
Bize ulaş:

Çocuk ve gençlik bölümü ekibimiz sana 
memnuniyetle yardımcı olacaktır

• Bankoya yanımıza gel

• Bize telefonla ulaş: 02382-59-292

• Bize e-posta gönder:
 stadtbuecherei@stadt.ahlen.de

• İnternet sitemizi ziyaret et:
 www.stadtbuecherei-ahlen.de

• İnternette araştırma:
 https://sb-ahlen.lmscloud.net

Ahlen Kütüphanesi (Stadtbücherei Ahlen)
Südenmauer 21
59227 Ahlen

Çocuk ve genÇlik 
Bölümü

Sizin için yerinde ve internette

Ahlen Kütüphanesi’nin (Stadtbücherei Ahlen) 
olanaklarından faydalanmak istiyorsan lütfen kayıt 
formunu doldur.

Kimlik:

Soyisim:

İsim:

Cadde/No.:

Posta kodu/yer:

Doğum tarihi:

Telefon:

E-posta:

Rezervasyon veya ihtarların e-posta yoluyla yukarı-
da belirtilen e-posta adresine gönderilmesini kabul 
ediyorum.

kayit

www.stadtbuecherei-ahlen.de

aÇiliş saatleri:
Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma:
Saat 10.00 - 12.30 ve 14.30 - 18.00 arası.
Çarşamba günleri kapalı.

Gefördert vom



kütüphanene hoş 
geldin!
Bu bilgi broşürü kütüphanedeki eserlere ulaşmanı 
kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bizde neler var?
•  Küçük ve büyükler için elbette çok sayıda kitap…
•  Hikâye ve şarkı CD’leri
•  PC ve konsol oyunları
•  DVD ve Blu-Ray
•  Grup oyunları
•  Tiptoi kitapları, oyunları ve kalemleri
•  Muhteşem etkinlikler (etkinlikler hakkında bilgileri 
 internet sayfasında bulabilirsin)

kayit – nasil yapilir?

kayit
•  Kayıt formunu doldur (son sayfaya bak)
•  Anne-babana veya veline imzalat ve onun kimliğini
 beraberinde getir. Daha da iyisi: Anne veya babanı 
 da beraberinde getir!
•  Kayıt formunu teslim et, 4,- Euro öde, kütüphane 
 kimliğini teslim al, derhal mevcut eserleri ödünç al.
•  Kütüphane kimliğine daima dikkat et, kaybettiğinde 

bize derhal haber ver! Kayıp halinde 4,- Euro ücret 
karşılığında yeni kimlik alabilirsin. Kütüphaneye 
gelirken kimliğini daima yanında bulundur. O zaman 
ödünç alma süresince okuyabileceğin kadar eseri 
ödünç alabilirsin.

ödünÇ alma ücretli mi s?
•  Ödünç alma 17 yaşına kadar çocuk ve gençler için 
 ücretsizdir. 
•  Ödünç aldığın eserlerin süresini kütüphanede, 
 02382-59292 numaralı telefondan veya 
 www.stadtbuecherei-ahlen.de sayfasında çevrimiçi 
 katalog altında kullanıcı hesabın üzerinden 
 uzatabilirsin.

Ahlen Kütüphanesi’ne (Stadtbücherei Ahlen) ço-
cuğumun kaydını yaptırmak istiyorum. Kullanım 
ve ücret yönetmeliğine uyacağımı taahhüt ede-
rim.

onay

Üyelikle ilgili yönetim işleri için çocuğumun kişisel 
bilgilerinin Ahlen Kütüphanesi (Stadtbücherei Ahlen) 
tarafından işlenmesini kabul ediyorum. Kaydedilme 
amacı sona erdiğinde bu bilgiler silinecektir.

Yukarıda açıklanan amaç çerçevesinde kaydedilen 
çocuğuma ait kişisel bilgilerin AB Genel Veri Gizliliği 
Yönetmeliği (DSGVO) dikkate alınarak kaydedildiği, 
işlendiği, kullanıldığı ve aktarıldığı hususunda bilgi-
lendirildim.

Ayrıca, çocuğuma ait kişisel bilgilerin kaydedilmesi, 
işlenmesi ve kullanılmasının isteğe bağlı olarak ger-
çekleştiği ve onayımı ileriye dönük olmak üzere her 
zaman için iptal edebileceğim hususunda da bilgi-
lendirildim. 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.

Velinin soyismi, ismi 

Velinin imzası

ödünÇ alma süreleri
Kitap, sesli kitap, PC oyunları, 
grup oyunları ..........................................................28 gün
DVD, CD, Blu-Ray-Disc, 
müzik CD, dergi ....................................................... 7 gün

İade sürelerini ödünç alma makbuzunda bulabilirsin.


