Türkisch / Türkçe
Öğrencilere bir mobil cihazın ödünç verilmesi hakkında Kullanım Ödünç Sözleşmesi
Stadt Braunschweig
Fachbereich Schule
Bohlweg 52
38100 Braunschweig
Vekalet eden
______________________________

______________________________
Okulun adı ve adresi
- aşağıda ödünç veren olarak geçecek ile
______________________________
______________________________
Öğrencinin adı ve adresi

______________________________
Okul ve yaş grubu/Sınıf

Vekil eden: ______________________________
Yasal vekilin/Vekillerin adı
- aşağıda ödünç alan olarak geçecek arasında
aşağıdaki sözleşme imzalanmıştır:
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MADDE 1
Sözleşme konusu
(1) ____________ öğrenim yılında, aşağıda detaylıca belirtilen mobil cihaz ve tüm aksesuarları (bundan
sonra ödünç nesnesi olarak anılacaktır) ödünç veren, ödünç alanın kullanımına teslim etmektedir:
Mobil cihaz:
Tip tanımı:
Seri numarası:
Varsa, ödünç verme numarası:
Ek aksesuarlar (parçalar):
Not:
(2) 1. Paragraf‘da belirtilen ödünç nesnesinin değeri ____________ Euro‘dur.
(3) Ödünç alan, ödünç nesnesinde geri dönüşü olmayan herhangi bir teknik değişiklik yapamaz.
(4) Ödünç nesnesi, Ek Mevcut hasarlar’da belirtilen durumdadır.
MADDE 2
Ödünç süresi
(1) Ödünç süresi, ödünç veren tarafından ödünç nesnesinin ___________ tarihinde verilmesiyle başlar
[ ] Ödünç Kullanım Sözleşmesi 1.Madde, 1.Paragraf uyarınca akdedilen öğretim yılının son okul günü ile
[ ] _____________ tarihinde sona erer.
(2) Ödünç alan, yukarıda belirtilen okuldan, paragraf 1'de belirtilen ödünç süresi‘nin bitiminden önce ayrılırsa
ödünç süresi, ödünç alanın bu okuldaki son ayrılış gününde sona erer.
(3) Ödünç alan, ödünç nesnesini ödünç süresi bitiminde düzenli durumda hemen geri vermelidir.
MADDE 3
Ödünç nesnesinin kullanım amacı
(1) Ödünç nesnesi, ders hazırlığı, sınıfta (derste) kullanım ve başka bir öğrenme yerinde kullanım amacıyla
ödünç alana teslim edilmektedir.
(2) Ödünç nesnesinin özgülendiği amaç dışında, özel amaçlarda kullanılmasına izin verilmez.
(3) Yasal veli veya yasal veliler, amaçlanan kullanımı yerine getirmekle yükümlüdür.
MADDE 4
[Merkezi] Cihaz yönetimi
(1) Uygulamalar (Apps) ve diğer yazılımlar (Software), yalnızca ödünç veren tarafından onaylandıktan
sonra ödünç alan tarafından yüklenebilir.
(2) Ödünç veren, mobil cihazlarda bulunan yazılımın, merkezden kontrollü güncellemelerini istediği zaman,
örneğin güvenlikle ilgili boşlukları kapatmak için, kullanma hakkını saklı tutar.
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[(3) Mobil cihaz, bir mobil cihaz yönetim sistemiyle ilgili yazılım (software) kullanılarak merkezi olarak
yönetilir. Ödünç veren, mobil cihaz yönetimi yardımıyla, mobil cihazların uygulamalarını izler ve yönetir.
Ödünç veren, mobil cihazları mobil cihaz yönetimi üzerinden, aşağıdaki gibi yönetmek hakkını saklı tutar:
•
•
•
•
•
•

Kilit açma kodunu sıfırlama;
Cihazı kilitleme (kilit açma - güvenlik - kodunu etkinleştirme);
Kurum verilerini silme;
Cihazı fabrika ayarlarına geri dönüştürme;
Haberlerin cihazlara iletilmesi;
Örneğin ödünç alan tarafından, mevcut kullanım kısıtlamalarının yetkisiz olarak kaldırılması ihlalinin
tesbit edilmesini, güncelleme veya veri yedekleme ihiyacını belirlemek amacıyla uygunluk kuralları
(profiller) oluşturmak;
•
Ödünç alanın daha önce veri aktarımına izin vermesi koşuluyla, önceden belirtilen çeşitli
uygulamalardan (Eklenti programları, Apps) cihazlara veri aktarımı.]
[(4) Mobil cihaz yönetimi, diğer şeylerin yanı sıra, örneğin mobil cihazın kayıp olması durumunda veri
güvenliğini ve veri işlemenin gizliliğini sağlamak için kullanılır. Ödünç veren, silinmiş verilerden dolayı
sorumlu tutulamaz.]
[(5) Ödünç verenin kişisel verilerinin kayıt edilmesi (işlenmesi), ödünç veren tarafından mobil cihazın ve
mobil cihaz yönetiminin kurulması için bir ön koşuldur. Ödünç alanın, kişisel verilerinin Genel Veri Koruma
Yönetmeliği'nin 7. Maddesi uyarınca işlenmesine onay vermesi veya 16 yaşın altındaki ödünç alanlar için
yasal velinin onayı, bu sözleşmeye eklenmiş ayrı bir onay beyanı ile verilir. Bu onay beyanında, özellikle
Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 13. ve 14. maddeleri uyarınca şeffaflık ve bilgi yükümlülükleri dikkate
alınmaktadır.]
MADDE 5
Ödünç alanın davranış görevleri
(1) Ödünç alan, ödünç veren veya okulun kamuoyundaki çıkarlarına veya saygınlığına zarar veren, Bilgi
Teknolojisi (IT) sistemlerinin güvenliğini sekteye uğratan veya geçerli yasal hükümleri ihlal eden - okul içi
yönetmelikleride dahil - ödünç nesnesinin kullanımlarından kaçınmalıdır. Ödünç alan, ödünç nesnesini
özellikle kişi, veri koruma, telif hakkı veya ceza hukuku hükümlerini ihlal eden içeriklere erişmek, depolamak
veya dağıtmak için kullanamaz. Yasal kabul edilebilirlikten bağımsız olarak, ödünç alanın ödünç nesnesini
kullanırken, anayasa düşmanı, ırkçı, şiddeti yücelten veya pornografik içeriklere isteyerek veya bilerek
erişmesi, depolaması veya yayması da yasaktır.
(2) Sistem yönetimi tarafından alınan güvenlik önlemleri, ödünç alan tarafından değiştirilemez veya dolaylı
yollarla atlatılamaz.
(3) Ödünç alınan mobil cihazların, veri iletimi için diğer cihazlara doğrudan bağlanmasına sadece
güvenilebilen ve güvenli veri kaynakları ve veri bağlantıları olduğunda izin verilir. [Ödünç alan, ödünç
nesnesi kullanılmadığında, Bluetooth veya WLAN gibi telsiz teknolojisi ile kısa bir mesafedeki cihazlar
arasında veri aktarımında kullanılan aracı birimleri (Schnittstellen, arayüzleri), zaman geçirmeden hemen
devre dışı bırakmak zorundadır.]
(4) Bir mobil cihaza veya bir bilgisayar programına kötü amaçlı yazılım (Schadsoftware) bulaştığından
şüphe duyulursa, ödünç alan derhal ödünç vereni bilgilendirmesi gerekir. Kötü amaçlı yazılımdan
şüphelenilmesi durumunda, ödünç verenin kullanımı tekrar serbest bırakana kadar, mobil cihazın
kullanılmasına devam edilemez.
(5) Ödünç alan, ödünç nesnesinin yeri hakkında herhangi bir zamanda bilgi vermek ve ödünç nesnesini her
an ödünç verene sunmakla yükümlüdür. Ödünç alan, ödünç nesnesini kullanırken bakımlı davranılmasına
özen gösterir.
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MADDE 6
Veri kaydı (Depolama)
(1) Mümkünse, veriler mobil cihazda saklanmamalıdır, böylece kayıp veya onarım durumunda kayıp olmaz.
Ödünç veren, özellikle cihaz bozukluğu veya yanlış kullanım nedeniyle veri kaybı için, hiçbir sorumluluk
kabul etmez.
(2) Çevrimiçi (online) depolama, gerektiğinde okulun sunucularındaki (server) depolama seçenekleri,
örneğin Aşağı Saksonya Eğitim Cloud’u (Niedersächsische Bildungscloud, NBC) kullanımı bağlamında
düşünülebilir. Okul tarafından bir öneri yapılır.
MADDE 7
Ödünç alanın kişisel sorumluluğu
Ödünç alan, bunu etkileyebildiği sürece, kendisine kullanıma sunulan ödünç nesnesinin güvenli ve yasal
kullanımından sorumludur. Özellikle mobil cihazdaki uygulamaları kullanırken kullanımın yasallığı için, yani
veri koruma yasasıyla ilgili olarak da, ödünç alan kendisi sorumludur.
MADDE 8
Mobil cihazın muhafazası
(1) Yetkisiz üçüncü tarafların erişimini önlemek için, ödünç nesnesi güvenli bir yerde tutulmalıdır.
(2) Münferit durumlarda, ödünç nesnesini başkalarının erişebileceği yerlerde veya kilitli bir motorlu araçta
gözetimsiz bırakmaya ihtiyaç duyulursa, açık bir şekilde görünür tutulmadığından emin olunmalıdır.
[(3) Mobil cihaz, teslim edilen koruyucu kapakta tutulmalı ve çıkarılmamalıdır. Koruyucu kapak küçük çarpma
ve düşmelerde olabilecek zararları önler.]
MADDE 9
Açık erişilebilir ortamda çalışır veziyette ise fiziksel güvenlik
Ödünç nesnesi, erişilebilir bir ortamda kısa bir süre için kullanılmazsa, ödünç nesnesi teknik olarak mümkün
olduğunca fiziksel olarak korunmalıdır. Bu, örneğin bir Kensington kilid aracı kullanılarak yapılabilir.
MADDE 10
Mobil cihazın güvenliği
(1) Bu, merkezi yönetim çerçevesinde yapılmadıysa, kullanıcı mobil cihazı beş haneli bir kilit açma koduyla
(şifre) korumalı ve kullanıcı etkileşimi olmadığında 15 dakika sonra otomatik olarak kendini kilitleyecek
şekilde yapılandırmalı ve serbest bırakmak (kullanmak) için kilit açma kodu (şifre) girilmelidir.
(2) Kilit açma kodunu ayarlarken, hesaplanması kolay sayı dizilerinin (örneğin "1234") kullanılmadığından
emin olun.
(3) Kilit açma kodu yazılı olarak sabit oluşturuldu ise, mobil cihazdan ayrı bir yerde kilitli (güvenlikli)
saklanmaldır.
MADDE 11
Özel güvenlik talepler
(1) Ödünç veren, bilgi güvenliğini sağlamak ve bilgi teknolojisi sistemlerini (Informationstechnologie, IT)
korumak için, teknik önlemleri (örneğin virüs tarayıcıları) kullanarak, herhangi bir zamanda mobil cihazlarda
depolanan verileri otomatik olarak analiz etme hakkını saklı tutar.
(2) Ödünç veren, bazı yasadışı, anayasa düşmanı, ırkçı, şiddeti yücelten veya pornografik internet içeriğini
filtrelemek için bir içerik filtresi (Content filtresi) kullanabilir. Bu içerik filtresini kullanarak, web sitelerinin
içeriği, tarayıcı (Browser) çalışması sırasında karşılık gelen bir içeriği belirten tek tek kelimeler, ifadeler,
resimler veya bağlantılar (Links) açısından otomatik olarak filtrelenir ve gerekirse mobil cihaz üzerinden
içeriğe erişim engellenir.
(3) Mobil cihazların yoklama (yerinde bulunması), beceri (performans) veya davranış kontrolü amacıyla
analizi veya izlenmesi ile kaydedilen verilerin değerlendirilmesine izin verilmez.
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MADDE 12
Ödünç alanın mesuliyeti
Ödünç nesnesi, sözleşmeye uygun durumda geri verlicektir. Ödünç alan, yasal hükümlere göre hasardan
sorumludur. Ödünç alanın, değiştirme (yedeğini verme) veya tamir etme isteğinde bulunma hakkı yoktur.
MADDE 13
Ödünç nesnesinin başkasına vermek
(1) Ödünç nesnesi - kısa süreliğinede olsa - üçüncü taraflara verilemez.
(2) İstisnai durumlarda, bir kuruluşa girerken ödünç nesnesini yanınıza alınmasına izin verilmiyorsa üçüncü
şahısların gözetimine emanet edilmesine izin verilir. Ödünç nesnesi, emanet etmeden önce daima çalışır
vaziyette teslim edilmemelidir (kapatılmalıdır).
(3) Okulda buna gereklilik duyulduğu sürece, diğer öğrencilere veya öğretmenlere kısa süreliğine verilmesine
izin verilir.
MADDE 14
Kayıp ve hırsızlık durumunda davranış
(1) Ödünç veren tarafından kullanıma sunulan bir mobil cihazın veya hafıza kartının kayıp olması
durumunda, okul ve ödünç veren derhal ödünç veren tarafından haberdar edilmelidir. Bu, eğer cihaz tekrar
bulunduğunda da geçerlidir.
(2) Ödünç nesnesinin çalınması durumunda, ödünç alan zaman geçirmeden derhal bir suç duyurusunda
bulunmalıdır. Ödünç alan, suç duyurusunun resmi belgesini veya kopyasını ödünç verene zaman geçirmeden
derhal sunmalıdır.
(3) Ödünç cihazı bulunamadığında, oluşan zararı ödünç alanın yasal hükümlere göre karşılaması gerekir.
[MADDE 15]
Sigorta
(1) Mobil cihazı kayıp, hırsızlık veya onarım durumunda korumak için, örneğin ekranda hasar oluşması
durumunda, ödünç alan kendi sorumluluğunda sigorta yaptırabilir. Ödünç alan sigorta masraflarını üstlenir.
(2) Mali sorumluluk veya ev sigortası (Haftpflicht- veya Hausratversicherung) ile önceden iletişime geçmeniz
önerilir. Bununla ilgili sigorta hizmetleri, halihazırdaki mevcut sigorta sözleşmelerine belki dahil edilmiş olabilir
veya aksi takdirde buda eklenerek kayda geçirilebilir.
MADDE 16
Diğerleri
(1) Bu sözleşmenin bazı hükümlerinin geçersiz olması durumunda, bu geri kalan hükümlerin geçerliliğini
etkilemez. Sözleşme tarafları sözleşmenin geri kalan hükümlerini, geçersiz hükümlere rağmen, özgülenen
amaçlara mümkün olduğunca ulaşılacak şekilde, nesnel dürüstlük kurallarına sadık kalarak yorumlamakla
yükümlüdürler. Bir yorum mümkün değilse veya bir yorum üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılamamışsa,
sözleşme tarafları tamamlayıcı anlaşmalar bulmak için çaba göstermelidir.
(2) Ayrıca belirtilmeyen (zımni), sözlü veya yazılı yan anlaşma yapılmamıştır. Değişiklikler, tamamlayan
ilaveler veya yan anlaşmalar ancak taraflar arasında yazılı olarak uzlaşmaya varılmışsa geçerlidir. Bu, bu
yazılı form gereksinimindeki bir değişiklik içinde geçerlidir
[Yer], _________________

_______________________

____________________

_________________________

Ödünç Alan (Öğrenci)

Yetkili Veli

Ödünç Veren için: Okul Yönetimi
(Mühür)
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Ek
Mevcut Hasarlar
Ödünç Kullanım Sözleşmesi’nin 1.Madde, 1. Paragraf’ında listelenen mobil cihazlar ve tüm aksesuarlarda
aşağıdaki hasarlar mevcuttur:
Cihazın seri numarası: (gerektiğinde şemayı tamamlayın)

Tanım:
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