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2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde eğitim-öğretim usulü konusunda; 2020-2021 

Güz Dönemi’nde yürütülen uzaktan eğitim-öğretim uygulamasının etkinliği ve öğrencilere 3. ve 9. 

haftalar ile dönem sonunda gerçekleştirilen anketlerden derlenen bilgiler, Covid-19 salgının seyri, 

virüsün mutasyonu sonucunda ortaya çıkan yeni suşların yarattığı riskler, konuyla ilgili olarak 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu’nun almış olduğu 

27.01.2021 tarihli tavsiye kararı, Fakülte/Bölüm/Program/Ders Sorumluları’nın derslerin 

yürütülme usulüne ilişkin vermiş olduğu bilgiler ve öğrencilerin ihtiyaç duyacağı barınma, yemek 

ve ulaşım imkânları ve Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programına aldığı öğrenci grupları 

değerlendirilerek;   

1) Aşı programına alınmış ve aşılamalarına başlanmış;  

a) Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin, 

b) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin,  

sadece uygulamalı derslerinin yüz yüze yapılması, teorik derslerinin uzaktan eğitim yoluyla 

devam etmesine, söz konusu öğrencilerden bu dönemde yüz yüze eğitime katılmak istemeyenlere 

kayıt dondurma hakkının verilmesine, 

2) Henüz aşı programına alınmamış fakülte ve yüksekokullarda eğitimin ilkesel olarak uzaktan 

devam etmesine, ancak geçen zaman içerisinde aşılama programına alınacak fakülte ve meslek 

yüksekokullarında, uygulamalı eğitiminin önemli olduğu sınıflar öncelikli olmak üzere, yüz 

yüze eğitime geçilmesi hususunun zaman içerisinde değerlendirilmesine, 

 



3) İlgili birimler tarafından tamamen uzaktan yürütülebileceği bildirilen programlardaki 

öğrencilerin eğitimlerinin uzaktan yürütülmesine, 

4) Senatomuzun almış olduğu 30.09.2020 tarih ve 2020 - 313 sayılı kararla kabul edilen ve 

Uygulamalar Portalı’nda (https://iyiuygulamalar.hacettepe.edu.tr) yayımlanan, Uzaktan 

Öğretim Ders Uygulama İlkeleri’nin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde de 

uygulanmasına, 

5) İlgili birim yöneticileri ve ders sorumluları tarafından uygulama derslerinin salgın koşullarına 

uygun tedbirler alınarak yürütülebilmesi için gerekli seyreltme planlarının yapılmasına, 

maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alınmasına, ihtiyaç duyulan lojistik desteğin ilgili idari 

birimlerden makul bir süre içinde yazılı olarak talep edilmesine, 

6) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde uzaktan yapılan derslerin sınavları ile 

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

esas alınmasına,  

7) Sahip olunan yurt imkânlarının el verdiği ölçüde; yüz yüze eğitim almasına karar verilen 

öğrencilerin yurtlardan ücreti mukabilinde yararlanmasına, gerektiğinde aşılanma durumları 

da dikkate alınarak öğrencilerin yurtlardan yararlanma koşullarının planlanmasına ve gerekli 

tedbirlerinin alınmasına, 

8) İçinde bulunulan koşulların değişmesine bağlı olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar 

Dönemi’ne ilişkin yeni kararlar alınabileceğine, 

karar verilmiştir. 

 

 


