Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim Laboratuarı(GETEM)

Aşağıda bilgileri bulunan kurumumuzun, tarafımıza verilen sözleşme şartlarına uyacağını
beyan eder üyeliğimizin kabulunu saygılarımızla arz ederiz.
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:
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:
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:

Kurum Yetkilisi :

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Kurumum adına kurumsal üyesi olmayı kabul ettiğim BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER
TEKNOLOJİ ve EĞİTİM LABORATUVARI (GETEM ) İNTERNET KÜTÜPHANESİ’NDEN, hizmet aldığımız
süre boyunca kütüphanede bulunan sesli (insan veya bilgisayar) yada metin halindeki her türlü eseri kullanırken:
1- Kurumsal üyelik bilgilerimizi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve kurumumda kayıtlı olan görme engelliler
dışında başka hiç kimseyi siteye üye etmemeyi,
2- Eserleri, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün
EK 11. MADDESİ kapsamında kullanmayı,
3- Eserleri, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
4- Eserleri, her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanmamayı,
5- Kurumumun veya üyelerimin yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışı nedeni ile
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ ve EĞİTİM LABORATUVARI (GETEM )
KÜTÜPHANESİNDEN, üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve
manevi zararı kurum olarak tazmin etmeyi ve konuyla ilgili şahsım adına cezai sorumluluğu üstlenmeyi
şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
" EK MADDE 11.
- Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir
nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek
nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından
ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda
öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve
amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin
bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."

İmza-Kaşe

