Değerli Hacettepeliler,
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 insan sağlığı ve toplumsal hayat üzerindeki
olumsuz etkisini devam ettirmektedir. Hacettepe Üniversitesi olarak temel önceliğimiz olan;
öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığının korunma prensibi çerçevesinde, eğitim-öğretim
faaliyetlerinin ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalarımız
titizlikle sürdürülmektedir.
Yaşanılan Covid-19 sürecinin bilimsel temellerle ve akademik bakış açısıyla yönetilebilmesi
amacıyla 22.07.2020 tarihli Üniversite Senatosu’nda, Hacettepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim
Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Pandemi
Danışma Kurulu oluşturulmuştur.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı
06.08.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Danışma Kurulu’nun görüş, değerlendirme ve
önerileri doğrultusunda mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla;
hastanelerimizde hasta ziyaretlerinin kaldırılması, hasta refakatinin sınırlandırılması, yemek
saatlerinin düzenlenmesi, kıyafet düzenlemesine uyulması, iş gereklikleri dışında herhangi bir
alanda bulunulmaması gereklilikleri belirlenmiştir. Tüm çalışanlarımıza resmi yazı ile maske,
mesafe ve hijyen kurallarına uymayan, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğini
tehlikeye atan çalışanlarımıza idari yaptırım uygulanacağı imza karşılığı bildirilmiştir.
Bu süreçte Covid-19 nedeniyle yatarak tedavisi gereken hastalarımız için daha önce hizmet
vermekte olan iki servisimize ek olarak bir servis daha açılmıştır. Hemşire desteği sağlanarak,
2018 yılından beri kapalı tutulmakta olan yoğun bakım binasındaki 36 yatak kullanıma
açılmıştır. Hastane çalışanlarımız, temaslılar ve hastaneye yatırılmadan takip edilmesi
planlanan test pozitifliği saptanan çalışanlarımız için otel, konukevi ve lojmanlarda barınma
alanları oluşturulmuştur. Bu alanlarda ve tanı ya da temas nedeniyle kaygı oluştuğu bildirilen
tüm alanlarda kapsamlı temizlik sağlanmıştır.
Sürecin başından itibaren 22835 test uygulanmıştır. Temaslı sayılarımızdaki artış göz önünde
bulundurularak çalışanlarımızın hastane koşulları dışında ve daha rahat ortamlarda
değerlendirilebilmeleri amacıyla Beytepe Yerleşkesi ve Sıhhiye Yerleşkesi’nde yeni test
alanları oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
Sevgili Hacettepe Ailesi,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı
ise 14.08.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda çevrimiçi eğitim oranının
arttırılması, gerektiğinde kullanılmak üzere tüm eğitimin çevrimiçi yapılabileceği alt yapı
hazırlıklarının oluşturulması, mutlak yüz yüze olması gerekli alan ve/veya derslerin
belirlenmesi, uygulamalı eğitimin şart olduğu alanlarda özel programlar geliştirilmesi,
seyreltilmiş eğitimin planlanması, dersliklerde kaç öğrenci olabileceğinin ve havalandırma
donanımının belirlenmesi, ders saatlerinin sınırlandırılması, eğitim dışı alanların nasıl
kullanılacağına ilişkin rehberler oluşturulması, personelin eğitilmesi, uygulamalı alanlarda
öğrencilerin genel sağlık durumlarının öğrenilmesi, farkındalıklarının arttırılması bu amaçla
anket ile durumun tespit edilmesi, eğitimini dondurma isteği olan öğrencilere, eğitim alanı
dışındaki konularda çevrimiçi destekleyici eğitim verilmesi, teorik eğitimin önden verilmesi,
uygulamalı eğitimlerin ertelenmesi, öğrenciler için PCR, karantina ve izolasyon alanları
oluşturulması, eğitimin nasıl yürütüleceğini belirlemede küçük gruplarla alana yönelik
çalışmalar ile rehberler oluşturulması kararları alınmıştır.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Covid-19 şartlarının olumsuz gelişmesi ihtimali
dahilinde, olası senaryolar değerlendirilerek ve uzaktan eğitime ağırlık verilmesi ihtimali
dikkate alınarak, yapılması gereken planlama ve hazırlık çalışmaları kapsamında programlar
itibari ile tümüyle uzaktan yürütülebilecek dersler ve kısmen ya da tamamen yüz yüze
yürütülmesi gereken dersler ile ilgili belirleme çalışmaları planlanmış ve birkaç gün içerisinde
ilgili çalışma başlatılacaktır. Aynı çalışmalar kapsamında; kısmen ya da tamamen uzaktan
yürütülecek derslerin sorumluları tarafından uzaktan eğitimin etkili şekilde yürütülmesine
uygun ders içeriklerinin hazırlığının Güz Dönemi başına kadar yapılması, niteliği gereği
uzaktan eğitimle yürütülmesi mümkün olmayan ve bu nedenle pandemi koşullarına rağmen
kısmen ya da tamamen yüz yüze yürütülmesi gerekli olduğu düşünülen derslerin, ders
sorumluları tarafından; derslerin öğrenci başına 4 m² alan düşecek ve Fakültelere özgü
koşullar dikkate alınarak hazırlanacak seyreltilmiş Pandemi Ders Planları’nın hazırlanması
planlanmaktadır.
Eğitimin tamamın çevrimiçi yapılabilirliği açısından dijital alt yapının diğer taraftan yüz yüze
yapılabilirliği açısından da fiziksel mekanların düzenlenmesi için planlama çalışmaları devam
etmektedir. Bu çerçevede; eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi
amacıyla dijital alt yapının, tüm öğretim üyelerinin aynı anda tüm öğrencilerle çevrimiçi ders
yapabilecekleri olanaklara ulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Amfiler, derslikler,
tuvaletler, kütüphaneler, yurtlar, yemekhaneler ve tüm ortak kullanım alanları ile ilgili
planlama ve hazırlık çalışmaları da eş zamanlı şekilde yürütülmektedir.
Yürütülen tüm bu çalışmaların yanı sıra, Yükseköğretim Kanunu gereğince üniversitelerin
Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çerçeve dışında kendi başlarına sürece ilişkin
bağımsız karar alma ve hayata geçirme imkânı bulunmadığı da göz ardı edilmemelidir. Bu
nedenle Yükseköğretim Kurulu tarafından konuyla ilgili yürütülen çalışmalar ve alınan
kararlar dikkatle takip edilmektedir.
Değerli Hacettepeliler,
Covid-19 şartlarının bir süre daha gündemimizde kalacağı değerlendirildiğinden,
Üniversitemizin paydaşları ile doğru bir iletişim kurmak ve konuyla ilgili sağlıklı bir iletişim
platformu ihtiyacını karşılayarak, paydaşlarımızın kendilerini daha güvende hissetmelerini ve
ortaya çıkan psikolojik baskının olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak, Covid-19
bilgilendirme sayfası kısa bir süre içinde hizmete alınacaktır.
Hacettepe Üniversitesi olarak en büyük zenginliğimizin ve gücümüzün; öğrenci kalitemiz ve
başta akademik kadrolarımız olmak üzere tüm çalışanlarımız olduğunun farkındayız. Eğitimin
planlanması ve sürdürülmesi aşamasında öğrencilerimizin, akademik ve idari kadrolarımızın
görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunu düşünmekteyiz. Covid-19 şartlarının bu durumu
geçmiş dönemlerde olduğundan çok daha önemli hale getirdiğini değerlendiriyoruz.
Geleceği şekillendiren çalışmalarınıza devam ederken, tekrar vurgulamak isteriz ki; büyük
Hacettepe Ailesinin sağlığını korumak, öncelikli hedefimizdir. Yaşanan süreç içerisinde kendi
sağlıklarını göz ardı ederek yürütülen hizmetlere destek veren tüm Hacettepe çalışanlarına
sonsuz şükranlarımızı sunarız. Sürece yönelik düşünce ve katkılarınız Hacettepe’yi daha
sağlıklı günlerde daha ileriye, en iyiye taşıyacaktır.
Üniversitemizin değerli mensuplarına saygıyla duyurulur.
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