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T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hukuk Müşavirliği

Sayı : E-21260394-010.07.02-00001961720 [Covid-19] 11.01.2022
Konu : Covid-19 İzleme/Yönetim Süreçleri

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “uluslararası halk sağlığı acil durumu” olarak nitelenen ve Ülkemizde de
“Pandemi” yani “Küresel Salgın” olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile mücadele
kapsamında gerek Ülkemizde, gerekse tüm dünyada çeşitli önlemler alınmaktadır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün, 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı
Genelgesine ilişkin 81 İl Valiliğine Merkez Birimlerine ve Bağlı Kuruluşlara gönderilen 31.08.2021 tarihli ve
E-89780865-153-13807 sayılı yazısı ile; salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun
bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin
tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı
kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı
sağlayacak düzeye getirilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilmiş ve 81 İl Valiliğine gönderilen 20.08.2021
tarihli ve 13441 sayılı Genelge ile 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya
hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere
katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası
seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 19.08.2021 tarihli ve 2021 -255 sayılı kararı ile de Üniversitemiz Eğitim -
Öğretim Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu’nun 18.08.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar
değerlendirilmiş ve Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarda eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin olarak genel kurallar belirlenmiştir.

https://www.hacettepe.edu.tr/duyurular/detay/4407,covid19izlemeyonetim adresinde yer alan Hacettepe
Üniversitesi COVID-19 İzleme/Yönetim Süreçleri başlıklı duyuruda uygulama açısından önem taşıyan kurallar ve
alınan tedbirler sıralanmış olup; HES kodu beyanı yapmayan öğrenci ve personelin kimlik kartı işlevlerinin devre
dışı bırakılacağı, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, aşı olmayan kişilerin;
vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildiği, bu
durumdaki öğrenci ve personelin, son 72 saat içerisinde alınmış PCR testini göstererek yerleşke ve binalara giriş
yapabileceği, HES kodu beyanı yapılması durumunda kimlik kartı işlevlerinin otomatik olarak tekrar devreye
alınacağı, uygulamalar ile ilgili engel çıkaran veya kuralları ihlal eden kişiler hakkında tutanak tanzim edilerek,
idari işlem tesis edilmesi için ilgili birim yöneticilerine iletileceği düzenlenmiştir.
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Üniversitemiz Yerleşkelerinde Covid-19 İzleme ve Yönetim süreçleri Sağlık Bakanlığı ile İçişleri
Bakanlığının genelgelerine paralel olarak, Üniversitemiz Senatosunca alınan kararlar çerçevesinde
yürütülmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla Üniversitemiz Beytepe Yerleşkesi giriş kapılarında
personel, öğrenci, ve dış kullanıcılara 11.10.2021 tarihi itibariyle teslim alınan kart okuyucu cihazlar ile HES kodu
sorgulaması yapılmaktadır. Üniversitemiz Bilgi işlem Daire Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında
gerçekleştirilen entegrasyon ile riskli kişilerin bilgileri sistemden çekilerek belirlenmekte, Üniversitemiz kurum
kimlik kartları risk günleri boyunca kullanıma kapatılmaktadır. Ayrıca SMS ile mensuplarımıza bildirim yapılarak,
yerleşkeye gelmemeleri konusunda bilgilendirilmektedir. Kart okuyucu cihazlar ile yerleşkeye gelen kişilerin
kontrolleri yapılarak risk grubunda olanların yerleşkeye girişlerine engel olunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 28/09/2021 tarih ve 2021/980 sayılı Covid-19 aşı bilgisi ve/veya PCR
testi sonuçlarının işlenmesiile ilgili almış olduğu karar sonrası yapılan teknik düzenlemeler sonucunda, 22.12.2021
tarihinden itibaren “Güncel Sağlık Durumu”, “Aşı Durumu”, “Hastalık Durumu” ve “PCR Test Durumu”
parametreleri günlük olarak sorgulanacaktır.

Üniversitemizce konuya ilişkin 22.12.2021 tarihli e-posta ile;

“COVID-19 İzleme/Yönetim Süreçlerini içeren bazı kurallar ile alınan tedbirlerin uygulanmasında izlenen
yöntemin güncellenmiş halleri aşağıda sunulmuştur. Güncellenen bu yöntemler 22.12.2021 tarihinden itibaren
uygulamaya konulacaktır.

1. Tüm öğrenci, akademik personel ve idari personelin HES kodu sorguları, web servisleri aracılığıyla
anlık olarak Sağlık Bakanlığı'ndan izlenmeye devam edecektir. HES koduna bağlı olarak sorgulanan COVID-19
Güncel Sağlık Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve PCR Test Durumu parametreleri günlük olarak
sorgulanacaktır.

2. Bu sorguların yapılabilmesi için tüm öğrenci ve personelin Hayat Eve Sığar uygulaması içerisinden HES
Kod Ayarlarında Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarına izin vermeleri gerekmektedir.

3. COVID-19 güncel sağlık durumuna göre riskli olan personel yerleşkelerimize alınmayacaktır.

4. Ayrıca bu sorgulamalarda;
a. Hayat Eve Sığar uygulaması içerisinden Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu
alanlarına izin vermeyen,
b. COVID-19 Aşısı yaptırmamış ve son 6 ay içerisinde COVID-19 hastalığı geçirmemiş,
c. COVID-19 Aşısı yaptırmamış ve son 72 saat içerisinde alınan Negatif PCR Test Sonucu olmayan,

personele SMS gönderilerek gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
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5. Yukarıda belirtilen durumlar tüm personelin kimlik kartlarına işlenecek, bu durumdaki personelin kimlik
kartlarının işlevleri devre dışı bırakılacaktır.

6. Beytepe Yerleşkesi girişlerinde tüm personelin kimlik kartları, kart okuyucularla okunarak yerleşkeye
girişleri yapılacak, yukarıda belirtilen durumdaki personel ilgili birim amirlerine bildirilecektir.

7. Öğrenci dışı hareketliliğin de yoğun olduğu Sıhhiye Yerleşkesi'nde ve bu yerleşkeler dışında kalan
okullarımızda kimlik kartı kontrolleri öğretim yürütülen bina girişlerinde yapılacak,

yukarıda belirtilen durumdaki personel ilgili birim amirlerine bildirilecektir.” şeklinde tüm personele
duyuru yapılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; koşulları sağlamayan, belirtilen kurallara uymayan personelin,
öncelikle birim amiri tarafından bu konuda yazılı olarak uyarılması, uyarıya rağmen durumun devam etmesi
halinde disiplin yönünden idari işlem başlatılması hususlarında gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
Rektör

Dağıtım:
Daire Başkanlıkları
Enstitüler
Fakülteler
Genel Sekreterlik
H.Ü. Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Koordinatörlükler
Meslek Yüksekokulları
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Yüksekokullar


