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bundan böyle: "öğrenci" olarak anılacaktır. 
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Bu sözleşme, Duisburg Belediyesi'nin ders dışı ve evdeki dersler için öğrenciye aksesuarlarıyla birlikte 

bir iPad sağlama koşullarını düzenler. 

1. Kredi birimi 

Duisburg Belediyesi, sözleşmede belirtilen şekilde kullanılmak üzere aşağıdaki donanımı derhal geçerli 

olmak üzere öğrencinin kullanımına sunacaktır. 

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi 32 GB. Güç adaptörü ve seri numaralı USB 

Lightning kablosu.   

b) Apple iPad için klavye dahil kapak 

c) Apple Pencil 1. nesil 

bundan böyle birlikte "Kredi Birimi" olarak anılacaktır. 

 
 

2. Kiralama ücreti 

Ödünç ekipman Duisburg Belediyesinin malıdır ve Duisburg Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 

öğrenciye sağlanır. 

 
 

3. Kredi sözleşmesinin feshi 

Her iki taraf da sözleşmeyi istediği zaman derhal geçerli olmak üzere feshedebilir. 

Kiralama, öğrencinin okuldan ayrılması gerektiği gerçeğiyle bağlantılıdır. 

 , katılır. Her ne sebeple olursa olsun okuldan ayrılma veya 

mazeretsiz olarak derslere düzenli olarak katılmama durumunda, sözleşme ilişkisi otomatik olarak 

sona erer ve Duisburg Belediyesi ödünç verilen aracı geri alma hakkına sahiptir. 

Öğrenci, ödünç verilen ekipmanı uygun koşullarda okul yönetimine iade etmeyi kabul eder.   

Okul. İade, kredi sözleşmesinin bitiminden sonra en geç üç iş günü içinde yapılmalıdır. 

Eğer ürün üç iş günü içerisinde iade edilmezse, Duisburg Belediyesi daha sonraki bir tarihte başka bir 

hatırlatma veya bildirimde bulunmaksızın ürünü kabul etmeyi reddedebilir ve bunun yerine, öğrenci 

hiçbir hasarın veya değer azalmasının meydana gelmediğini veya götürü tazminattan önemli ölçüde 

daha düşük olduğunu kanıtlamadığı sürece, öğrenciden şu anda 250 € artı geçerli KDV tutarında 

kararlaştırılmış bir götürü tazminat talep edebilir. Duisburg Belediyesi'nin geç iadeyi kabul edip 

etmemesi kendi takdirine bağlıdır. 

 
 

4. Bilgi sağlama yükümlülüğü 

Öğrenci, ödünç verilen ekipmanın nerede olduğu hakkında her zaman bilgi verebilmeyi ve ödünç 

verilen ekipmanı her zaman çalışır durumda sunmayı taahhüt eder. 



Aksesuarlarıyla birlikte bir iPad için kredi sözleşmesi | 
Duisburg Belediyesi 

Sayfa 4 gelen 
8 

 

5. Merkezi cihaz yönetimi 

Öğrenci, cihazın hem okul hem de Duisburg şehri tarafından bir mobil cihaz yönetimi (MDM) 

aracılığıyla merkezi olarak yönetildiğini kabul eder. Okul tarafından yüklenen uygulamalar yalnızca veri 

koruma çerçevesinde kullanılabilir. 

 
 

6. Özen yükümlülüğü/sorumluluk 

Öğrenci, ödünç verilen ekipmana özenli davranılmasını sağlayacak ve üçüncü tarafların izinsiz erişimine 

karşı koruyacaktır. 

Kiralayan, sözleşme süresi boyunca ve sonrasında uygun şekilde iade edilene kadar kiralanan 

ekipmanda meydana gelen tüm hasar, kayıp ve işlev bozukluklarından yasal hükümlere uygun olarak 

sorumludur. Bu aynı zamanda, vekillerinin veya özellikle öğrenci gibi kiralık ekipmanın kullanımını 

mümkün kıldığı kişilerin neden olduğu hasarlar için de geçerlidir. 

Sözleşmeye bağlı kullanım sırasında normal aşınma ve yıpranma hasar teşkil etmez. 

Duisburg Belediyesi, iPad'in uygunsuz veya ağır ihmalkar kullanımı, tahrip edilmesi veya kaybolması 

nedeniyle iPad'de meydana gelen hasarlar için, kusurlu davranışın derecesini dikkate alarak, onarım 

veya değiştirme masraflarını öğrenciden talep etme hakkını saklı tutar. Duisburg Belediyesi, onarım 

veya değiştirme olasılığının yanı sıra yedek cihaz sağlama olasılığına da tek başına karar verir. Ağır bir 

ihmal yoksa, kullanıcı onarım için en fazla 100 € ödemek zorunda kalacaktır. Hırsızlık nedeniyle yeni 

bir satın alma durumunda, kullanıcının katkısı 200 €'dur. Basit teknik kusurlar ilk yıl için ekipman 

garantisi kapsamındadır. 

Ödünç verilen cihaz kullanılmadığında, sağlanan koruyucu kılıf içinde kalıcı olarak saklanmalıdır. 

Öğrenci, ödünç aldığı cihazı mümkünse her zaman kilitli ve emniyetli tutmaya ve üçüncü şahısların 

erişimine karşı korumaya özen göstermelidir. Bu özellikle spor dersleri veya teneffüsler gibi durumlar 

için geçerlidir. Okuldaki kilitlenebilir dolaplar, müsaitlik durumuna bağlı olarak bu amaçla 

kullanılacaktır. 

 
 

7. Kullanım 

Ödünç cihaz, yalnızca öğretim amacıyla (ödünç verme amacı) öğrencinin kullanımına sunulur. Ödünç 

verilen cihaz özel amaçlar için veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz, ancak öğretim içeriğinin 

hazırlanması ve takibi de dahil olmak üzere, yalnızca bu öğrencinin okul tarafından sunulan öğretime 

katılımı için kullanılır. 

Özellikle kardeşler ödünç verilen aracı kendilerine verilen dersler için kullanamazlar; aynı şekilde 

veliler de ödünç verilen aracı kendi işleri için kullanamazlar. 

Okul kullanımının kontrolü, Duisburg Belediyesi tarafından kullanılan MDM sistemi aracılığıyla profil 

tabanlıdır ve düzenleyen okul tarafından yönetilir. 

İnsanlık dışı, pornografik, suç teşkil eden, şiddeti yücelten veya başka bir şekilde yasa dışı olan İnternet 

içeriğine kasıtlı olarak erişilmesine, depolanmasına veya daha fazla işlenmesine izin verilmez. 
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8. Veri depolama 

Ödünç cihazda depolanan sunumlar, ders notları, ödevler vb. veriler, ödünç cihaz iade edildikten 

sonra silinecektir. Duisburg Belediyesi verileri desteklememektedir. 

Verilerin kaydedilmesinden öğrenci sorumludur. 

 
 

9. Hırsızlık 

Ödünç verilen ekipmanın çalınması durumunda, öğrenci hırsızlığı derhal polise bildirmelidir. Polis 

raporu üç iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak sunulmalıdır. 

Herhangi bir kayıp, kaybın hemen ardından okul yönetimine bildirilmelidir. Okul yönetimi daha sonra 

bu bilgileri, cihazın kalıcı olarak engellenmesi ve izlenmesi amacıyla Duisburg Belediyesine - Okul 

Eğitimi Bürosuna - iletecektir. 

 
 

10. Hasar 

Kiralanan ekipmanda meydana gelen herhangi bir hasar veya işlev bozukluğu, hasarın/işlev 

bozukluğunun meydana gelmesinden hemen sonra okul yönetimine bildirilmelidir. 

Öğrencinin kendi yetkisiyle onarım veya değiştirme yapmasına veya yaptırmasına izin verilmez. 

 
 

11. Sigorta 

Kiralanan ekipman Duisburg Belediyesi tarafından sigortalanmamıştır. 

Kiralanan cihazın çalınmasını veya hasar görmesini (örn. ekranın hasar görmesi) karşılamak için, 

öğrenci kendi sorumluluğunda kendi seçtiği bir sigorta şirketine sigorta yaptırabilir. Sigorta 

masrafları öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. Hırsızlık korumasının sigortaya dahil edilmesi 

tavsiye edilir. 

Karşılık gelen sözleşmeler aylık yaklaşık 5,00 €'dur. 

Öğrencinin mevcut sorumluluk veya ev sigortası ile önceden iletişime geçilmesi tavsiye edilir. İlgili 

yardımların mevcut sigorta poliçelerine zaten dahil edilmiş olması veya küçük bir ücret karşılığında 

ek olarak rezerve edilebilmesi mümkündür. Aksi takdirde, 6. maddede belirtilen koşullar ve 

tazminatlar geçerlidir. 

 
 

12. Önceki hasar 

Öğrenci, ödünç verilen ekipmanı teslim edildiği durumdaki haliyle devralacaktır. Koşul, taraflarca 

imzalanan ve sözleşmeye ek 1 olarak eklenecek olan bir devir teslim protokolüne kaydedilecektir. 
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13. Diğer 

Bu sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik veya ekleme ancak yazılı olarak kabul edildiği takdirde 

geçerli olacaktır. Bu durum, bu yazılı şekil şartında yapılacak herhangi bir değişiklik için de geçerli 

olacaktır. 

Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin, yasal durumdaki bir değişiklik veya yüksek mahkeme 

kararları sonucunda veya başka herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen geçersiz veya hükümsüz 

olması veya tamamen veya kısmen geçersiz veya hükümsüz hale gelmesi veya bu sözleşmenin 

boşluklar içermesi durumunda, taraflar bu sözleşmenin geri kalan hükümlerinin etkilenmeyeceğini 

ve geçerli kalacağını kabul eder. Bu durumda, sözleşme tarafları, dürüstlük ilkesini dikkate alarak, 

geçersiz hükmün yerine, geçersiz hükmün anlam ve amacına mümkün olduğunca yakın olan ve 

tarafların geçersizliği veya etkisizliği bilselerdi veya öngörselerdi sözleşmenin akdi sırasında üzerinde 

anlaşacakları varsayılabilecek geçerli bir hüküm üzerinde anlaşmayı taahhüt ederler. Aynı durum, bu 

sözleşmenin bir boşluk içermesi halinde de geçerli olacaktır. 

 
 
 
 
 

Duisburg 
 
 
 
 

i.A.  

Signature SchülerStadt Duisburg 
 
 
 

Yasal vasinin imzası 1 
 
 

 
Yasal vasinin imzası 2 

 
 

Formu sadece bir vasi imzalıyorsa, ya öğrencinin velayetini tek başına üstlendiğini ya da diğer velinin 

rızasıyla ve onun adına hareket ettiğini onaylar. 
 
 

 

Yasal vasinin imzası 
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Ek 1 

Aksesuarlarıyla birlikte Apple iPad 

Kredi sözleşmesinin 1. maddesinde listelenen kredi biriminin daha önce aşağıdaki hasarı vardır. 
 
 

 

 
Açıklama 

 

 

Duisburg 
 

 

i.A.  

İmza Öğrenciİmza Duisburg Belediyesi 
 
 

 

Yasal vasinin imzası 1 Yasal vasinin imzası 2 
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Bu sayfa yalnızca iade sırasında geçerli olur ve bu nedenle sözleşmenin 
imzalanması sırasında sözleşmeye eklenmesi gerekmez. 

Dönüş 

Aksesuarlarıyla birlikte Apple iPad 

Kira sözleşmesinin 1. maddesinde listelenen kiralık birim, iade edildiğinde aşağıdaki ek hasarı 

göstermektedir. 
 

 
Açıklama 

 

 

Duisburg 
 

 

i.A.  

İmza Öğrenciİmza Duisburg Belediyesi 
 
 

Yasal vasinin imzası 1 Yasal vasinin imzası 2 
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