Kullanım koşulları hangileri?
Ders kitaplarını ödünç almak isteyen öğrencilerin, zamanında kütüphanemize üye olması,
üyelik ücretini ödemesi veya ücretlerden muafiyet için Eğitim Yardım Bakanlığına başvuruda
bulunması gerekir.

-

Ücretlerden muafiyet başvurusu kabul olan öğrencilerin, Eğitim Yardım Bakanlığı tarafından
verilen onay belgesini hemen okula vermesi
gerekir.

-

Ders kitapları teslim edildikten sonra kitapların
öğrenci tarafından hemen kontrol edilmesi gerekir. Eğer herhangi bir hasar varsa bunu derhal
bilidirlimeye mecburdur.

-

Ödünç alınan kitapları (çalışma defterleri ve
edebiyat kitapları hariç) hasara uğramamaları
için kaplamak şarttır. Bu kaplamaların kitaplara
zarar vermeden kolayca çıkan türden olması
gerekir.

-

Bütün öğrencilerin ödünç alınan kitapları dikkatli
kullanmaları rica edilir.

-

Ödünç alınan kitapların en geç yıl sonunda veya
okul terk edildiğinde durumları uygun bir şekilde
teslim edilmeli.

-

Ödünç alınan ders kitapları kayıba veya hasara
uğrayıp tekrar ödünç verilmeyecek duruma gelirse, velilerin veya yetişkin öğrencilerin zararın
tazminini üstlenmeleri gerekir.
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-

Daha geniş bilgi için …
… okulun öğretmen veya ders kitapları koordinatörlerine başvurabilirsiniz. Ayrıca

www.saarland.de/leihenundlernensaar.htm
adlı internet sitesinden de bilgi alabilirsiniz.
Sizi ders kitabı kütüphanemizi kullanmaya davet
ediyorum.
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SAR`DA KİTAP ÖDÜNÇ ALMAK VE ÖĞRENMEK

Klaus Kessler

DERS KİTAPLARINI ÖDÜNÇ ALMAK

Sevgili veliler,
sevgili öğrenciler,
Sar eyaletindeki okullar için
2009/10 öğretim yılı itibariyle ders kitapları kütüphanesi
kullanıma sunulmuştur. Amacımız velilere maddi açıdan
yardımcı olup öğrencilere gerekli ders kitaplarını sunmak.
Ders kitaplarını ödünç alabilmeniz için en önemli bilgileri
sizin için bir araya topladık:

Bu kütüphaneden kimler yararlanabilir?
Ders kitapları kütüphanemizi kullanmak zorunlu değildir ve isteğe bağlıdır. Sar eyaletindeki bütün öğrenciler
(meslek okulu öğrencileri hariç), ikametgahları nerede
olursa olsun kütüphanemizi kullanabilirler. Ancak kulla
nım için her sene yeniden kayıt olmak şarttır. Kitapları
kütüphaneden ödünç alma imkanını kullanmayanlar
şimdiye kadar olduğu gibi ders kitaplarını kendileri
almak zorundadırlar.

Nasıl kayıt olabilirim?
Kayıt için başvuru formunu öğretim görülen okulda
bulabilirsiniz. Genel eğitim okullarındaki öğrenciler en
geç 1 Mart`a kadar, meslek okullarındakiler ise yaz tatili
başlangıcına kadar kayıt olmaları gerekir.
Kayıt esnasında ödünç alma ücretinin nasıl ve ne
zamana kadar ödenmesi gerektiğini daha ayrıntılı
öğreneceksiniz.

Kütüphanemizin servisini ilk kez
kullanan öğreniler, yeni yıl dönemi için gereken bütün kitapları
ödünç alabilirler. Öğrenci yürürlükte olan öğretim yılında kütüphaneden yararlandıysa ve
bir sonraki dönemde de bu
servisi kullanacaksa yaz
tatili boyunca bir sonraki dönemde çalışılacak

Ödünç alma ücretinden kimler muaf tutulur?
Eyaletimizin ödünç alma ücretlerini üstleneceği
kişiler,
- Sosyal Güvenlik Kanunu SGB`nin VIII, XII ve VIII
maddelerine göre yuvada veya bakıcı ailelderde
kalan öğrenciler,
- her türlü yetim parası alan öğrenciler,
- aileleri işsizlik parası 2, Sosyal Güvenlik Kanunu
SGB II`ye göre sosyal yardım veya SGB XII`nin
üçüncü veya dördüncü kısmında belirtildiği gibi
geçim parası alan öğrenciler,

Ödünç alınan kitaplara yazı
yazmak mümkün mü?
Yanlızca çalışma
defterlerine ve
edebiyat kitaplarına ek yazı
yazmak, işaret
koymak, yazıların altını çizmek
vs. mümkün.
Diğer kitaplara yazı yazmak kesinlikle yasaktır.

Kütüphanenin kullanım ücreti ne kadar?
2010/11 ögretim yılı itibariyle her genel eğitim okullu
için ayrı ödünç alma ücretleri kararlaştırılacaktır. Her bir
meslek eğitim okulunda okul şekillerine göre ayrı ayrı
ödünç alma ücretleri belirlenecektir.
Kitapları ödünç
alma ücretinin
yüksekliği çeşitli
okullardaki gereken kitapların
türüne bağlıdır.
Bu ücretler okullardaki başvuru
formlarında
belirtilir.
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Hangi kitaplar ödünç alınabilir?

k itapları ödünç alabilir. Bunun yanı sıra öğrenciye yeni
öğretim yılının başlangıcında yeni dönem için gereken
kitaplardan, calışma defterlerinden ve edebiyat kitaplarından oluşan bir «paket» verilecektir. Kitapları ödünç
almak yalnızca paket halinde mümkündür, kitapları
teker teker ödünç alma imkanı yoktur.
Öğrenci yürürlükte olan öğretim yılında kütüphaneden
kitap ödünç aldıysa, ancak bir sonraki yılda bu imkandan yararlanmak istemiyor ise, ödünç aldığı bütün
kitapları – çalışma defterleri ve edebiyat kitapları hariç
– iade etmek zorundadır.

- İltica dilekçesi bulunan ve yardım alması kabul
edilen velilerin çocukları,
- Alman çocuk parası kanununun 6. maddesindeki belirtildiği gibi çocuk ek ödemesi alan ailelerin
çocukları,
- Kira yardımı alan ailelerin çocukları.
Öğrenme güçlüğü çeken kişiler veya özürlüler için
özel okulların öğrencileri ve entegre edilmesi gereken öğrenciler1 de
kütüphanemizden
ücretsiz yararlanabilir.

Ücretlerden muafiyet için ne yapmam
gerekir?
«Ücretlerden muafiyet başvurusunu» öğrenciler okullarında bulabilirler (genelde yarıyıl karnesi ile birlikte
verilir). Öğrenci bu başvuruyu zamanında Eğitim
Yardım Bakanlığına ulaştırmalı. Oradan alınan onay
belgesini öğrenci kütüphaneyi kullanmak için kayıt
olduğu okula vermesi yeterlidir.
Öğrenme güçlüğü çeken kişiler veya özürlüler için
özel okulların öğrencileri ve entegre edilmesi gereken öğrencilerin ücretlerden muafiyet için başvuruda
bulunmasına gerek yok.
Okul yönetmeliği Kanununun 4. maddesinin, birinci fıkra,
ikinci cümlesindeki belirtildiği gibi özel pedagojik eğitim
gören öğrenciler

1

