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InterNations sitesi 18 Mayıs’ta bir anket hazırladı. Ankete 
174 ülkeden yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Tayvan 59 ülke ara-
sında birinci oldu.
Katılımcılar yaşam kalitesi, günlük harcamalar, çalışma ko-
şulları gibi sorulara cevap verdiler.
Ankete göre Tayvan’daki yabancılar özellikle sağlık ve ulaşım 
sisteminden çok memnunlar.

Tayvan: Yabancılar için 
en ideal ülke
Alman InterNations sitesi Tayvan’ı yabancılar için 
en ideal ülke seçti.
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Sosyal 
mesafe 
uygulaması

Tayvan’da yeni bir tele-
fon uygulaması çıktı. 
Bu uygulama korona-
virüs vakalarını takip 
ediyor ve kullanıcılar 

bir vakanın yanında 
uzun süre durduysa 
haber veriyor.
Sağlık Bakanlığı’na 
göre sosyal mesafe açık 

yerlerde bir metre, kapalı 
yerlerde ise bir buçuk 
metre olmalı. Uygulama 
bu mesafe içindeki vaka-
ları kullanıcılara bildiriyor.t a iwannews .com. tw

Tayvan’da Ivy Chang (張立

欣) adlı bir kuaför ülkenin 
doğusundaki köyleri geziyor 
ve köylülerin saçlarını ücretsiz 
kesiyor.
Ivy Chang Taipei’de yaşıyor, 
ancak insanlara yardım etmek 
için sık sık başka şehirlerdeki 
köyleri ziyaret ediyor. 

Köylere gidip saç kesiyor
Tayvanlı kuaför köylülerin saçlarını ücretsiz kesiyor.
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Bazen bir köye ulaşmak için 
yüksek dağlara tırmanıyor, 
fakat bu işi çok seviyor. Ivy 
Chang kendisini şu sözlerle 
anlatıyor:
“Yürüyüş yapmaktan hoşlanı-
yorum ve saç kesmeyi de sevi-
yorum. Dağlarda saç kesmek 
beni rahatlatıyor.”
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Tayvan’da yağmur 
ve sel

Güçlü yağış çeşitli bölgelerde 
sele neden oldu.

4 Haziran cuma günü öğle saatlerin-
de Tayvan’ın kuzeyinde güçlü yağış-
lar başladı.
Yağmur özellikle Taipei şehrinin bir-
çok yerinde sele neden oldu. 
Sel nedeniyle bazı yollar kapandı, 
araçlar yolda kaldı. 
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Türkiye-Yunanistan 
İlişkileri

Türk dışişleri bakanı 30 
Mayıs’ta Yunanistan’a gitti.

Türk dışişleri bakanı Yunanistan’da 
iki gün kaldı. Bu iki gün içinde önce 
Yunan dışişleri bakanıyla, sonra da 
başbakanla görüştü. 
Türk ve Yunan politikacılar Akde-
niz’deki sorunlar, Covid-19 salgını 
ve turizm hakkında konuştular.
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Çin ve Japonya yaşlanıyor

Çin ve Japonya’da çocuk 
nüfusu her yıl azalıyor. İki 
ülke her geçen gün yaşla-
nıyor.
Çin yaşlanmayı engelle-
mek için 2016 yılında tek 
çocuk politikasını değiştir-
di, ama birçok aile çocuk 
yapmak istemiyor. Çünkü 
günümüzde çocuk yetiş-
tirmek masraflı.
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Japonya’da da benzer so-
runlar var. Gençler ekono-
mik nedenlerle evlenmi-
yor ya da çocuk yapmak 
istemiyor. 
Japon nüfusu şu anda 120 
milyon. Nüfusun %20’si 
ise 65 yaşın üzerinde.
İstatistiklere göre Japon-
ya’nın nüfusu 2050 yılında 
85 milyona düşecek. 

Mars’ta
100 gün

NASA, uzay aracı Per-
severance’ın Mars’taki 
100. gününü kutladı.   
Perseverance 18 Şu-
bat’ta Mars’a ulaşmıştı. 

Uzay aracı bu 100 günde;
• 75 bin fotoğraf çekti  
  ve dünyaya gönderdi.
• Mars’ta helikopter uçurdu. 
• Sesleri kaydetti.

• Taşları inceledi.
• Oksijen üretti.
Uzay aracı Mars’taki 
araştırmalarına de-
vam ediyor. mars .nasa .gov

Tayvan dünyanın en 
tehlikeli yeri mi?

Tayvan cumhurbaşkanı The Economist’in “Dünyanın 
en tehlikeli yeri“ başlıklı yazısına cevap verdi.

Tsai Ing-wen ayrıca “Tayvan dün-
yanın en demokratik ülkelerinden 
biridir. Bölgemizde barış istiyo-
ruz. Dünyadaki diğer demokratik 
ülkeler de barışı korumak için bir-
likte çalışmalı.“ dedi.
The Economist dergisinin başlı-
ğıyla ilgili uzmanların farklı gö-
rüşleri var. Bazı uzmanlara göre 
dergi doğru bilgileri vermiyor, 
bazılarına göre ise gerçekleri an-
latıyor.

t a iwannews .com. tw  /  tw i t t e r. com

İngiliz dergisi The Economist Tay-
van’ı “Dünyanın en tehlikeli yeri“ 
olarak tanımladı.  Sosyal medya-
da birçok internet kullanıcısı ve 
siyaset bilimci  Economist dergi-
sini eleştirdi.
Tayvan cumhurbaşkanı Tsai 
Ing-wen de sosyal medyada bir 
açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı 
“Ülkemizi bütün tehlikelerden 
koruyabiliriz. Bunun için yeterli 
gücümüz var.“ dedi.
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2020 turizm tarihinin en kötü yılı oldu. Turizmciler 
koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.

Koronavirüs turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle tüm 
dünyada turist sayısı % 83 azaldı. 
Koronavirüsten en çok Asya-Pasifik ülkeleri etkilendi. Bu ülkelerdeki 
turist sayısı % 94 azaldı. Avrupa’da ise turist sayısı % 83 azaldı. 
Turizmciler yaz aylarında turist sayısının biraz artmasını bekliyorlar, 
fakat uzmanlara göre turizm sektörü 2024’e kadar eski günlerine dö-
nemeyecek.

Dünyada turist 
sayısı azaldı

bm.ge
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Tayvanlı bir anne pandemi döneminde 
oğlunun evde kalması için ilginç bir yol 
buldu. Kadının 15 yaşındaki oğlu sık sık 
arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkıyor-
du. Kadın bunu engellemek için oğlunu 
bir berbere götürdü ve berbere “Oğlumun 
saçını çok kötü kesmelisin.” dedi. 
Berber ilk önce çocuğun başına COVID-19 

Anne oğlunun evde kalması 
için ilginç bir yol buldu
Tayvanlı bir anne oğlunun dışarı çıkmasını engellemek için onu 
kel yaptı.

yazmayı düşündü, fakat daha sonra 
vazgeçti. Çünkü “Çocuk bu saç stilini 
beğenebilir.” diye düşündü. Bu yüzden 
sadece başının üst bölümünü tıraş etti. 
Böylece çocuk yaşlı ve kel bir adam gibi 
göründü. Sosyal medyada bazı kullanı-
cılar anneyi eleştiriyor. Çoğu kullanıcı 
ise anneyi destekliyor.mothersh ip .sg

Anadolu Efes Avrupa 
şampiyonu oldu

Anadolu Efes basketbol takımı 31 Mayıs’ta İspanya’nın 
Barcelona takımıyla final maçı yaptı. Maçı Anadolu Efes 
86-81 kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.  
Euroleague Avrupa’nın en büyük basketbol ligi. Bu lig-
de her yıl Avrupa’nın en büyük basketbol takımları ya-
rışıyor.
Daha önce Türkiye’den Fenerbahçe basketbol takımı 
Euroleague şampiyonu olmuştu. Anadolu Efes bu lig-
deki ikinci şampiyon Türk takımı oldu.

Bir Türk basketbol takımı ikinci kez Avrupa 
şampiyonu oldu.

euro league .ne t
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Bulmaca

Hindistan’da bir düğün sırasında 
gelin yere düştü. Kısa bir süre son-
ra doktor gelip genç kızı kontrol 
etti, fakat zavallı kız kalp krizinden 
ölmüştü.
İki aile de hem üzgün hem de şaş-
kındı. Fakat bir süre sonra çok il-
ginç bir şey oldu. Aileler düğüne 
devam etmeye karar verdiler. Bu-
nun için bir gelin gerekiyordu.

Hindistan’da garip bir düğün
Gelin düğünde kalp krizi geçirip öldü. Damat gelinin kız 
kardeşiyle evlendi.

Akrabalardan bir kişi “Damat geli-
nin kız kardeşiyle evlenebilir.” dedi. 
İki aile de bunu kabul etti. Böyle-
ce eski gelinin cenazesi bir odada 
bekledi. İki aile ve misafirler ise dü-
ğüne devam etti.
Bugünlerde sosyal medyada birçok 
Hintli bu garip olayın nedenlerini 
tartışıyor.

zeenews . ind ia .com

65. Eurovision şarkı yarışmasını bu yıl İtalyan müzik grubu 
Maneskin kazandı.

65. Eurovision şarkı yarışması 
geçen yıl koronavirüs nedeniyle 
ertelenmişti. Yarışmanın finali 
bu yıl Hollanda’nın Rotterdam 
şehrinde düzenlendi. Çünkü en 
son Eurovision yarışmasını Hol-
landa kazanmıştı.

Eurovision şarkı 
yarışmasını İtalya kazandı

Yarışmaya 26 ülke katıldı. 
Yarışmanın ikincisi Fransa, üçün-
cüsü ise İsviçre oldu. İngiltere 
ise sıfır puan alarak yarışmada 
sonuncu oldu.
Bir sonraki Eurovision şarkı ya-
rışması İtalya’da düzenlenecek. 

Soldan sağa
1. Bir Asya ülkesi.
2. Saç kesen kişinin mesleği.
3. Başka şehirleri ve ülkeleri gezen kişi.
4. ”Güvenli”nin zıt anlamlısı.
5. Siyaset.
6. ”Çoğalmak”ın zıt anlamlısı.
7. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri.

Yukarıdan aşağı
8. Buzlu bir tatlı.
9. Yemek masası.
10. ”Sağlam”ın zıt anlamlısı.
11. İş yerindeki oda.
12. Bir müzik aleti.
13. Anne tarafından bir akraba.
14. ”Yalnızca”nın eş anlamlısı.


