BİLGİLENDİRME NOTU
Sevgili Öğrencilerimiz,






















Uzaktan eğitim sistemine evdekal.hacettepe.edu.tr üzerinden girebilirsiniz. Tıp Fakültesi, uzaktan
eğitim ile devam eden ortak dersler ve YDYO dersleri için blackboard.hacettepe.edu.tr adresinde yer
alan sistem kullanılmaktadır.
Sisteme girişler için kullanıcı adınız: öğrenci numaranız, şifreniz: TC kimlik numaranızın ilk 6
hanesidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise kullanıcı ve şifresi öğrenci numaralarıdır.
Halen şifrenizi değiştirmediyseniz, sisteme girip şifrenizi değiştirmeniz ve kimseyle paylaşmamanız
önerilir.
Şifrenizi belirlerken kişiye özgü tanımlayıcı bilgiler (öğrenci numaranız, ad ve soyadınız, doğum
tarihiniz vb) içeren harf ve rakamlar kullanmayınız.
Farklı hesaplarınız için kullandığınız şifrenizi asla kullanmayınız. Yaygın olarak kullanılan kelime ve
söz öbeklerinde sakınınız. Şifrenizi belirlerken en az 1 tane farklı türde karakter (* - ? / & vb)
kullanınız.
Uzaktan eğitim mutlaka senkron eğitim anlamına gelmemektedir.
Sistemde yaptığınız tüm hareketleriniz veri günlüklerine kayıt edilmektedir. Sisteme giriş-çıkış
tarihleriniz, sistemde kaldığınız süre, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz gibi. Bu veriler sadece sistemde
kayıt amaçlı tutulmakta olup, üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya başka amaçlarla kullanılması söz
konusu değildir.
Sisteme yüklediğiniz dosyaların içerik sorumluluğu size aittir.
Sistemde yazdığınız mesajların (forum veya tartışma ortamları) sorumluluğu size aittir.
Ders konusu dışında sistemde herhangi bir bilgi, dosya veya dijital içerik paylaşmayınız.
Paylaşımlarınızda din, dil, ırk ayrımı yapan ifadeler ile cinsiyetçi veya siyasi söylemler kullanmayınız.
Üniversite yerleşkesinde ve sınıflarınızda uymanız gereken kuralların aynısı canlı dersler için de
geçerlidir.
Sistemde paylaştığınız dijital içeriklerin telif haklarını ihlal etmemesi konusunda lütfen dikkatli olun.
Ödev yüklemelerinizde ve forumlarda intihal yapmamak adına kaynakçayı eklemeyi unutmayınız.
Yaptığınız paylaşımlarda etik ihlaline karşı lütfen dikkatli olunuz.
Dersiniz için öğretim elemanları tarafından sizinle paylaşılan dijital içerikleri üçüncü şahıslar ile
paylaşmayınız.
Derslere erişimlerinizle ilgili sorularınız için birim sorumlularınızla iletişime geçiniz. Birim
sorumlularının kim olduğunu bölümünüz web sayfası üzerinden görebilirsiniz.
Her ders sorumlusunun ideal bir uzaktan eğitim uzmanı olmadığını, sizin öğrenme sürecinize destek
olmak için çaba gösterildiğini ve teknolojinin bunun için bir araç olduğunu hatırlayınız.



Yabancı diller Yüksekokulundan aldığınız derslere ilişkin sorunlar
ydyoyardim@gmail.com adresine e-posta atabilirsiniz.



Evdekal.hacettepe ve Ms Teams kullanımı için HUZEM Web sayfası yardım bölümünü
inceleyebilirsiniz.

ve sorularınız için

Başarılar dileriz
Sağlıkla kalın..

