
İstanbul Gedik Üniversitesi Korona Komisyonu 29/07/2021 tarihli 2021/03 sayılı toplantı 

 

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

KORONA KOMİSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Toplantı Tarihi  : 29.07.2021  

Toplantı Sayısı  :2021/03 

Toplantı Yeri   :Zoom 

Toplantı Saati  :09:30 

 

Toplantıya Katılanlar: 

Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ   (Rektör Yardımcısı/ Başkan) 

Prof. Dr. Hayriye KOÇ BAŞARA  (Üye)  

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye SEVİNÇ  (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK   (Üye) 

Gülperen KORDEL     (Üye) 

 

 İstanbul Gedik Üniversitesi Korona Komisyonu, Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ’ın başkanlığında 29/07/2021 Perşembe 

günü saat 09:30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.  

 

GÜNDEM 

1) Gündem ve gelen evrak. 

2) 2021 yılı tercih ve tanıtım döneminde Covid-19 kapsamında alınacak tedbirlerin 

görüşülmesi. 

3) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreninde Covid-19 kapsamında alınacak 

tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesinin görüşülmesi. 

4) Dilek ve öneriler. 

 

KARARLAR : 

Karar 1) Gündem ve gelen evrak görüşüldü. Gündem onaylandı, gelen evrak olmadığından 

gündemin 2. maddesinin görüşülmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 

Karar 2) 2021 yılı tercih ve tanıtım döneminde Covid-19 kapsamında alınacak tedbirler 

görüşüldü.  

Yapılan görüşme sonunda; tercih ve tanıtım faaliyetlerinin açık havada yapılmasına, kapalı 

alanlarda yapılacak faaliyetlerde ateş ölçümü ve hes kodu sorgulaması yapılmasına, her 

tanıtım alanında yeterli sayıda maske ve dezenfektan ünitesi bulunmasına, sosyal mesafe 

kuralına uyulmasına, konunun Rektörlük makamına arzına katılanların oy birliği ile karar 

verildi.  

Karar 3) 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde Covid 19 kapsamında alınacak 

tedbirler görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonunda; 30.07.2021 tarihinde yapılacak olan Mezuniyet Töreni için 
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olduğu gözden geçirildi. Kontrol noktalarının yerleri yeniden tespit edildi, ilave iki kontrol 

noktası eklenerek toplam üç kontrol noktasında ateş ve hes kodu kontrolü yapılmasına,  

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan katılımcı listelerine göre 

sıra numarası verilmesine, numara sıralarına göre alana giriş kontrolü yapılmasına, sıra 

numaralarına göre oturma düzeni oluşturulmasına,  

Öğrencilerin alanda bekleyeceği noktaları sosyal mesafeye uygun aralıklarla 

konumlandırılmasına ve konun Rektörlük Makamına arzına katılanların oy birliği ile karar 

verildi.  

Karar 4) Dilek ve öneriler olmadığı için toplantıya son verildi. 

 

Toplantıya katılım için ZOOM bilgileri: 

 

 

 

 

Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ 

(Başkan) 

 

 

 

 

 

 

Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA 

(Üye) 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye SEVİNÇ 

(Üye) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK 

(Üye) 

 

 

Gülperen KORDEL 

(Üye) 

 

 

 


