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Çocuğunuz bir iPad ödünç almadan önce  
 
İPad teslim edildiğinde, imzalanmadan önce aşağıdaki sayfalardaki ödünç şartlarını dikkatli bir şekilde 
okumanızı rica ediyoruz.   
 
Ödünç belgesini doldurun 
Ödünç belgesini doldurmadan ve imzalamadan önce çocuğunuz bir iPad eve ödünç alamaz. 
 
Sigorta ve Sorumluluk 
Aşağıdaki bölümlerde sigorta şartları ve yükümlülükleri açıklanmaktadır:  
 
Belediyenin sigortası, aşağıdaki olaylarda iPad'in, kapağın veya şarj kablosunun kaybolduğunda kapsar. 
 

• Ev hırsızlığı (Pencerelerin, kapıların vb. arıza belirtileri). 

• Okul hırsızlığı (Pencerelerin, kapıların vb. arıza belirtileri). 

• Sonucunda yardım istemekte bağarak , çalınan tarafından güpegündüz  keşf edilen hırsızlık 

• Soygun (Eşya şiddet veya şiddet tehdidi ile alınsa) 
  
Veli olarak, olayların seyrini okula belgelendirmeniz gereklidir ve okul belediyenin sigortasının teminat 
altına alınmasını sağlamalıdır.  
 
Belediyenin sigortası kapsamadığı alanlar 
Sigorta kaybedildiğinde kapsamaz. IPad, kapak veya şarj kablosunun kaybolduğunda ve tam olarak ne 
olduğu açıklanamazsa ve bir olayın kanıtı bulunmazsa.   
 
Belediyenin sigortası dışsal olaylarda iPad'in hasarını kapsamaktadır 
İPad'in, kapağının veya elektrik kablosunun hasar görmesi halinde,sorumlulğu  kime yükümlülüğü ortaya 
çıkarmak için , veliler  bir etkinlik tanımını doldurmalı ve imzalamalıdır. Sigorta alanı dışındaki durumlarda, 
öğrenci sorumluluktan sorumlu olmadıkça ve bu nedenle zararlardan sorumlu olmadığı sürece belediye 
iPad, kapak veya şarj kablosundan sorumludur. Çocuğunuz ekipmanı kasıtlı olarak bozarsa  veya ağır ihmali 
kanıtlamışsa, çocuğunuz zararlardan sorumludur.  
 
Çocuğun velilerin tazminat sigortası kapsamına verileceği yaralanmalar genellikle çocukların sorumluluğunu 
da kapsar. Tüm özel sorumluluk sigortasının, okullar tarafından sağlanan ekipmanların hasarını 
kapsamadığını lütfen unutmayın.  
  
 
 
 
Aşağıdaki üç örnek sorumlulukları açıklar. 
 

Örnek 1: 
Bir öğrenci iPad'i sınıftaki havaya fırlatırsa, kırılırsa, öğrenci kesinlikle sorumlu olacaktır. Aynı öğrenci 
iPad'i okulda doğru bir şekilde saklarsa, ancak başka bir öğrenci bunu alır ve daha önce belirtildiği gibi 
atarsa, öğrenci (ödünçlü) aynı sorumluluk içinde olmayacaktır. Bunun nedeni iPad'in düşmesine, öte 
yandan iPad'e saldıran öğrenciye karşı bir iddiada bulunabileceği belediyeden kaynaklanmaktadır. 
 
 
 



Gladsaxe Belediyesi'nde okul-ıpad için ödünç belgesi 

 

 2 

Örnek 2: 

Bir öğrenci çantada iPad'i ile boş zamanlarında dolaşır ve yanlışlıkla bisikleten düşerse. İPad bozulur. 
Öğrenci, sorumsuzca bisiklet sürmüyordu ve bu arada, iPad ile ilgili olarak hatalar veya ihmaller 
yapmadıysa. Belediye sorumludur ve öğrenciye karşı sorumluluk talep edemez. 

 

Örnek 3: 

Bir öğrenci okula gelir ve iPad'in nerede olduğunu açıklayamazsa. Öğrenci (Ödünçü) iPad'ide iyi 
bakmak ile sorumludur ve normal olarak aynı koşulda geri verebilmelidir. Sonuçta, tesadüfi bir 
düşüşün belgelenemediği (veya okulun değerlendirilmesinden sonra) durumunda öğrenci 
zararlardan sorumlu olacaktır. 

 
 
İPad'in iade etmesi ve  öğretim amaçlı kullanımı , sözleşme dışı yükümlülüklere ilişkin genel kuralların 
kapsadığı tazminat amaçları içindir – demekki, Diğer öğretim materyallerinin (kitap ve benzeri) kullanımıyla 
ilgili aynı kurallar geçerlidir. 
 
 
Ayrıca, öğrencinin / velinin sorumluluğu Adalet Bakanlığı'nın çocuklara ilişkin sorumluluğunu broşürde 
görebilirsiniz. Broşürü okumak için kodu tarayın veya bağlantıya tıklayın: 
 

 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf 
 
Ekipman, istek üzerine ve 2 haftalık bir süre içinde belirli bir temel olmadan okula iade edilemesi istenebilir.  
 
Kurallar  
Herkes için geçerli olan bazı önemli kurallar (kendi okulunuz veya sınıfınız daha fazla kural koymuş olabilir): 
 

1. İPad belediyenin mülküdür. Öğrenciler iPad'i Gladsaxe Belediyesi'nden ödünç alırlar. 
 

2. iPad, öğrenciden başka birisine kiralanamaz veya devredilemez. Ayrıca, iPad'de teknik müdahale 
yapılmamalıdır ve parçaları ayrılmamalıdır. 

 
3. İPad'in işletim sistemini parola kırmak, hacklemek veya başka şekilde değiştirmeye çalışmak 

yasaktır. 
 

4. iPad'in şarj edilmesinin ve okul günü başladığında kullanıma hazır olması öğrencinin 
sorumluluğudur. 

 
5. Ödunç anlaşması kapsamında, öğrenci, depolama alanı veya diğer koşulların olmaması nedeniyle 

iPad'in eğitim amaçlı kullanılmasını engelleyen özel içeriği silmeyi taahhüt eder. 
 

6. Öğrenci, film, müzik vb. IT ekipmanlarına yasa dışı telif hakkıyla korunan materyal indiremez veya 
saklayamaz. 

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf
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7. Öğrenci, IT ekipmanlarını sınıfta kullanım için güncel tutmak için programlar ve işletim sistemleri 

için her zaman güvenlik güncellemelerini kabul etmelidir. 
 

8. İPad'in arızalanması veya hasar görmesi durumunda, öğrencinin bunu 14 gün içinde okula 
bildirmesi gerekmektedir *. Sigorta nedeniyle, iPad'in en kısa sürede gönderilmesi ve etkinliğin 
açıklanması önemlidir. 

 
* Okullar isteğe bağlı olarak irtibat kişisini belirleyebilir, örneğin, tekniker, ofis, öğretmen... 
 

9. Okulda iPad'i ne zaman kullanacağına karar veren okuldaki yetişkinlerdir. 
 

10. İPad daima kılıf ta olmalıdır. Kılıf koparsa veya kaybolursa, yeni bir tane satın alınmalıdır, sigorta 
bölümüne bakınız.  

 
11. İPad bir şarj  ile teslim edilir. Eğer bu kopar veya kaybolursa, yeni bir tane edinmelisiniz, sigorta 

bölümüne bakınız.  
 
 
 
 
Imza 
  
İPad teslim edilmeden önce bu sayfa tamamlanmalı ve okula teslim edilmelidir. 
 
 
 
 
Öğrenci adı   

 
 
 
Ögrenci sinifi   

 
 
 
Şartları okudum ve Gladsaxe Belediyesi'ndeki okul iPad ödünç sözleşmesini kabul ettim. 
 
 
Tarih  

 
 
 
Velinin adı 

 
 
 
Velinin imzası 

 


