
 
 
Aachen Şehir Kütüphanesi 
… bir Merkez Kütüphane, 2 Semt Kütüphanesi, bir Otobüs Kütüphane ve bir Online Kütüphaneden oluşmaktadır. 
Ayrıca Bildchen, Walheim, Kornelimünster ve Oberforstbach semtlerinde de küçük şubeler bulunmaktadır.  
 
Couvenstrasse’deki Merkez Kütüphanenin açılış saatleri:  
Salı, Çarşamba, Cuma saat 10 - 18  
Perşembe saat 12 - 19  
Cumartesi saat 10 - 14  
Dış Servisler: sipariş verilen medya araçları teslim alma noktası ve harici iade noktası: 7/24 
 
Herkese açığız, kendinize zaman ayırmanızı ve gelip ilginizi çeken eserlere bakmanızı öneriyoruz.  

Her yaş grubuna hitap eden tekliflerimiz: 
- Almanca ve diğer dillerde kitaplar ve sesli kitaplar.  
- Dil kursları, işitsel ve görsel dil öğrenme programları 
- Yabancı dillerdekiler de dahil gazete ve dergiler: Neredeyse 200’e yakın dergi ve gazeteye aboneyiz.  

- Müzik CD’leri  

- DVD’ler 

- Müzik notaları  

- Oyunlar 

- Konsol oyunları  

- Online ödünç alma: e-kitaplar, e-audio eserler, e-müzik, e-dergi ve gazeteleri ücretsiz olarak mobil 

cihazlarınıza indirme olanağı.  

- Uzaktan ödünç alma: Stoklarımızda bulunmayan edebiyat eserlerini diğer kütüphanelerden temin 

edebiliyoruz.  

Kendi kendinize bilgi edinin:  
- İnternet / WLAN: Kütüphane kimliği bulunan müşterilerimizin günde bir saat ücretsiz kullanabileceği 

halka açık bilgisayarlarımız mevcuttur. Buna alternatif olarak Merkez Kütüphanesinde ücretsiz WLAN 
kullanabilirsiniz.  

- Pressreader: uluslararası dijital gazete ve dergilere orijinal dilde erişim olanağı sunuyoruz.  
- Bozuk parayla çalışan fotokopi makinesi ile kitap tarama cihazı  

- Broşürler ve bilgi kaynakları. 

Maceralar:  
- Özellikle yaşam boyu eğitim odaklı, çocuk ve yetişkinlere hitap eden farklı etkinlikler. Örneğin “e-Book 

Saati” veya “Çocuklara Kitap Okuma Seansları” ve rehberli geziler. 
- Gençler için oyun ve bilardo masaları  
- Göçmenler için “Dialog in Deutsch©” adlı sohbet grupları  
- VR gözlüğüyle sanal dünyalara dalma olanağı  
- Vinil plaklar için DigiBar’lar, müzik kasetleri ve özel VHS filmleri  
- Kataloğumuza erişebileceğiniz internet adresimiz: https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebOpac.cls 

 
Merak ettiğiniz başka bir sorunuz var mı? Kütüphane personeli, enformasyon standlarında size memnuniyetle 

yardımcı olacaktır.  

 

Aachen Merkez Kütüphanesini nasıl kullanabilirsiniz?  

Merkez Kütüphane, engelsiz erişim için uygun altyapıya sahiptir. Engelli vatandaşlar için uygun asansör 
bulunmaktadır.  
Medya araçlarını ödünç alabilmeniz için, kayıt bankosunda alabileceğiniz bir kütüphane kimliği çıkartmak 
zorundasınız. Kütüphane kimliği çıkartabilmeniz için normal kimlik kartınız ya pasaportunuzun yanı sıra bir de 
ikamet belgesi ibraz etmek zorundasınız. Ziyaretler ücretsizdir.  

https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebOpac.cls


 
En önemli harçlar:  
 
Kullanım harçlarının yıllık tutarları şöyledir: 

- Yetişkinler: 15,00  €  

- 18 - 24 yaş arası insanların yanı sıra “Aachen-Pass” ya da diğer şehir veya belediyelerin benzeri indirim 

pasolarının sahipleri ve fahri görev kimlik kartı sahipleri: 8,00 €  

- 18. yaşını doldurmamış çocuk ve gençler ile kamu yararına çalışan kuruluşlar ise harçtan bütünüyle 

muaf tutulmaktadır.  

“Bestseller” (en iyi satan) sınıfına giren eserler için eser başına 2,00 € tutarında ödünç alma harcı hesaplanır. 

Kütüphanenin sunduğu teklifleri sadece bir defalık kullanma ve medya eserlerini de uzatılmamak koşuluyla 

sadece bir defa ödünç alma hakkı sağlayan günlük kimlik kartının bedeli 3,00 €’dur. 

 

Ödünç alma süreleri:  

Kitaplar, sesli kitaplar, müzik notaları, oyunlar:  28 gün    

Dergiler, müzik CD’leri, konsol oyunları, DVD’ler:  14 gün 

 

Ödünç alma süresinin aşılması halinde özel kullanım harçları talep edilir! 

 
 

Bu bilgi notu, sadece özet mahiyetinde olup, Kütüphanenin Güncel Kullanım Tüzüğü ile Harçlar Tüzüğü geçerlidir 

Durum: 11/2021 

  



Kullanma bilgileri  

Sisteme girme işlemini bizzat yapanlar: Merkez Kütüphanesinin zemin katında, işaretlenmiş az 

sayıdaki medya araçları hariç olmak üzere diğer tüm araçları sisteme bizzat girebileceğiniz iki cihaz 

bulunmaktadır. Araçları sisteme girme işlemi için öngörülen masaların yüksekliğini bizzat kendiniz 

ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir medya aracını ödünç almak istediğinizde ekran üzerindeki “Ausleihen” 

(Ödünç Alma) yazılı yeşil butona basıyor, kullanıcı kimlik kartınızı ekranın ortasındaki alana koyuyor ve 

tekrar alıyorsunuz ve ardından da geri vermek istediğiniz her bir medya aracını teker teker alanın 

üzerine koyuyorsunuz. Birden fazla parçadan oluşan medya araçlarını sisteme girmeden önce tüm 

parçaların tam olduğundan emin olunuz. Sisteme girme işlemi ise otomatikman radyo-frekans 

teknolojisi (RFID) ile gerçekleşmektedir. Sisteme girme işlemini sonlandırırken ekrandaki 

“Fertig/Quittung” (Sonlandırma/Makbuz) butonuna basınız. Arzu ettiğiniz takdirde bu işlem 

karşılığında bir makbuz alabilirsiniz.  

Geri verme: Kütüphanenin zemin katında (az sayıdaki medya araçları hariç) geri vermek istediğiniz 

çoğu medya araçlarını sisteme bizzat girebileceğiniz iki cihaz bulunmaktadır. Birden fazla parçadan 

oluşan medya araçlarını sisteme girmeden önce tüm parçaların tam olduğundan emin olmalısınız. 

Cihaza bağlı tasnif tesisi sayesinde geri verdiğiniz araçların doğru yere aktarımı gerçekleştirilmektedir. 

İşlemi bitirdiğinizde lütfen “Fertig” (Sonlandırma) butonuna basınız. Arzu ettiğiniz takdirde bu işlem 

karşılığında bir makbuz alabilirsiniz.  

Dış servis noktaları: Sipariş verdiğiniz medya araçlarını kütüphane dışında geri verme ve teslim alma 

noktaları dış servis noktalarımızdır. Bu noktalar Merkez Kütüphane ana girişinin sağ tarafında 

bulunmaktadır. Bu noktalara girebilmeniz için Aachen Şehir Kütüphanesi kullanıcı kimlik kartına sahip 

olmanız gerekmektedir. Dış servis noktalarımızı haftanın her günü 7/24 kullanma olanağına 

sahipsiniz. Bu noktalarda medya araçlarını geri verebileceğiniz gibi (sadece birkaç istisna hariç*) harca 

tabi rezervasyon ve ön kayıtla ayırtmış olduğunuz araçları da teslim alabilirsiniz. Güvenlik 

nedenlerinden dolayı bu alanlar kamerayla izlenmektedir. 

Dış servis noktasında geri verme işlemi: Geri vermek istediğiniz kütüphane medya aracını 

öngörülmüş teslim noktasına koyunuz ve kapağın açılmasını bekleyiniz. Merkez Kütüphanenin 

içindeki geri verme işlemindeki aynı prosedürle, ilgili medya aracını gibi (sadece birkaç istisna hariç*) 

arka arkaya öngörülen yere bırakınız. İşlemi bitirmenizin hemen ardından kapak tekrar kapanacaktır. 

Arzu ettiğiniz takdirde bu işlem karşılığında bir makbuz da yazdırabilirsiniz. 

Semt kütüphanelerinden veya Kitap Otobüsünden ödünç aldığınız medya araçlarını ise yine aynı 

yerden geri vermeniz gerekmektedir. 

Teslim alma noktası: Teslim alma noktası tıpkı paket teslim alma noktaları gibi organize edilmiş olup, 

çoğu medya aracını her gün yukarıda belirtilen zamanlar dahilinde bu teslim alma noktasından 

alabilirsiniz. Ön siparişini verdiğiniz medya aracınızın hazır olduğuna dair bilgiyi alır almaz, bunları 

Merkez Kütüphane genel açılış saatleri dahlinde de bu alandan teslim alabilirsiniz. Ancak bu alana 

girebilmeniz için kullanıcı kimlik kartınızı kullanarak kapıyı açmalısınız; aynı kimlik kartınızı medya 

aracını teslim alırken de elinizde bulundurmanız gerekir. Teslim alma noktasındaki ekranda görünen 

talimatları uygulayınız. Medya aracınızı teslim alma kutusundan aldıktan sonra kapağı lütfen tekrar 

kapatın. Arzu ettiğiniz takdirde bu işlem karşılığında bir makbuz da yazdırabilirsiniz. 



Kasa: Tüm kütüphane harçları bir kasa otomatı üzerinden ödenmektedir. Bahse konu kasa otomatı 

ise sadece Merkez Kütüphanesinin açılış saatlerinde kullanılabilir. Kasa otomatı servis noktasının sol 

tarafındaki duvarın önündedir. Bu otomatta nakit ödemelerin yanı sıra EC kartınızla da ödeme 

yapabilirsiniz. 

İçecekler: Zemin katında kurulu otomattan sıcak içecekler temin edebilirsiniz.  

 

Ön kayıtla ayırttığınız medya araçları standart formatta ise bunları sadece teslim alma noktasında - 

Merkez Kütüphanesinin genel açılış saatleri dahilinde - ödünç alabilirsiniz. Ön kayıtla ayırtmış 

olduğunuz medya araçlarını teslim alma noktasından almanız mümkün değilse, bu husus size gelecek 

olan ön kayıt mesajında bildirilecektir. Böyle bir durumda söz konusu medya araçlarını sadece açılış 

saatleri dahilinde olmak üzere Merkez Kütüphanesinin “abholbare Bestellungen” (teslime hazır 

siparişler) yazılı rafından alabilir ve ardından da ödünç alma işlemini uygulayabilirsiniz. 

Harca tabi rezervasyonlar: Merkez Kütüphanesindeki medya araçlarını kütüphanenin genel açılış 

saatleri dahilinde ödünç alamıyorsanız, bize (0241 432 38 690) sayılı numaradan telefon edebilirsiniz. 

Medya aracı başına 1 €’luk işlem harcı karşılığında ve bize belli bir süre tanınması koşuluyla teslim 

alma noktasına bırakabiliriz ve siz de medya aracınızı açılış saatleri dışında da dahil olmak üzere 

oradan alabilirsiniz. Ancak tüm medya araçlarının bu servis kapsamına girmediğini dikkate almanızı 

rica ediyoruz. 

Servis Noktası: Kütüphanenizi nasıl kullanmanız gerektiğine dair her türlü soru için başvurmanız 

gereken ilk yer servis noktasıdır. Bu noktada kişisel kaydınızı yaptırabileceğiniz gibi kullanıcının bizzat 

sisteme giremeyeceği tüm medya araçlarının* sisteme girilmesini de sağlayabilirsiniz. Aynı husus, 

uzaktan ödünç alınan medya araçları için de geçerlidir. Keza bu noktada bez çantalar da satın 

alabilirsiniz. İnternete bağlanan bilgisayar üzerinden ücrete tabi bir çıktı almak için ilgili butona 

bastığınızda çıktınızı alabileceğiniz yer de bu servis noktasıdır.  

Gardırop: Kullanıcı kimlik kartınız yardımıyla özel eşyalarınızı şehir kütüphanesinde bulunduğunuz 

süre boyunca ilgili dolaplara kilitleyebilirsiniz.   

WC: Giriş alanındaki tuvaletleri kullanabilmeniz için geçerli bir kütüphane kimlik kartına sahip olmanız 

gerekir.  

 

* Özel formatlar, medya box’ları ve kurumsal müşteriler için okuma sırt çantaları, eğlence oyunları, 

konsol oyunları, tonies’ler ve magazinden alınan kitaplar sadece servis noktasından ödünç 

alınabilmekte ve de geri verilebilmektedir. Bu medya araçlarının büyük bir kısmı bunu gösteren bir 

çıkartmayla işaretlenmiştir.  

 

 

 


