
 

UZAKTAN EĞİTİM ONAY VE BEYAN FORMU 

1) COVİD-19 virüs salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Dönemi’nde 

kaydolduğum derslerin dijital platformlar aracılığıyla sürdürülmesi sırasında iştirak ettiğim 

uzaktan eğitim derslerinde; ders sorumlusu tarafından kamera ve mikrofon açılmasının talep 

edilmesi halinde,  taleplere uygun hareket edeceğimi, sanal ortamda yürütülen derslerin ses ya 

da görüntü kaydını almayacağımı,  kayıt altına alınmış dersleri ve dersler kapsamındaki 

paylaşımları hiçbir şekilde sosyal medya hesapları, sohbet uygulamaları dahil hiçbir yayın 

platformundan paylaşmayacağımı, tanımlanan bu usullere aykırı hareket etmem halinde Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ya da Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlalinden 

kaynaklanacak hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,   

2) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Dönemi’nde uzaktan yapılan derslerin sınavları ile ilgili 

olarak, Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 14.01.2021 tarih ve 2021-27 sayılı kararı 

çerçevesinde; ders sorumlusunun uzaktan yapılan sınavlarda öğrencilerin kimliğini 

doğrulayabilmek için ve sınav güvenliğini sağlamak üzere kamera ve/veya mikrofonun açık 

tutulması ya da buna benzer tedbirler alması halinde, belirlenen bu tedbirlere uygun hareket 

edeceğimi,  

3) Yüz yüze yapılan sınavlarda olduğu gibi uzaktan yapılan sınavlarda da; soruları 

cevaplandırırken izin verilmeyen kaynakları gizlice kullanmak ya da diğer kişilerle gizlice 

iletişim kurmak için yapılan her türlü teşebbüs ve eylemin kopya çekme olarak 

nitelendirildiğini, bu çerçevede;  

 Sınavda kullanılmasına izin verilmeyen ders materyalini kullanarak ya da kopya hazırlayarak 

soruların cevaplandırılmasının,  

 Sınavda başkaları tarafından hazırlanan cevapların tarafımdan kullanılmasının, 

 Sınavda izin verilenler dışında diğer kişilerle sesli, görüntülü, gerçek ya da sanal iletişim 

kurulmasının,   

 Sınavda soruların ve/veya yanıtların yazılarak veya fotoğraflanarak paylaşılması dâhil 

herhangi bir şekilde paylaşılmasının,   

 Verilen ödev, proje, uygulama v.b. değerlendirme çalışmalarının başkasına yaptırılmasının, 

tek başına yapılması gereken çalışmaların diğer öğrencilerle birlikte yapılmasının,  

 Başkasının hazırladığı ödev, proje gibi raporların, kendi ürünü gibi gösterilmesinin, 

etik olmadığını ve kopya çekme eylemi olarak nitelendirileceğini ve disiplin hukuku açısından 

sonuçları olacağının farkında olduğumu, bu tür etik dışı tutum ve davranışlarda bulunmayacağımı, 

bu tür tutum ve davranış içerisinde olan diğer kişileri korumayacağımı, 

beyan ederim. 
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