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Tablet Ödünç Sözleşmesi 

 

Aksesuarları dahil iPad ödünç sözleşmesi, taraflar   

Essen Belediyesi, vekili Büyükşehir Belediye Başkanı,   

FB 40-2  

Hollestr. 3 

45127 Essen 

bundan sonra kısaca: “Essen Belediyesi” 

ve 

"Adı" "Soyadı"   ________________________________________________ 

"Okul" ________________________________________________  

"Sınıf 20/21 Eğitim Yılı itibariyle"       

________________________________________________ 

"Cadde"       _________________________________________________  

"Posta kodu" "İl"           

_________________________________________________ 

ve velisi 

"Adı" "Soyadı"   _____________________________________________  

"Cadde"        _____________________________________________ 

"Posta kodu" "İl"        _____________________________________________

  

birlikte “Ödünç alan” 

Bu sözleşme, Essen Belediyesi’nin ödünç alan kişiye okul dışı eğitim için aksesuarlar dahil tahsis ettiği 

iPad ile ilgili şartları düzenlemektedir. 

 

 

1. Ödünç cihaz 

 

Essen Belediyesi ödünç alan kişiye aşağıdaki donanımı, şu andan itibaren sözleşmede tarif edildiği 

şekilde kullanıma sunmaktadır.  

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi - 128 GB (2020) güç kaynağı ve güç kablosu dahil 

                 Seri numarası _____________________________________________ 

Okul bilgileri veya okul kaşesi 
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b) Aksesuar dahil: ___________________________________________________________ 

 

bundan sonra kısaca “Ödünç cihaz” 

 

2. Ödünç ücreti / Mülkiyet 

 

Ödünç cihaz, Essen Belediyesi’nin mülkiyetindedir ve ödünç alan kişiye Essen Belediyesi tarafından 

ücretsiz tahsis edilmektedir.  

 

 

3. Ödünç süresi/Ödünç sözleşmesinin bitişi 

 

Ödünç işlemi verildiği_________________ tarihte başlar ve aşağıdaki tarihte son bulur: 

 [ ] tarih__________________ 

 [ ] eğitim yılının bitimine beş eğitim günü kala___________ 

Öğrenci bahsi geçen okuldan ayrılırsa, sözleşme ilişkisi otomatik olarak okuldaki son eğitim gününde 
son bulur. 

Tüm sözleşme tarafları için, ödünç sözleşmesini her zaman derhal geçerli olmak üzere sonlandırma 
imkanı bulunmaktadır. Bunun için yazılı bildirim gereklidir. 

Ödünç alan kişi, ödünç verilen cihazı ödünç sözleşmesi sona erdikten sonra düzgün vaziyette bahsi 

geçen okulun okul müdürlüğüne geri vermek zorundadır. Ödünç verilen cihaz bu sırada fabrika 

ayarlarına geri döndürülmek zorundadır. İade işlemi ödünç sözleşmesi sona erdikten sonra en geç üç 

işgünü içerisinde gerçekleşmelidir.  

İade bu üç işgünü süresi içerisinde gerçekleşmezse, Essen Belediyesi bir ihtarda bulunmadan veya 

bildirim yapmadan geç teslim almaktan kaçınabilir ve bunun yerine şu anki geçerli olan 200 avro artı 

geçerli KDV tutarını tazminat tutarı olarak ödünç alan kişiden talep edebilir. Essen Belediyesi'nin geç 

iade işlemini kabul edip etmeyeceği onun takdirindedir  

 

 

4. Bilgi verme zorunluluğu 

 

Ödünç alan kişi, ödünç alınan cihazın muhafazası ve işler vaziyeti hakkında her zaman bilgi verme 

yükümlülüğüne sahiptir. 

 

 

5. Özen yükümlülüğü/Sorumluluk 
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Ödünç alan kişi, ödünç alınan cihazı itinalı şekilde kullanmak zorunda olup ödünç alınan cihazı üçüncü 

şahıslara devretmez. 

Ödünç alan kişi, ödünç alınan cihazla ilgili sözleşme süresi içerisinde ve sonrasında iade edildiği tarihe 

kadar her türlü zarar, kayıp ve işlev bozuklukları konusunda sorumludur. Sorumluluk, zarar, kayıp 

veya işlev bozukluğundan sorumlu olan kişiye bakılmaksızın geçerlidir.  

Sözleşme kapsamındaki kullanım çerçevesinde normal aşınma belirtileri zarar anlamına gelmez. 

 

6. Kullanım 

 

Ödünç alınan cihaz, ödünç alan öğrenciye eğitim amacıyla veya okul dışında evdeki eğitimler 

amacıyla, ödünç sözleşmesinin bitiş süresine kadar tahsis edilir. 

Ödünç alınan cihaz, özel amaçlar için veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz; aksine, sadece 

okulun, ders içeriklerinin hazırlanması ve sonrasındaki değerlendirmeler dahil, okul dışındaki/eğitim 

amacıyla sunduğu derslere öğrencinin katılması amacıyla kullanılabilir.  

Kullanımın belirlenmiş amacına uyulmasındansa veli veya veliler sorumludur. 

Ödünç alınan cihaz Alfried Krupp-Schulmedienzentrum kurumunun Mobile Device Management 

(MDM) sistemine bağlıdır ve oradan merkezi olarak idare edilmektedir.  Bu ise, cihazlar sadece kısıtlı 

olarak geçerli Gençlik ve Veri Koruma Hükümleri şartları altında kullanılabilir anlamına gelmektedir. 

Eğitim kurumu ayrıca dilediği anda destek amacıyla cihazlara erişim hakkına sahiptir.  Bu sayede kayıp 

veya çalıntı durumunda münferit cihazlar kullanıma kapatılabilir ve yerleri saptanabilir.  

Ödünç alınan cihazlara sadece yasal uygulamaların, programların veya diğer dokümanların 

indirilmesine veya oynatılmasına izin verilir.  

Yasal izinden bağımsız olarak mobil uç cihazın kullanımı sırasında anayasaya aykırı, ırkçı, şiddete 

yönelik veya pornografik içerikleri isteyerek veya bilinçli şekilde açmak, kaydetmek veya yaymak 

yasaktır. 

 

 

7. Veri saklama 

 

Ödünç alınan cihaza sunumlar, yazılar, çalışmalar vs. gibi kaydedilmiş veriler, ödünç alınan cihaz iade 

edildikten sonra silinir. Essen Belediyesi veri yedeklemesi gerçekleştirmez. 

Veri yedeklemesi, ödünç alan kişinin kendi sorumluluğundadır.  

 

 

 

8. Hırsızlık 
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Ödünç verilen cihazın çalınması durumunda ödünç alan kişi derhal emniyete bir suç duyurusunda 

bulunmak zorundadır. Suç duyurusu okul yönetimine üç iş günü içerisinde ibraz edilmek zorundadır. 

Her türlü kayıp okul müdürlüğüne kayıptan hemen sonra bildirilmek zorundadır.  

Kaybolan ödünç cihaz tekrar tedarik edilemediği takdirde ödünç alan kişi oluşan zararı tazmin 

etmekle yükümlü olur. 

Şu anda Essen Belediyesi’nin ödünç verilen cihaz için sözleşmeyle kararlaştırılmış yeniden tedarik 

tutarı 200 avro + KDV’dir. 

 

 

9. Hasar 

 

Ödünç alınan cihazın veya aksesuarın her türlü hasarı veya işlev bozukluğu, hasar/işlev bozukluğu 

meydana geldikten hemen sonra okul müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. 

Hasara neden olan kişi ödünç alan kişi olduğu takdirde oluşacak tamir gideri ödünç alan kişi 

tarafından karşılanır. 

Ödünç alan kişinin kendi başına onarımları gerçekleştirmesi veya yerine yeni cihaz temin etmesi ya da 

üçüncü şahısları görevlendirmesi yasaktır. 

Daha büyük veya tamir edilemez hasarlar için ödünç verilen cihazın sözleşmeyle düzenlenmiş yeniden 

tedarik değeri şu anda 200.- avro + geçerli KDV olup, ödünç alan kişi tarafından Essen Belediyesi'ne 

ödenmek zorundadır.  

 

 

10. Sigorta 

 

Ödünç verilen cihaz, Essen Belediyesi tarafından sigortalatılmaz. 

Ödünç alınan cihazın kayıp veya hasara  (örn. ekran hasarları) karşı güvence altına alınması için ödünç 

alan kişi tarafından kendi sorumluluğunda isteğine göre bir sigorta şirketinden sigorta yaptırılabilir. 

Sigorta masraflarını ödünç alan kişi üstlenir. 

Öncesinde ödünç alan kişinin var olan mali mesuliyet sigortası veya ev eşyası sigortası yapan sigorta 

kurumuyla iletişime geçmesi önerilmektedir. Mevcut sigorta sözleşmelerinde ilgili hizmetlerin yer 

alıyor olması muhtemeldir veya küçük bir ücret karşılığı eklenebilir. 

 

11. Diğer konular 

 

Essen Belediyesi için bu sözleşmeden alacaklar doğarsa, bunlar münferit olarak hem öğrenciye karşı 

hem de doğrudan veliye karşı geçerli kılınabilir.  
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Bu sözleşmedeki her türlü değişiklik veya ekleme ancak yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde geçerli 

olur. Bu yazılı şart gerekliliğinin değişikli için de geçerlidir.  

Bu sözleşmedeki münferit hükümler tamamen veya kısmen geçersiz veya hükümsüz hale gelir veya 

yasal değişiklik ya da mahkeme içtihadından dolayı veya başka şekilde tamamen veya kısmen geçersiz 

veya hükümsüz olursa veya bu sözleşmede boşluklar doğarsa, taraflar, sözleşmenin diğer 

hükümlerinin geçerliliğinin devam etmesi ve geçerli olması konusunda anlaşmıştır. Bu durumda 

sözleşme ortakları, geçersiz hüküm yerine iyi niyet ilkesini dikkate alarak, geçersiz hükmün anlamı ve 

amacına mümkün olduğunca yakın olan ve tarafların geçersizliği veya hükümsüzlüğü bildikleri veya 

öngördükleri zaman sözleşmeyi kabul etmiş olacakları varsayılması gereken etkili bir hükmü kabul 

etmeyi taahhüt ederler. Sözleşmede bir boşluk olması halinde de aynı kural geçerlidir. 

 

İşbu belgeyle, sözleşmeyle birlikte_______________________________  dilinde bir tercümesinin de 

verildiğini onaylıyorum.  

 

Essen,        .2020 

 

______________________________                   _________________________________ 

Öğrencinin imzası     Okul yönetiminin imzası 

 

______________________________ 

Velinin imzası 

 

______________________________ 

Velinin imzası 

Sadece bir veli imzaladığı takdirde bu kişi, öğrenciyle ilgili velayet hakkının sadece kendisinde 

olduğunu veya rızayla diğer veliyi temsilen hareket ettiğini onaylar.  

 

______________________________ 

Velinin imzası 
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Veriliş  

Apple iPad ve varsa aksesuarları  

Ödünç sözleşmesinin 1. Maddesinde listelenen iPad aşağıdaki hasarlara sahiptir.  

    

   

  Açıklama 

 

 

 Essen,      .      .2020 

______________________________                   _________________________________ 

Öğrencinin imzası      Okul yönetiminin imzası 

 

______________________________                    ______________________________ 

Velinin imzası     Velinin imzası 
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İade  

Tablet ve varsa aksesuarları  

 Ödünç sözleşmesi madde 1 altında listelenen tablet iade sırasında aşağıdaki ilave hasarlara sahiptir.   

 

      Açıklama 

 

 

 Essen,       .       .2020 

 

______________________________                   _________________________________ 

Öğrencinin imzası      Okul yönetiminin imzası 

 

______________________________                  ______________________________ 

Velinin imzası     Velinin imzası   


