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ve ekibi 
kazandı

“KKTC’nin 
kaderi 
değişecek”

Virüs 
Mars’a mı 
taşındı?

Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası (KTSO) 35. Ola-
ğan Genel Kurul seçimi 
sonuçlandı.

Sanayi Odası’nda 
yapılan toplantıda, 
Oda’nın yeni yönetimi 
için seçim yapıldı.

Haberi 2. sayfada

Törende konuşan 
Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, bugün tünelin 
açılışının ardından hem 
Güzelyurt hem Mesar-
ya Ovalarının Anadolu 
suyuyla buluşmasıyla 
toprağın veriminin arta-
cağını ve tüm tarımsal 
faaliyetlere yeni bir 
ivme kazandırılacağını 
kaydetti.

Haberi 12-13. sayfada

Nüfusun
yarısı

aşılandı!
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, 

20 Mayıs tarihine kadar toplamda 
490 bin 456 aşı yapıldığını, yüzde 
47.7’ye denk gelen 353 bin 168 kişi-
nin ilk doz, yüzde 18.6’ya denk gelen 
137 bin 288 kişinin ise ikinci doz aşı 
olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başka-
nı Nikos Anastasiadis, aşı programı 
ve diğer gelişmeleri değerlendirirken 
yaptığı açıklamada, vaka sayılarının 
çift hanelere düşmesinin rehavete 
kapılmalarını gerektirmediğini söyle-
di.

Güney’de 
nüfusun 
yarısının 

koronavirüs 
aşısı olduğu 

belirtildi.

Bugün yasak yok!
KKTC’de uzun bir 
süredir pazar günleri 
uygulanan sokağa 
çıkma yasağı kalktı. 
Bugünden itibaren 
haftanın tüm günleri 
gündüzleri sokağa 
çıkma serbest bıra-
kıldı.

“Türk kimliğini inkara son verin”
TC Dışişleri Bakanlığı, 

Türk köyü Paşevik’e “Po-
mak köyü” ve Türk çocuk-
larına “Yunan çocukları” 
diyen Yunanistan Başba-
kanı Kiryakos Miçotakis’i 
kınayarak “Yunanistan’ı 
bir kez daha ülkesinde 
yaşayan soydaşlarımızın 
Türk kimliğini inkara son 
vermeye ve bu yöndeki 
AİHM kararlarını uygu-
lamaya davet ediyoruz.” 
açıklamasını yaptı.

Haberi 15. sayfada
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KKTC’de uzun bir 
süredir pazar günleri uy-
gulanan sokağa çıkma 
yasağı kalktı. Bugün-
den itibaren haftanın 
tüm günleri gündüzleri 
sokağa çıkma serbest 

bırakıldı.
Bakanlar Kurulu’nun 

onayladığı emirnameye 
göre, geceleri sokağa 
çıkma yasağı ise devam 
edecek. Halen uygula-
mada olan ve 22.00-

05.00 saatleri arasını 
kapsayan geceleri 
sokağa çıkma yasağı, 
Pazartesi gününden 
itibaren 23.00 ile 05.00 
saatleri arasında uygu-
lanacak.

Yine Pazartesi’den 
itibaren perakende ve 
mağazacılık hizmetleri 
ve kapalı olarak belirtil-
meyen tüm hizmetler/
sektörler 08.30-20.00 
saatleri arasında; res-

toranlar, kafe, pastane, 
büfe ve meyhaneler ise 
10.00-22.30 saatleri 
arasında açık olacak. 
Marketlerin çalışma 
saatleri ise 07.00-22.00 
arası olabilecek.

“KKTC’ye 
gelişleri 
turistik ya da 
yatırım 
amaçlı 
değil”

Turizm ve Çevre 
Bakanlığı, bir 
gazetenin, “Çinli 
turistlere Ercan’da 
şok” başlığı ile ver-
diği haber üzerine, 
bakanlık olarak 
gerekli araştırma-
ların yapıldığını, 
şahısların KKTC’ye 
giriş sebeplerinin 
haberde bahsedil-
diği gibi turistik ya 
da yatırım amaçlı 
olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan 
yapılan yazılı açıkla-
mada, haberde yer 
alan ve Çinli olarak 
nitelendirilen 4 Çin 
uyruklu şahıslar 
hakkında, bakanlık 
olarak yetkili merci-
lerle gerçekleştirilen 
istişare ve araştırma 
sonucunda bahse 
konu şahısların, 
KKTC’ye giriş se-
beplerinin, haberde 
bahsedildiği gibi 
turistik ya da yatırım 
amaçlı olmadığının 
tespit edildiği ifade 
edildi.

Açıklamada, 
şahısların, KKTC’ye 
geliş sebeplerinin 
KKTC’den Güney 
Kıbrıs Rum kesimi-
ne geçiş yapmak 
maksatlı olduğunun 
belirlendiği kayde-
dildi.

Açıklamada, “Söz 
konusu şahısların, 
KKTC’yi ziyaret 
etme amaçları, 
haberde belirtildi-
ği gibi turistik ya 
da yatırım amaçlı 
olsaydı, turizm adası 
ülkemizde, böyle bir 
prosedür izlenmesi 
söz konusu olmaya-
cağını kamuoyu ile 
paylaşırız” denildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
(KTSO) 35. Olağan Genel 
Kurul seçimi sonuçlandı.

Sanayi Odası’nda ya-
pılan toplantıda, Oda’nın 
yeni yönetimi için seçim 
yapıldı.

Seçimde mevcut Başkan 
Candan Avunduk’un lis-
tesiyle Ali Kamacığlu’nun 
listesi yarıştı.

Seçimi, Ali Kamacıoğ-
lu’nun ekibi kazandı.

Seçim sonucunda “Sıla 
Eziç, Ali Kamacıoğlu, Ergün 
Oza, Mustafa Ersözlü, 
Mustafa Betmezoğlu, 
Halil Onalt, Hüseyin Ruso, 
Abdullah Emirzadeoğlula-
rı, Yaprak Özyalçın, Ser-
can Görgüner Bahçeci ve 
Hüseyin Ciddi” asil üyeler,  
“Mehmet Çıldır, Hasan 
Kaymakam, Atilla Bulan-
cak” ise yedek üyeler 

olarak belirlendi.
Başkan ve yönetim 

kurulu üyelerinin görev-
lerinin yapılacak ilk KTSO 
Yönetim Kurulu toplantısı-

nın ardından belirleneceği 
belirtildi.

Görev dağılımın yapıla-
cağı KTSO Yönetim Kurulu 
toplantısında Ali Kama-

cıoğlu’nun yeni başkan 
seçilmesi bekleniyor.

KTSO Başkanlığını daha 
önce Candan Avunduk 
sürdürüyordu.

Yeni başkan Kamacıoğlu oldu

Pazar yasakları kalktı
KKTC’de uzun bir süredir pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Bu-
günden itibaren haftanın tüm günleri gündüzleri sokağa çıkma serbest bırakıldı.
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 Kıbrıs TMT Mücahitler 
Derneği, Kıbrıs’ta Türk 
Mukavemet Teşkilatı’nın 
kuruluşundaki görev anla-
yışı ve bu uğurda izlediği 
plan sayesinde, teşkilatın 
başarılı olmasına katkı 
koyan Daniş Karabelen 
Paşa’yı ölümünün 38’inci 
yılında andı.

Dernek yayımladığı me-
sajda, “Daniş Karabelen 
Paşa’yı ölümünün 38’inci 
yılında saygı, şükran ve 
hasretle anıyoruz” diye-
rek, “Ona karşı olan vefa 
borcumuzu onu anarak 
bir nebze olsun, yerine 
getirmenin huzurunu 
duyuyoruz. Kıbrıs Türk Mu-
kavemet Teşkilatı’nın mü-
cadele ruhunun sembolü 
olmuştur. Kıbrıs Türkü’ne 
değil Türklük için verdiği 
sayısız hizmetlerden dola-
yı daima yad edilecektir.” 
Ifadelerini kullandı.

“Kendini Büyük Türk 
ulusuna adamış, bu çok 
değerli komutanımızın 
gerek Filistin ve Kore ve 
gerekse Türk Kurtuluş 
savaşındaki hizmetleri, 
tarihimize altın sayfalarla 
geçmiştir” diyen Dernek 
şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta Türk Mukave-
met Teşkilatının kurulu-
şundaki görev anlayışı ve 
bu uğurda izlediği plan 
sayesinde, teşkilatın ba-

şarılı olmasında en önemli 
unsur olmuştur. Daniş Ka-
rabelen Paşamız 23 Mayıs 
1983’te, 65 yıllık yoğun 
bir mücadele, dopdolu bir 
hizmet sonunda 85 yaşın-
da hayata gözlerini kapa-
mıştır. Müsterih ol Paşam, 
senin önderliğinde, Kıbrıs 
Türk halkının bağrından 
çıkmış ve halkı ile bütün-
leşmiş TMT Mensupları ve 
Mücahitlerin olarak, hala 
görev başında davanın 
takipçisiyiz. Senin çizdiğin 
yoldan asla ayrılmadık 
ayrılmayacağız. Bu kutsal 
ve haklı direniş sayesinde 
Kıbrıs Türk halkı bağımsız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyetine kavuşmuştur. 
Kıbrıs Türk halkı bu haklı 
ve meşru devleti, Büyük 
Türk Ulusunun desteği ile 
sonsuza dek yaşatmakta 
kararlıdır. Kıbrıs, Yunan 
emperyalizminin kırılma 
noktasıdır. Güney’deki 
gayri meşru terörist bir 
idareye, BM, AB ve bazı 
emperyalist güçler istiyor 
diye, Kıbrıs Türk halkı 
boyun eğecek değildir.”

Kıbrıs Türk halkını 
içten çökertmek ve Rum’a 
yamalamak için çok yönlü 
çabalar bulunduğunu 
kaydeden Dernek, “AB’ın 
bir takım projeleri bahane 
ederek, Kıbrıs Türk halkı 
arasına ahtapot gibi yer-

leşmeye ve içten yıkmaya 
çalıştığını” belirtti.

“Ayni AB’nin 2004 
referandumunda halkımı-
za verdiği sözler ve yaptığı 
vaatlerin ne kadar doğru 
ve samimi olduğu ortaya 
çıkmıştır” ifadesini kulla-
nan Dernek mesajında 
şunları kaydetti:

“Sevgili gençler ortak 
etkinliklerde götürüldüğü-
nüz Trodos dağlarının kri-
tik noktalarına Rumlarca 
yerleştirilen ağır silahların 
hedefinde acaba kimlerin 
bulunduğunu; silahlan-
maya devam eden ve 
gerektiğinde 80 bin silahlı 
milisi kimler için hazır tut-
tuklarını merak etmiyor 
musunuz? ABD olsun AB 
olsun diğer ülkeler olsun 
her ülke kendi çıkarları 
için mücadele ederken, 
bizler haklı ve meşru 
davamızın bir sonucu olan 
Bağımsız Devletimizden 
neden vazgeçelim? Gerek 
BM gerekse AB’nin Cum-
huriyet’in eşit ortağı Kıbrıs 
Türk halkının silah zoru ve 
terörle dışlandığını ve 50 
yıldan fazla bir süreden 
beri devam ettirdikleri bu 
gayri meşruluğun sona 
erdirilmesi ile ilgili bir 
tavırları olmadı. Rumların 
Uluslararası hukuka aykırı 
AB üyeliği için de bir şey 
yapmadılar. Kıbrıs’ta 15 

Temmuz 1974 Rum ve 
Yunan ikilisinin de ENOSİS 
amaçlı darbesinden de 
söz etmediler. Hiç olmaz-
sa 20 Temmuz 1974’den 
beri Ada’da barış, huzur 
ve güven ortamını sağla-
yan ve koruyan Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetlerine teşek-
kür etmeleri gerekirdi. 
Bunu da yapmadılar.”

Kıbrıs’ın gerçekleri-
nin temelinde Rum ile 
Yunan’ın katıksız ENOSİS 
isteğinden başka bir şey 
olmadığını vurgulayan 
Kıbrıs TMT Mücahitler 
Derneği, bu gerçeğin 
gizlenmediğini, yıllar-
dan beri sürdürülen ve 
bugün de devam ettirilen 
görüşmelerden, olumlu bir 
sonucun çıkmamasının 
bu yüzden olduğunu ifade 
etti.

Dernek şöyle devam 
etti:

“Birleşik Kıbrıs için 
Türk tarafına yapılan 
haksız baskıların amacı 
da budur. Dolayısı ile 
bizlerin yegâne dayana-
ğı olan Devletimize ve 
Anavatanımıza, dört elle 
sarılmaktan başka bir 
seçeneğimiz yoktur. İçteki 
sorunlardan yılgınlığa 
kapılarak devletimizin 
varlığından vazgeçmemiz 
intihardan başka bir şey 
değildir. Nice bedeller 

ödeyerek elde edilen 
bugünkü ortamın değerini 
bilmek ve ona göre başta 
devlet yetkililerimiz olmak 
üzere tüm yurttaşlarımızın 
sorumlulukla hareket 
etmesi kaçınılmazdır.   
Gerek Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetlerimizin ve gerek-
se Güvenlik Kuvvetlerimi-
zin, yıllardan beri bizlere 
sağlamakta oldukları 
barış, huzur ve güven dolu 
ortamın öneminin idraki 
içinde sürdürdüğümüz 
yaşantımızı kimlere borçlu 
olduğumuzu asla unutma-
malıyız.

Böyle bir günde içimiz-
de var olan hürriyet ve 
mücadele aşkı ile Daniş 
Karabelen, Rıza Vuruşkan, 
ve Kenan Çoygun Paşala-
rımız ile şehitlerimizin ve 
aramızdan ayrılmış bulu-
nan dava arkadaşlarımızın 
ruhlarının şad olması için 
Mücahitler’imizin el emeği 
ile yarattığı Mücahitler 
Sitesi’nden bir kez daha 
Rum ile Yunan’ı uyarıyor 
ve Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 19 Mayıs 1919’da 
ayak bastığı Samsun’da 
‘Ya İstıklal Ya Ölüm’ 
parolası ile yankılanan 
gür sesinden aldığımız 
güçle; Ya Türk Kıbrıs Var 
Olur; Ya Mücahit Yaşamaz 
Diyoruz.”

Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı 
Önder Sennaroğ-
lu, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası’nın 
35. Olağan Genel 
Kurul Toplantısına 
video bağlantısı ile 
katılarak üyelere 
hitap etti ve Genel 
Kurul’un hayırlı 
olmasını diledi.

Meclis’ten ya-
pılan açıklamaya 
göre, Sennaroğlu 
konuşmasında, 
“Kıbrıs Türk halkı-
nın müreffeh bir 
yaşam sürdürmesi-
ne katkıda bulun-
mak için sanayi 
alanında gerçek-
leştirmekte oldu-
ğunuz faaliyetler 

bizleri gururlandır-
maktadır.” dedi.

“Ülkemizin geliş-

mesi ve ilerlemesi 
için daima üretme-
miz gerektiği bilinci 

içerisinde, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin ekonomik 

kalkınmışlığını 
sürdürmesi için siz 
değerli sanayici-

lerimize büyük bir 
görev düşmektedir” 
ifadesini kullanan 
Sennaroğlu şöyle 
devam etti:

“Üstlenmiş oldu-
ğunuz bu görevle 
yerli üretimin teşvik 
edilmesi hususun-
da toplumumuza 
umut olduğunuzu 
ifade etmek iste-
rim.

 Bu duygu ve dü-
şünceler ışığında, 
35. Olağan Genel 
Kurulda yarışa-
cak olan adaylara 
başarılar diler, bu 
yarışın birlik ve be-
raberlik ortamında 
geçmesini temenni 
ederim.”

Sennaroğlu toplantıya dijital olarak katıldı

Mücahitler Karabelen Paşa’yı andı

Bu yollar 
trafiğe 
kapalı

Karayolu Master 
Planı kapsamında 
yapım çalışmaları 
devam eden İske-
le-Çayırova Bölün-
müş Anayolu’nun bir 
bölümü yarın trafiğe 
kapatılacak.

Karayolları Da-
iresi’nden yapılan 
açıklamada, Harnup 
Fabrikası ile Kurtu-
luş Kavşağı arasın-
da kalan kesimin 
trafiğe kapatılması-
nın, 08.30 ile 15.30 
saatleri arasında 
gerçekleştirileceği 
belirtildi.

Açıklamada, her 
iki yönde de trafik 
akışının geçici ola-
rak Sefaköy üzerin-
den sağlanacağı;

Kurtuluş Kavşağı 
ile Kalecik Kavşağı 
arası kesimde, trafik 
akışının ikinci bir 
duyuruya kadar yeni 
asfaltlanan yol üze-
rinden sağlanacağı 
kaydedildi.
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Gençlik Buluşması gerçekleşti
Türkiye’nin 81 ilinden AK Parti Gençlik il başkanları, KKTC’den de UBP, DP ve YDP 
Gençlik Kolları ve  bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gazimağusa’da Namık Ke-
mal Meydanı’nda Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması programı gerçekleştirildi.

Programa Cumhur-
başkanı Ersin Tatar, 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
Meclis Başkanı Önder 
Sennaroğlu, Başbakan 
Ersan Saner, Türkiye’nin 
Lefkoşa Büyükelçisi Ali 
Murat Başçeri, bazı ba-
kanlar ve milletvekilleri 
de katıldı.

Programda konuşan 
Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar,   Anadolu’nun 
suyunu Güzelyurt ve Me-
sarya ovalarıyla buluştu-
racak  KKTC Sulamaları 
İletim Tüneli’nin  açılışı-
na değinerek,  Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla 
gerçekleştirilene asrın 
projesinin  Kıbrıs Türk 
halkının hayat mücade-
lesine,  kalkınmasına, 
refahına katkı koyacağını 
ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 
adadaki var oluş müca-
delesine değinen Cum-
hurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs 
Türk halkının 1974 Barış 
Harekatı ile  bağımsızlık 
ve özgürlüğünü kazandı-
ğını kaydetti.

1974’ten sonra adada 
hiç kan dökülmediğini 
kaydeden Tatar,  Rum ve 
Yunan ikilisinin Enosis 
hayalinin  1974’te sona 
erdiğini belirtti.

 Kıbrıs Türk halkının 
iki devlet temelinde 
bir gelecek istediğini 
vurgulayan Tatar Rum 
tarafına seslenerek; “İki 
devlet var, iki egemen 
devlet iş birliği içerisinde 
bu coğrafyada barış ve 
huzur içerisinde yaşa-
maya varsalar biz her 
şeyimizi paylaşamaya 
hazırız.  Ancak bizim 
kuzeydeki devletimiz 
egemen devlet olacaktır 
Egemen eşitlik temelin-
de Kıbrıs Türk halkının 
varlığı güvenlik içerisin-
de devam edecektir. 
Türkiye’nin garantörlüğü 
ve buradaki fiili varlığı 
devam edecektir” dedi.

“Bizim Anavatan Tür-

kiye ile  gönlümüz bir, ka-
derimiz, bir geleceğimiz 
bir” diyen Tatar, Türki-
ye’nin  her zaman Kıbrıs 
Türk halkının yanında 
olduğunu vurguladı.

 Ulusal çıkarların 
korunmasında Türkiye 
ve KKTC’nin  yüreklerinin 
ve vatan sevgisinin bir 
olduğunu söyleyen Tatar,  
Kıbrıs Türk halkının 
mücadelesinde Anava-
tan Türkiye’nin KKTC 
halkının yanında olduğu-
nu ve KKTC’nin ilelebet 
yaşayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar,  
artık egemen  eşitliğe 
dayalı iki devletin yan 
yana yaşayabileceği 
bir anlaşmanın olabile-
ceğini  Cenevre’de de 
haykırdıklarını  kaydetti 
ve Cenevre toplantısında 
Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
olağanüstü bir savunma 

yaptığını  kaydetti.
Tatar,  “Doğu Akde-

niz’deki hak ve çıkarların 
korunmasında bize dü-
şeni en iyi şekilde idrak 
etmek bize yakışandır” 
diyerek,  Kıbrıs Türk 
halkının var olma  müca-
delesin büyük bir azim 
ve karalılıkla sürdüğünü 
ifade etti.

Tatar, KKTC gerçeği-
ni dünyaya anlatmaya 
devam ettiklerini de 
sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Fuat Oktay 
da,  Türkiye’nin 81 ilin-
den gençlerin mili dava 
olan Kıbrıs’ı  yüreklerine 
koyarak  KKTC’ye geldik-
lerini  belirterek, Türkiye 
ve KKTC’den gençleri bir-
lik ve beraberlik  içinde 
kardeşlik ikliminde  bir 
arada görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

EOKA’nın kanlı saldı-
rılarının tarihe kara leke 
olarak kazındığını anla-
tan Oktay,  Kıbrıs Türk 
halkının  mücadelesinin  
1974 Barış  Harekatı 
ile taçlanan,  bağımsız 
KKTC Devleti’nin kurma-
sıyla  zirveye taşınan  di-
riliş ve direnişin destanı 
olduğunu ifade etti.

KKTC’nin Kıbrıs Türk 
halkının  vazgeçilmez 
haklarının teminatı 
olduğunu anlatan Oktay,  
Kıbrıs Türk halkının  mü-
cadelesine öncülük eden 
Dr. Küçük ve Denktaş’ı  
şükranla yad etti.

Rum tarafının  uzlaş-
maz ve iki yüzlü tutu-
munun Cenevre toplan-
tılarında da sürmesinin 
Türk tarafı için şaşırtıcı 
olmadığını  kaydeden  
Oktay,  AB  ve Batı’nın da 
iki yüzlülüğünün raporla-
ra yansıdığını belirtti ve  

“Ne derlerse desinler,  
ne yaparlarsa yapsınlar  
bizi  daha da ileri adım 
atmaktan vazgeçire-
meyecekler. Kararlılık 
ve beraberlik içerisinde 
dayanışma içerisinde  
mücadelemizi dünden 
daha güçlü bir şekilde  
devam ettireceğiz” dedi.

Rum tarafının uz-
laşmaz tutumunun ve  
uluslararası toplumun   
çözüm üretmeyen  yapı-
sının her şeyi nasıl çürüt-
tüğüne Maraş’ta şahit 
olunduğunu söyleyen 
Oktay, “Kapalı Maraş’ın 
açılması dahil olmak 
üzere  KKTC’ ye yönelik 
insanlık ve hukuk dışı 
uygulamaların  tamamen 
ortadan kaldırılamsı 
için Cumhurbaşkanımız  
liderliğinde her türlü 
desteği vermeye devam 
edeceğiz. Rumlaraiİnat 
Yunaistan’a inat  ve 

AB’ye inat  daha da ileri 
adımları atmaya devam 
edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Türk milletini kimse-
nin tehdit edemeyeceğini 
ederse de karşılığını 
alacağını vurgulayan 
Oktay,  KKTC gençlerinin  
ambargolar nedeniyle 
insan haklarından mah-
rum kaldıklarına dikkat 
çekti.

Doğu Akdeniz’de 
sürdürülen  petrol ve 
doğal gaz aramalarına 
işaret eden Oktay, yakın 
zamanda Kaardeniz’de 
olduğu gibi Akdeniz’den 
de bir müjde gelebilece-
ğini ifade etti.

KKTC’deki tüm sektör-
lerin gelişmesine yönelik 
çalışmaları sürdürecek-
lerini söyleyen Oktay-  
daha müreffeh bir KKTC 
için destek vermeye 
devam edeceklerini,  
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Türkiye Cumhur-
başkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, “KKTC 
Sulamaları İletim 
Tüneli’nin açılışının 
ardından, Başbakan 
Ersan Saner ve bazı 
bakanlarla birlikte 
Vadili’yi ziyaret etti.

Oktay, Vadili 
Belediye Binası’nda 
bölge belediye baş-
kanlarının da katıldı-
ğı toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türki-
ye’den gelen suyun 
sulama amacıyla 
Mesarya ile buluştu-
rulmasının ardından 
bölgenin kalkınma-
sının hız kazanaca-
ğını söyledi.

Fuat Oktay, tünel-
le birlikte Mesarya 
Ovası’na da can 
suyunun ulaşacağını 
hem bölge toprak-
larının verimliliği-
nin hem de gelirin 
artacağını ifade etti. 
Oktay, tarımdaki 
projelerin devam 
edeceğini bunun 
yanısıra gençlere 
de spor tesisi ve 
altyapı çalışmaları-
nın tamamlanması 
için de çalışmaların 
sürdüğünün müjde-
sini verdi.

500 yataklı has-
tane projesini bu yıl 
içerisinde tamamla-
mayı, Havalimanını 
ise kısa sürede 

bitirmeyi hedefledik-
lerini anlatan Oktay, 
“Ada’nın en büyük 
havalimanı olacak. 
Salgın sonrasına 
daha güçlü bir şekil-
de yolumuza devam 
edeceğiz. Turizm de 
ayağa kalkacak” 
dedi.

Alternatif sana-
yi çalışmalarının 
devam ettiğini de 
belirten Fuat Otay 
bunun için yasal de-
ğişiklik gerektiğini 
başbakan Saner’le 
çalışmaları sürdük-
lerini de aktardı.

“Kıbrıs Türk halkı 
adanın 500 yıllık asli 
unsurudur” diyen 
Fuat Oktay, “ Hep 
birlikte inşalah çok 
daha güzel bir ülke 
yaratacağız. KKTC 
devletini güçlendir-
mek için elimizden 
geleni yapacağız. 
Hedefimiz Eşit 
egemen bir devlet 
olarak KKTC’nin ken-
di ayakları üzerinde 
durabilmesidir. 
Çalışmalarımızı bu 
yönde sürdürüyo-
ruz.” ifadelerini 
kullandı.

Vadilili olan 
Bağımsız millete-
kili Hasan Topal da 
KKTC’nin egemen 
bağımsız bir devlet 
olduğuna vurgu 
yaparak bu yön-

de sonuna kadar 
ğüzerlerine düşeni 
yapacaklarını ifade 
etti ve Fuat Oktay’a 
bir kitabını takdim 
etti.

Vadili Belediye 
Başkanı Mehmet 
Adahan da minnet 
ve şükran duyguları-
nı ifade ederek dev-
let olmanın önemine 
dikkat çekti.

Başbakan Ersan 
Saner ise Anado-
lu’nun sağlıklı ve 
tertemiz sularının 
Geçitköy barajına 
dolduktan sonra 
tünelle Güzelyurt ve 
meserya ovalarına 
ulaşacağını akta-
rarak, kuru tarımla 
anılan Mesaryadan 
daha verimli şekilde 
yararlanılabileceğini 
söyledi.

Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
‘Anavatanda ne 
varsa KKTC’de de 
olacak’ sözünü ha-
tırlatan ve “bu sözün 
hayat bulduğunu 
her gün görüyoruz” 
diyen Saner, “ekono-
mik kalkınmamızın 
önünde kimse dura-
mayacak” şeklinde 
konuştu.

Türkiye Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de su 
herzaman hayattır 

diyerek suyun öne-
mine işaret etti.

Erdoğan hükü-
metleri döneminde 
Cumhuriyet tarihinin 
en fazla barajlarının 
yapıldığına işaret 
eden Pakdemirli, 
“bozkır ve yeşilin bu-
luşmasında mutlaka 
yeşil kazanmalı”-
dedi.

Geçitköy barajın-
da şuanda yüzde 95 
doluluk olduğuna da 
dikkat çeken Pakde-
mirli, “Mesarya’ya 
buradan gelecek 
suyla bölge kalkına-
cak cennet adamız 
daha da cennet bir 
hale gelecek bunun 
için hertürlü çabayı 
sarfedeceğiz” ifade-
sini kullandı.

“Vadili köyü 
Mesarya ovasına 
gelecek suyla kal-
kınacak” diyen Pak-
demirli, “Biz suyu 
nereye götürdüysek, 
gelirler 2 misli, 3 
misli, 5 misli artıyor. 
O bölgelerden göç 
diye birşey kalmıyor. 
Gençlerimiz orada 
kalıyor, para kazanı-
yor, geleceğe daha 
umutla bakıyor” şek-
linde konuştu.

Yapılan konuşma-
ların ardından bölge 
halkının sorunları da 
dinlendi.

“Projeler devam edecek”

KKTC’nin  hak ve çıkarla-
rına sahip çıkacaklarını,  
tartışılmasına izin verme-
yeceklerini söyledi.

Başbakan Ersan 
Saner de,  bugün Geçit-
köy’de  açılışı gerçek-
leştirilen projenin bir 
milat olduğunu, tarımsal 
anlamda bir devrim 
olduğunu Türkiye’den 
gelen suyun Güzelyurt ve 
Mesarya ovalarına can 
suyu olacağını  kaydetti.

TC ve KKTC genç-
liğinin  iletişimiyle bu 
ülkelerin  yoluna emin 
adımlarla devam ederek 
Mavi Vatan’daki hak 
ve  çıkarları her zaman  
daha ileriye taşıyacak-
larını söyleyen Saner,  
“Burası 1571’den beridir 
Türk’tür Türk kalacaktır. 
Bu toplum bu  topraklar-
da esareti hiçbir zaman 
kabul etmemiştir   asla 
da etmeyecektir.”dedi.

  Saner, Cumhur-
başkanı Tatar’ın ortaya 
koyduğu  iki egemen  
eşit devlet statüsün-
deki  çözüm arayışı ve 
Türkiye’nin  buna güçlü 
destek vermesinin   bun-
dan sonraki görüşmeler-
de de ancak iki devlet 
statüsünde bir görüşme 
olabileceğinin  ifade 
edilmesinin  Kıbrıs’ta 
Türklüğün  devamının en 
önemli unsuru olduğunu 
vurguladı.

Saner,  Rum tarafını 
egemen eşitlik  eme-
linde iş birliği yapmaya 
davet ederek,Kıbrıs  Türk 
halkının  egemenliğin-
den  vazgeçmeyeceğini 
yineledi.

Türkiye Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli de,  çok özel  ve 
anlamlı bir toplantı ger-
çekleştirildiğini belirte-
rek,  “İki kardeş  vatanın  
kardeşleri bir arada. İki 
devlet bir tarih, iki devlet 
bir kader,  iki devlet bir  
gelecek,  iki devlet bir 
gençlik  işte şuan tam da 
karşımızda dedi.

Pakdemirli  eşi ben-
zeri olmayan asırlık bir 
rüyayı gerçeğe dönüştü-
rerek  KKTC Su Temin 
Projesi’ni toplam 3 mil-
yar TL yatırımla hizmete 
aldıklarını proje ile Kıbrıs 
Türk halkının 50 yıllık 
tatlı su ihtiyacını garanti 
altına aldıklarını söyledi.

 Tarımın milli sa-
vunma  kadar stratejik 
bir noktada olduğunu 
vurgulayan Pakdemirli,  

gençleri tarıma ve suya 
daha fazla kafa yorma-
ya ve  ortak çalışmalar 
yapmaya davet etti.

Mavi vatan’daki 
haklardan  hiçbir zaman 
vazgeçmeyeceklerini 
söyleyen Pakdemirli,  
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Cumhur-
başkanı Tatar’ın Kıbrıs 
Türklerinin geleceği 
adına büyük çalışmalar 
yaptıklarını ve yapmaya 
devam ettiklerini söyledi.

Pakdemirli bakanlık 
oalrak KKTC’de bir çok 
çalışma ve ortak proje 
yapmaya hazır oldukları-
nı belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Olgun Amcaoğ-
lu da,  Türkiye’nin 81 
ilinden gençlerin KKTC 
gençleriyle bir araya 
gelmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Amcaoğlu, “ 17. Türk 
devletinin bayrağının dal-
galandığı bu topraklarda 
sizleri misafir etmek  
bizim için onur” dedi.

Amcaoğlu,  gençliğin, 
geleceğin idamesinin  ne 
anlama geldiğini bilerek,  
gençlere güvenerek  ça-
lışmaya devam ettiklerini 
ifade etti.

Ak Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Eyüp Kadir İnan 
da,  Gençlik Bayramı’nı  
Kıbrıslı kardeşleriyle  kut-
lamaya geldiklerini belir-
terek,  “Kıbrıs mili dava 
olarak   gönlümüzde ayrı 
bir yere sahip” dedi.

İnan AK Parti Gençlik 
Kolları olarak her zaman  
KKTC’nin yanında olduk-
larını ifade etti.

Okçular Vakfı Başka-
nı ve Beyoğlu Belediye 
Başkanı Ali Haydar 
Yıldız da,  Türkiye’den 
ve KKTC’den gençlerin 
bir araya gelerek   vatan 
ve bayrak  gibi ortak 
hassasiyette buluştuk-
larını ve  Kıbrıs’ın  milli 
dava  olduğu konusunda 
ahitleştiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk gençliği 
adına konuşan milli atlet 
Yiğitcan Hekimoğlu da, 
KKTC’ye uygulanan am-
bargolara dikkat çeke-
rek,  sanatta ve sporda 
uluslararası platform-
da  eşit şartlarda  adil 
mücadele  edebilmek  
ve dünyanın bir parçası  
olduklarını göstermek 
istediklerini vurguladı.
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Ortak zemin 
bulunamadı

Sınır kapılarından 
geçişlerin normale 
dönmesi için ortak 
zeminin dün de bulu-
namadığı ve geliş-
melerin, bir sonraki 
İki Toplumlu Sağlık 
Teknik Komitesi 
toplantısına kaldığı 
bildirildi.

Politis gazetesi 
manşetten aktardığı 
haberinde, Kıbrıs 
Türk tarafının dünkü 
toplantıda sınır ka-
pılarından geçişlerin 
nasıl olması gerekti-
ğine dair öneri sun-
duğunu; ancak bu 
önerinin karmaşık ve 
zor olarak değerlen-
dirildiğini öne sürdü.

Gazete, önerinin, 
epidemiyolojik veriler 
düzeyinde sürekli 
değişiklik göste-
recek çok sayıda 
farklı kategorizasyon 
öngördüğünü ve bu-
nun, geçiş yapacak 
olanların gereksiz 
yere çile çekmele-
rine yol açacağını 
iddia etti.

Gazete, Rum tara-
fının bilindiği üzere 
kendi önerisini bir 
ay önce yine katego-
rizasyon zemininde 
sunduğunu; ancak 
bunu, kapılardan 
geçmek isteyenlerin 
tek tip muamele 
göreceği şekilde 
düzenlediğini belir-
tirken, yine de her 
iki tarafın da zorluk 
ve engelleri aşmaya 
niyetli olduğunu 
yazdı.

Nüfusun yarısı aşılandı
 Güney Kıbrıs’ta nüfusun yaklaşık yarısının koronavirüs aşısı olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Gü-
ney Kıbrıs’ta, 20 Mayıs 
tarihine kadar toplamda 
490 bin 456 aşı yapıl-
dığını, yüzde 47.7’ye 
denk gelen 353 bin 168 
kişinin ilk doz, yüzde 
18.6’ya denk gelen 137 
bin 288 kişinin ise ikinci 
doz aşı olduğunu yazdı.

Habere göre Rum 
Yönetimi Başkanı 
Nikos Anastasiadis, 
aşı programı ve diğer 
gelişmeleri değerlendi-
rirken yaptığı açıklama-
da, vaka sayılarının çift 
hanelere düşmesinin 
rehavete kapılmalarını 
gerektirmediğini söyledi.

Son günlerdeki 
iyileşen rakamlardan 
dolayı daha ileri gevşe-
melerin olup olmayacağı 
şeklindeki soru üzerine 
Anastasiadis, aşılama-
ların yanıt olduğunu, alı-
nan ve alınmakta olan 
tedbirlerin çabaların 
başarısını ortaya koydu-
ğunu ancak bugüne ka-
dar sağlanan başarının 
rehavete kapılmalarını 
gerektirmediğini belirtti.

Anastasiadis açıkla-
masında ayrıca “aşıla-
mayla birlikte yaşamı-
mızı geri aldık” ifadesini 
kullandı.

Alithia gazetesi ve 
diğer gazeteler, Baf’ta 
AstraZeneca aşısı olan 
39 yaşındaki İngiliz ka-
dında ciddi yan etkilerin 
(tromboz) görülmesinin 
ardından tüm verilerin, 
durumu araştırmaya 

başlayan Avrupa İlaç 
Ajansı’na gönderildiğini 
yazdılar.      

İngiliz kadının 6 
Mayıs’ta aşı olduğunu 
anımsatan gazete, Lef-
koşa Rum Genel Hasta-
nesinde tedavi gördüğü-
nü ve durumunun ciddi 
olduğunu belirtti.

Habere göre Rum 
Farmakoloji Hizmetleri 
Dairesi Müdür Vekili 

Elena Panayiotopulu, 
yaptığı açıklamada 
39 yaşındaki kadının 
tromboz (pıhtı yapışma-
sı) geçmişinin bulun-
duğunun görülmediğini 
söyledi.

İngiliz kadın ile ilgili 
tüm verilerin Avrupa İlaç 
Ajansı’na gönderildiğini 
ifade eden Panayioto-
pulu, sağlık açısından 
kadının aile geçmişinin 

de henüz netlik kazan-
madığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi 
bir başka haberinde,  
20 Mayıs tarihinin 
Baf şehri için dönüm 
noktasını teşkil ettiğini, 
o tarihte Baf bölgesinde 
herhangi bir Kovid-19 
vakasının tespit edilme-
diğini yazdı.

Gazete Rum Sağlık 
Bakanlığının geçtiğimiz 

Perşembe akşamı açık-
ladığı rakamlar netice-
sinde aylardan sonra ilk 
kez Baf bölgesinde “0” 
vaka görüldüğünü belirt-
ti.Gazete Baf bölgesinde 
son zamanlarda çıkan 
vaka sayısının bir elin 
parmaklarını geçmeye-
cek nitelikte olduğuna, 
pozitiflik oranının ise 
nerdeyse 0’a yaklaştığı-
na da dikkati çekti.

“Mağusa Bölge-
si”ne bağlı “Avgoru” 
köyünde dün, 14 Su-
riyeli siyasi göçmen 
tespit edildiği ve bu 
kişilerin, Güney Kıb-
rıs’a KKTC’den geç-
tikleri iddia edildi.

Fileleftheros 
gazetesi, 10’u erkek, 
biri kadın ve 3’ü 
çocuk 14 göçme-
nin İngiliz Üsleri 
bölgesinden Güney 

Kıbrıs’a geçtiği-
ni öne sürerken, 
sağlık kontrollerinin 
ardından göçmenle-
rin Purnara Mülteci 
Kabul Merkezi’ne gö-
türüldüklerini yazdı.

Haberde, 19 Ma-
yıs’ta Kavo Greko’ya 
gelen mültecilerin 
bindiği geminin kap-
tanının da tutuklan-
dığı belirtildi.

Gazete, bir başka 

haberinde de AB’nin 
Güney Kıbrıs’a gelen 
mülteciler için AB 
2014-2020 program-
ları çerçevesinde 
Rum Hükümeti’ne 
160 milyon Euro öde-
nek verdiğini yazdı.

Haberde, sadece 
2019-2020 yıllarında 
Güney Kıbrıs’a 25 bin 
894 siyasi sığınma 
başvurusunda bulu-
nulduğu kaydedildi.

KKTC’den 14 Suriyeli siyasi göçmen iddiası
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Çavuşoğlu, 
Blinken ile 
görüştü

TC Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, 
ABD Dışişleri Bakanı 
Antony Blinken ile 
telefonda ikili ve 
bölgesel meselelere 
yönelik görüşme 
yaptı.

Diplomatik kay-
naklardan edinilen 
bilgiye göre, Ça-
vuşoğlu ve Blinken 
bir telefon görüşme-
si gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili 
ilişkilerin yanı sıra, 
Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulu 
Filistin toplantısı, 
Gazze’deki ateşkes 
ilanı ve ardından 
yaşanan gelişmeler, 
Afganistan, Suri-
ye’ye insani yardım-
lar ve Doğu Akde-
niz’deki gelişmeler 
ele alındı.

“Türk kimliğini inkara son verin”
 TC Dışişleri Bakanlığı, Türk köyü Paşevik’e “Pomak köyü” ve Türk çocuklarına “Yunan çocuk-
ları” diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kınayarak “Yunanistan’ı bir kez daha 
ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM 
kararlarını uygulamaya davet ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter 
hesabından yapılan 
açıklamada, Yunanis-
tan Başbakanı Miçota-
kis’in Yunanistan’daki 
Türk köyü Paşevik’e 
yönelik “Pomak köyü” 
ile Türk çocuklarına 
yönelik “Yunan çocukla-
rı” şeklindeki ifadelerini 
kınayan Batı Trakya 
Türk Azınlığı Danışma 
Kurulu’na (BTTA) des-
tek verildi.

Açıklamada, BTTA’nın 
paylaşımı alıntılanarak 
“BTTA Danışma Kuru-
lu’nun bu açıklamasını 
destekliyor ve Yuna-
nistan’ı bir kez daha 
ülkesinde yaşayan 
soydaşlarımızın Türk 
kimliğini inkara son 
vermeye ve bu yöndeki 
AİHM kararlarını uygu-
lamaya davet ediyoruz.” 
ifadeleri kullanıldı.

BTTA, Miçotakis’in 
18 Mayıs’ta İskeçe’ye 
bağlı Paşevik’teki dev-
let anaokulu öğretmen-
leri ve burada eğitim 
gören öğrencilerle 
gerçekleştirdiği video 
konferansta kullan-
dığı “Pomak köyleri” 
ve “Yunan çocukları” 
ifadelerini eleştiren bir 

açıklama yapmıştı.
Açıklamada, “Yuna-

nistan Başbakanı Sayın 
Kiryakos Miçotakis’in, 
18 Mayıs’ta İskeçe’nin 
Paşevik köyündeki 
devlet anaokulunda 

eğitim gören öğrenci 
ve anaokulu öğretmen-
leri ile gerçekleştirdiği 
video konferanstaki 
“Pomakohoria” (Pomak 
köyleri) ve azınlık Türk 
çocuklarına “Ellinopu-

la” (Yunan çocukları) 
şeklindeki ifadelerini 
kınıyoruz. Bu tutumu 
azınlığın taleplerine kar-
şı, meşru kimliğimizin 
inkarı olarak değer-
lendiriyoruz. Hükümeti 

bu tür dayatma politi-
kalardan vazgeçmeye 
ve azınlığın kendini 
ifade etme özgürlüğü 
konusunda daha yapıcı 
olmaya davet ediyoruz.” 
ifadeleri yer almıştı.

Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, “100 milyon 
doz Sinovac, 120 milyon 
doz BionTech ve 50 mil-
yon doz Sputnik aşıları 
için anlaşmamız var. 270 
milyon doz nüfusumuzun 
3 katından fazla aşı. Bu 
güce güvenin” açıklama-
sını yaptı.

Koca, sosyal medya 
hesabından Türkiye’nin 
Covid-19 ile mücadele 
kapsamında yaptığı aşı 
anlaşmalarına ilişkin 
paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşı-
mında “100 milyon doz 
Sinovac, 120 milyon doz 

BionTech ve 50 milyon 
doz Sputnik aşıları için 
anlaşmamız var. 270 
milyon doz nüfusumuzun 
3 katından fazla aşı. Bu 
güce güvenin.” ifadeleri-
ne yer verdi.

Yeterli aşıya erişim 
için var güçleriyle çalış-
maya devam ettiklerini 
belirten Bakan Koca, 
şunları kaydetti:

“Sırası gelen vatan-
daşlarımızın aşı olması 
halinde bu yaz salgının 
yıkıcı etkisi sona ere-
cek. Sırası gelen vatan-
daşımız aşısını olmalı. 
Bu güce güvenin.”

Sağlık Bakanlığın-
ca, Covid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında 
uygulanan birinci ve 
ikinci doz toplam aşı sa-
yısı saat 19.45 itibarıyla 
27 milyon 761 bin 989’a 
ulaştı.

Sağlık Bakanlığının 
“covid19asi.saglik.gov.
tr” adresinde yer alan 
anlık verilere göre, bu-
gün saat 19.45 itibarıyla 
uygulanan birinci doz aşı 
sayısı 15 milyon 883 bin 
637, ikinci doz aşı sayısı 
11 milyon 878 bin 352 
oldu. Toplam aşı sayısı 
ise 27 milyon 761 bin 

989 olarak hesaplandı.
İstanbul’da uygulanan 

birinci doz aşı sayısı 
2 milyon 681 bin 315, 
ikinci doz aşı sayısı 1 
milyon 884 bin 789, 
toplam 4 milyon 566 bin 
104, Ankara’da birinci 
doz aşı sayısı 1 milyon 
305 bin 849, ikinci doz 
aşı sayısı 998 bin 83, 
toplam 2 milyon 303 bin 
932, İzmir’de ise birinci 
doz aşı sayısı 1 milyon 
62 bin 161, ikinci doz 
aşı sayısı 824 bin 31, 
toplam 1 milyon 886 bin 
192 doz olarak kayıtlara 
geçti.

“270 milyon doz aşı anlaşmamız var”



Kuzey Kıbrıs’ın dijital gazetesi...8 DÜNYA 23Mayıs 2021

Hindistan Sağlık 
Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, son 24 
saatte 4 bin 194 kişinin 
hayatını kaybetmesiyle 
ülkede virüse bağlı top-
lam can kaybı 295 bin 
525’e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 
257 bin 299 Kovid-19 
vakası tespit edilirken 
toplam vaka sayısı 26 
milyon 289 bin 290’a 
yükseldi.

Kovid-19’a bağlı 
günlük can kaybı sayısı 
ilk kez 8 Mayıs’ta 4 
binin üzerine çıkmış, 19 
Mayıs’ta 4 bin 529 can 
kaybıyla salgının başın-
dan bu yana en yüksek 
seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar 

ise zirve noktasına çık-
tığı 7 Mayıs’tan bu yana 
azalma eğilimine girdi. 
Günlük vakalar son 4 
günde 300 binin altında 
indi.

Hindistan’ın baş-
kenti Yeni Delhi’nin 22 

Nisan’da günlük Ko-
vid-19 vaka sayısı 26 bini 
aşarken son 24 saatte 
görülen vaka sayısı 3 
bin 846 olarak kayıtlara 
geçti.

Yaklaşık 12 milyon 
500 bin nüfuslu Mum-

bai’de ise 4 Nisan’da 
11 binden fazla vaka 
görülürken bu sayı son 
bir günde 2 binin altına 
düştü.

Uzmanlar, gerçek 
vaka ve ölü sayısının, 
belirtilenden çok daha 

yüksek olabileceği uyarı-
sını yapıyor.

Kovid-19 aşı verileri-
nin derlendiği “Ourwor-
ldindata.org” internet 
sitesinde yayımlanan son 
verilere göre, Hindis-
tan’da 16 Ocak’ta başla-
yan aşılama kampanyası 
kapsamında yaklaşık 
187 milyon 890 bin doz 
aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara 
yaklaşan ülkede aşılama, 
henüz salgını durdurabi-
lecek düzeye ulaşmadı. 
Ülkenin en büyük aşı 
üreticisi Hindistan Serum 
Enstitüsü, aşı tedarikin-
de sıkıntılar yaşandığını 
bildiriyor.

24 saatte 4 bin 194 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke-
lerden Hindistan’da, son 24 saatte 4 bin 194 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın 
kuzeyindeki Faryab 
vilayetinde binlerce 
kişi, Faryablı olma-
yan birini vali atayan 
hükümete karşı 
başlattığı protesto 
gösterilerine devam 
ediyor.

Daha çok Afga-
nistan Türklerinden 
oluşan göstericiler, 
Faryab valilik binası 
önünde 8 gün önce 
başlayan oturma ey-
lemlerini sürdürüyor.

Ellerinde güney 
Türkistan bayrakları-
nı taşıyan kalabalık, 
‘’Adalet istiyoruz’’, 
‘’Hakkımızı isti-
yoruz’’, ‘’Federal 
hükümet istiyoruz’’ 
ve ‘’Zorbalığa hayır’’ 
sloganı attı.

Göstericiler, 
merkezi hükümetin, 
Faryab vilayetini iyi 
bilmeyen bir kişiyi 
vali tayin etmesinin, 
bu vilayeti karıştır-
mak anlamına geldi-
ğini savunuyor.

Eylemciler, Far-
yab’ı iyi bilen ve 
Faryablı birinin vali 
tayin edilmesini 
istiyor.

Göstericilerden 
Muhammed İsmail 
Han, merkezi hü-
kümetin Faryab 
halkının taleplerini 
görmezden geldiğini 
söyledi.

Hükümetin yaptığı 
yanlıştan en kısa za-
manda geri dönmesi-
ni istediklerini ifade 

eden Han, ‘’Hükümet 
bizim isteğimizi 
karşılamazsa biz de 
kendi yol haritamızı 
çizeriz. Biz zorbalığa 
asla boyun eğme-
yiz.’’ dedi.Afganis-
tan Cumhurbaşkanı 
Eşref Gani, yaklaşık 
3 hafta önce Özbek 
Türkü olan Nakibul-

lah Faiki’yi, Faryab 
valiliği görevinden 
alarak yerine Peştun 
asıllı Muhammed 
Davut Lagmani’yi 
atamıştı.Yeni atanan 
Vali Lagmani ise 
gösteriler yüzünden 
valilik binasına gire-
mediği için Meyme-
ne şehrindeki Tabur 

Komutanlığında 
görevini sürdürüyor. 
Öte yandan ülkenin 
farklı vilayetlerinde 
Faryab’daki göste-
rilere destek mi-
tingleri düzenlendi.
Afganistan hüküme-
tinden ise gösterici-
lerin isteğine henüz 
yanıt verilmedi.

Afganistan’da gösteriler sürüyor

Tayland’ta 
dedektör 
köpekler 
göreve 
başladı

Tayland’da yeni 
tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgı-
nıyla mücadele 
kapsamında eğitimli 
“dedektör köpekler” 
göreve başladı.

Bangkok Chula-
longkorn Üniversitesi 
Veterinerlik Fakülte-
si araştırmacılarınca 
eğitilen köpeklerin, 
Kovid-19 hastala-
rının vücutlarından 
salgılanan bir koku-
yu tespit edebildiği 
belirtildi.

Kovid-19 hastala-
rının koltuk altların-
dan alınan binden 
fazla ter örneği 
kullanılarak eğitim-
leri tamamlanan 
dedektör köpeklerin, 
hastaların tespitin-
de yüzde 95 başarı 
oranına eriştiği 
kaydedildi.

Araştırmacılar, 
dedektör köpekle-
rin büyük pazarlar, 
kalabalık gecekondu 
bölgeleri ve inşaat 
şantiyeleri gibi kont-
rolsüz insan trafi-
ğinin yoğun olduğu 
yerlerde Kovid-19’un 
hızlı tespitinde 
yardımcı olacağını 
belirtti.

Mobil test araç-
ları içerisinde görev 
yapacak köpeklerin 
güvenlik amacıyla 
kişiler ile temasına 
müsaade edilme-
yeceği, sadece 
korumalı örnek kap-
larında toplanan ter 
örneklerini koklaya-
rak tespit yapacakla-
rı aktarıldı.

Finlandiya, Birle-
şik Arap Emirlikleri, 
Almanya ve Hindis-
tan’ın da aralarında 
bulunduğu bazı 
ülkeler, Kovid-19 
hastalarının tespi-
tinde özel köpekler-
den faydalanmaya 
başlamıştı.
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AB Konseyi’nin 24-25 
Mayıs’taki toplantısı, 
liderleri aralıktan beri 
ilk kez video konferans 
yerine yüz yüze bir araya 
getirecek. İki günlük 
AB Liderler Zirvesi’nde, 
liderlerin önünde geniş 
bir gündem listesi bulu-
nuyor.

Daha önce Rusya, 
AB-İngiltere ilişkileri ve 
rutin olarak ele alınan 
Kovid-19 salgınını ele 
alacakları açıklanan 
liderlerin masasındaki 
dosyalara İsrail’in Gaz-
ze’ye saldırısı sonra-
sında gerginliğin arttığı 
Orta Doğu’daki durum 
da eklendi.

Avusturya, Slovenya, 
Macaristan gibi bazı 
AB ülkeleri İsrail’e tam 
destek verirken Fransa 
ve Almanya, Hamas ile 
İsrail arasında ateşkese 
varılması için girişim-
lerde bulunmuştu. AB, 
daha önceki açıklama-
larında Hamas’ın roket 
fırlatmasını kınamış ve 
İsrail’in kendisini savun-
ma hakkı bulunduğunu 

belirtmişti.
Başından beri iki 

devletli çözümü des-
tekleyen AB yönetimi, 
Filistin-İsrail meselesin-
de kalıcı çözümün siyasi 
bir süreçle mümkün 
olduğunu sık sık dile ge-
tiriyor. Rusya, ABD, BM 
ve AB’nin oluşturduğu 
Orta Doğu Dörtlüsü’nü 
yeniden canlandırmak 

isteyen AB, bu amaç-
la bölge ülkelerini de 
kapsayacak şekilde 
diplomatik girişimlerini 
yoğunlaştırmak istiyor.

AB aynı zamanda Fi-
listinlilerin Doğu Kudüs 
dahil olmak üzere işgal 
altındaki topraklarda 
bulunan evlerinden 
zorla çıkarılmalarının 
uluslararası hukuka 

aykırı olduğunu ifade 
ediyor.

Rusya ile ilişkiler
Liderlerin gündemin-

deki diğer konulardan 
önemli bir madde de 
Rusya ile ilişkiler. Zirve 
toplantısında, Rus mu-
halif Aleksey Navalnıy’ın 
tutuklanması, Ukrayna 
sınırındaki Rus askeri 
yığınağı ve son olarak 

Rusya’nın “dost olma-
yan ülkeler listesi” ya-
parak ABD ve Çekya’yı 
buna dahil etmesi gibi 
konularla son yılların en 
düşük seviyesine inen 
AB-Rusya ilişkilerinin 
nasıl bir seyir izleyece-
ğine yönelik tartışmalar 
yapılması bekleniyor.

AB yetkilileri, üye 
ülkeler arasında Rusya 

ile ilişkilerde “denge 
bulunması” gerektiğini 
vurguluyor. Başta Baltık 
ülkeleri olmak üzere 
bazı AB üyeleri Rus-
ya’ya sert yaptırımlar 
uygulanması gerektiğini 
savunuyor. Bu zirvede 
de bazı ülkelerin yine 
yaptırım konusunu gün-
deme getireceği ancak 
yeni yaptırım ihtimalinin 
yüksek olmadığı ifade 
ediliyor.

Üst düzey bir AB yet-
kilisi, “Rusya ile istikrarlı 
bir ilişki istiyoruz. Bunun 
nasıl elde edileceği 
pazartesi günü tartışıla-
cak.” diyerek liderlerin 
görüşmelerinin çerçeve-
si konusunda değerlen-
dirmede bulundu.

Kovid-19 ve göç 
görüşülecek

AB Liderler Zirve-
si’nin gündemine ayrıca 
İtalya’nın talebiyle 
göç konusu eklendi. 
Havaların ısınmasıyla 
Akdeniz’de özellikle 
Libya üzerinden İtal-
ya’ya artan göçmen 
geçişlerinden sonra 
İtalya AB’den daha fazla 
dayanışma bekliyor.

Son günlerde İspanya 
ile Fas arasındaki krizde 
İspanya’ya ait Ceu-
ta’ya Fas’tan binlerce 
düzensiz göçmenin 
girmesi, göç konusunda 
AB içinde konuşulan 
konular arasındaydı. 
Liderlerin toplantısında, 
14 Haziran’daki NATO 
Zirvesi için Brüksel’e ge-
lecek ABD Başkanı Joe 
Biden ile AB yönetimi 
arasındaki diğer zirve 
toplantısı için de hazırlık 
çalışmaları konuşula-
cak. Kovid-19 salgını 
hakkında ise Avrupa ge-
nelinde hız kazanan aşı-
lamalardaki son durum 
ele alınacak. AB yöneti-
mi genel olarak salgının 
gidişatı konusunda 
iyimser bir tavır içinde 
ancak tedbirlerdeki 
gevşemeler ve yaklaşan 
yaz turizmi sezonu için 
seyahatlerde ihtiyatlı 
davranma konusunda 
uzlaşı bulunuyor.

AB liderleri toplanıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Orta Doğu’daki durumdan Kovid-19 salgınına, Rusya’dan 
göç ve iklim değişikliğine kadar geniş bir gündemle gelecek hafta başında Brüksel’de toplanacak.
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Mısır, Etiyopya’yayı 
Nil Nehri üzerinde inşa 
ettiği Hedasi Barajı’nı 
ikinci kez doldurması 
işlemine karşı uyararak, 
bunun İlkeler Beyanna-
mesi Anlaşması yüküm-
lülüklerini ihlal etmek 
olacağını belirtti.

Devlete yakın El-Ah-
ram gazetesinin haberi-
ne göre, Mısır Dışişleri 
Bakanı Samih Şukri, 
katıldığı bir televizyon 
programında konuya 
ilişkin değerlendirmede 
bulundu.

Şukri, “Kapsamlı bir 
anlaşma olmaksızın 
Hedasi Barajı ikinci kez 
doldurulursa, bu husus 
İlkeler Beyannamesi 
Anlaşması’na göre 
yükümlülüklerin ihlali 
olarak değerlendirile-
cek, Etiyopya’nın ulusla-
rarası hukuktan sapma 
aşamasına girdiği kabul 
edilecektir.” ifadelerini 
kullandı.

Mısır’ın su payını 
savunma konusunda 
kayıtsız kalmayacağını, 
bizzat Cumhurbaşkanı 
Abdulfettah es-Sisi ile 
Mısır Su Kaynakları 
ve Sulama Bakanı 

Muhammed Abdula-
ti’nin açıklamalarında 
buna vurgu yapıldığını 
aktaran Şukri, ülkesinin 
su açısından zarara 
uğramayı kabul etmeye-
ceğini söyledi.

Mısır’ın bazı zarar-
lara katlanabileceğini 
ancak bazılarının üste-
sinden gelemeyeceği-
ne işaret eden Şukri, 
şunları kaydetti:

“Bizim açımızdan 
telafi edilebilecek zarar, 
üç ülke (Mısır, Sudan 
ve Etiyopya) arasında 
bir anlaşmaya varmak-

tır. Mısır’ın tahammül 
göstermeyeceği zarar 
ise, taraflardan birinin 
tek taraflı iradesi ile 
ilerlemektir. Etiyop-
ya’nın tek taraflı irade-
sinin, ülkelerin arasının 
açılmasına, Afrika’da 
güvenlik ve istikrarın 
sarsılmasına yol aça-
caktır. Su hakkımızdan 
vazgeçmeyeceğimiz 
konusu sabittir.”

Etiyopya Dışişleri 
Bakanı Demeke Mekon-
nen dün Hedasi Barajı-
nın ikinci kez doldurul-
ması uygulamasının, üç 

ülkenin Ulusal Bilimsel 
Araştırma Grubu tara-
fından kararlaştırıldığı 
şekilde gerçekleştirile-
ceğini açıklamıştı.

Mekonnen, Mısır 
ve Sudan’ın teknik 
konuları uluslararası bir 
mesele haline getirmek 
ve siyasallaştırmak 
da dahil olmak üzere 
ülkesine çeşitli yollarla 
gereksiz bir baskı uygu-
lamaya çalıştığını ifade 
etmişti.

Mısır, Etiyopya ve Su-
dan arasındaki Hedasi 
Barajı’yla ilgili müzake-

relerden 10 yıldır sonuç 
alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 
80’i tamamlanan 
Hedasi Barajı, Sudan-E-
tiyopya sınırına yakın 
bir bölgede, Nil Nehri’ni 
yüzde 85 besleyen 
Mavi Nil Nehri kolu 
üzerinde yapılması 
nedeniyle büyük önem 
taşıyor.

Elektrik ihtiyacının 
yüzde 90’ını hidroe-
lektrik santrallerinden 
sağlayan Etiyopya, 
Afrika’nın en büyüğü 
olacak Hedasi Barajı ile 
enerji açığını kapatma-
yı ve elektrik satmayı 
amaçlıyor.Addis Ababa 
yönetimi, Mısır ve Su-
dan ile bir anlaşmaya 
varmamasına rağmen 
barajın doldurulmasın-
da ısrar ederken, Kahi-
re ve Hartum yönetim-
leri Nil suyunun paydaş 
ülke başına düşen yıllık 
paylarının etkilenme-
mesi için öncelikle üçlü 
anlaşmaya varılması 
gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum 
işlemi tepkilere rağ-
men Temmuz 2020’de 
yapılmıştı.

Mısır’dan uyarı!
Mısır, Etiyopya’yayı Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı’nı ikin-
ci kez doldurması işlemine karşı uyararak, bunun İlkeler Beyanna-
mesi Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmek olacağını belirtti.

Ölenlerin 
sayısı 
11’e yükseldi

Nijerya’nın Kadu-
na eyaletinde askeri 
uçağın düşmesi 
sonucu aralarında 
Genelkurmay Başka-
nı İbrahim Attahi-
ru’nun da bulunduğu 
hayatını yitirenlerin 
sayısı 11’e yükseldi.

Nijerya Ordu Söz-
cüsü Muhammed 
Yerima, yaptığı yazılı 
açıklamada, başkent 
Abuja’dan yola çıkan 
askerin uçağın Ka-
duna’da düştüğünü 
belirtti.

Yerima, “Nijerya 
Ordusu, Genel-
kurmay Başkanı 
Korgeneral İbrahim 
Attahiru’nun vefatını 
duyurmaktan üzüntü 
duyuyor. Kazada ay-
rıca mürettebat dahil 
10 asker hayatını 
kaybetti.” ifadelerine 
yer verdi.

Yerima, kazanın 
detayları ve cenaze 
törenleriyle ilgili bilgi-
lerin yakında açıkla-
nacağını kaydetti.

Nijerya Devlet 
Başkanı Muhammed 
Buhari, kazayla ilgili 
Twitter hesabından 
yaptığı paylaşım-
da, Attahiru’nun 
ve diğer askerlerin 
ölümünden derin 
üzüntü duyduğunu 
belirterek, “Hepsi bu 
topraklarda barış ve 
güvenlik için nihai 
bedeli ödeyen kahra-
manlardır.” ifadesini 
kullandı.

Buhari, hayatını 
kaybedenlerin ailele-
rine, Nijerya ordusu-
na ve Nijerya halkına 
başsağlığı diledi.

Öte yandan, Nijer-
ya Hava Kuvvetleri 
(NAF) Halkla İlişkiler 
ve Enformasyon 
Direktörü Edward 
Gabkwet, yaptığı 
açıklamada, kazanın 
nedeninin henüz 
bilinmediğini ancak 
soruşturma başlatıl-
dığını bildirmişti.

 Orta Amerika 
ülkesi El Salvador’da 
cinayetle suçlanan 
eski polis memurunun 
evinin bahçesinde 10 
ceset daha bulundu.

BBC’de yer alan 
habere göre, polis 
yetkilileri, 2005’te 
polis teşkilatından 
atılan Hugo Osorio 
Chavez’in (51), baş-
kent San Salvador’un 
78 kilometre kuzeyba-
tısında yer alan evinin 
bahçesinde 10 ceset 
daha bulunduğunu 
belirterek eski polisin 
evinin bahçesinden 

toplam 24 cesedin 
çıkarıldığını bildirdi.

Bahçeden toplam 
40’a yakın cesedin çı-

karılacağının tahmin 
edildiğini kaydeden 

yetkililer, tüm cesetle-
rin çıkarılmasının bir 
ay kadar sürebileceği-
ni ifade etti.

Chavez, nisanda 57 
yaşındaki bir kadın 
ve onun 26 yaşındaki 
kızını öldürdüğü ge-
rekçesiyle Chalchua-
pa kentinde gözaltına 
alınmış ve hakkında 
soruşturma başlatıl-
mıştı.

Chavez’e yardım 
ettiğinden şüpheleni-
len 10 kişi gözaltına 
alınmıştı.

Olayla ilgili soruş-
turma devam ediyor.

Eski polisin evinde 10 ceset daha!
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Ölü sayısı 
589 bin 224

ABD’de yeni tip 
koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınında 
hayatını kaybeden-
lerin sayısı, son 24 
saatte 676 artarak 
589 bin 224’e ulaştı.

Amerikan Johns 
Hopkins Üniversitesi-
nin derlediği verilere 
göre, virüs tespit 
edilenlerin sayısı bir 
günde 28 bin 216 
artışla 33 milyon 85 
bin 656’ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniy-
le yaşamını yitirenle-
rin sayısı ise son 24 
saatte 676 artarak 
589 bin 224’e çıktı.

California, 3 mil-
yon 775 bini aşkın 
vaka sayısıyla ülkede 
ilk sırada yer alırken 
bu eyaleti, 2 milyon 
939 binden fazla 
vakayla Texas ve 2 
milyon 304 binin 
üzerinde vakayla 
Florida izledi.

Virüse bağlı can 
kaybı sayısı bakımın-
dan da California 62 
bin 862 ile ilk sırada 
yer aldı. Bu sayı, New 
York’ta 53 bin 95 ve 
Texas’ta 51 bin 170 
olarak kayıtlara geçti

ABD’de Kovid-19 
aşılama istatistik-
lerini takip eden 
Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi’ne 
(CDC) göre 161 mil-
yondan fazla kişiye 
ilk doz, 127 milyonu 
aşkın kişiye ise ikinci 
doz Kovid-19 aşısı 
yapıldı.

Salgında vaka ve 
ölü sayısında dünya-
da ilk sırada bulunan 
ABD’yi, 26 milyon 
289 bini aşkın 
vakayla Hindistan 
ve 15 milyon 970 
binden fazla vakayla 
Brezilya izliyor.

Kovid-19 kay-
naklı can kaybında 
ise ABD’yi 446 bini 
geçen ölü sayısıyla 
Brezilya ve 295 
binden fazla can kay-
bıyla Hindistan takip 
ediyor..

Sağlık Bakanlığı’ndan önlem açıklaması

6 bin 70 test, 21’i yerel 25 pozitif vaka!

Sağlık Bakanlığı, sokağa çıkma yasakları ve önlemlerle ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı, so-

kağa çıkma yasakları ve 
önlemlerle ilgili açıklama 
yaptı.

Bakanlık açıklaması 
şöyle:

“45/2018 Bulaşıcı 
Hastalıklar Yasası Kapsa-
mında Toplanan Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Komitesi 
Tarafından Alınan Karar-
lar Doğrultusunda Sağlık 
Bakanlığı 23 Mayıs 2021 
tarihine kadar tüm günler 
için ( bu pazar günü de 
dahil olmak üzere)  saat 
22.00-05.00 saatleri 
arasında temel ihtiyaçla-
rın karşılanması haricin-
de sokağa çıkma yasağı 
alınmasını önermiştir.

Dolayısıyla bu Pazar 
sokağa çıkma yasağı bu-
lunmamaktadır. Bakanlar 
Kurulu emirnamesi ile de 
bu Pazar sokağa çıkma 
yasağının kaldırıldığı 
bildirilmiştir.

23 Mayıs 2021 
tarihine kadar, 23 Mayıs 
Pazar günü de dahil 
olmak üzere  perakende 
ve mağazacılık hizmetleri 

ve kapalı olarak belirtil-
meyen tüm hizmetler /
sektörler 08.30 -20.00 
saatleri arasında ; res-
toranlar, kafe, pastane, 
büfe ve meyhaneler ise 
10.00- 21.30 saatleri ara-
sında hizmetlerine devam 
edeceklerdir. Marketler 

07.00-21.00 saatleri ara-
sında açık olacaktır.

24 Mayıs 2021 
tarihinden itibaren 
haftanın tüm günleri için 
“saat:23:00 ile 05:00 
saatleri arasında temel 
ihtiyaçların karşılanması 
haricinde sokağa çıkma 

yasağı alınması” şeklinde 
değiştirilmesi önerilmek-
tedir.

24 Mayıs 2021 tarihin-
den itibaren perakende 
ve mağazacılık hizmetleri 
ve kapalı olarak belirtil-
meyen tüm hizmetler/
sektörler 08:30-20:00 

saatleri arasında; res-
toranlar, kafe, pastane, 
büfe ve meyhaneler ise 
10:00-22:30  saatleri 
arasında hizmetlerine 
devam edeceklerdir. 
Marketler 07:00-22:00 
saatleri arasında açık 
olacaktır.”

KKTC’de son 24 sa-
atte 6070 test yapıldı ve 
21’i yerel 25 pozitif vaka 
belirlendi. 29 kişi taburcu 
edildi.

Sağlık Bakanlığı 
açıklamasına göre, 4 kişi 
daha önce tespit edilen 
vakaların  temaslıların-
dan. 10 kişi Lefkoşa, 8 
kişi Girne, 2 kişi Gazi-
mağusa, 1 kişi Güzelyurt 
bölgesinden.

Lefkoşa
K.kaymaklı-1/ Göç-

menköy-1/ Marmara-1/ 
Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ 
Kızılay-1 / Ortaköy-2

Girne
Girne Merkez- 2 / Al-

sancak-2 / Doğanköy-1/ 
Lapta-1/ Beylerbeyi-2

Gazimağusa
Mutluyaka-1 / Sakar-

ya-1
Güzelyurt
Aydınköy-1
22  Mayıs 2021 CO-

VİD-19 GENEL DURUMU:
Bugün Yapılan Test 

Sayısı: 6070
Bugün Saptanan Pozi-

tif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen 
Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifle-
şen Temaslı Vaka Sayısı: 
4

Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu 

Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen 

Hasta: 
Yapılan Toplam Test 

Sayısı: 1. 152.490
Toplam Vaka Sayısı: 

7059

İyileşip Toplam Tabur-
cu Edilen Vaka Sayısı: 
6712

Tedavisi Devam Eden 

Vaka Sayısı: 314   
Pandemi Merkezinde-

ki Hasta Sayısı: 16  
Pandemi Otellerinde 

Takip Edilen Vaka Sayısı: 
282

Tetkikleri Devam Eden 
Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen 
Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan 
Hasta Sayısı: 1

Son 24 Saat İçerisinde 
Takılan Bileklik Sayısı: 
405 

Son 24 Saat İçerisin-
de Takibi Sonlandırılan 
Bileklik Sayısı: 67
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Törende konuşan 
Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, bugün tünelin 
açılışının ardından hem 
Güzelyurt hem Mesar-
ya Ovalarının Anadolu 
suyuyla buluşmasıyla 
toprağın veriminin 
artacağını ve tüm tarım-
sal faaliyetlere yeni bir 
ivme kazandırılacağını 
kaydetti.

Törene video konfe-
rans yöntemiyle katılan 
TC Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
da, projenin tamamlan-
masıyla tarım sektörü-
nün çağ atlayacağını, 
KKTC’nin kalkınma 
hamlesinin farklı bir 
ivme kazanacağını 
belirtti.

Törene Cumhurbaş-
kanı Tatar, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Önder 
Sennaroğlu, Başba-
kan Ersan Saner, TC 
Lefkoşa Büyükelçisi Ali 
Murat Başçeri’nin yanı 
sıra bazı komutanlar, 
bakanlar ve milletvekil-
leri katıldı.

277 milyon TL’ye 
mal olan proje ile tarım 
alanlarında yaşanan 
sulama sorununun or-

tadan kalkması hedef-
leniyor.

Çamlıbel yakınların-
daki alanda düzenle-
nen tören öncesinde 
alana gelen devlet ve 
hükümet yetkililerine 
proje hakkında bilgi 
verildi. Törende ilk 
olarak saygı duruşunda 
bulunuldu ardından 
İstiklal Marşı okundu. 
Daha sonra konuşmala-

ra geçildi.
Tanıtım filminin de 

gösterildiği törende, 
konuşmaların ardından 
protokol sahneye davet 
edildi ve TC Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın 
talimatı ile butona 
basılarak, tünel açma 
makinesinin tünelden 
çıkışının gösterilmesi 
ile ışık görünme töreni 
gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu “Bu 
yatırım KKTC’nin ka-
derini değiştirecek”

Tarım ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Nazım 
Çavuşoğlu, törendeki 
konuşmasında, bugü-
nün KKTC için tarihi bir 
gün olduğunu vurgula-
yarak, “Tarihi yazanlar 
burada, tarihi yazdıran 
ekranda” dedi.

Büyük bir fikrin ve 

fedakarlığın ürünü olan 
KKTC içme-sulama ya-
tırımlarıyla ilgili gelinen 
aşamaya dikkat çeken 
Çavuşoğlu, projenin, 
birinci aşamasının 
içme suyu, ikincisinin 
ise ekonomik olan 
KKTC’nin çorak top-
raklarını yeşertmek ve 
insanını kalkındırmakla 
ilgili olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Türkiye’de 
olan her şeyi buraya 
aktarma noktasında 
ortaya koyduğu gayret 
ve Anadolu halkının 
Kıbrıs Türk Halkı ile her 
şeyini paylaşmasının 
önemine dikkat çeken 
Çavuşoğlu, bu yatırımın 
KKTC’nin kaderini de-
ğiştireceğini belirtti.

“74’te burada var 
olmaya başladık, 
şimdi 2021’de ekono-
mik olarak dünyayla 
yarışabilecek noktaya 
gelmek için her türlü 
gayreti burada görmek-
teyiz” diyen Çavuşoğlu, 
“Buradaki halk, susuz 
kaldığında suyunu 
Anadolu’dan almakta-
dır, arpasız kaldığında 
hayvancı, arpasını 
Anadolu’dan almakta-
dır. Balyası kalmayan 
hayvancı Anadolu’dan 
beklemektedir. Borusu 
kırılsa Anadolu’dan 
beklemektedir, yolu 
bozulsa Anadolu’dan 
beklemektedir” şeklin-
de konuştu.

Bu nedenle başta TC 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak 
üzere TC yetkililerine 
teşekkür eden Ça-
vuşoğlu, “Ne zaman bir 
şeye ihtiyacımız varsa, 
yanımızdadırlar. Dün 
olduğu gibi, bugün de, 
yarın da… Kıbrıs Türk 
Halkı da her zaman 
Anavatan’ın yanında ol-
maya devam edecektir. 
Anavatandaki sevinçle-
re, üzüntülere ortağız. 
Yolumuz hep birliktedir” 
ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Halkının 
Türkiye ile çok daha 
ileriye gideceğine vurgu 
yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs 
Türk Halkı’na açılan 
kucak ve samimiyet için 
teşekkür etti.

Pakdemirli “Asırlık 
rüya gerçeğe dönüş-
tü”

TC Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemir-
li de, bugün KKTC’nin 
verimli topraklarını, 
ülkelerinin bereketli 
sularıyla buluşturmak 

“Bu yatırım KKTC’nin kaderini değiştirecek”
“KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” gerçekleştirildi.
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“Bu yatırım KKTC’nin kaderini değiştirecek”
için 277 milyon TL 
maliyetli Sulama İletim 
Tüneli’nin hizmete alın-
masının mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

Dünyada eşi ben-
zeri olmayan asırlık 
bir rüyanın gerçeğe 
dönüştüğünü vurgula-
yan Pakdemirli, KKTC 
Su Temin Projesi’nin 
toplam 3 Milyar TL yatı-
rımla hizmete alındığını 
ifade etti.

Kıbrıslı Türk Halkına, 
içme, kullanma ve su-
lama suyu sunulan bu 
dev projenin, askılı boru 
sistemiyle 80 km’lik bir 
hat ile deniz geçilerek, 
su aktarılan dünyadaki 
tek proje olduğunun 
altını çizen Pakdemirli, 
projeyle KKTC’ye yılda 
75 milyon metreküp su 
ulaştırıldığını ve 50 yıl-
lık tatlı su ihtiyacının da 
garanti altına alındığını 
dile getirdi.

KKTC Sulamaları İle-
tim Projesi için 10 Ekim 
2017 tarihinde işe 
başladıklarını anlatan 
Pakdemirli, Güzelyurt 
ve Mesarya Sulaması 
İletim Yapıları projesi 
kapsamında 5 bin 700 
metre uzunluğunda, 
4.2 metre çapında bir 
de tünel inşa edildiğini 
kaydetti.

Pakdemirli, tünelin, 
tamamıyla yerli imkan-
larla ve Türk mühen-
dislerin eliyle revize 
edilerek, yeniden kulla-
nılabilir hale getirilen, 
tünel açma makinesi 
(tbm) ile açıldığını dile 
getirerek, iletim tüne-
linden alınan suyun 4 
km hat ile Güzelyurt 
Ovası’nda yer alan ve 
önceki yıllarda yer altı 
suyu ile sulanan 18 
bin 730 dekarlık alana 
iletileceğini belirtti.

Saner “Tam bir 
devrim”

Başbakan Ersan 
Saner de, bugünün, 
Kıbrıs Türk Halkı için 
tarihi bir gün olduğunu 
vurgulayarak, 7 Mart 
2011 tarihinde Alaköp-
rü barajının inşasıyla 
başlayan asrın projesi-
nin, birçok kişi tara-

fından gerçekleşmesi 
imkansız olarak görülen 
bir rüya olduğuna işaret 
etti. Saner, projenin 17 
Ekim 2015’te hizmete 
açılarak, ortaya konu-
lan tüm hedeflerin birer 
birer gerçekleşmeye 
devam ettiğini kaydetti.

Toplumların tarihleri 
boyunca yaşadıkları 
bazı dönüm noktaları 
olduğuna dikkat çeken 
Saner, dünya tarihinde 
gerçekleşen birçok dev-
rimin bunları yansıttığı-
nı söyledi.

“İşte Anadolu’nun 
suyunun KKTC’ye 
aktarılması tam bir 
devrim niteliğinde olup, 
bu kaynak özellikle 
KKTC’de yaşayan hal-
kımızın hayat kalitesini 
yükseltmiş, bugün ise 
yeşil ada Kıbrıs’ımızın 
yeşermesine imkan 
yaratacaktır” diyen 
Saner, projeyle 250 bin 
futbol sahası kadar bir 
alanın sulama ile hayat 
bulacağını kaydetti.

Anadolu suyunun 
deniz altından borularla 
KKTC’ye taşınmasının, 
içme suyu sıkıntısı 
yaşayan KKTC halkı 
ve susuz kalmaya yüz 
tutmuş topraklarla 
kavuşmasının önceleri 
hayal olduğunu ifade 
eden Başbakan Saner, 
“Bugün bu hayalin 
gerçekleşmesine hep 
birlikte tanıklık ediyo-
ruz” dedi.

Saner, Türkiye’den 
gelen 75 milyon met-
reküplük suyun önce 
köylerin, beldelerin, 

kentlerin içme suyunu 
çözdüğünü, şimdi de 
adanın 2 büyük ovası 
olan Güzelyurt ve Me-
sarya Ovası’na hayat 
vereceğini söyledi.

Dünya tarihinin en 
büyük salgın dönemi 
ve tetiklediği sosyal, 
ekonomik, sıkıntılarla 
boğuşulan bir dönem-
de olunduğuna işaret 
eden Başbakan Saner, 
“Bizim hedeflerimize, 
doğru bir şekilde ve ka-
rarlılıkla yürürken, Ana-
vatan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin bizimle birlikte 
olması çok büyük bir 
önem arz etmektedir” 
dedi.

Yeni gelişen ve artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı bu dünya 
düzeninde suyun ve 
tatlı suyun öneminin 
tartışılmaz olduğunu 
vurgulayan Başbakan 
Saner, bu tip kaynak-
ların kıt kaynaklar ve 
ulaşması zor olduğunu 
söyledi.

Anavatan Türkiye’nin 
böylesi bir kaynağı 
Kıbrıs Türkü’ne hediye 
ettiğine vurgu yapan 
Saner, Anavatan Tür-
kiye’nin her koşulda 
ve her türlü ihtiyaçta 
KKTC’nin yanındayım 
mesajı verdiğini belirtti.

Oktay “KKTC’nin 
bereketine bereket 
katacak”

Türkiye Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, projenin KKTC’ye 
hayırlı olmasını diledi, 
bunun Türkiye Cumhuri-
yeti’nin KKTC’ye verdiği 

desteğin önemli ve bir  
somut nişanesi oldu-
ğunu kaydetti, projenin 
gururun yaşadıklarını 
söyledi.

KKTC ile Ekonomik 
ve Kalkınma İşbirliği 
çerçevesinde KKTC’nin 
hayat damarlarını 
oluşturan sektörlere 
ayır ayrı eğildiklerini, 
daha güçlü bir KKTC 
için üzerlerine düşeni 
yaptıklarını ve yapmaya 
devam edeceklerini 
kaydeden Oktay, yapımı 
devam eden yeni hava 
limanı, Pandemi Hasta-
nenesi, yeni yol yapım-
ları, gençlik ve spor 
tesisleri ve organize 
sanayi bölgesi altyapı 
çalışmalarını yakından 
takip ettikleri mega pro-
jeler arasında olduğunu 
vurguladı.

Tarımın KKTC’de 
kalkınmanın önünü 
açacak kırsal hare-
ketlenmeyi getirecek 
önemli bir alan oldu-
ğunu belirten Oktay, 
KKTC’nin tarımsal 
ürünleri daha verimli 
şekilde üreterek hem 
kendi kendine yetebil-
mesi, hem de ihracatını 
artırmasının son derece 
önemli olduğunu vur-
guladı.

KKTC’nin kısıtlı su 
kaynaklarıyla uzun yıllar 
su sıkıntısı çektiğini, 
evlerdeki musluklardan 
yıllarca tuzlu ve yosunlu 
su aktığını, tarımsal su-
lara tuz karıştığını dile 
getiren Oktay, bu soru-
nu ortadan kaldırmak 
için denizlerin altından 

inşa edilecek bir isale 
hattıyla su verilmesinin 
gündeme geldiğini ve 
bu projenin gerçekleşti-
rildiğini anlattı.

Anadolu’nun suyunu 
Kıbrıs Türk Halkı’na 
ulaştıran projenin tarım 
ayağını da hayata geçi-
rerek KKTC’nin tarımsal 
toprağına bereket ka-
tacaklarını ifade eden 
Oktay, bugün açılışını 
yapacakları tünelden 
alınacak suyun 4km’lik 
hat ile Güzelyurt Ova-
sı’nda yer alan önceki 
yıllarda yer altı suyuyla 
sulanan yaklaşık 20 
bin dönümlük alana 
iletileceğini belirtti.

KKTC hükümeti ile 
eşgüdüm içinde suyun 
Mesarya’ya taşınması 
için çalışmaların hızlı 
şekilde başlayacağını 
da kaydeden Oktay, 
“KKTC’nin bereketine 
bereket katmak için 
asla zaman kaybetme-
yeceğiz, suya hasret 
KKTC arazilere yapı-
lacak yağmurlama ve 
damla sulamalarıyla 
bereketlenirken KKTC 
tarımı da inşallah 
şahlanacaktır” diye 
konuştu.

Tatar “Anadolu’dan 
KKTC’ye akan suyun 
önemini gördük”

Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar da konuş-
masında, Kıbrıs’a Tür-
kiye’den su getirilmesi 
projesinin yıllarca bir 
hayal olarak görüldü-
ğünü ancak çok yoğun 
çalışmalarla hayata ge-
çirildiğini kaydettiğini,  
bu projenin hayata geç-
tiğini görmenin kendisi 
için bir gurur, mutluluk 
olduğunu söyledi.

Bir projeye başla-
manın en zor nokta 
olduğunu, Anamur’da 
projenin gerçekleştiri-
lebilmesi için 3 köyün 
tahliye edildiğini kayde-
den Tatar, köy halkına 
ve emeği geçenlere 
teşekkürlerini, sevgileri-
ni iletti.

Geçen yıl Türkiye’den 
su getirilen hatta 
meydana gelen arızanın 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

büyük desteği, yoğun 
ve zor çalışmalarla 
giderildiğini ve tekrar su 
verilmeye başlandığını 
anımsatan Cumhur-
başkanı Tatar, kesinti 
döneminde Anado-
lu’dan KKTC’ye akan 
suyun ne kadar kıymetli 
olduğunu gördüklerini 
söyledi.

Erdoğan “Türkiye 
ile KKTC arasındaki 
bağlara bir yenisini 
daha ekledik”

Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da video kon-
ferans sitemiyle açılışa 
katılarak bir konuşma 
yaptı.

Erdoğan anlamlı bir 
törende bulunmaktan 
bahtiyarlık duyulduğu-
nu kaydetti ve KKTC’nin 
bir ada ülkesi olamasın 
ve kısıtlı doğal kaynak-
lardan dolayı son 30 
yıldır  giderek artan bir 
susuzluk yaşadığını, 
aşırı çekim neticesinde 
yeraltı suyuna deniz 
suyu karıştığını ve su-
yun böylece tuzlandığını 
belirtti.

Bunun çözümü için 
Türkiye’den içme ve 
sulama amaçlı su geti-
rilmesinin her dönem 
gündeme geldiğini ama 
uzunca bir süre bunun 
gerçekleştirilemediğini 
kaydeden Erdoğan, 
kendilerinin projeyi 
gerçekleştirmesiyle 
80 km uzunluğunda 
denizin altından askıda 
deniz geçiş sistemi ile 
yıllık 75 milyon metre 
küp suyu Anavatan’dan 
Yavruvatan’a ulaştırdık-
larını hatırlattı.

Dünyada eşi benzeri 
olmayan projeyle KK-
TC’nin tamamına mem-
ba suyu kalitesinde 
içme ve kullanma suyu 
sağladıklarını anlatan 
Erdoğan, geçtiğimiz yıl 
meydana gelen arıza-
yı da en kısa sürede 
çözüme kavuşturduk-
larını, böylece Türkiye 
ile KKTC  arasındaki 
tarihi, kültürel, coğrafik 
bağlara bir  yenisini 
eklediklerini kaydetti.
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Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, iletişim 
fakültesi olan üniversi-
telerin dekanlıklarınca 
belirlenen jüride, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Naz Atun, 
Lefke Avrupa Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Zühre 
Özer, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Dilan Çiftçi, Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Fatma Mira-
lay, Girne Amerikan Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Muharrem Özdemir, 
Arkın Yaratıcı Sanatlar 
ve Tasarım Üniversite-
si’nden Yrd. Doç. Dr. 
Eser Keçeci ile Turizm 
ve Çevre Bakanlığı Çevre 
Koruma Dairesi’nden 
resim yarışması sorumlu-
su Doç. Dr. Nazım Kaşot 
yer aldı.

Jüri değerlendirme 
sonuçlarına göre, ilköğ-
retim kategorisi, ilkokul 
1-2 ve 3. sınıflar ve 4 ve 
5. sınıflar olarak ayrı ayrı 
değerlendirildi. Meslek 
liseleri kategorisinde ise, 
2 eser jüri özel ödülüne 
layık görüldü.

Toplam 127 eser 
ile katılım gösterilen 
yarışmaya katılan tüm 
öğrencilere teşekkür 
belgesi verilecek.

İlkokul 1-2 ve 3. sınıf-
larda yapılan değerlen-

dirme sonucunda ilk üç 
şu şekilde belirlendi:

“1. Işın Marina Bor-
han, 2. Fatma Okur, 3. 
Rüya Özdemir”

Ayrıca, Zekiye Antonia 
Borhan da, Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldü.

İlkokul 4. ve 5. sınıflar-
da ilk üçe giren isimler 
şöyle:

“1. Hamdiye Güleç, 2. 
Zühal İkincisoy, 3. İncilay 
Tandoğan”

Tanem Orhon’un 
resmi ise, Jüri Özel Ödü-
lü’ne layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri 
arasında yapılan değer-
lendirmede ise, ilk üçte 
şu isimler yer aldı:

“1. Emine Öksüz, 2. 

Sude Karafistan , 3. Yas-
min Şerif Özmenek.”

Özgün Roza’nın resmi 
ise, Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü.

Meslek liseleri katego-
risinde ise derecelendir-
me yapılamadı ve 2 eser 
Jüri Özel Ödülü almaya 
hak kazandı. Ödülü, Me-
lek Karlaman ve Aytunç 

Hacıarif almaya hak 
kazandı.

Bakanlık tarafından 
belirlenecek tarih ve 
saatte tüm resimlerin 
sergileneceği bir etkinlik 
gerçekleştirilerek, dere-
ceye giren öğrencilere 
hediyeleri Turizm ve Çev-
re Bakanı Fikri Ataoğlu 
tarafından verilecek.

Dereceye girenler belli oldu
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik 
Gününe dikkat çekmek amacıyla “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenledi. Yarışmada, dereceye girenler belirlendi.

Kıbrıs Türk Devlet 
Tiyatroları Müdürü 
İdris Demirsöz, gölge 
oyunu ustası Meh-
met Ertuğ’un ölümü 
nedeniyle taziye 
mesajı yayımladı.

Demirsöz’ün me-
sajı şöyle:

“Yazar, filatelist, 
emekli öğretmen, 
Kıbrıs Türk gölge 
oyunu ustası Meh-
met Ertuğ’un ara-
mızdan ayrılışını 
üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Kıbrıs’ta gölge 
oyunu Karagöz’ün 

temsilcisi olan, bu 
alanda “gölge oyun-

cusu” ve “meddah” 
olarak gösteriler yap-

mış; ardında Kıbrıs 
Türk Halkına unutul-

maz anlar ile beraber  
1993’te yayımlanan 
Geleneksel Türk Ti-
yatrosu adlı yapıtı ile 
Birth Of A State With 
Postmarks (1979), 
Atatürk Flamları (Türk-
çe-İngilizce, 1981) ve 
Doğuş (Türkçe-İngiliz-
ce, 1985) gibi birçok 
eser bırakan Mehmet 
Ertuğ’u saygı ile uğur-
luyoruz.

Değerli sanatçımız 
usta Mehmet Ertuğ’a 
Allah’tan rahmet, ai-
lesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.”

Devlet Tiyatroları’ndan taziye mesajı

Einstein’in 
el yazısı 
mektubu 
1.2 milyon 
dolara satıldı

ABD’de, bilim 
insanı Albert Eins-
tein’ın el yazısıyla 
kaleme aldığı bir 
mektup 1,2 milyon 
dolara satıldı.

Mektubun satımı-
nı gerçekleştiren RR 
müzayede evinden 
yapılan açıklamada, 
Einstein’ın dünyanın 
en ünlü denklemi 
olan E=mc² formü-
lünü içeren mektu-
bunun, beklenen-
den 3 katı daha 
yüksek bir fiyata 
satıldığı belirtildi.

Einstein’ın 26 
Ekim 1946 yılında 
Polonyalı Amerikalı 
fizikçi Ludwik Sil-
berstein’a gönder-
diği mektubun, özel 
bir koleksiyona ait 
tek örnek olduğu 
kaydedildi.

İlk defa 1905 
yılında bilimsel bir 
dergide yayımlanan 
ve fizikte kütle-e-
nerji eşdeğerliğini 
açıklayan E=mc² 
denklemi, modern 
fiziğin temel kav-
ramı olarak kabul 
ediliyor.

Dünyanın en 
önemli bilim 
insanları arasında 
kabul edilen Albert 
Einstein, fizik ve ma-
tematik alanlarında 
yaptığı çalışmalar 
nedeniyle 1921 
yılında Nobel Fizik 
Ödülü’nü kazan-
mıştı.
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‘Kızıl Gezegen’ ola-
rak da anılan Mars bir 
süredir Amerikan Hava-
cılık ve Uzay Dairesi’nin 
(NASA) merceğinde.

Ay’a adım bastıktan 
sonra sıradaki hedefi 
olarak Mars’ı belirleyen 
NASA’nın Perseverance 
(Azim) adlı uzay aracı 
yedi aylık yolculuğunu 
tamamlayarak Kızıl 
Gezengen’e inmişti.

Bugüne dek başka 
bir gezegene gönderilen 
en gelişmiş araç olan 
Perseverance ile ilgili 
ezber bozan bir iddia 
geldi.

ABD’nin önde gelen 
eğitim kurumları ara-
sında gösterilen Cornell 
Üniversitesi’nde görev 
alan Prof. Dr. Christop-
her Manson, dünyada-
ki mikropları Mars’a 
taşınmış olabileceğini 
öne sürdü.

Manson’a göre, 
Perseverance ile Mars’a 
taşınan mikroplar bü-
yük bir tehlikeye neden 
olabilir.

Zira profesör bu mik-

ropların önümüzdeki 
yıllarda gerçekleşmesi 
planlanan insanlı Mars 
misyonları için tehlikeler 
barındırdığı görüşünde.

Mikropların yeni 

bir ekosisteme var-
dıklarında hasara yol 
açabileceklerin altını 
çizen Manson’a göre, 
bu durum astronotların 
sağlığı için büyük tehdit 

oluşturabilir.
Şubat ayında Mars’a 

inen uzay aracı Kızıl 
Gezengen’de yaşam ka-
nıtı bulmak için yoğun 
mesai harcıyor.

Çocuklara uygun 
siber güvenlik alışkan-
lıklarını öğretmek göz 
korkutucu gibi görünse 
de, yaşadığımız dijital 
zamanda, buna erken 
başlamak önemli. Siber 
güvenlik uzmanları, 
çocuklara siber güvenlik 
alışkanlıklarının nasıl 
kazandırılabileceğine yö-
nelik öneriler geliştirdi.

Ebeveynlerin çoğu, 
internetin henüz yeni 
başladığı bir çağda 
büyümüşken, çocuklar 
için sanal dünya gerçek 
dünyanın ayrılmaz bir 
parçası durumunda. Bu-
günün çocukları dijital 
dünyanın uygulamaları-
na anne babalarından 
daha hakim oldukları 
için güvenlik ile ilgili 
unsurları eğlenceli ve 
anlaşılabilir şekilde bir 
araya getirerek onlarla 
paylaşmak gerekiyor. Er-
ken yaşta güvenli parola 
kullanmaya başlayan 
çocuklar yetişkinliklerin-
de de güvenli parolalar 
kullanmaya devam ede-
ceklerdir. ESET, cadılar, 
sihirbazlar ve süper kah-
ramanlarla çocukların 
siber kötü adamlardan 
nasıl korunabileceklerini 

sıraladı. 
Parolalar, yetkisiz kişi-

lerin değerli verilerinize 
erişmesini engelleyen 
ilk savunma hattıdır. Ve 
birçok kişi güçlü ve gü-
venli bir parola oluştur-
manın zor olmadığını ve 
herkesin bunu yapması 
gerektiğini kabul etse de 
birçok istatistik, anket 
ve ihlal, herkesin bu 
tavsiyeye uymadığını 
gösteriyor. Sürekli olarak 
“12345” ve “parola” 
gibi zayıf seçenekler yay-
gın kullanılan parolaların 
başında geliyor. Bunlar 
yerine çocuklara parola 

cümlelerinin çok daha 
güvenli olduğunu ve bir-
likte oyun oynayarak bir 
tane oluşturabileceğinizi 
söyleyerek başlayabilir-
siniz.

Kocasının boşanma 
sebebi sizi şaşırtabilir!

LightAndCharm.com
Güneşin İzinde, Yeni-

lik Peşinde. Yeni BMW 5 
Serisi şimdi ilkbahar-yaz 
fırsatları ile.

İyi bir parola cümlesi 
uzun, büyük ve küçük 
harflerle özel karakterler 
ve rakamların kom-
binasyonu içerir. Bu, 
yalnızca aile üyelerinin 

bildiği bir şakayı, en 
sevdikleri kitaplardan 
veya filmlerden alıntıları 
parolaya dahil etmeyi 
içerebilir. 

Örneğin “UstaYoda-
ninBoyu0,66MetreUzun-
lugundadir!”. Alternatif 
olarak çocukların en 
sevdiği kitap ve yemek 
gibi seçenekleri bir 
araya getirebilirsiniz: 
“HarryPotterVe5Kofte!”. 
Çocuklarınıza söylemeyi 
hatırlamanız gereken en 
önemli şey, parolalarını 
asla kimseyle paylaşma-
maları gerektiğidir, çün-
kü parolalar her zaman 

gizli kalmalıdır.
Çocuklara benzer-

siz ve güçlü bir parola 
cümlesi oluşturmayı 
öğretmek önemli ama 
onları her hesapları için 
benzersiz bir parola 
oluşturmak ve daha 
sonra hatırlamak zorun-
da bırakmak istemiyor-
sanız süreci basitleştire-
cek bir çözüm sunmanız 
gerekecektir. Tüm giriş 
bilgilerinizi şifreli bir ka-
sada saklamak ve sizin 
için karmaşık parolalar 
oluşturmak üzere özel 
olarak tasarlanmış bir 
uygulama olan Pas-
sword Manager’a girin. 

Bu, çocuklarınızın 
çevrimiçi hesapları için 
karmaşık benzersiz 
parolalar oluşturma-
ya, ezberlemeye veya 
doldurmaya devam 
etmeleri gerekmeyece-
ği, parola yöneticisinin 
bu işlemleri onlar için 
yapacağı anlamına gelir. 
Hatırlamaları gereken 
tek şey, birlikte buldu-
ğunuz benzersiz bir ana 
paroladır.

Dünyadan sonra şimdi de oraya taşındılar!
NASA’nın Mars’a gönderdiği ‘Perseverance’ isimli uzay aracı ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Infinix, 
Türkiye’de 
telefon 
üretecek

Teknoloji üreti-
cilerinden biri olan 
Infinix; Oppo, Xiaomi, 
TCL ve Tecno Mobi-
le’ın ardından Türki-
ye’ye yatırım yapma-
ya karar verdi. Şirket, 
İstanbul’da kurduğu 
tesiste pilot üretim 
sürecine başladı.

Giriş ve orta se-
viye telefon model-
leriyle Türkiye’de de 
satışta olan Infinix 
telefon modelleri için 
önemli bir gelişme 
yaşandı. Şirket, 
Türkiye’de üretime 
geçeceğini ve bu 
kapsamda İstan-
bul’da bulunan 1000 
metrekarelik alana 
sahip fabrikasında 
pilot üretim sürecine 
başladığını duyurdu. 

2013 yılından bu 
yana global düzeyde 
ürünlerini kullanı-
cılarıyla buluşturan 
şirket, 8 bölgede 
40’tan fazla ülkede 
faaliyet gösteriyor. 
Son olarak Türkiye 
pazarını hedefine 
koyan şirket, 2018-
2020 yılları arasında 
da hızlı bir büyüme 
ivmesi yakaladı. 

Infinix, planlanan 
takvimde bir değişik-
lik olmazsa Mayıs ayı 
sonunda üretim tesi-
sinin resmi açılışını 
yapacak ve yerli üre-
timle ilgili detayları 
basın mensuplarıyla 
paylaşacak.

Çocuklar için parola oluşturmanın eğlenceli yolları
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Girne Belediyesi ve GİGEM, yeni 
koşullarla gençlik atölyesi düzenliyor. 
“Mesafeni koru, yaşama katıl” sloganı, 
“üretim” temasıyla gerçekleştirilecek 
atölyelere kayıt için son tarih 13 Tem-
muz 2020.

Girne Belediyesi ve GİGEM (Girne 
Gençlik Gelişim Merkezi) işbirliğinde 
düzenlenen gençlik atölyeleri bu yıl 
“Mesafeni Koru, Yaşama Katıl” sloga-
nıyla ve “Üretim” temasıyla gerçekleş-
tiriliyor. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgi-
de, tüm dünyayı etkisi altına alan sal-
gın nedeniyle kent genelinde ertelenen 
etkinlikler ve çeşitli kısıtlamalar göz 
önünde bulundurularak, 14 Temmuz 
2020’de başlayacak bir aylık atölye 
çalışmalarının yeni koşullar hazırlana-
rak gerçekleştirileceği, bu yıl küçük 
gruplar ve alınan önlemler nedeniyle 
sınırlı sayıda katılım kabul edileceği 
belirtildi.

Sosyal yaşamdan uzaklaşmak da 
çeşitli sorunlar doğuruyor
Girne Belediye Başkanı Nidai Gün-

gördü, her yıl yaz aylarında düzenlenen 
çocuk ve gençlik atölyelerini, bu yıl 
alınacak önlemler ve sosyal mesafe 
kuralına uygun gerçekleştirilmesinin 
planlandığını ifade etti. Güngördü, tüm 
dünya ve ülkemizde yaşanan salgın 
nedeniyle toplumda haklı olarak büyük 
bir endişe yaşandığını ve sosyal hayat 
yanında okulların erken kapandığını 
hatırlattı. 

Özellikle risk grubundaki çocuk ve 
gençlerin, sosyal yaşamdan uzaklaşma-
larının psikososyal sorunları da doğu-
rabileceğini göz önünde bulundurarak, 
çeşitli kötü alışkanlıkları önleyebilmek 
adına da çalışmalar yapmanın görevleri 
olduğunu söyledi.

Atölye çalışmaları yeni koşullar 
çerçevesinde gerçekleştirilecek
Güngördü, “Çocuklarımız ve gençle-

rimiz de bu süreçten olumsuz etkilen-
diler. 

Eğitim hayatında verilen ara ve aile-
leri çalışırken çeşitli kurs ve aktivitelere 
katılma imkânı bulamayan gençler için 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubemiz, 
GİGEM ile birlikte yeni koşulları da dik-
kate alarak, bu yaz sürecinde belirlenen 
kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde de 
olsa bir program düzenledi. 

“Üretim” temasıyla düzenlediğimiz 
atölye çalışmaları, gençleri geleceğe 
hazırlamak için önemli bir yatırım nite-
liğinde hazırlandı. 

Üretim konusu özellikle bu süreçte 
daha da önem kazanmıştır.” dedi.

Sınırlı sayıda katılımcıya yer verile-
cek olması nedeniyle, ücretsiz gerçek-

leştirilecek atölye çalışmalarına bilgi ve 
kayıt için 0533 879 95 95 ve 0392 815 
07 68 numaralı telefonlar 13 Temmuz 
2020 tarihine kadar aranabilecek.

“Mesafeni koru, 
yaşama katıl”


