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Turgay Avcı (YödAk Başkanı)

Avcı: 
“Üniversiteler 

bu ülkenin can 
damarıdır’’

 YÖDAK Başkanı Avcı, uzaktan 
eğitimin yüz yüze eğitimin 
yerini tutmadığını savunarak, 
‘’bazı bölümlerde uygulamalı 
eğitimler çok daha fazla 
önemlidir. Online eğitim 
bunun yerini elbette ki tutmaz. 
Sosyal ve teorik alanlarda bile 
göz göze olan iletişim yerini 
hiçbirşey tutmaz’’ dedi.

Asmaaltı Meydanı’nda kültürün, 
lezzetin ve eğlencenin adresi Mısra kebapçı  Ergün (Çalgı Çengi Asmaaltı direktörü)

Sıcakta 
çalışmaya
sınırlama getirildi

6-7’de

18’de

Araştırmalar gösteriyor ki, uzaktan eğitim 
artık yeni nesil eğitim modellerinin bir 
parçası olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 
yeni nesil eğitim modelleri planlanırken, 

pandemi süresince yaşanılan zorluklardan 
bir ders alınmalı ve yeni sistemler bu 
zorlukların üstesinden gelecek şekilde 
planlanmalıdır

 PANDEMİ’DE EĞİTİM

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu  Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı – ODTÜ KALTEV
Prof. Dr. Cumali Sabah
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 YÖDAK Başkanı Avcı, uzaktan eğitimin 
yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını 
savunarak, ‘’bazı bölümlerde 
uygulamalı eğitimler çok daha fazla 
önemlidir. Online eğitim bunun yerini 
elbette ki tutmaz. Sosyal ve teorik 
alanlarda bile göz göze olan iletişim 
yerini hiçbirşey tutmaz’’ dedi.

Avcı: “Üniversiteler bu ülkenin can damarıdır’’

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay 
Avcı, dünya standartlarında mezun veren üniversitelerimiz olduğunu dikkat çekerek, Türkiye’de ve 
Avrupa’da akademik çalışma olarak yarışan ve ön sıralarda olan akademisyenlerimizin olduğunu dile 
getirdi.

“Yeni YÖDAK diye bir 
tanımlama yaptık’’
Ülkemiz eğitim hayatında 
büyük bir kayıp yaşadı. 
üniversitelerde online eğitim 
devam edecek mi? Yeni eğitim 
hayatında üniversiteler nasıl 
bir yol izleyecek?
YÖDAK olarak bizlere verilen 
yasada yükümlülük ve sorumluluklar 
planlama, denetleme, akreditasyon, 
koordinasyon ve kalitedir. YÖDAK 
kurum olarak yıllardır var ama halkın 
YÖDAK’ın sorumlulukları noktasında 
tam ne olduğu bilinmemektedir. 
YÖDAK, üniversitelerin A’dan 
Z’ye tüm işleyişi, denetlenmesi, 
akademik kalitesi, akreditasyonu, 
öğrenci alımı, akademik kadrolarının 
denetlenmesinden sorumlu bir 
kurumdur.
Nisan ayında yeni YÖDAK diyerek 
yeni bir tanımlama yaptık. YÖDAK 
yıllarca kendi içerisinde sıkıntılarla 
boğuştu. Nisan ayından itibaren 
arkadaşlarımızla uyumlu bir çalışma 
içerisindeyiz. Beklenen, özlenen, 
birlikte el briliği ile çalışan bir 
YÖDAK oluşturduk. YÖDAK yeni 
bir çalışma anlayışı ile yoluna 
devam ediyor. YÖDAK 2021 yılını 
uluslararasılaşma ve kalite yılı ilan 
etmiştir. 
Pandemi dünyada sıkıntı yarattı. 
Belli ülkeler Pandemi dünyada sıkıntı 
yarattı. Belli ülkeler pandemide 
ekonomik gelir sağlarken (aşılar, 
maskeler gibi)  bazı ülkelerde 
ekonomik olarak kalkınmıştır. Hizmet 
noktasında sıkıntı yaşanırken, 
internet, teknoloji ön plana 
çıkmıştır. Pandemi belli alanlarda 
yıkım yaşatırken belli alanlarda 
da avantajlar sağlamıştır. Hizmet 
noktasında sıkıntı yaşanırken, 
internet, teknoloji ön plana 
çıkmıştır. Pandemi belli alanlarda 
yıkım yaşatırken belli alanlarda da 
avantajlar sağlamıştır. 
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Yüksek öğrentimde 10 Mart 2020’de 
yaşanmaya başlanan pandemi üniversitelerin 
online eğitime geçmesini zorunlu kılmıştır. 
Tüm üniversitelerimiz 15 gün içerisinde 
yüzde 100 online eğitime geçme becerisini 
sağlamıştır. 
Yaklaşık 80-90 bin öğrenciye bir anda 
onalien eğitim verilmesi çok önemli bir 
başarıdır.  Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin 
yerini tutamaz. Bazı bölümlerde uygulamalı 
eğitimler çok daha fazla önemlidir. Sosyal ve 
teorik alanlarda bile göz göze olan iletişimin 
yerini hiçbir şey tutmaz. Tüm öğrencileri belki 
online görebiliyorsunuz ama verdiğiniz eğitim 
ve aldığınız reaksiyon yüz yüze eğitimin yerini 
alamaz. 

“Yüz yüze eğitime geçilmelidir’’
2021 Eylül ayına geldiğimiz zamanYÖDAK 
olarak 3 ay önce ‘’yüz yüze eğitim 
hedeflenmeli ve olmalıdır’’ diye savunduk. 
Sağlık Bakanlığı’na da yüz yüze eğitimin 
kesinlikle yapılması gerektiğini ilettik. 
Yüz yüze eğitimde tüm üniversitelerin 
akademik ve çalışanlarının aşılanması 
gerektiğini söyledik. Eylül ayına kadar tüm 
öğrencilerimizin aşılanması için hükümet 
olarak önlemleri alıp çalışmaları başlatmalarını 
önerdik. Bunu dikkate almadılar fakat 
bugün geldiğimiz noktaya bakarsak 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 18 yaş aşılamaları 
yapılıyor ve tüm üniversite öğrencilerinin de 
aşılanması hedeflenerek yapılıyor. Yani bu da 
şu demektir. 
Bu ülkeye Türkiye’ den gelen yaklaşık 
yüzde 50 öğrenci aşılanmış olacaktır. KKTC 
öğrencileri de şu anda aşılanabiliyor. Sadece 
3. uyruklu öğrencilerimiz kalacaktır. Onlar 
için de yeterince aşı vardır. Hatta birçok 
üniversitede 3. uyruklu öğrenciler de 
aşılanmıştır. 
Eğer bu ülkenin can damarı üniversitelerimiz 
deniyorsa tüm siyasiler, arazilerdeki 
esnaf üniversite öğrencilerimiz olmazsa 
olmazımızdır diyorsa, bu aşılama hedefi 
yerine getirilmelidir.

YÖDAK yüz yüze eğitimi 
savunuyor. Bakanlar Kurulu, 
1 ay önce aldığı kararla 
yeni eğitim- öğretim 
yılının yüz yüze olacağını 
açıklamıştı. Bu yüzden 
Bakanlar Kurulu’nun kararı 
ve YÖDAK’ın üzerinde 
durduğu eğitim modeli 
yüz yüze eğitim ve bunun 
hızlandırılmasıdır. 

Önümüzdeki günlerde üniversiteler arası 
kurulumuz vardır. Bu toplantıda Eylül 
ayı için yüz yüze eğitimin çalışmalarının 
yapılmasını ve üniversitelerden neler 
beklediğimizi kurul toplantımızda 
paylaşacağız.  

“Yeni YÖDAK’ın geliştirilmesi ve YÖK 
ile ilişkilerin artırılması gerekiyor’’
Ülkemizdeki ünivesite sayısı nedir? 
Bu üniversitelerimizin eğitim kalitesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
30 yıllık akademik geçmişe sahibim. 10 yıllık 
siyasi tecrübem ve bunun da 3 yılı dünya 
ile teması olan Dışişleri Bakanlığı var. 
Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti ile 
çalışmış birisi olarak tüm bu girdilerle yeni 
YÖDAK’ın geliştirilmesi, YÖK ile ilişkilerin 
artırılması, dünya organizasyonları ve 
akreditasyonları ile  bu işlerin yapılması için 
çalışmalarımız sürmektedir. 
Tüm siyasi partilerle iyi ilişkiler içerisinde 
olup yasa, tüzük ve kurumumuzu 
anlatmanızda rahatsanız,  o kurum çok 
güçlü hale gelir. KKTC Covid-19 salgınında 
en güvenli ülkedir. 
Aşılanma şarttır. Hastaların yüzde 70’i 
aşılanmayan kişilerdir. 
Eğer ekonominin canlanmasını ve esnafımızın 
sıkıntı yaşamasını istemiyorsak bu aşıyı 
yaptırmamız gerekiyor. 

“21 üniversitemiz faaliyette’’
Şu an aktif 21 üniversitemiz var. Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan açma ön iznini almış fakat 
YÖDAK’tan eğitime başlama iznini almamış 13 
üniversitemiz var. 
Doğru eğitim, doğru eğitim kadrosu, 
doğru araştırma ve doğru alt yapı varsa 
rakam önemli değildir. Önemli olan tüm 
üniversitlerimizin dünya standardını 
yakalamasıdır. 
Bizim dünya satandatlarında mezun 
veren ve vermesi gereken üniversitlerimiz 
var. Türkiye’de Avrupa’da akademik 
çalışma olarak yarışan ve ön sıralarda 
olan akademisyenlerimiz de vardır. Öyle 
üniversitelerimiz var ki Avrupa’da parmakla 
gösteriliyor. 
Ama tüm üniversitelerimizin ayni pozisyonda 
olduğunu söylemek de doğru değildir. 
YÖDAK’ın görevi burada önemlidir. Bizim 
hedefimiz tüzükler ve yasalar kapsamında 
tüm denetlemelerin çok ciddi şekilde 2021 
yılı içerisinde yapılmasıdır. 

“YÖDAK’ın saf bir devlet kurumu 
olarak düşünülmesi doğru değildir’’ 
İstenilen eğitim kalitesine ulaşmayan 
üniversitelerin izinleri iptal edilebilir 
mi?
Tüzük ve yasalarımızda bu denetleme 

sonucunda eksiklerin giderilmesi için bir süre 
verilir. O süreler tamamlandığı zaman eksikler 
giderilmezse eğitimlerin askıya alınması söz 
konusudur. Hatta belli bölümleri kapatılması 
da söz konusudur. 
Ama buradaki sıkıntı var. açma ön izni Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Yani YÖDAK 
eğitime başlama iznini veriyor. Kapatma 
esnasında da açmayı yapan veriyor. Biz 
YÖDAK olarak denetlemeler sonucunda 
gerekli tüzük ve yasalara uyup uymadıklarını 
denetliyoruz ama açma ve kapatma siyasi 
iradededir. 
Üniversiteleri siyasi iradelerden uzaklaştırmak 
gerekir. 
Yüksek Öğretim, bağımsız ve özerk olması 
gereken YÖDAK’a verilmelidir. 
2017’deki YÖDAK yasası ile mali olarak 
yapacağımız her harcamanın uluslararası 
anlaşmaların ödeneğinin harcının ödenmesi 
Maliye Bakanlığı’na gidiyor, oranın onayı veya 
reddiyle sonuçlanıyor. 
Tüzük ve yasa değişikliği Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ve harcalamalar ise Maliye 
Bakanlığı’na gidiyor. Biz ve üyelerimiz de 
Cumhurbaşkanlığı’na karşı sorumluyuz. Yani 
bu sistemin de ele alınması gerekiyor. YÖK’e 
veya dünyadaki yüksek öğrenim denetleme 
kurumlarına baktığınız zaman hepsi özerk’tir 
ve bağımsızdır. 
Yüksek öğretimde durağanlığa yer yoktur. 
Yüksek öğretim 24 saat çalışıyor. YÖDAK’ın 
devlet kurumları ile 2.30’da kapatılması 
doğru değildir. Üniversitelerimiz 18:00’e 
kadar çalışıyor, YÖK 18:00’e kadar çalışırken 
YÖDAK 14:30’da kapısını kapatıyor. YÖDAK 
yaz aylarında en yoğun dönemdedir. 
YÖDAK’ın saf bir devlet kurumu olarak 
düşünülmesi doğru değildir. 

YödAk tüm ülkenin kurumudur ve üniversiteler de bu ülkenin can 
damarıdır. Şu an 83 bin aktif öğrencimiz var.  Üniversitelerimiz kayıtlarında 
büyük bir kayıp yaşamadı. Bu da üniversitelerimizin gücünü göstermektedir.



EKONOMi

gazetesi 4Temmuz /2021

Avrupa Birliği (AB), AAA Kredi notu 
sayesinde, Almanya hariç, üye 
ülkelerinin çoğunluğunda düşük 
finansman maiyetlerine sahip olmayı 
amaçlıyor. Yedi AB üye ülkesi program 
kapsamında kredi talebinde bulundu. 
2023 yılının Ağustos ayına kadar kredi 
talepleri kabul edilebilecek. 
Yabancılar Çin’de Rekor ırdı.
Çin Merkezi Takas ve Saklama (CCDC) 
yayınladığı verilerde yabancıların 
Çin Devlet Tahvili alımlarında rekor 
kırdığını açıkladı. 
Yabancıların elindeki Çin Devlet Tahvili 
tutarı Temmuz ayı sonunda 337,26 
Milyar Dolar seviyesine ulaştı. Temmuz 
ayı sonunda rakamlar bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 2,3 artış 
gösterdi. 
ABD Kasım ayından itibaren tahvil 
satışlarını azaltmayı planlıyor. 
Üç yıllık açık tahvil ihaleleri rekor 
boyuttan alan ABD, Kasım ayından 
itibaren devlet borç ihracının 

azaltılması için zemin hazırlıyor. 
Önümüzdeki üç aylık dönemde bir 
değişiklik olmadığını aktaran hazine, 
Ağustos ayının ortasında 126 Milyon 
Dolarlık uzun vadeli menkul kıymet 
satacağını da açıkladı. 
İlk 3 ayda %80 artış
Bloomberg verilerine göre; ABD, 
Almanya, İngiltere, Avusturalya ve 
Meksika 2021 yılının ilk 3 ayında rekor 
seviyede tahvil ihracı gerçekleştirirken, 
Polanya, Türkiye, Arjantin, Nijerya ve 
Rusya ise tahvil ihraçlarını azaltmıştır. 
İlk kez halka arz yöntemiyle hazine 
bonosu 
KKTC Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 
ilk çeyreğinde ilk kez halka arz 
yöntemiyle hazine bonosu ihraç 
edeceğini duyurmuştu. 
Şubat ayı sonunda ihraç edilecek 
hazine bonolarının yıllık faiz oranı 
%18 vadesi 70 gün, toplam ihraç 
miktarı ise 10.000.000. TL olarak diye 
açıklanmıştı. 

 Avrupa birliği’nin 800 Milyon 
Avroluk tahvil ihracı planı

Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı
‘‘

‘‘

Sıcakta çalışmaya 
sınırlama getirildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri 
arasındaki sürede, açık havada güneş 
altında 12.00-16.00 saatleri arasında 
çalışma yapılmasını yasakladı.
Bakanlık, Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararında, havanın 40 
derece ve üzerine çıktığı günlerde 
açık havada güneş altında çalışan 
işçilerin sağlığının korunması 
amacıyla çalışma saatlerini 
07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak 
belirledi.
Bakanlık, 12.00-16.00 saatleri 
arasında güneş altında çalışma 
yapılmasını yasakladı.
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MISRA KEBAPÇI

Asmaaltı Meydanı’nda kültürün, 
lezzetin ve eğlencenin adresi
Geleneksel Kıbrıs damak tadına aşina 
olanların yeni uğrak noktası haline gelen 
ve Lefkoşa Surlariçi’nin otantik havasını 
tüm lezzetlerin yanına ekleyen Çalgı 
Çengi Asmaaltı, kısa süre içerisinde 
bölgenin uğrak yerleri arasında yerini 
aldı. Fiyatları ile de bu zor dönemde 
başta ailelerin tercihi olan işletmenin 
direktörlerinden Mısra Kebapçı 
Ergün, Çalgı Çengi Asmaaltı’nın 
kuruluş aşamasını ve hizmetlerini 
detayları ile aktardı.

Yenilikçi ve başarılı bir iş kadını 
Her zaman yenilikçi bir çizgide olan iş 
kadınlarından olan Mısra Kebapçı Ergün, 
İstanbul’da tamamladığı üniversite 
tahsilinin ardından bu şehirde halkla 
ilişkiler temsilciliği ile iş hayatına adım 
attı. 2002 yılında Kıbrıs’a dönen Ergün, 
23 yaşında havai fişek organizasyonu, 
açılış, kokteyl siyasi parti mitingi de dahil 
çok yönlü bir organizasyon şirketi kurdu. 
Bu adımının 5 yıl sonrasında güvenlik 
alanına da yatırım yapan ve alarm 
izleme merkezi kuran Ergün, güvenlik 
ve savunma alanında birçok firmaya 
hizmet sağlamaya başladı. Pandeminin 
tüm sektörleri sekteye uğrattığını, 1.5 yıl 
boyunca organizasyon yapılamadığını, 
güvenlik sektöründe de insanların 
gelirinin azalması ile güvenlik kısmına 
çok önem göstermediğini ve sektörde 
küçülme yaşandığını aktardı. Mısra 
Kebapçı Ergün sektörde küçülme 
olduğunu, yavaş yavaş toparlanma 
yaşandığını ancak bunun yeterli 
olmadığını, sektörlerin küçülerek var 
olmaya çalıştığını aktardı.

“Burası çok değerli bir meydandır”
Mısra Kebapçı Ergün, hizmete açtıkları 
Çalgı Çengi Asmaaltı’nın hikayesini ise 
detayları ile paylaştı: “Bu işletme eşimin 
hayaliydi, meydanda bir restoran olması, 
çünkü burası çok özel bir bölge, yıllarca 
değerini bilmedik, terk edilmiş bir alan 
kalmıştı. LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu 
döneminde yayalaştırma oldu, şimdiki 
başkan Mehmet Harmancı döneminde 
de bitirildi. Biz bu dükkanları hava parası 
vererek aldık. Eşim Vuslat Ergün ile 
meydanda yiyecek sektörüne yatırım 
yapalım dedik. Surlariçi’nde ana arterler 
hep ölü, bu bölgeye yatırım olsa da, 
her daim turistler ‘Asmaaltı meydanı 
nerede?’ diye haritalarına bakardı. Burası 
çok değerli bir meydandır, mal sahipleri 
ve kiracılarla görüşüp anlaştık ve tadilata 
başladık. 80 bin sterline yakın bir 
harcamamız olduğunu söyleyebilirim. 

“Talep üzerine Kıbrıs kebapçısı olayına 
girdik. Çünkü o kültüre dair bir şeyin 
kalmadığını gördük”
İnşaata başlayınca pandemiye denk 
geldik, bu süreçte de borçlanmadan, 
yardım almadan kendi sermayemiz ile 
bunları yaptık, resmi açılışımızı da haziran 
itibarı ile gerçekleştirdik. Normalde 
proje farklıydı, daha değişik bir 
düşüncemiz vardı ancak talep üzerine 
Kıbrıs kebapçısı olayına girdik. Çünkü o 
kültüre dair bir şeyin kalmadığını gördük. 
Şeftalisinden ciğerine hersesinden 
bizim ağzı tadımızı oluşturan diğer 
tüm et çeşitlerine bir yer açma kararı 
verdik. Kapılar kapanmadan çok 
fazla turist vardı, onları getirtip bizim 
mutfağımızı sunacak yer olmaması 
sıkıntısı yaşanıyordu, zaten bize talep de 

Çalgı Çengi Asmaaltı, geleneksel Kıbrıs kebap lezzetini çok uygun fiyatlarla müşterilerine 
sunarken, eğlencesiyle de keyifli saatler vaat ediyor

kapılar kapanmadan çok 
fazla turist vardı, onları 

getirtip bizim mutfağımızı 
sunacak yer olmaması 
sıkıntısı yaşanıyordu, 

zaten bize talep de bu 
yönde geldi. 

Menümüzde kıbrıs 
kebapları ve mezeleri 
yanında, dünyada çok 
sevilen ancak bizde az 
olan bir dana kaburga 

lezzeti mevcuttur.

“

“
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bu yönde geldi. Menümüzde Kıbrıs kebapları 
ve mezeleri yanında, dünyada çok sevilen 
ancak bizde az olan bir dana kaburga lezzeti 
mevcuttur.

“Lezzeti tutturmak, karınları doyurmak ve 
uygun fiyat vermeyi prensip edindik”
Anibal mantığı içindeyiz, buraya gelen ete 
doyacak dedik, gözünün gönlünün karnının 
doyarken cebinin de yanmaması gerekir. 
Pandemiden dolayı halkın alım gücü zaten 
düştü, 4 kişilik aile artık ayda 1 defa çıkabiliyor, 
her şeyini kısıyor. Bunu da düşünerek çok 
düşük kar marjları ile çalışıyoruz. Bize gelenin 
devamlı gelmesi için lezzeti tutturmak, karnınızı 
doyurmak ve uygun fiyat vermek gerek ki 
ayda bir geleni haftada bir getirtebilmeyi 
sağlayabileli. Bu yüzden daha düşük kar 
marjları ile çalışma yoluna gittik.

“Menü fiyatımız normalde 200-250 
olması gerekirken biz 100 TL fiyat 
koyduk”
Bizim bir çengi masamız var, içki için 
konulan 12 çeşit mezemiz bulunuyor. 
Meze ile insanların karnını doyurmamak 
lazımdır, sonrasında da çeşitli kebap 
çeşitlerini sunuyoruz. Menü fiyatımız 
normalde 200-250 olması gerekirken biz 
100 TL fiyat koyduk, insanlar çocukları 
ile gelebilsinler cepleri yanmasın diye 
düşündük. Bu bizim mentlitemizdir ve aynı 
şekilde içki fiyatlarını da düşük tuttuk.  
Et ve içki fiyatları bu dönemde o kadar 
artmışken nasıl dayanacağımızı soruyorlar, 
ben sirkülasyon olacağına inanıyorum, en 
iyi reklam gelen kişinin memnun kalmasıdır, 
o memnun kalır gider başkalarına tavsiye 
eder, bu iş böyledir. İleride paket servisi 
de düşünüyorum ama önce insanların 
ayağının alışmasını istiyorum. Şu an 
Asmaaltı meydanındaki tek restoran biziz.
 
“Çok farklı bir hava ile açılışı yaptık, 3 
dansöz gelenleri eğlendirdi, bir karnaval 
havasıydı diyebilirim”
Çalgı Çengi Asmaaltı nasıl oluştu 
onu da anlatmak isterim. İstanbul’da 
Sulukule eğlencesi vardır ve et olayları 
ile eğlenceleri çok güzeldir. Tamamen 
ahşap üzerinde sunum yapılır, eşim yıllar 
önce bunu gördü ve hayal etti, bu hayali 
gerçeğe dönüştürdük. Açılışta 3 dansöz 
çıkardık, DJ eşliğinde de eğlence oldu. 
Çok farklı bir hava ile açılışı yaptık, bir 
karnaval havasıydı diyebilirim. 
Şu anda tek sıkıntı Surlariçi bölgesi çok 
hareketlenmişken pandemi koşulları yerine 
getirilmemesi oldu. Örneğin biz açık alan 
olsa da az masa koyuyor ve kurala uygun 
davranıyoruz. Bunlara dikkat ediyorum 
ki herhangi bir sıkıntı teşkil etmesin 
ancak çok dikkatsiz işler yaşandığı için 
hepimiz bundan etkileniyoruz. İlk açtığımız 
dönemde çok iyi bir sirkülasyon vardı, 
turist ve Rum müşteriler de geliyordu, 
sonrasında duruldu.

“Yatırımlarımız devam edecek, Irısh Pub 
için tadilat devam ediyor”
Yatırımlarımız devam edecek, yan tarafta 
bir dükkan var onu da kiraladık oraya da 
yatırım yapıyoruz. Orasını Irish Pub olarak 
hizmete koyacağız. Buraya kurduğum 
mutfak çok geniş kapsamlıdır, bu projeyi 

düşünerek böyle bir mutfak oluşturduk, steak 
veya pizza yapabilecek durumdayız ve pub 
da açılınca isteyen istediği şekilde zaman 
geçirebilecek.
İnsanlar buraya gelince yüzü gülsün, mutlu 
olsun, yediği yemekten, sohbetinden, 
müzikten mutlu olsun istiyoruz. Dansöz de 
bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Düşüncem 
insanları eğlendirecek ve mutlu edecek bir 
ambiyans yaratmaktır. Mesela turist çekmek 
için buzuki de getirmek istiyorum. 
Bizim tarzımız diğer işletmelerden farklıdır. 
Amacımız eşimle meydanı yaşatmaktır, burası 
ölü bir meydandı ve şu an canlandırdık, artık 
buralarda ışık ve insan var. Gençlik için yerler 
olmalıdır ancak Surlariçi’nde belli bir yaş üstü 
ve ailenin gideceği çok yer yoktu. Biz bu 
kesme hitap ediyoruz, hem turisti çekebilmek 
hem de belirli bir yaş seviyesi üzerinde kişileri 
ve aileleri memnun edebilmek amacındayız. 
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Şahsuvar : “İyi haberlerimizi sizlerle 
paylaşmak istiyoruz!”

Güneş Rezidans Hotel Sun Sales & Marketing Manager Oya Şahsuvar, 
ülkenin doğal kaynakları ve çevrenin yeni nesillerimizin geleceği 
olduğunu savunarak, “ülkemizin geleceğinin korunmasındaki 
en önemli unsurlardan olan  yeşil binaların, doğal kaynaklarımızı 

minimumda tüketimi sağladığına ve binaların çevresel kötü 
etkilerini maksimumda azaltmamız gerektiğine inanıyoruz.” dedi.  
Şahsuvar,   Güneş Rezidans Hotel Sun binasının daha 2018 ‘de açılışı 
planlanırken, ‘Yeşil Bina - EDGE’ sertifikasyonuna uygun alt yapılar 
ve yapım teknikleri kullanılarak sürdürülebilirliğinin  hedeflendiğini 
söyledi. Bu hedefle ve doğru vizyonla yapılan sorumlu yatırım ve 
stratejileriyle, inşaatın ve binanın çevresel etkisini en asgari şekilde 
yapmayı başardıklarını dile getiren Şahsuvar şunları kaydetti: “Ticari 
anlamda; daha az karbon salınımı yapmak, yalnızca otel işletme 
maliyetini azaltmakla kalmayıp, misafirlerimize de daha uygun fiyatlı 
satış yapabilmemizi sağlayacaktır. 
Yatırımımızın yeşil özellikler içermesi; toplum üzerinde 
sosyal ve ekonomik bir etkiye sahip olmasını sağlayarak, 
Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir kalkınmasına katkı koymaktadır.  
Güneş Hotel / Hotel Sun, 19 Temmuz 2021 tarihinde Dünya 
Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin EDGE 
Sertifikasını alarak Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta bir ilki başarmıştır.  
Güneş Hotel / Hotel Sun, çevre dostu ve verimli enerji kullanımı 
vizyonuyla planlanarak Lefkoşa’da şehir merkezinde inşa edilmiş, 
kaliteli ve hijyenik standartlara sahip bir tatil otelidir.
Tesisimizde Açık Büfe ve A’lacarte olmak üzere iki adet restaurant, 
toplantı odaları bulunan Business center, özel ofis alanı, yüksek 
hızda özel fiber optik internet bağlantısı ve yüzme havuzlu bir terasa 
sahip özelliklerle yaklaşık 10.000 metrekarelik bir alana sahiptir.” 
EDGE Sertifikası’nın, Kıbrıs’ta ilk kez uluslararası alanda ve tüm 
Kıbrıs’taki diğer muadili olan binalara oranla Güneş Hotel/ Hotel Sun’ın  
yapılışından itibaren alt yapısı, yapı teknikleri ve kullandığı mekanik 
tesisat ile %72 daha az enerji, %33 daha az su tüketen ve %28 daha az 
enerji ile üretilen inşaat malzemelerinin kullanımından dolayı verildiğinin 
altını çizen Şahsuvar,   bu programın Avusturya, Kanada, ESMAP, 
AB, Finlandiya, GEF, Macaristan, Japonya, İsviçre ve Birleşik Krallık 
tarafından desteklendiğini dile getirdi.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber onuruna akşam 
yemeği verdi. Yemekte Oda başkanı Deniz’e Başkan Vekili Ramazan 
Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, Ali Başman, Evren Günsel 
Erçelik, Genel Sekreter Aysun Önet ileri ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Ergüven eşlik etti.

Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve KTTO Genel 
Başkanı Turgay Deniz ‘İyi Niyet ve İş Birliği’ anlaşmasının iki 
kuruma da hayırlı olmasını diledi.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve beraberindeki heyetle Güzelyurt Çarşı 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Güzelyurt Çarşısı gezilerek esnafla istişarelerde bulunuldu.

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman 
beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek 57. 
Çalışma Dönemi 22. Oda Meclisi toplantısına katıldı. Online olarak 
gerçekleştirilen toplantıya Oda binasındaki toplantı odasından katılım 
sağlandı. Erhürman toplantıda partisinin ekonomi politikalarıyla ilgili Meclis 
üyelerine bilgi verdi. Tufan Erhürman’a CTP Milletvekili, eski KTTO Başkanı 
Fikri Toros ve Berkan Tokar eşlik etti.

Finlandiya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Harri Kaleva Maki-Reinikka 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. 
Ziyarette Turgay Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven ve Şeniz Avcıoğlu eşlik etti.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma Dönemi 13. Meclis toplantısı 
Güzelyurt’ta gerçekleştirildi. Bölgedeki faaliyet gösteren tüm Oda 
üyelerinin davetli olduğu Oda Meclisi toplantısına Cumhuriyet 
Meclisi Başkan Vekili ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan 
Candan, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt 
Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut 
Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katılarak söz 
aldılar ve üyelerin dillendirdiği sorunlarla ilgili konuşma yaptılar.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Güzelyurt’ta bulunan Alnar Narcılık Ltd. tesislerini ziyaret etti. Ziyarette 
nar üretimi ve ihracatındaki sorunlar konuşularak istişarelerde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle 
, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan’ı ziyaret 
etti. Ziyarette işbirliği olasılıkları ile alakalı istişarelerde bulunularak 
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi hakkında da bilgi edinildi.
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Gıda enflasyonundaki artış endişe 
verici boyutta

Gıda enflasyonundaki artış endişe verici boyuta ulaştı. KKTC 
İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Haziran 2021 sonu 
itibarıyla yıllık enflasyon %19.93 oranında saptanırken, yıllık gıda 
enflasyonu %20.36 oranında hesaplandı.
Ülkedeki gıda enflasyonunun genel enflasyondan ayrışmaya 
başladığı ve daha hızlı arttığı saptanırken, benzer verilerin hem 
Türkiye’de hem de Dünya’nın birçok ülkesinde ortaya çıktığına 
işaret ediliyor.
Veriler, ülkenin genel enflasyon oranı ile gıda ve alkolsüz içecekler 
ana başlığındaki enflasyonunun aylarca benzer değerlerde 
gerçekleştiğini gösterirken, özellikle Şubat ayından bu yana gıda 
enflasyonu lehine açılan makasın, Haziran’da iyice belirginleştiği 
dikkati çekti.
Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre her evin 
vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmek bir yılda %30.37 
oranında, kuzu eti pirzola %24.79 oranında, dana eti kıyma %27.64 
oranında, hellim %6.12 oranında, temizlenmiş bütün tavuk %23.49 
oranında, süt (uzun ömürlü) %10.75 oranında, su (damacana) 
%5.26 oranında ve yoğurt %7.13 oranında zamlandı.

GIDA FİYATLARI DURMUYOR
Haziran 2021 sonunda; ana harcama gruplarının en önemlisi olan 
“Gıda ve Alkolsüz İçecek” başlığındaki 
endeks değeri (TÜFE), bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 41.38 puan arttı.
Haziran 2020’de 203.22 olan endeks 
değeri Haziran 2021’de 244.6’ya 
ulaşırken, endeksteki söz konusu 
yükseliş, bir yıllık sürede gıdada yaşanan 
fiyat artışlarına işaret ediyor.
Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla saptanan 
yıllık gıda enflasyonu oranı bir önceki 
yılın gıda enflasyon oranından %102.38 
oranında daha yüksek. Haziran 2020’de 
gıdadaki yıllık enflasyon oranı %10.06 
düzeyinde saptanmıştı.

GIDA ENFLASYONU ÖNLEMLERİ İÇİN 
ÜLKELERİN ALDIĞI KARARLAR
KKTC’deki gıda enflasyonunun genel 
enflasyondan ayrışmaya başladığı ve 

daha hızlı arttığı saptanırken, benzer verilerin hem Türkiye’de hem 
de Dünya’nın birçok ülkesinde ortaya çıktığına işaret ediliyor.
Bu ülkelerden bazıları gıda enflasyonu konusunda tedbirler almaya 
çalışıyor. İhracatçı ülkeler dış satımlarına ciddi oranda kısıtlama da 
getirdi.
Rusya: 2019 yılında küresel buğday ihracatının yüzde 18.4’ünü 
gerçekleştiren Rusya, 15 Şubat-30 Haziran 2021 dönemi için 
buğday ihracatına kota sınırlaması ve ilave vergi getirdi.
Arjantin: Kuraklığa bağlı rekolte azaldı, soya ve mısır başta olmak 
üzere üretim düştü. 2020 Aralık sonundan 28 Şubat 2021 tarihine 
kadar mısır ihracatını durdurdu. Arjantin 2019 yılında küresel mısır 
ihracatının yüzde 17.1’ini yaptı.
Endonezya, Tayland, Vietnam: Artan küresel gıda fiyatlarından 
faydalanmak isteyen bu üretici ülkeler ekim desteklerini 
artırmayı planlıyorlar. Ayrıca özellikle pirinçte yurtiçi talebin 
karşılanamayacağı bir durum olursa ihracat yasakları 
uygulayabileceklerini belirttiler. 3 ülke, 2019 yılın da toplam 
ihracatın yüzde 27.5’ini gerçekleştirdi.
Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri: 2020 yaz aylarından 
itibaren kendilerini korumaya almak için gıda stoku (özellikle 
hububat) yaptılar. Ocak 2021 itibariyle Çin, 15 aylık yurtiçi talebi 
karşılayabilecek buğday stokuna sahip.



EKONOMi
gazetesi13Temmuz /2021

Üstel, gençlere çağrıda bulundu: 
“Kendiniz, ailenizin ve sevdiklerinizin 
sağlığı için aşı olun”
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Covid-19 
mücadelesinde kurallara uymanın önemini bir 
kez daha hatırlatarak, gençlere aşı yapmaları 
konusunda çağrıda bulundu.

Üstel’in açıklamaları şöyle;

” İnsanoğlu için dünyada en değerli şeyin, en 
büyük mutluluğun sağlık olduğunu bilmemize 
karşın covid-19 salgını bizlere bir kez daha bunu 
hatırlatmıştır. Birçok ülke salgının acımasızlığı 
karşısında çaresizlik yaşarken elbette KKTC 
olarak bizler de bu küresel mücadelede 
önemli bir savaş verdik, vermekteyiz. Kısıtlı 
imkanlarımızla iyi bir mücadele verdiğimizi, 
uluslararası kabul gören oranlar dikkate 
alındığında birçok ülkeden çok daha iyi 
durumda olduğumuz da açıkça görülmektedir. 
Bu noktada hemen belirtmeliyim ki, Kıbrıs Türk 
halkının her zaman her koşulda yanında olan 
Anavatan Türkiye salgınla mücadelemizde 
hep yanımızdaydı, yanımızdadır. Son günlerde 
halkımızın özellikle gençlerimizin kurallara karşı 
duyarlılığını gözardı etmesi ile vaka sayılarında 
artış görülmektedir ancak yoğunlaştırılmış 
aşı, PCR ve antijen test programları ile 
bulaşın hızı, mutlaka kesilecek halkımızın 
pandemi kurallarına uyumuyla da istenilen 
sonuca ulaşacağız. Özellikle gençlerimizin 

bu hassas dönemde çağrılarımıza uymaları, 
kurallara dikkat ederek sosyal yaşantılarını 
sürdürmeleri, salgına karşı verdiğimiz 
mücadelede en önemlisi aşı olmaları toplumun 
sağlığını korumak için elimizi güçlendirecektir. 
Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum 
kendiniz, aileniz ve  sevdiklerinizin sağlığı için, 
sağlık çalışanlarının bu kadar yoğun mesai 
içinde verdiği mücadeleye destek olunuz 
ve mutlaka aşı yaptırınız. Sağlık Bakanlığı 
olarak aşı kampanyalarımızı yeni önlemlerle 
ve gönüllü sağlıkçılarımızla güçlendirerek, 
aşı ve tedbirlerle yaşamımızı virüs merkezli 
şekillendirecegiz. Bizler bu kavgayı bir kez 
daha kapanmadan, ekonomiyi daha fazla zora 
sokmadan kazanacağız. Tüm dünyanın sorunu 
haline gelen yaşam engelini, birlikte aşacağız. 
Kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, 
temizlik maske ve mesafe ilkelerini hayatımızın 
merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz 
kazanımları kararlılıkla korumalıyız. Tek amacı 
halkımıza hizmet olan sağlık çalışanlarımıza 
güvenli hizmet vereceği, insanımızın güvenli 
hizmet alacağı ortamlar oluşturmak en 
öncelikli hedefimiz olmuştur olmaya devam 
edecektir. Temaslı takip ekibinde aldığımız 
tedbirler, anlaşmalı olduğumuz aşı merkezleri, 
özel laboratuvarlar ve PCR merkezlerimizle 
salgının el birliği ile üstesinden geleceğiz. ”
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Güney’de iflas 
eden şirket oranı 
yüzde 13

Güney Kıbrıs’ta artık ‘SafePass’ zorunlu

Güney’de iflas eden şirket oranı yüzde 13. Güney Kıbrıs’ta koronavirüs 
salgını sebebiyle son bir buçuk yılda iflas eden şirketlerin oranının 
yüzde 13 olduğu açıklandı.
Alithia gazetesinin haberine göre; Rum Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 
(POVEK) Başkanı Stefanos Kursaris, Korona salgını sebebiyle son 

bir buçuk yılda kapanan işletme sayısının yüzde 13 oranını geçtiğini 
açıkladı.
Kursaris, bazı iş yerlerinin iş hacimlerinin yüzde 90 oranında azalma 
gösterdiğine de dikkat çekerek, Rum hükümetinin aldığı önlemlerin 
olumlu ancak yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs’ta tüm iç ve dış mekanlarda SafePass ile giriş zorunluluğu 
başladı. 12 yaş üstü herkes için tüm iç ve dış mekanlarda SafePass ile 
giriş zorunluluğunun başladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, uygulamanın ilk gününde birçok kişinin SafePass 
uygulaması zorunluluğunun başladığını unuttuğunu ve eve geri 
dönüp belgelerini almak zorunda kaldıklarını kaydederken, SafePass’ı 
olmayan kişilerin gittikleri yerden ayrılmayı reddetmeleri halinde 
polise haber verileceğini yazdı.
Gazete, bir kişinin SafePass’ı olabilmesi için en az bir doz aşı 
yaptırdığına dair belgesinin bulunması; son 6 ay içerisinde Covid-19 
geçirip iyileşmiş olduğunu ispatlayan belgesinin olması veya 12 yaş 
üstü kişiler için, son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi/
rapid testi bulunması gerektiğini kaydetti.
Gazetenin bir diğer haberinde ise, yurtdışında birinci doz aşısını 
yaptırmış olan kişilerin, ikinci dozu Güney Kıbrıs’ta yaptırmak 
istemeleri konusuna açıklık getirildiği belirtildi.
Habere göre, yurtdışında birinci doz aşısını yaptırmış olup, ikinci 
dozu Güney Kıbrıs’ta yaptırmak isteyenlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
vatandaşı olması, yabancı uyrukluysa daimi ikametinin bulunması 
veya Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) kayıtlı olması gerekiyor.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 90’I AŞISIZ
Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 
covid-19 tedavisi gören hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğu 
bilgisine yer verdi.
Haberde, tedavi görenlerin 59’unun durumunun kritik olduğu; 
pozitiflik oranının yüzde 1,48’e yükseldiği ve dün açıklanan 995 yeni 
vakayla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen 
vaka sayısının 93 bin 247’ye ulaştığı kaydedildi.
Gazete, 995 yeni vakayla birlikte 76 yaşındaki bir kişinin de hayatını 

kaybettiğini ve toplam ölüm sayısının 391’e yükseldiğini yazdı.
İstatistiki verilere göre ise, ölen kişilerin yüzde 67’si (260 kişi) erkek, 
yüzde 33’ü ise kadın (131 kişi).

RANDEVUSUZ AŞI MERKEZLERİNDE YAPILAN AŞI SAYISI 3 BİNİ 
GEÇTİ
Gazetenin bir başka haberinde de, “Walk-in” olarak adlandırılan 
randevusuz aşı merkezlerinde Perşembe gününden düne kadar 
yapılan aşı sayısının üç bini geçtiği ifade edildi.
Haberde, dün merkezlerin tümünde yapılan bin 119 aşıyla birlikte 
toplam 3 bin 368 aşı yapıldığı belirtildi.

BAŞPİSKOPOS AŞISIZ DİN ADAMLARININ MAAŞLARININ 
KESİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU
Bu arada Haravgi gazetesi de, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. 
Hrisostomos’un, aşı olmayan ve maske kullanmayan din adamlarının 
maaşlarının kesileceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

Rum tarafında, ticari dengedeki açığın, bu yılın ilk yarısında, 
geçen yılın aynı dönemine göre 573,6 milyon Euro artış gösterdiği 
kaydedildi. Rum tarafında, ticari dengedeki açığın, bu yılın ilk 
yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 573,6 milyon Euro artış 
gösterdiği kaydedildi. Rum tarafında 2020 yılının ilk altı ayındaki 
ticari denge açığının 2.083,8 milyon Euro olduğunu ve bunun 573,6 

milyon Euro artış göstererek 2021 yılının ilk 6 ayında 2.657,4 milyon 
Euro’ya ulaştığını yazan Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’ne göre, 
bu yılın ilk 6 ayındaki toplam ithalat rakamının 3.975,1 milyon Euro 
olduğunu belirtti. 
Gazete aynı dönemde yapılan ihracatın ise 1.317,7 milyon Euro 
olduğunu ekledi.

Güney Kıbrıs’ta ticari dengedeki açık geçen yılın ilk 6 
ayına göre arttı
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2021’de hava ve denİz trafİğİ neredeyse durdu
Ülkemizi 2020 yılı Mart ayında etkilemeye başlayan 
Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2021’in ilk altı ayında 
hava ve deniz trafiği neredeyse durdu. Yılın ilk yarısında 
KKTC’ye gelen kişi sayısı ülke tarihinin en düşük seviyesine 
geriledi.
KKTC Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm ve Planlama 
Dairesi’nin Polis Genel Müdürlüğü’nden derlediği verilere 
göre, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ülkeye gelen 
yolcu %77.9 oranında azaldı.
Veriler ilk altı ayda ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti 
uyrukluların sayısında %83.5 oranında, diğer yabancı 
uyruklularda ise %56.3 oranında düşüş olduğunu 
gösteriyor.

6 AYDA SADECE 63 BİN KİŞİ GELDİ
2020 yılının ilk altı ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize 
gelen yolcu sayısı KKTC uyruklular hariç 285 bin 654 kişi 
iken, 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu rakamın %77.9 oranında 
azaldığı ve 63 bin 106 kişiye gerilediği hesaplandı. Bakanlığın açıkladığı 
verilere göre altı aylık sürede ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu yolcularda %67.4 oranında keskin bir düşüş oldu. 2020’nin 
Ocak-Haziran döneminde ülkeye gelen TC uyruklu sayısı 226 bin 527 
kişi iken 2021’in aynı döneminde TC uyruklu sayısı 37 bin 291’de kaldı. 
Benzer bir manzara, %56.3 oranında düşüş gösteren diğer yabancı 
uyruklularda da ortaya çıktı. Ocak-Haziran 2020’de KKTC’ye 59 bin 
127 Üçüncü Ülke uyruklu kişi gelirken, bu yıl rakam 25 bin 815’e kadar 
indi.

HAZİRAN RAKAMLARNDA İYİLEŞME VAR
Turizm Bakanlığı verilerine göre, Kuzey Kıbrıs’a hava ve deniz yoluyla 
gelen yolcu sayısı Haziran ayında %3,907.5 oranında artış gösterdi. 
Ancak, kişi sayısına baktığımızda Haziran 2020’de 477 olan yolcu 
sayısının 19 bin 116’ya çıktığı görülüyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla 
KKTC geçen yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını “kapalı” geçirmiş, 
ülkeye hava ve deniz yoluyla sadece özel görevliler gelebilmişti. 
Veriler, Haziran ayında ülkeye gelen yolcuların 14 bin 892’sinin TC 
uyruklu, 4 bin 224’ünün ise Üçüncü Ülke uyruklu olduğunu gösteriyor. 
Haziran 2020’de bu sayı sırasıyla 169 kişi ve 308 kişi olarak kayıtlara 
geçmişti.
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Microsoft aşı olmayanı ofise almayacak
ABD’li dev firmalar çalışanlarına koronavirüs 
aşısı zorunluluğu getirmeye devam ediyor. 
Daha önce Google  ve Facebook ofise dönecek 
çalışanlarının aşı olması gerektiğini açıklamıştı.
Dün de Microsoft benzer bir şekilde ofise 
dönüş tarihini 4 Ekim olarak açıkladı ve ofise 
gelecek tüm çalışanlarının aşı olmasının zorunlu 
olduğunu bildirdi. Firma daha önce ofise dönüş 
tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Ancak delta 
varyantıyla beraber koronavirüs vakalarında 
yaşanan artışlar bu tarihin ertelenmesine neden 
oldu.Microsoft’un dünya genelinde 181.000 
çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların 103.000’i 
ABD ofislerinde görev yapıyor

ABD merkezli dijital analiz platformu App Annie, dünya genelinde 
2020’in en çok indirilen uygulamalarını açıkladı. Yeni tip corona virüs 
(Covid-19) pandemisi nedeniyle insanların çoğunlukla evde kaldığı 
geçen yıl, listenin ilk 10’unda video ve haberleşme uygulamalarının yer 
alması şaşırtmadı. TikTok büyük bir popülerlik kazanarak, Facebook’un 
uygulamaları geride bıraktı ve ilk defa zirvede yer aldı.
Dijital analiz şirketi App Annie’ye göre TikTok, 2020’de dünyanın en çok 

indirilen uygulaması oldu ve Facebook Messenger’ı geride bıraktı. 
Ayrıca, TikTok’un sahibi ByteDance, Çince video uygulaması 
Douyin ile birlikte Çin’de en üst sırada yer aldı.
Bununla birlikte, Facebook’a ait uygulamalar, 2018’den bu yana 
listenin en üst sıralarında bulunuyor ve sosyal medya şirket 
hala küresel piyasayı domine ediyor. Mark Zuckerberg’in sosyal 
medya devi, Facebook’un amiral gemisi uygulamasının yanı sıra 
WhatsApp ve Instagram ve ilk beşte yer alıyor.

TRUMP YASAKLAMAYA ÇALIŞSA DA POPULARİTESİ DEVAM 
ETTİ
Öte yandan, TikTok’un devam eden popülaritesi, ABD’nin eski  
Başkanı Donald Trump’ın uygulamayı ülkesinde yasaklamaya 
çalışmasından sonra bile devam etti.
Geçen yıl, Trump, ABD’de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini 
yasaklamak için bir emir çıkardı.Trump yönetimi, Çin hükümetinin 
kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok’un ulusal bir güvenlik 
riski oluşturduğunu iddia etti. Bytedance ise iddiaları defalarca 

yalanladı.
ByteDance’in ABD’de yürttüğü falliyetlerin bir kısmını ABD’li  teknoloji 
devi Oracle ve perakendeci Walmart’a satmasını öngören bir anlaşma 
yapacağını duyurdu. Trump anlaşmaya geçici olarak yeşil ışık yaktı, 
ancak Çin hükümeti tarafından asla onaylanmadı.
Bu yılın Ocak ayında ise ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, selefinin 
emrini geri çekti.

TikTok zirvede

Robotlar tarlada çalışacak
Robotlar şimdi de tarlalarda 
çalışmaya başladı. İngiltere’de 
geliştirilen robotlar tarladaki her bir 
bitkiyle ayrı ayrı ilgileniyor, yabani 
otlar ve böceklerle mücadele ediyor.. 
Bir hayli iddialı konuşan İngiliz 
girişimcilerse “5 yıl içinde tarlalarda 
insanların yerine robotlar çalışacak” 
diyor..
Bir teknoloji firmasının geliştirdiği 
robotlar,, tarladaki mahsülü kontrol 
ediyor, yabani otları tespit edip, 
böceklere karşı ilaçlama yapıyor.
Sistem iki robottan oluşuyor.. 
“Tom” adlı robot tarlaları geziyor. 
Özel kameralarıyla tarladaki her bir 
bitkinin ayrı ayrı takibini yapıyor, ne 
kadar büyüdüklerini, su ihtiyaçlarını 
ve sağlık durumlarını kontrol ediyor..
Tüm bu bilgiler çiftçilerin 

bilgisayarlarına gerçek zamanı olarak 
iletiliyor.
Robotların geliştiricisi, Tüm veriler 
işlendikten sonra çiftçiler durumu 
değerlendirebiliyor. Harekete 
geçmek gerektiğinde ise arkamda 
gördüğünüz “Dick” (dik) adlı robot 
devreye giriyor. Şu anda prototip 
aşamasında ve her bitkiyle ayrı ayrı 
ilgilenebiliyor” dedi.
İngiliz girişimciler, yapay zeka ile 
donatılmış robotların mahsülün 
hem miktarını hem de kalitesini 
artıracağını söylüyor.
“5 yıl içerisinde tarlalarda insanlar 
değil robotlar çalışacak” diyen 
girişimciler, robot tarla işçilerinin 
aynı cep telefonlarında olduğu 
gibi zamanla hem gelişip hem de 
ucuzlaşacağına vurgu yapıyor.
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Bilindiği üzere, çok geniş bir alanda yayılıp yıkıcı etkilerini gösteren 
salgınlara genel olarak verilen addır Pandemi. Bugünlerde ki adı: yeni 
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19). Maalesef ki, insanlık tarihinin son 
zamanlarda yaşadığı en acı durumlardan biri… Koronavirüs grubuna ait 
olan bu virüs, SARS şeklinde 2002 yılında Çin’de, MERS şeklinde 2012 
yılında Suudi Arabistan’da, COVID-19 şeklinde 2019 yılında yine Çin’de 
ortaya çıkmıştır. Zaman içeresinde, kara veba, kolera, grip (İspanyol gribi, 
domuz gribi, vb. gibi), tifo, AİDS ve günümüzde de COVID-19 şeklinde 
tezahür eden bu salgınlar insanlığı büyük zorluklarla mücadele etme 
noktasına taşımıştır. Örneğin, İspanyol gribi 500 milyondan fazla kişiye 
bulaşmış ve 18 ay içinde 50 milyon civarında insanın ölümüne sebep 
olmuştur.
Aralık 2019’da başladığı varsayılan COVID-19 salgını ise, Mart 2020’de 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiş ve birçok 
insanın dramatik bir şekilde hayatını kaybettiği ve zarar gördüğü bir 
vaziyet almıştır. Bununla da kalmamış, insanlığın temel ihtiyaçlarından 
olan gıda, sağlık, eğitim gibi birçok gereksinimin tedarik ve teminini 
sekteye uğratmıştır.
Diğerlerinin de (gıda, sağlık, vb. gibi) vazgeçilmez olduğu günümüzde 
“pandemi koşullarında eğitim”, herkesi hazırlıksız yakaladığı gibi bu 
hizmeti sağlaması gereken kurumlar da ilk andan itibaren olayın şoku 
ile her an değişebilen kararlara imza atmışlardır. Salgının ciddiyeti 
anlaşıldığı zaman ise, yerinde ve zamanında karar verebilmeye başlayan 
ilgili mekanizmalar dünya genelinde Pandemi koşullarında henüz kabul 
görmüş bir eğitim sistemi ortaya koyamamışlardır. Pandemi koşullarında 
eğitimin adaletli bir şekilde sağlanmasında ise, ülkelerin bulundukları 
coğrafyadan tutun da gelişmişlik seviyelerine, sosyo-ekonomik 
durumlarından nüfuslarına kadar birçok unsur etkili olmaktadır. Bu 
bağlamda, hali hazırda var olan “eğitimde sosyal adalet” kavramı daha 
da önem kazanmaktadır. Pandemi’de ise, eğitim imkânlarının herkese 
uygun ve yeterli olacak bir şekilde düzenlenmesi, pandemi koşullarına 
göre uyarlanması ve herkese ulaştırılması gerektiği göz önüne çıkmıştır.
Salgının, tüm dünyada okulların kapanmasına neden olması ile 1,5 
milyardan fazla öğrenci okul dışında kalmıştır. Bunun sonucu olarak, eğitim 
ve öğretim uzaktan ve dijital platformlarda yapılmış, yüz yüze olarak 
adlandırılan bu yapı önemli ölçüde değişmiştir. Bu da, koronavirüsün 
neden olduğu değişikliklerin kalıcı olabileceği tartışmalarını da gündeme 
taşımıştır. Böylelikle, pandeminin kısa ve orta erimde eğitim ve öğretimi 

yeniden şekillendireceği anlaşılmaktadır. Bu değişim yaşanırken, 
yapılan ve yapılamayanların hesabının düzgün bir şekilde tutulması 
gerekmektedir ki olası değişikliklerin hayata geçirilmesi ve vücut bulması 
esnasında sağlıklı bir sistem ortaya konulabilsin. Bu vesile ile de, sosyal 
adalet ilkeleri kapsamında eğitim yeniden şekillendirilebilsin. Ama 
uzaktan, ama yüz yüze, ama hibrit…
Araştırmalar gösteriyor ki, uzaktan eğitim artık yeni nesil eğitim 
modellerinin bir parçası olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yeni nesil eğitim 
modelleri planlanırken, pandemi süresince yaşanılan zorluklardan bir 
ders alınmalı ve yeni sistemler bu zorlukların üstesinden gelecek şekilde 
planlanmalıdır. 
Örneğin, uzaktan eğitim ve öğretim araçlarının (bilgisayar, internet vb. 
gibi) her öğrenciye sağlanması planın içinde yer almalıdır. Bazı derslerin 
uzaktan eğitim modellerine uygun, bazılarının ise uygun olmadığının 
altını çizen uzmanların görüşleri öylesine değil önemle ve ciddiyetle ele 
alınmalı ve oluşturulması düşünülen modeller bu görüşler doğrultusunda 
değerlendirilmelidir. Mevcut müfredatın da yeniden ele alınması ve 
gerekirse revize edilmesi gerekmektedir. 
Eğitimcilerin, oluşturulacak modellere hazırlanması da ayrı bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yeni nesil eğitim modelleri, eğitime başlandığı 
andan itibaren STEAM (science, technology, engineering, art and 
math - bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) gibi öğretim 
yöntemleri ile desteklenmelidir. Eğitimin başka yönleri ise, istihdama, 
kalkınmaya, üretime, ekonomiye ve ekonomik büyümeye olan katkısıdır. 
Eğitim kurumları içerisinde ve çevresinde oluşan küçük ve orta çaptaki 
girişimcilik örnekleri, işletmeler ve ticari faaliyetler de dolaylı da olsa 
eğitimin bir parçası haline gelmiş ve bir zincir şeklini almıştır. Bunların da 
durumu pandemi zamanında pek parlak değildir. Bununla ilgili de gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Yüz yüze eğitim zamanında, tüm bileşenleri ile birlikte eğitim bir bütün 
olarak masaya yatırılıp tüm eksikleri ile birlikte değerlendirilmeli ve 
gerekli reformlar yapılmalıdır.
Yeni bir model oluşturulacak ise, mevcut eksikler ve çözüm önerilerinin 
tespitinden sonra hareket edilmelidir. Yeni sistem, pandemi koşulları da 
dikkate alınarak ve eğitimde adalet ilkeleri göz önünde bulundurularak 
planlanmalı ve her bir öğrencinin eğitim ve öğretime kolaylıkla 
erişebileceği şekilde uygulanmalıdır. Yüz yüze eğitim ve öğretimin imbat 
gibi estiği dönemlerinde görüşmek ümidiyle…

 PANDEMİ’de EĞİTİM
Prof. Dr. Cumali Sabah
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