
 
 
 

                   ÖZGÜR VE HANSA ŞEHRİ HAMBURG 
Aueschule Finkenwerder 

 

                      DİJİTAL CİHAZLARIN KULLANIMI 
 
Aueschule Finkenwerder, öğrencilerine ücretsiz olarak sunduğu dijital cihazlara (Ipad'ler) sahiptir. 
Okul yönetimi ev ortamlarında bu amaç için kullanılabilecek bir dijital cihaza sahip olmayan 
öğrencilere dijital derslere katılma fırsatı vermeyi amaçlamaktadır. 
Kullanıcılar aşağıdaki sözleşme düzenlemelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Reşit olmayan 
kullanıcılar, bu Kullanıcı Sözleşmesinin tüm hak ve yükümlülüklerini imzalayarak yerine getiren 
Veli/Vasi’leri tarafından temsil edilir. 

 
     ANLAŞMA 

 
Aueschule Finkenwerder, Ostfrieslandstraße 91,21129 Hamburg 

 
 

                   İLE CIHAZIN TESLİM EDİLDİĞİ KULLANICI  
 
 

Teslim Alan (der/des Sorgeberechtigten)   Öğrenci (Minderjährigen) 
Veli Soyadı,Adı :……………………….                                          Soyadı, Adı  :………………. 
Name(n), Vorname(n)                     (Name, Vorname)         

                       
Adresi: (Anschrift )                                                      Doğum Tarihi:……………….. 

…………………………………………….     (Geburtsdatum) 

……………………………………………. 

Telefon Numarası: …………………….  

 
ARASINDA AŞAĞIDAKİ CİHAZ İÇİN  
 
 

Cihaz (Gerät) :  
Seri Numarası (Inventarnummer):   
Aksesuarlar/Ekipman (Zubehör) :  

 
KABUL EDİLECEKTİR. 
 
1.) Kullanım süresi GG / AA / YYYY' de başlar ve [genellikle yaz tatilinden önceki son gün, 

yani 24 Haziran 2020'de] sona erer. Kullanım süresinin sona ermesinden sonra, cihaz 
7.ve 8. Parağraflara uygun olarak derhal iade edilmelidir (aşağıya bakınız). 
 

2.) Cihaz sadece eğitim amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Özel kullanıma yasaktır. 
Veriler, belgeler vb. cihazda kalıcı olarak saklanmamalıdır. 

 
3.) Kullanıcı, "Eğitim ve mesleki eğitim ve genel ileri eğitim alanları için ücretler Yönetmeliği" 

nin  2 Nolu (1) ve (2.) Kanunu uyarınca, kullanım süresi boyunca ekipman ve aksesuarların 
kaybından ve hasarından sorumludur. Okul, kayıp ve hasar hakkında derhal 
bilgilendirilmelidir. Onarımlar sadece okula danıştıktan sonra ve belirli bir uzman atölye 
tarafından yapılabilir. 

 
 



 
 
 
 
 
4.) Ekipman ve/veya aksesuarlarda teslim edildiğinde, zaten var olan hasarlar, Madde 9'da 

("tanınan ön hasar") belgelenecektir. Teslim edildikten sonra okula Şikayet Edilen hasar, 
öğretmenin kararı önermesi durumunda ön hasar olarak kabul edilir. Her iki durumda da, 
kullanıcı sorumluluktan muaftır. 
 

5.) Kullanıcı, kendi hatasından bağımsız olarak, aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın 
kullanıma hazır durumda iade edilmesinden sorumludur. 
 

6.) Cihaz dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Cihaz ve aksesuarlar dikkatlice temizlenmiş 
durumda iade edilmelidir. 
 

7.) Kullanıcı, cihazı ve aksesuarları en geç kullanım süresinin son kullanma tarihine kadar 
kendi imkanlarıyla okula iade edecektir. 
 

8.) Kullanıcı, kayıp, hasar ve benzeri koşulları derhal okula bildirecektir. Bu koşullardan 
sorumlu kişiler biliniyorsa veya tanımlanabiliyorsa, kullanıcı bu kişiyi veya kişileri derhal 
okulla ilişkilendirir/bilgilendirir. Koşullar, özellikle hırsızlık veya hasar durumunda, cezai 
bir eylemin temelini oluşturuyorsa, kullanıcı derhal polise şikayette bulunmalıdır. 

 
9.) Tanınan Ön Hasar:  

 

•  
 

•  
 

•  
 

 
10.) Cihaz  GG / AA / YYYY 'de kullanıcıya teslim edildi. 
 
   __________________________________________________________  
Datum  Unterschrift der Nutzerin/des Nutzers bzw. der/des Sorgeberechtigten 

(Tarih)   (Veli/Vasi Adı Soyadı) 
 
 
   __________________________________________________________  
Datum  Stempel / Unterschrift für die Schule 
(Tarih)         (Okulun Mühür ve İmzası) 
 
 
 
 
 
 
 

Okul cihazı teslim aldı. 
 
 
 
   __________________________________________________________  
Datum  Stempel / Unterschrift für die Schule 
(Tarih)   (Okulun Mühür ve İmzası) 
 
 
 


