
Özet olarak önemli hususlar

Köln Halk Kütüphanesi size geniş kapsamlı ve güncel bir teklif sunuyor.
Yaklaşık 850.000 kitap, DVD, müzik CD'leri, seslendirilmiş kitaplar, gazeteler, dergiler,
haritalar ve oyunlar ve ayrıca evinizde de kullanılmak üzere elektronik medya araçları ve veri
bankaları.

Kütüphane kartı

Teklifimizden yararlanabilmeniz için geçerli bir kütüphane kartınızın olması gerekmektedir.
Bu kartı, Köln Halk Kütüphanesi kuruluşların birinde bizzat kaydınızı yaptırırken alacaksınız.
Lütfen yanınızda bunun için gerekli belgelerli getiriniz.

Kayıt yaptırırken imzanız ile Köln Halk Kütüphanesinin kullanım ve ücret yönetmeliğini kabul
etmiş oluyorsunuz. Aşağıdaki bilgilerin sadece özet halinde olmaları nedeniyle sizden bunu
dikkatle okumanızı rica ediyoruz.

Üyelik türleri ve ücretler

- Yetişkinler için bir sefere mahsus olmak üzere yıllık üc ret: 38,00 Euro
- Yetişkinler için daimi üyelik: 38,00 Euro (13 ay geçerli dir)

- Kısa süreli üyelikler:
20,00 Euro (6 ay geçerlidir)
13,00 Euro (3 ay geçerlidir)

Kayıt için gereken belgeler: İkamet belgesi ile birlikte kimlik kartı veya pasaport

- 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler için üyelik: ücretsi z!
Kayıt için gereken belgeler: Ebeveynlerin İkamet belgesi ile birlikte kimlik kartı veya pasaport
ve kayıt formu üzerinde ebeveynin veya velinin/kefilin imzası.

- Öğrenciler, üniversite ö ğrencileri ve 18 ya şından itibaren çıraklar için indirimli üyelik:
28,00 Euro (12 ay geçerlidir)
15,00 Euro (6 ay geçerlidir)

Kayıt için gereken belgeler: İkamet belgesi ile birlikte kimlik kartı veya pasaport ve
öğrenci kimliği veya eşdeğer bir kimlik.

- Köln pasaport sahipleri için indirimli üyelik:
13,00 Euro (12 ay geçerlidir)
7,00 Euro (6 ay geçerlidir)

Kayıt için gereken belgeler: İkamet belgesi ile birlikte kimlik kartı veya pasaport
ve Köln pasaportu.

- Şirketler için üyelik: 182,00 Euro
Lütfen 0221 / 221-2 39 39 numaralı telefondan irtibata geçiniz.

Ödünç alma mühletleri

Der Oberbürgermeister



İki farklı ödünç alma mühleti söz konusudur:

Kitap, medya aracı kombinasyonları, CD Romlar ve öğrenim yardımcı araçları, notalar ve
haritalar için 4 hafta

Dergiler, çok satanlar servisinden medya araçları, CD'ler, DVD'ler, oyunlar ve videokasetleri
için 2 hafta 

Özel ücretler

Bir medya aracı için rezervasyon yapılması: 1,00 Euro

Medya aracı başına çok satanlar servisi: 2,00 Euro
(Ödünç alma ve ödünç alma süresinin uzatılması)

Başarı dikkate alınmaksızın kütüphaneler arası ödünç alma: 2,50 Euro

Medya araçlarının kütüphane kartını ibraz etmeden kayda geçirilmesi: 1,00 Euro

Geçerli kütüphane kartının kaybedilmesi durumunda yedek kart çıkartılması 3,50 Euro

Gecikme ücretleri

Ödünç alma süresinin aşılması halinde gecikme ücretleri ödenecektir.

- Ödünç alma süresi aşımının maliyeti medya aracı ve başlanılan hafta başına 1,00 Euro’dur.
  (Çok satanlar servisi için özel kurallar geçerlidir.)

Buna ek olarak on birinci haftadan itibaren medya aracı başına 25,00 Euro ödenecektir.

Ayrıca aşağıdaki ücretleri talep ediyoruz:
- İlk ihtarname için: 1,00 Euro,
- İkinci ihtarname için: 1,20 Euro.

E-posta ile haber verme halinde bu ihtarname ücretleri talep edilmez.

Uzatma olanakları

- Merkez Kütüphanesinde, tüm halk kütüphanelerinde ve kitap otobüsünde.

- İnternette https://katalog.stbib-koeln.de sitesinde

- Telefonla: 0221/221-2 39 39

- E-posta ile: kundenservice@stbib-koeln.de

- Faksla: 0221/221-2 37 90

- Posta yoluyla: Kundenservice der Stadtbibliothek Köln
Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln

Adınızı daha önceden kaydettirmemeniz halinde, bir medya aracının ödünç alma süresi en
fazla iki kez uzatılabilir.



Eksiksizlik, hasarlar ve iade

Lütfen ödünç almadan önce tüm medya araçlarının eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Olası hasarları kütüphane personeline onaylatınız. Köln Halk Kütüphanesi medya araçlarının
kalitesi için hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu nedenle iade talebi hakları söz konusu değildir.
Geri getirilen her medya aracı için size bir iade makbuzu verilecektir. Lütfen bunu ve ödenen
meblağlarla ilgili makbuzları dört ay boyunca saklayınız.

Taşınma, kartın kaybı ve devri

Kartınızı iptal edebilmemiz veya adresi değiştirebilmemiz için kütüphane kartının kaybolması
veya başka bir adrese taşınmanız gibi durumları bize derhal bildiriniz. Kütüphane kartı
başkalarına devredilemez.

Ayrıntılı bilgileri internette www.stbib-koeln.de sitesinden de edinebilirsiniz.
Düzenleme tarihi: 01.07.2011


