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LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN!

1. Hasar durumunda tazminat ödemem gerekir mi?
Ödünç alınan kitaplar ve eğitim malzemesi özenle kullanılmalı ve zamanında
iade edilmelidir. Hiçbir şeyin altı çizilemez, yanına not alınamaz veya hiçbir
şey işaretlenemez. Bu özenle kullanma yükümlülüğünü ihlal eden veya ödünç
alınan kitabı kaybeden kişi onu tazmin etmekle yükümlüdür. Hasarları önlemek
için, eğitim malzemesinin kullanımdan sonra herhangi bir iz bırakmadan
çıkarılabilen koruyucu bir kapla kaplanması özellikle tavsiye edilir.

2. Verilerim iyi korunuyor mu?
Kişiye özel bütün veriler mutlaka gizlilikle işlenmektedir

3. Başka nereden bilgi alabilirim?
İlgili okul hamili size okul kitabı ödünç alma konusunda gerekli bütün bilgileri
verir. Sizden kimin sorumlu olduğunu çocuğunuzun 2012/13 eğitim yılında
gideceği okuldan öğrenebilirsiniz.
Okul kitabı ödünç alma konusunda genel bilgileri www.LMF-online.rlp.de
internet portalının kamuya açık bölümünde bulabilirsiniz.
Güncel bilgileri kullanıcı hesabınızda bulabilirsiniz. Bu kullanıcı hesabınızı
mümkün olduğunca erken oluşturmanızı tavsiye ederiz.

Bu broşür Rheinland-Pfalz eyalet hükümetinin kamuoyu çalışmaları çerçevesinde yayınlanmaktadır.
Bu broşür, ne partiler, ne seçim adayları veya seçim yardımcıları tarafından bir seçimden önceki altı
aylık dönemde seçim reklamı olarak kullanılamaz. Bu koşul yerel, eyalet parlamentosu, federal parla-
mentosu ve Avrupa seçimleri için geçerlidir. Özellikle seçim organizasyonları, partilerin bilgilendirme
standartlarında dağıtım, broşüre siyasi parti bilgilendirme ve reklam araçlarının eklenmesi, bastırıl-
ması ve yapıştırılması özellikle yasaktır. Aynı şekilde seçim reklamı amacıyla üçüncü kişilere iletilmesi
de yasaktır. Yapılacak bir seçim konusunda zaman açısından bir bağlantı olmasa bile bu broşür,
eyalet hükümetinin tek tek siyasi gruplar konusunda taraf tuttuğu olarak anlaşılabi-lecek biçimde
kullanılamaz. Partiler, broşürü kendi üyelerini bilgilendirmek amacıyla kullanabilirler.

ÖDÜNÇ OKUL KİTABI
UYGULAMASI
2012/13 Ögretim Yılında

Ödünç Okul Kitabi Uygulaması ile ilgili Önemli Bilgiler



2012/13 EĞİTİM YILINDAÜCRET KARŞILIĞINDAOKUL KİTABI ÖDÜNÇ
ALMA HAKKINDAÖNEMLİ BİLGİLER

Bu broşürle Rheinland-Pfalz‘da ücret karşılığında okul kitabı ödünç alma düzen-
lemeleri hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Rheinland-Pfalz‘da Okul Kitabı Ödünç Alma
2010/2011 eğitim yılından itibaren Rheinland-Pfalz‘daki anne babalar okul
kitabı ödünç almaya katılma ve bu şekilde çocukların eğitim malzemelerinde
tasarruf etme imkânına sahipler. Bugüne kadar geçerli olan kupon sisteminin
yerine adım adım okul kitabı ödünç alma geçmiştir. Artık ilkokul bölümü de okul
kitabı ödünç alma sistemine dahil edildi. Bu yüzden artık Rheinland-Pfalz‘daki
öğrenciler eğitim malzemelerini de ödünç alabilirler.

Rheinland-Pfalz eyaletinin okul kitabı ödünç alma
sistemi hakkındaki bütün önemli bilgileri
http://LMF-online.rlp.de adresinde bir araya getirdik.

Ücret Karşılığında Ödünç Alma
Gelirleri ücretsiz ödünç almayla ilgili gelir sınırının üzerinde
bulunan anne babalar ve reşit öğrenciler okul kitaplarını bir ücret
karşılığında ödünç alabilirler. Okul kitabı ödünç almaya katılma
kararı gönüllüdür ve her seferinde bir eğitim yılı için geçerlidir.
Ertesi yıl tekrar ödünç almaya katılmak isteyip istemediğinize
karar verebilirsiniz.

AŞAĞIDAÜCRET KARŞILIĞINDAOKUL KİTABI ÖDÜNÇALMA
SİSTEMİNİN NASIL İŞLEDİĞİ KONUSUNDA BİLGİVERİLMEKTEDİR.

1. Hangi eğitim malzemelerini ödünç alabilirim?
Bir öğrencinin üç yıldan daha uzun süre kullanmadığı bütün okul kitapları bir
ücret karşılığında ödünç alınabilir. Kullanım süresi üç eğitim yılından uzunsa
bu eğitim malzemeleri kişinin kendisi tarafından ücretle sağlanmalıdır. Ayrıca
tamamlayıcı basılı malzemeler (çalışma defterleri gibi) ve diğer malzemeler
(formül derlemeleri, sözlükler, okuma kitapları, hesap makineleri, yazma ve
çizim malzemeleri gibi) ödünç almanın dışındadır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

Okul kitabı ödünç alma sistemine, okulunuz tarafından çocuğunuz için öngörü-
len eğitim malzemelerinin tamamını okul kitabı paketi olarak ödünç aldığınızda
ancak katılabilirsiniz. Tek tek kitaplar ödünç alınamaz. Bütün öğrencilerin önceki
yıllarda kendilerinin sağlaması gerektiği eğitim malzemeleri okul kitabı paketine
dahil değildir.

2. Ücret karşılığında ödünç almaya katılmanın maliyeti nedir?
Ücret, ödünç alma paketinde bulunan eğitim malzemelerinin sayısına ve
kullanım süresine bağlıdır. Mağaza ücretiyle karşılaştırıldığında belirgin bir
biçimde daha düşük bir ücret söz konusudur. Sadece bir eğitim yılı için ihti-
yaç duyulan eğitim malzemeleri için ücret olarak mağaza ücretinin üçte biri
hesaplanır. İki veya üç yıl kullanılacak olan eğitim malzemeleri söz konusuysa
eğitim yılı başına mağaza ücretinin altıda biri hesaplanır.

3. Okul kitabı ödünç alma sistemi esnektir
Okul kitabı ödünç alma sistemi esnektir. Kayıt olur olmaz, eğitim yılı içinde ve
Rheinland-Pfalz eyaleti içinde okul, eğitim aşaması, sınıf veya kurs değişimi
olması halinde ilave okul kitabı masrafları oluşmaz. Ödünç aldığınız kitapları
zamanından önce iade eder ve ihtiyaç duyduğunuz yeni kitapları alırsınız. Eğitim
malzemelerinin erken iadesi durumunda ücretin geri verilemeyeceği konusunda
anlayışlı olmanızı rica ediyoruz.

Karşılaştırma için:Okul kitaplarını kendiniz satın alıyorsanız okul, sınıf veya
kurs değişimi durumunda kitapların bir kısmına veya tamamına tekrar tam ücret
ödemek zorunda kalırsınız.

4. Ücret karşılığında okul kitabı ödünç almaya ne zaman, nerede ve nasıl
kayıt olabilirim?
Ne zaman?
19 Mayıs ile 11 Haziran 2012 arasında.
Lütfen bu süreye dikkat edin, çünkü artık gecikmiş kayıtlar dikkate
alınamamaktadır ve bu süreden sonra eğitim malzemelerini kendiniz almak
zorunda kalırsınız.

Nerede?
www.LMF-online.rlp.de üzerinden

Nasıl?
Söz konusu tüm öğrenciler 18 Mayıs 2012 tarihine kadar okullarından kayıt
için kişisel bir etkinleştirme şifresi ve çevrimiçi kayıt mümkün değilse okul ha-
mili aracılığıyla destek konusunda bilgi alacaklar. Lütfen bu bilgileri özenle
saklayın!

5. Ücreti nasıl ödeyeceğim?
Ödünç alma ücretini sizin veya çocuğunuzun 2012/13 eğitim yılında gideceğiniz
okulun hamili tahsil etmektedir.

Ödeme tarihi: 01 Ekim 2012

Şimdidenwww.LMF-online.rlp.de internet adresi üzerinden okul kitabı
ödünç almak için bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Burada resmi
kayıttan önce okul kitabı ödünç alma konusunda güncel konular hakkında
bilgi alabilirsiniz. Bu durum özellikle de çocuğunuzun 2012/13 eğitim yılında
hangi okula gideceği henüz belli değilse avantajlıdır.

Kullanıcı hesabınızı oluşturma konusunda ayrıntılı bilgileri
www.LMF-online.rlp.de adresindeki ebeveyn portalında bulabilirsiniz.


