
Açılış sAAtlerımız:
Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma:
Saat 10.00 - 12.30 ve 14.30 - 18.00 arası.

Çarşamba günleri kapalı.

Bıze ulAşın:
Ahlen Kütüphanesi (Stadtbücherei Ahlen)
Südenmauer 21
59227 Ahlen

Telefon: 02382 - 59292
Faks: 02382 - 59557
E-posta: stadtbuecherei@stadt.ahlen.de

İnternet:  www.stadtbuecherei-ahlen.de
OPAC:  https://sb-ahlen.lmscloud.net
Elektronik medya ödünç alma:  www.bibload.de

Ahlen Kütüphanesi’ne (Stadtbücherei Ahlen) üye mi 
olmak istiyorsunuz? Bunun için lütfen kayıt formunu 
doldurun ve kimliğinizle birlikte gelin.

Kimlik:

Soyisim:

İsim:

Cadde/No.:

Posta kodu/yer:

Doğum tarihi:

Telefon:

E-posta:

Ahlen Kütüphanesi’ne (Stadtbücherei Ahlen) kayıt 
olmak istiyorum. Kullanım ve ücret yönetmeliğine 
uyacağımı taahhüt ederim. Yukarıda belirtilen veri-
lerimin ödünç alma amacıyla kaydedilmesini kabul 
ediyorum.

İmza:

KAYıt

www.stadtbuecherei-ahlen.de

KıtAptAn 
dAhA 

fAzlAsı!
Okuyucular
için bilgiler.

Gefördert vom



Ahlen KütüphAnesi’ne 
hoş geldiniz!
Eğitim, kültür ve boş zaman aktiviteleri kurumu ola-
rak her nesilden insana güncel ve yurttaşlara yakın 
hizmetler sunuyoruz. Ömür boyu öğrenme ve boş 
zaman aktivitelerinde sizin yanınızdayız.

KAYıt
Kütüphane kimliğinizi kayıt esnasında doğrudan banko-
dan alabilirsiniz. Kayıt işlemleri için geçerli bir kimlik bel-
gesi gereklidir. 18 yaşın altındaki çocuk ve gençler ayrıca 
kayıt kartı üzerinde velilerinin yazılı onayını almak zorun-
dadırlar. İndirimden faydalanabilmek için kanıt belgeleri-
nin sunulması gerekir. Kimlik başkalarına devredilemez.

Yıllık ücretler:
Yetişkinler                        8,- Euro
Çocuklar ve öğrenciler                       4,- Euro

Diğer ücretler için lütfen ücret yönetmeliğine bakın.

Kütüphane kimliğinin sunduğu olanakla:
• Eserlerin kütüphanede ödünç alınması
• bibload.de kullanımı (E-medya portalı)
• DigiBib (uzaktan ödünç alma siparişi olanağı sunan 
 dijital kütüphane) ve Munzinger-Online (internet 
 başvuru eseri) kullanımı
• Kütüphanede PC ve internet çalışma yerlerinin 
 kullanımı

eserler
• Öğretici kitaplar
• Edebiyat eserleri (büyük ebat baskı dahil)
• Çocuk ve gençlik kitapları
• Dergiler ve günlük gazeteler
• CD, DVD ve BluRay
• Grup oyunları ve konsol oyunları (PS4 ve 3DS)
• Artotek (sanat eserlerinin ödünç alınması)
• Değişen konu sergileri, bilgi broşürleri, bölgesel 
 etkinlik duyuruları, ikinci el kitap pazarı
• ve daha fazlası…

geri verme ve uzAtmA
Geri verme sırasında kimlik gerekli değildir. Dolayısıyla 
ödünç aldığınız eserleri bizzat teslim etmeniz gerekmez.
Dikkatinize: Ödünç alma süresi geçtiğinde gecikme üc-
reti alınır. Ödünç aldığınız eserlerin ödünç alma süresini 
uzatmanın çeşitli yolları vardır:
• Kütüphanede ödünç alma bankosunda veya 
 selfservis işlem yerlerimizde bizzat
• Telefonla (02382 / 59292)
• E-posta ile (stadtbuecherei@stadt.ahlen.de)
• Çevrimiçi kataloğumuzda “Kütüphane hesabım” 
 (Mein Bibliothekskonto) seçeneği üzerinden 
 (https://sb-ahlen.lmscloud.de))

Ödünç AlmA süreleri 
Kitap, sesli kitap, oyun   28 gün
Film, müzik CD, dergi     7 gün
Resim/Tablo    56 gün

onAY

Üyeliğimle ilgili yönetim işleri için kişisel bilgilerimin 
Ahlen Kütüphanesi (Stadtbücherei Ahlen) tarafından 
işlenmesini kabul ediyorum.

Kaydedilme amacı sona erdiğinde bu bilgiler siline-
cektir.

Yukarıda açıklanan amaç çerçevesinde kaydedilen 
kişisel bilgilerimin AB Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği 
(DSGVO) dikkate alınarak kaydedildiği, işlendiği, kul-
lanıldığı ve aktarıldığı hususunda bilgilendirildim.

Ayrıca, kişisel bilgilerimin kaydedilmesi, işlenmesi 
ve kullanılmasının isteğe bağlı olarak gerçekleştiği 
hususunda da bilgilendirildim. Onayımı ileriye dönük 
olmak üzere her zaman için iptal edebileceğim de 
hatırlatıldı. İptal beyanımı belirtilen adrese sunmam 
gerekir: Stadtbücherei Ahlen, Südenmauer 21, 59227 
Ahlen.

Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği’nin (DSGVO) 13. 
maddesine göre ilgili kişilerin haklarını her zaman 
için Ahlen Belediyesi (Stadt Ahlen) internet sitesinde 
ve başvuru üzerine kütüphanede inceleyebileceğimi 
biliyorum.

Soyisim, isim

İmza


