda 

onun sorumluluğunu üstlenmek. 
 Kütüphaneye iade edilene kadar üyelik kartı ile verilen tüm 

materyallerin sorumluluğunu üstlenmek. 
 Kaybedilen, tahrip edilen, çalınan veya zarar gören (bu zararın 

normal ve adil kullanım kapsamında olma durumu hariç) 
materyallerin yenilenme giderlerini karşılamak. 

 Üyelik kartının kaybedilmesi veya çalınması halinde Yarra Plenty 
Regional Library Servisi’ni hemen haberdar etmek. 

 İsim veya adres değişikliklerini yedi gün içinde bildirmek. 
 
Ödünç alma 

 Ödünç almak için kütüphane kartı göstermek zorunludur. 
 Kütüphane kartınız tüm Yarra Plenty Regional Library şubelerinde 

geçerlidir. 
 Alınan malzemeler herhangi bir Yarra Plenty Regional Library 

şubesine iade edilebilir. 
 Herhangi bir şubeden üyelik kartı başına ücretsiz olarak 10 kadar 

materyal isteyebilirsiniz. 
 Başka bir kütüphaneden (kütüphaneler-arası ödünç alma) kart 

başına her birisi 10 dolar karşılığında 6 adet kadar 
materyal isteyebilirsiniz.  
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Genel Koşulların devamı 

Ödünç Alma Dönemi Her bir materyal için 3 hafta 

Kısıtlama Kart başına 30 materyal 

Süresi geçenler Materyal başına günde 30 sent gecikme ücreti alınır 

Yenilemeler  

 Alınan materyaller başka bir üye tarafından ayırtılmadığı sürece iki kez 
yenilenebilir. 

 Materyaller aşağıdaki yollarla yenilenebilir: 
- çevrimiçi 7 gün 24 saat www.yprl.vic.gov.au. 
- çalışma saatleri içinde yerel şubenizi aramak suretiyle. 
- Pazartesi – Cuma sabah saat 9.00 – akşam 5.00 arası 

9088 3400 nolu telefonu aramak suretiyle. 
 E-posta adresinizi veya cep telefon numaranızı sağlamanız 

durumunda size hatırlatma iletileri veya mesajları gönderilebilir; 
ancak alınan materyalleri vaktinden önce iade etmek ya da 
yenilemek sizin sorumluluğunuzdur. 

 
İnternet Girişi 

 Giriş ücretsizdir. 
 Kütüphanedeki bilgisayarları kullanabilmek için kütüphane kartınızın  

yanınızda olması şarttır. 
 
Güvenlik Kodu 

Kütüphaneye üye olduğunuz zaman sizden üyelik kartınız ile bağlantılı 

4 basamaklı rakamsal bir KOD istenecektir. Bu KOD ile bizim internet 

sitemize girerek eKaynaklar (eResources) kısmından materyalleri 

çevrimiçi olarak ayırtabilir veya yenileyebilirsiniz. 

Kütüphanede internete giriş yapabilmek için de kendi KOD’unuzu 

kullanmanız gerekecektir. 

http://www.yprl.vic.gov.au/

