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Dijital cihazların ödünç verilmesine ilişkin anlaşma 

 

Taraflar 

 

Okul yazılacak 

 

 

ve 

 

 

…………………………………………....................................... 

- devamında öğrenci olarak anılacaktır (18 yaşın altında olması halinde, velisi tarafından temsil edilir) - 

 

şu anlaşmaya varmışlardır: 

 

§ 1 Verilen eğitim malzemesi 

(Okul adı yazılacak) öğrenciye güncel okul yılı için aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan 
eğitim malzemesini (cihazı) kullanıma sunar. Tüm yedek kopyalar dahil olmak üzere, mobil 
cihazla bağlantılı olarak kullanılan tüm veri depolama cihazları ayrıca kullanıma sunulan 
programlar dahil olmak üzere eğitim malzemesi okulun mülkiyetinde kalır. 

 

Eğitim malzemesi: iPad 

Tip tanımı: iPad 2019,10.2”, Wi-Fi, 128GB, Space Grey 

Üretici Apple 

Ekipman Şarj kablosu, elektrik fişi, kılıf 

 

§ 2 Kullanım kapsamı 

Eğitim malzemesinin kullanımına okul bağlamında izin verilir.  

 

§ 3 Sorumluluk 

Öğrenci (veya 18 yaşın altında olması durumunda velisi) cihazda oluşan herhangi bir hasarın 
derhal (okul adı) bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 
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Öğrenci (ya da 18 yaş altı olması durumunda velisi), eğitim malzemesinde kasıtlı olarak ya 
da ağır ihmal (özellikle uygunsuz kullanımdan dolayı) nedeniyle meydana gelen tüm hasar ve 
değer kaybından sorumludur ve zararı tazmin etmekle yükümlüdür (cari değer). Bu aynı 
zamanda cihazın kaybı durumunda da geçerlidir. 

 

§ 4 Üçüncü şahıslara verilmesi 

Eğitim malzemesinin başkalarına verilmesine ya da üçüncü şahısların erişimine sunulmasına 

izin verilmez. 

 

§ 5 Kusursuz teslim 

Öğrenci (ya da 18 yaşın altında ise velisi) bu anlaşmayı imzalayarak, cihazı işlevsel ve 
hatasız olarak teslim aldığını teyit eder. 

 

§ 6 İade 

(Okul adı yazılacak), özellikle öğrenci bu sözleşmenin hükümlerini ihlal ederse, eğitim 

malzemesi teslimatını iptal etme hakkını saklı tutar. 

(Okul adı yazılacak) eğitim malzemesinin iade edilmesini talep ederse, eğitim malzemesi bir 

sonraki okul gününde iade edilmelidir. 

Eğitim süresinin sona ermesi ya da okul değişikliği olması durumunda, öğrenci en geç bitiş 

tarihine kadar eğitim malzemesini okula iade etmekle yükümlüdür. 

Eğitim malzemesinin iade edildiği her durumda, bu anlaşmaya bir not eklenecektir. 

§ 7 Diğer hükümler  

Bu anlaşmadaki değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak gerçekleşmelidir. Yazılı formdan 

feragat, ancak bunun yazılı olarak kabul edilmesi halinde geçerlidir. 

Bu anlaşmanın bir hükmünün etkisiz olması durumunda, bu tüm anlaşmanın etkisiz 
kalmasına neden olmaz. 

 

 

…………………, …………………… 

(Yer)  (Tarih) 

 

_____________________________   ____________________________ 

Okul yönetimi      Öğrenci / Velisi 


