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Her hafta yeni bir
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Gazeteniz 

yaşında!

Ray White,

Australia’s largest real estate group.
Thinking of selling? Contact your local area expert.

Aysegul Sal

0420947181 | 03-93002211

2/789 Pascoe Vale Road Glenroy VIC 3046

Ev almak ve satmak isteyenler 

bilgi, beceri ve deneyim ile 

hizmetinizdeyim. raywhiteglenroy.com.au

Aysegul Sal
0420947181 | 03-93002211
2/789 Pascoe Vale Road Glenroy VIC 3046

Ev almak ve satmak isteyenler için; bilgi, 
beceri ve tecrübe ile hizmetinizdeyim.
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Sezer Yunus 
0431 264 472 

(02) 5971 0101 

6/15a Mary St. 
Auburn 2144

Avustralya’nın en iyi 
emlak markasıyla    
 ‘yılların verdiği tecrübeyle’ şimdi Auburn’da hizmetinizdeyiz.
Salgından sonra mülkünüzün değerini mi merak ediyorsunuz? 
Hemen arayın yardımcı olalım.

KEBAB İŞYERLERİ 

NSW EYALETİSA
TI

LI
K ELEMANLAR 

ARANIYOR
SAYFA 21

 SAYFA 20’DE

  S

ATILIK  KEBAB DÜKKANLARI

   

   
BRISBANE’DA 

7 kebap dükkanı 7 farklı bölge

ery 

İrtibat için 

’i arayınız

balık saatleriydi. 
İşten sonrası eşimle 
anlaştık hemen ban
kaya gittik. 

Türk pidesi ve ekmek yapabilen 
usta aranıyor.

NSW Surry Hills
 Full veya part time.

İrtibat: Şeyma Yaman

Amazon, 
Kongre’nin 
Big Tech 
tekelcilik 
ile ilgili..

ı
ı

Since 1982

isteği üzerine Melbour
ne’un kuzeyi HUME 

bölgesinde Ulusal karantina 
tesisi inşa edilecek. 

sağlık!

TÜRKIYE’DE fındık üreten ailede yetişen 
Deniz Kavas, yıllardır özlemini çektiği 
fındık ithalatını sonunda gerçekleştirdi.

Bunun daha başlangıç olduğunu söy
leyen Kavas, Türkiye’den fındıklı çikolata 
çeşitleri de dahil olmak üzere ilerleyen 
dönemlerde farklı kuruyemiş çeşitlerini 
de Avustralya’ya getirerek toplumumuzla 

buluşturacağız, dedi. Deniz Kavas

Araştırmaları 
Enstitüsü çocuk
ların alkol almasına 

aslında onları daha fazla 
zarar riskine soktuğunu 

yan bir rapor 
yayınladı.

BU TARIF

’DA

ENFES BİR TARİF
Executive Chef

Aşı artık

şirketi Qantas, 
22.000 çalışanı

nın tamamının CO
VID-19’a karşı tam aşı 
olmasını zorunlu hale 

kuralına 

artış nedeniyle okul çağın
daki daha fazla çocuğun 

gözlüğe ihtiyacı olacak.

Starbucks listede

(3851-54)

Kebap Factory ve 
Kebap Shop’unda  
çalışmak üzere bay ve bayan  
elemanlar aranmaktadır.   
 

İrtibat: 

0452 62 34 62 arayınız. KEBAB MANUFACTURING

BAŞBAKAN, her gün gün artan 
COVID19 vaka sayısına rağmen 
Avustralyalıların tekrar tecrit 

altına almayacaklarını açıkladı. 
Morrison, “Hastanelerimize daha 

fazla personel almak ve ihtiyacı 
karşılamak için bu hafta bu konuda 
daha fazla değişiklik yapmak istiyo-
ruz” dedi.

Vaka sayısı 
yine artıyor

Başbakan Scott Morrison, günlük COVID-19 vaka sayıları 
ülke genelinde artmaya devam etse bile, karantina gün-
lerinin geçtiğini söyledi. Morrison, vaka sayılarındaki artışa 
rağmen kamu hastanelerinin hazırlıklı olduğunu açıkladı.

KAPANMA GÜNDEMDE YOK!

VICTORIA ve 
NSW’de, hafta 
sonunda yaşanan 

korku dolu boğulmala-
rının ardından su gü-
venliği uyarısı yapıldı.

>> KORKU DOLU 
HAFTASONU 

Boğulma 
sezonu 

başladı
10

NE OMICRON 
NE SICAK HAVA

Yılbaşını 
durduramadı

Ne artan sayıda Omicron vakası, ne 
de sıcak hava dalgası, Avustralya’da 
yeni yıl kutlamalarının ruhunu 

engelleyemedi.
8

4 KIŞIDEN BIRI 
POZITIF ÇIKIYOR
Victoria 14.020 COVID-19 vakası 
ve iki ölüm kaydetti. Hastaneye 
yatış sayısı 516’ya yükseldi.

SAYFA 
9’DA

>> >> COVID-19 COVID-19 ENDEMIK HALE ENDEMIK HALE GELECEK MI? GELECEK MI? 

OMICRON SON VARYANT MI?
KIMSE COVID19 virüsün bir gün ortadan kaybol-
masını beklemiyor. SAYFA 12’DE

>> NSW  VAKA SAYILARIYLA BIRLIKTE 

Hastaneye yatışlar 
zirveye ulaştı

NSW, hastanede yatan 1.344 hasta ve 
23.131 yeni vaka ile COVID-19 gün-
lük vakalarda yeni bir zirve kaydetti.14

MELBOURNE DE YAZ TATİLİ    
Bizim tatillerimiz başka ülkelerdekine benzemez. Öyle 
gidelim beş yıldızlı bir otele kapağı atalım gece gündüz 
yiyip içip sahilde yan gelip 

yatalım olmaz yani. Pembegül Abla S-13

Laboratuvarlar 
tek tek kapandı

VICTORIA Test Baş Sorumlusu Jero-
en Weimar, eyaletteki 4 COVID19au 
testinden neredeyse 1’inin pozitif 

çıktığını söyledi.
14
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>> COVID-19 KIŞI IZLEME VERILERI 

IFŞA OLUNDU MU?
Victoria Hükümeti, halka açık COVID-19 kişi izleme verilerinin yalnız-
ca ‘ölüm kalım meselelerinde’ paylaşılabileceğini garanti ediyor.

Victoria’s Health Depart-
ment, temas izleme ve QR 
kod giriş verilerinin ölüm 

kalım durumlarında paylaşılabile-
ceği konusunda güvence vermesi 
WorkCover’ın bilgi almaya çalış-
masının ardından ortaya çıktı.

Herald Sun, WorkCover mü-
fettişlerinin otel karantina başarı-
sızlıklarını araştırırken kişi izleme 

verilerine erişmek istediğini ve 
taleplerini Yüksek Mahkemeye 
kadar götürdüğünü ve burada 
da reddedildiğini açıkladı. Sağlık 
Bakanlığının, davanın beş yıl 
boyunca kamuoyundan gizlen-
mesini sağlamaya çalıştığı habere 
yansıdı.

Test Sorumlusu Jeroen Wei-
mar, “temas izleme ve QR kod 

bilgilerinin üçüncü taraflara ifşa 
olma riskini eğer halk bilseydi, 
eyaletin COVID-19 salgınını yö-
netme kabiliyetini önemli ölçüde 
baltalayacağını” savundu.

Ulaştırma Altyapı Bakanı 
Jacinta Allan, Salı günü yaptığı 
açıklamada Victoria Polisi’nin 
yanı sıra WorkCover’ın da verilere 
erişmeye çalıştığını açıkladı.

Victoria Hükümeti, temas izleyicileri ve QR kodları tara-
fından toplanan verilerin “yalnızca halk sağlığı amacıyla 
kullanılacağını, başka bir şey için kullanılmayacağını” 
defalarca garanti etti. Premier Daniel Andrews, Haziran 
ayında yaptığı açıklamada, “Bu bilgi sadece 28 gün bo-
yunca orada kalacak, daha sonra yok edilecek” dedi.

GARANTI EDILDIGARANTI EDILDI

‘TURKISH KEBAB SHOP’ HAVAYA UÇTU
‘Büyük’ patlamanın ardından kebab dükkanı tuzla buz olurken bir kişi ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. 
Polis, ”çok daha kötüsü olabilirdi,” dedi.

CANBERRA’DAKİ bir kebapçıda 
meydana gelen büyük patlama, 

komşu marketi kullanılamaz hale getirir-
ken, yakınlardaki birçok işletmenin cam 
vitrinlerini parçalandı.

Belconnen bölgesinin Rae Caddesin-
de hizmet veren Türk Kebap ve Pizza 
dükkanı büyük bir patlamanın ardından 
alevler içinde kaldı.

GÖRGÜ TANIĞI, ‘150 METRE SONRA 
ORADAYDIM!’

Ekmek almak için kebab işyerine 
doğru ilerlediği anda patlamanın 
gerçekleştiğini söyleyen IT uzmanı 

Mushtaq Ahmad, Kebap ve Pizza 
dükkanına sadece 150-200 metre 
uzaklıktaydım, dedi.

9News.com.au’ya verdiği demeçte, 
“Yerdeki bütün bu enkazlar havada 
uçuyordu” dedi ve patlamayı “büyük bir 
patlama” olarak tanımladı.

Ahmad, “Ve bir an ne olduğunu 
anlayamadım. Sonra oraya gittiğimde 
yangının etrafı sardığını ve dükkanın 
içinde büyük bir yangın çıktığını 
gördüm.”

ÇATI HAVAYA UÇTU

CCTV görüntülerinde, patlaması 

sonrası bina çatısının havaya uçtuğu 
ve binadan parçaların çevreye dağıldığı 
görülmekte.

ACT Polis Dedektif Vekili Emily 
McCallum, Pazartesi günü saat 19.30 
sıralarında meydana gelen patlamanın 
ardından bir erkeğin hastaneye kaldırıl-
dığını söyledi.

PATLAMA SONRASI ÇEVREDEKİ 
İŞYERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Caddenin çok hareketli olduğunu söy-
leyen McCallum, “Bir sürü paket servis 
yerleri, benzin istasyonu, bunun gibi 
işyerleri var. Çok daha kötüsü olabilir-

di,” dedi
Dedektifler, dükkanın o sırada kapalı 

olduğuna inandıklarını ve “bu büyük 
patlamaya” neyin sebep olabileceğini 
söylemek için henüz çok erken olduğu-
nu açıkladı. 

ACT İtfaiye ve Kurtarma Komutanı 
Brett Slater, itfaiye ekiplerinin yangını 
hızla söndürdüğünü ve binada “birincil 
arama” yaptıklarını belirtti.

Bir itfaiye aracı gece boyunca etra-
fı izlemek için olay yerinde bırakıldı. 
İtfaiye ekiplerinin olay yerinin kontrolünü 
sağlamasının ardından polis patlamanın 
nedenini araştıracak.

Avustralya’da 
ikinci deprem

VICTORIA 
eyaletinde Salı günü 

meydana gelen deprem 
ardından Çarşamba günü 
batı Avustralya’da bir 
deprem daha meydana 
geldi.

Gibson çölünde 
kaydedilen depremin 
şiddeti 3.7 olarak 
kayıtlara geçti. Depremin 
10 km derinlikte meydana 
geldiği açıklandı.

Şu ana kadar herhangi 
bir yaralanma ve hasar 
açıklanmadı.

>> TATILCILERE BENZIN HABERI 

Doldurmadan önce düşünün!
Melbournelü sürücüler, benzin fiyatlarının 7 yılın en yüksek se-
viyesinden geri düşmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

TATİLCİLER için iyi haberler 
gelmeye devam etti.

RACV’den resmi yapılan açıklamada, 
ortalama fiyatların bu ayın başlarında 
172.4 sentte zirve yaptıktan sonra şim-
di 149.4c/litreye düştü, denildi.

Bazı satış noktalarında benzinin litre 
fiyatı 140,7c kadar geriledi.

RACV, sürücülerin fiyatları 145,9c/
litrenin altında görmüyorlarsa, benzin 
istasyonlarında alışveriş yapmayı dü-
şünmeleri gerektiğini söylüyor.

Bu sefer Victoria
Victoria Çarşamba günü yine 
sallandı.

Merkez üssü Victoria’nın 
Rawson yakınlarında deprem 
10 kilometre derinlikte 2.4 
büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin ardından 1 artçı 
rapor edildi. Yardıma ihtiyacı-
nız varsa 132 500 numaradan 
VICSES’i arayın.
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İlk görüşme

ücretsiz

Danışman Alev Arslan
0403 222 487

Hukuki Tercüme ve Tercümanlık Bürosu

Aile Hukuku
(Boşanma, Velayet)

Public Liability
(Çevresel Kaza Tazminatları)

Superannuation
(Tam ve Kalıcı Sakatlık 

Talepleri)

Trafik Kaza 
Tazminatları

Mesleki İhmal Davaları
(Profesyonel İhmal)

İş Kaza Tazminatları

Göçmenlik ve 
Vize Başvuruları

(Immigration)

Vasiyet ve Vekalet Dava 
İtirazları

Tel: (02) 9643 2611 Fax: (02) 9643 26 22 - info@arslanenterprises.com.au

“Hukuk 

Dünyasının 
Uzman 

Liderleri 

Hizmetinizde”

ARSLAN ENTERPRISES
AJB

HEAD OFFICE 

1/2 JOHN STREET.  

LIDCOMBE NSW 

2141  

SYDNEY  

ELIZABETH STREET 

SYDNEY CBD  

2000 

MELBOURNE 

MELBOURNE CBD  

3000 

 

PO BOX 

247 AUBURN 

1835 NSW

NO  WIN 
NO PAY

“Tecrübemiz
Her Zaman Garantimizdir”
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Haftaya genellikle güneşli başlaması beklenen Haftaya genellikle güneşli başlaması beklenen 
Sydney’de çarşamba günü itibariyle yağışlı hava Sydney’de çarşamba günü itibariyle yağışlı hava 
etkisini gösterecek. Sağanak yağış cumartesi etkisini gösterecek. Sağanak yağış cumartesi 
gününe kadar sürecek. Cumartesi günü ise gününe kadar sürecek. Cumartesi günü ise 
yerini hafif yağmura ve kısmen güneşli havaya yerini hafif yağmura ve kısmen güneşli havaya 
bırakacak. Mevsim normallerindeki hava bırakacak. Mevsim normallerindeki hava 
sıcaklığı sizi biraz bunaltabilir.sıcaklığı sizi biraz bunaltabilir.

>> YAKIN TEMAS KURALI DEĞIŞTI 

Tüm ülke artık bir olacak!
Ulusal kabine, bir kişiyi bir COVID-19 vakasının yakın temaslısı olarak tanımlama üzerinde kural 
için anlaştı. Şimdiye kadar, bu tanım her eyalet ve bölgede farklıydı.

A vustralya Ulusal Kabinesi, 
Başbakan, Eyalet ve bölge 
liderlerinin katılımıyla Yeni Yıla 

bir gün kala Perşembe günü toplandı. 
Toplantının ana gündemi; COVID-19 
ve Omicron karşı neler yapılacağı 
oldu. Görüşülen konular arasında; 
test, takip, tecrit ve karantinaya 
yönelik yeni yaklaşımların yanısıra ve 
aşı kullanımını hızlandırma programları 
masaya yatırıldı.

Yeni tanımlama: Cuma 
gününden itibaren 
NSW, Victoria, Qu-
eensland, Güney 
Avustralya ve 
ACT’de yürür-
lüğe girecek. 
Tasmania’da 
1 Ocak, Kuzey 
Bölgesi ise 
önümüzdeki 
günlerde planını 
duyuracak.

Yeni Kural: Baş-
bakan Scott Morrison, 
yakın temasta bulunan 
birinin, evde veya bakım tesisi 

gibi ev benzeri 
bir ortamda 
onaylanmış 
bir vakayla 
dört saat veya 

daha fazla 
zaman geçirmiş 

olması gerektiğini 
söyledi.

4 saatten fazla 
temas varsa: Yalnızca 

yedi gün tecritte kalmanız 
ve altıncı günde hızlı bir 
antijen testi (RAT) yaptır-
manız yeterli olacak. 
Negatif bir 
sonuç alsa-
nız da eğer 
yedinci 
gün belir-
tileriniz 
tekrar 

canlanırsa test yaptırmanız tekrar 
istenmekte.

Hızlı test pozitif çıkarsa; Hızlı test 
sonucunuz pozitif çıksa bile, tanıyı 
doğrulamak, bildirime izin vermek 
ve bireyleri sosyal ve tıbbi desteğe 
bağlamak için bunları bir PCR testini 
yaptırmanız gerekmekte.

14 gün temastan kaçının; Virüsü 
alan kişilerin, başkalarına bulaşma ris-

kini azaltmak için, ev dışındayken 
maske takmaları, belirtilerini ta-

kip etmesi ve 14 gün boyun-
ca yüksek riskli mekanları 
ziyaret etmekten kaçınması 
da istenmekte.

NEDEN YENİ TANIMLAMA

Morrison: “İnsanların 
hayatlarına devam etmesi ve 

Avustralya’nın ilerlemesini 
devam ettirmemiz 

için yeni bir 
yakın temas 
tanımına 
geçmemiz 
önemli-
dir,”  
dedi.

BATI 
AVUSTRALYA 

NE DEDİ?
Batı Avustralya Başbakanı Mark 

McGowan, eyaletin değişiklikleri kabul 
ettiğini, ancak bunun yalnızca gün-
de binlerce vaka görülen eyaletler için 
geçerli olduğunu söyledi. Bu açıklamanın 
anlamı ise; Batı Avustralya, yeni tanım-
lamaya uymayacak ve şu an için mev-

cut yakın temas ve tecrit kurallarına 
aynen devam edecek. Ulusal 

Kabine 5 Ocak 2022’de tek-
rar toplanacak.

DARWIN 
SALLANTIYA UYANDI 

7.5 

şiddetinde
AVUSTRALYA’NIN 
kuzeyi 7.5 şiddetinde-

ki depremi hissetti.
Banda Denizi yakınla-

rında çarşamba gecesi 
saat 04.00 sıralarında 7.5 
büyüklüğünde bir denizaltı 
depremi meydana geldi.

AVUSTRALYA ANA 
KARA, ADALAR VE BÖL-
GELERİ İÇİN TSUNAMİ 
TEHDİTİ YOK.

Darwin’den, Yer Bilimi 
Avustralya’ya (Geoscience 
Australia) yaklaşık 1000 
artçı raporu yapıldı.

Darwin’in en az 1 dakika 
sarsıldığı haberleri yazıldı.

Endonezya’nın altını 
vuran 7,5 büyüklüğündeki 
deprem bu sabah Darwin 
(NT) kadar hissedildi.

NT sakinleri, Darwin 
şehrinin yaklaşık bir 
dakika sarsan depremle 
uyandı.

>> FOOTSCRAY PARK’TA KÜÇÜK KIZ 

Yaşama 
tutunamadı
2 yaşındaki küçük kız, bir gölet 
içinde tepkisiz bulunduktan sonra 
yaşam mücadelesini kaybetti.

VICTORIA Polisi, 2 
yaşındaki çocuğun 

Pazartesi günü akşam 
saat 20.00 civarında Fo-
otscray Park’ta tepkisiz 
bulunmasının ardından 
Royal Çocuk Hastanesin-
de vefat ettiğini doğru-
ladı.

Kızın amcası, sosyal 

medya hesabından “Bu 
çiçek tatlılığını yaşayama-
dı… Özledim” diyerek onu 
saygıyla selamladı.

Göletin etrafına geçici 
bir çit çekildi ve küçük kı-
zın ölümüyle ilgili adli tabip 
raporu hazırlanacak.
Polis soruşturmayı sürdü-
rüyor.

>> IŞTE GEÇEN YILIN BILANÇOSU 

Yılın ilk ölümlü kazası

Hükümet, Vic-
torialıları toplu 
taşıma kullan-
mayı düşün-
meye çağırır-
ken, yollardaki 
ölümler yıldan 
yıla artış gös-
terdi.

VICTORIA eyaleti, 2020’ye 
kıyasla 2021 yılı trafik ka-

zalarında yüzde 10’dan fazla bir 
artış gördü.

Victoria, 2021’deki salgın 
kilitlenmelerine rağmen yollarda 
236 ölüm kaydetti. Melbourne 
şehrinde meydana gelen ölümlü 
kazalar kırsala göre büyük fark 
gösterdi.

Melbourne içi yollarda, 
2020’deki 84 ölüme kıyasla 
2021’de 117 ölümlü kaza gerçek-
leşti. Karayolu Güvenliği ve Toplu 
Taşıma Bakanı Ben Carroll, salgın 
sırasında yol kullanımının azal-
ması rağmen rakamların hayal 
kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Bu hepimizin davranı biçimine 
bağlı diyen Carroll, “Bu rakamlar, 
sokaklarımızın karantinadan ve 
COVID’den daha sessiz olmasına 
rağmen” dedi.

Victoria’nın kırsal bölgelerinde 
daha az trafik kazası yaşandı. 
2020’deki 126’ya kıyasla 2021’de 

119 ölümle kayıtlara düştü.
Hükümet, önerdiği Victoria 

Karayolu Güvenliği Stratejisinde 
2021-2030, 2030 yılına kadar 
ölümleri yarıya indirmeyi ve 2050 
yılına kadar ise tüm karayolu 
ölümlerini ortadan kaldıracak bir 
yol bulmayı hedefliyor.

Hız, ölümlere hala ‘önemli bir 
katkıda bulunuyor’

Yol Polisliği Komiser Yardım-
cısı Glenn Weir, polisin yollarda 
aşırı hız yapan çok sayıda Victo-
rialı tespit ettiğini söyledi.

İLK ÖLÜMLÜ KAZA

Motosiklet donanımı için tanı-
tılan MotoCAP güvenlik derece-
lendirmeleri öncesinde, moto-
sikletçi ölümleri 2020’de 32’den 
2021’de 41’e yükseldi.

Craigieburn’de Yılbaşı’nın 
erken saatlerinde meydana gelen 
bir motosiklet kazası, 2022’nin 
Victoria yollarında ilk ölüme yol 
açtı.
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>> MARIBYRNONG YANGININDA SON DURUM 

Tehdit bitti mi!

6 GÜNDEM04.01.2022 SALI / TUESDAY www.dunya.com.au

Melbourne’ün kuzey batısındaki bü-
yük yangın evlerin birkaç metre yakını-

na yaklaştı. Yetkililer yangının oluşturduğu 
tehdidin önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

M elbourne’ün kuzey batısında bu-
lunan eski bir mühimmat fabrikası 
sahasında Yeni Yılın ilk günü büyük 

bir çalılık yangını çıktı.
Yangın Kurtarma Victoria ve Country Fire 

Authorit-
y’den onlar-
ca itfaiyeci 
öğleden 
sonrayı 
Maribyr-
nong’daki 
Raleigh Yo-
lu’nda 12.30 
civarında 
başlayan 
yangınla 
mücadele 
ederek 
geçirdi.

Alevler, 
evleri tahliye ettirken, metrelerce yaklaşan 
alevlere karşı yerel sakinler çitlerini ıslatarak 
cephe aldı.

SU BOMBARDIMAN UÇAKLARI GÖREV 
BAŞINDA

20’den fazla itfaiye aracı olay yerine geldi. 
Yakındaki Maribyrnong Nehri’nden su alan 
‘su bombardıman uçakları’ alevleri söndür-

mede kullanıldı.
Fire Rescue Victoria’ya göre, itfaiyeciler 

yangına iki cepheden müdahale etti.
Ekipler, yangının eve doğru yokuş yukarı 

hareket etmesini ve Maribyrnong Nehri’ne 
sıçramasını 
önlemek 
için çalıştı-
lar.

Mel-
bourne’ün 
kuzey batısı 
– Avondale 
Heights, 
Keilor, Port 
Melbourne, 
Sunshine 
ve Tulla-
marine gibi 
semtlerde 
yaşayanlar, 

şu anda güvenliklerine yönelik bir tehdit 
olmadığı, ancak durumu takip etmeleri 
gerektiği konusunda uyarıldı.

Akşam 18.00 itibariyle yapılan açıklamda; 
Acil Durum, tehdidin azaldığı ve sakinlerin 
normal faaliyetlerine devam edebilecekleri 
bildirdi.

Yangın, Melbourne’ün kuzey batısı duma-
na boğdu.

ACİL servis ve itfaiye-
ciler, dün gece havai 

fişeklerin neden olduğu 
100’den fazla “öngörüle-
meyen” alevlere müdahale 
etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, “Yasadışı ha-
vai fişek kullanmayı 
seçerseniz, yal-
nızca kendinizi 
değil, çocuklar 
ve evcil hay-
vanlarınızı da 
riske atmış 
olursunuz.”

Bazı Victo-
rialılar, Yılbaşı 
Gecesindeki 
yasadışı havai 
fişekler ile övündü.

İtfaiyeciler 31 Aralık 19:00 
ile 1 Ocak 07:00 arasında 106 
yardım çağrısına yanıt verdi. 
Taleplerin çoğu, havai fişek-
lerin neden olduğu yangınları 
söndürmek için yardım çağ-
rısı olduğuna inanılıyor.

Havai fişekler tahmin ede-
meceğiniz kadar tehlikeli

Bir FRV sözcüsü, “son de-
rece tehlikeli” havai fişekleri, 
ruhsatsız patlatanların dün 
gece kendilerini ve başkala-
rını riske attığını söyledi.

Sözcü, “Lisanslı pirotek-
nikçiler dışında herhangi 

birinin havai fişek 
kullanması veya 

bulundurması 
yasa dışıdır,” 
dedi. 

Sözcü, “Ha-
vai fişeklerin 
ne yapacağı 
tahmin edile-

mez, durum-
ları değişkendir. 

Kullanılması için 
kapsamlı ve özel 

eğitim gerektirir. Lisanslı bir 
piroteknik uzmanı değilseniz, 
son derece tehlikeli olduk-
ları için havai fişeklerle asla 
uğraşmamalısınız.”

Sözcü, İlk müdahale ekip-
leri olarak çok fazla sarsıcı 
yaralanmalar gördüklerini 
açıkladı.

Twit-
ter hesabın-

dan Melbourne Şehir 
Belediyesine seslenen bir 

kişi, şehirdeki havai fişek gös-
terilerinin sönüklüğüne işaret 

ederek; “Ey.. Melbourne bele-
diye başkanı, Thornbury’deki 
arka bahçemde daha büyük 

havai fişek gösterileri 
yaptım” diye yaz-

dı.

>> YASADIŞI HAVAI FIŞEKLER 

Benimki şehirdekinden 
daha iyiydi savunması

En sessiz ve vakasız kutlama oldu
Avustralya, Yeni Yıla bu sene de havai fişek gösterileri ile başlangıç yaptı. Covid19 virüsünün Omicron varyantının hızla 
yayıldığı ülkede yıl yeni kutlamaları ise ilk defa sönük geçti. Victoria polisi, en sessiz kutlamalardan biri olduğunu söyledi.

1 Ocak tarihinde basına demeç 
vermek için kameraların karşısına 

geçen Emniyet Müdür yardımcısı Rick 
Nugent, dün geceki kutlamaların polisin 
şimdiye kadar gördüğü en sessiz kutla-
malardan biri olduğunu, ifade etti.

Nugent, ”Yanlış yapan az sayıda 
insan vardı. Bu insanlar polisten hızlı bir 
cevap aldı. Bu nedenle kutlamalar fazla 
etkilenmedi.”

POLİS GÖREV BAŞINDAYDI

St Kilda kıyılıları, Mornington Yarıma-
dası, Surf Coast ve Phillip Island (Ada) 
da dahil olmak üzere eyalet genelinde 
semt ve kırsal bölgelerde önemli polis 
varlığı dikkat çekti.

TUTUKLAMALAR

Yılbaşını hemen öncesinde 48 kişi 

gözaltına alındı. 14’ü saldırı veya kavga 
nedeniyle tutuklanırken, 11 kişi sar-
hoşluk sonrası davranışlar ve sekiz kişi 
de uyuşturucuyla ilgili suçlardan polis 
merkezine götürüldü.

Geçici istatistikler, iki cinsel saldırının 
ve bir soygunun gerçekleştiğini göste-
riyor.

Polise ek arama yetkileri verildi. 
1000’den fazla silah araması yapıldı ve 
silah suçlarından 12 kişi tutuklandı.

Polis yaklaşık 4200 nefes testi yaptı. 
13 kişi uyuşturucu veya alkollü araç 
kullanırken yakalandı.

Rick Nugent, Yeni Yıl Arifesinin eyalet 
çapındaki en büyük polis operasyon-
larından biri olduğunu ve toplumu gü-
vende tutmak için gece gündüz çalışan 
binlerce memurun çalıştığını açıkladı.



7GÜNCEL 04.01.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au



8 GÜNDEM04.01.2022 SALI / TUESDAY www.dunya.com.au

MERHABA 2022 NE OMICRON NE DE SICAK HAVA

Yılbaşını durduramadı

Ne artan 
sayıda 
Omicron 
vakası, ne 
de sıcak 
hava dalgası, 
Avustralya’da 
yeni yıl 
kutlamalarının 
ruhunu 
engelleyemedi.

Hem Sydney hem de 
Melbourne’deki gökyüzü 
bu gece aydınlanmış 

olsa da, önceki yılların aksine 
kalabalıklar görülmedi.

Havai fişeklerin, piknikler 
veya sokak şölenleri derken 
Avustralya, Yeni Zelanda’dan 

sonra 2022’ye merhaba diyen 
ikinci büyük ülke oldu.

SYDNEY LİMANI AYDINLA-
TILDI

Sydney’de gece yarısına 
kadar geri sayım sürdü. Saat 
21.00’deki havai fişeklerin bir 

parçası olarak ‘Ülkeye Hoş 
Geldiniz’ gösterisi ile liman 
aydınlatıldı.

Görsel ve performans sanat-
çısı Blak Douglas tarafından 
oluşturulan sergi, anakaranı 
yerlileri ve Torres Strait- Is-
lander halkının kültürlerini 

yansıttı.

VICTORIA AYDINLANDI

Victoria çevresinde Bendigo, 
Geelong, Paynesville, Mildura, 
Phillip Adası, Shepparton ve 
Warrnambool’da büyük havai 
fişek etkinlikleri düzenlendi.

Yılbaşı kutlamaları sırasında, Macquaries Point’te gelenler, sınırlı sayıdaki yeri kaybetmemek için havai fişeklerin gösterileceği alan-
da gündüzden uyudular. (Jenny Evans: Getty Images)

Campbellfield vur-kaç zanlısı yakalandı
45 yaşındaki Broadmeadows’lu bir erkek, Campbellfield’da dün meydana gelen kazanın zanlısı olarak gözaltına alındı.

POLİSLE kovalamca yapan zanlı 
Pgünü azar Brunswick’te tutuklan-

dı. MCIU dedektifleri tarafından şu anda 
sorgulanıyor.

Polis, Coolaroo saat 16.20 fark ettik-
leri şahsı Brunswick’e kadar kovaladı. 
Memurlar, sürücüyü Fawkner’da dur-
durmaya çalıştı, ancak araç kaçtı. Hava 
desteği alan polis, Brunswick Sydney 
Yolu üzerinde bir otoparka kadar aracı 
takip etti. Burada hazır bekleyen Kritik 
Olaylara Müdahale Ekibi tarafından saat 
17.00 civarında tutuklandığı açıklandı.

YARAL KOMADA

Melbourne’ün kuzeyinde Cumartesi 

günü meydana gelen kazada yarala-
nan kişi şu anda yaşam mücadelesi 
veriyor.

Polis, kazada yaralanan şahsın şu 
anda komada olduğunu açıklarken, ai-
lesinin ise hali-hazırda bir ölümün yasını 
tuttuğu belirtidi.

Victoria Polisi tarafından Cumartesi 
günü yapılan açıklamada, saat 13:00 
sıralarında yolun yanlış tarafından gelen 
gümüş renkli bir Holden Commodore’un 
çarpması sonucu 45 yaşındaki Cam-
pbellfield’dan bir erkek ağır yaralandı, 
denildi.

Olay, Campbellfield’de Campbell 
Street üzerinde meydana geldi.

Victoria’dan bir kişi tutuklandı
Avustralya Federal Polisi, Canberra Eski Parlamento 
Binasını kasten yaktı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.

30 Aralık 2021 Perşembe günü 
gerçekleşen olayda Parlamen-

to Binasının kapısı alev aldı. Kısa 
süre söndürülen yangın sonrası 
müze olarak kullanılan bina geçici 
bir süre kapatıldı.

Tutuklanan kişinin 30 yaşındaki 
Victorialı bir erkek olduğu açıklandı. 

Zanlı kundakçılık ve Commonwe-
alth (devlet) mülküne zarar vermekle 
suçlandı. Salı günü, ACT Sulh Ceza 
Mahkemesine çıkması bekleniyor.
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EĞER COVID IÇIN POZITIF TEST EDILIRSENIZ, 

Ne yapmalısınız?
COVID için pozitif test edildiğinizi açıklayan bir me-
tin aldığınızda, ne olacağı konusunda belirsizliklerle 
dolu o büyük an sizin için başlar. Umut kırıcı mesaj 
sonrası ne yapacağınızı sizin için özetledik.

Pozitif sonuçtan sonra; ateş, 
terleme ve hareketinizi kısıtlayan 
şiddetli eklem ağrılarıyla güne 

uyanmanız gayet normal!
Sydneydeki evinde ‘koronavirüsü 

atlatan’ bir kişi ailecek katı tecrit strate-
jileri uyguladık dedi. İsmini vermek 
istemeyen kişi, odamda yalnız kaldım, 
ortak alanlardan geçmem gerekiyorsa 
maske taktım. Ayrı bir banyoya girebil-
diğim için de çok şanslıydım, açıkla-
malarını yaptı.

Anne ve babasının odasının kapısına 
yemek teslim ettiğini söyledi. Anne ve 
babam, ”Eldiven ve maske takarak 
boş tabak ve bardakları topladılar, ve 
ardından dezenfekte ettiler.”

”Yaptığımız şey sadece sağduyuy-
du” diyor ve “COVID’in ilk aşamaların-
da tavsiye edilenleri izledik ve hepimiz 
çok uyumluyduk.” (ABC)

COVID İLE YAŞAMA KISA BİR 
BAKIŞ

COVID için pozitif test edildiniz. Son-
rası nasıl olacak?

Her eyaletin, vakayı ele alış şeklinde 
küçük ama önemli farklılıklar var.

Test sonucunu pozitif çıkarsa izleme-
niz gereken temel adımlar ve yardım 
için nereye başvuracağınız aşağıda 

açıklandı.

GERÇEKTEN TESTİM POZİTİF Mİ?

Hızlı bir antijen testinden sonra pozi-
tif bir sonuç aldıysanız, vakayı doğru-
lamak ve eyalet sağlık departmanınızın 
radarında kalmak için bir PCR testi için 
hemen yola çıkın.

PCR test merkezinde şu anda sıraya 
girmek her zamanki gibi kolay değil. 
Ama, sabırlı ve ısrarcı olun. Bir merkez 
bulamıyorsanız veya başkalarını bir 
kuyruğa sokamıyorsanız, tavsiye için 
aile doktorunuzu arayın.

GERİDE DURUN

PCR testinden döndükten sonra diğer 
hane üyelerinden uzak durun. Sonucu-
nuzu beklerken herhangi bir mağazayı 
veya mekanı ziyaret etmeyin.!

Evin içinde, tuvalete veya banyoya 
ulaşmak için yürümeniz gerekiyorsa 
maske takın, aksi takdirde özel bir 
alanda kalın ve odanızdan ayrılmayın 
kalın.

YAKIN TEMAS

Yakın temas kişilerinizi belirleyin. Bu 
hafta NSW, ACT, Queensland, Victoria 
ve Tasmania’da geçerli olan yeni bir 
tanım üzerinde anlaşmaya varıldı.

Bir kişinin yakın temas olması için 
sizinle en az 4 saat geçirmesi gerek-
mekte. Detaylar için tıklayınız..

Tanıma uyan herkesle iletişime ge-
çin. Bir sonuç beklediğinizi bildirin.

TECRİT VAKTİ

Koronavirüs için pozitif olduğunuz 
PCR testi ile doğrulanırsa, test günün-
den itibaren en az yedi gün boyunca 
uygun bir yerde tecritte geçme zamanı.

TECRİTTEN ÇIKMA

Altıncı günde hızlı bir antijen testin-
den geçmenize artık gerek yok.

Ancak, hala belirtileriniz varsa, tecrit-
ten çıkmadan önce belirtileriniz geçene 
kadar beklemeniz gerekir.

DURUMUNUZU BİLDİRİN

Pozitif testinizin ardından veya 
belirtilerinizin başladığı iki gün öncesi 
baz alarak sosyal çevrenizde birlikte 
olduklarınız iletişime geçmeye çalışın.

EVDE İDARE EDEBİLİR MİYİM?

65 yaşın altındaysanız ve çift aşı-
lıysanız, kronik bir rahatsızlığınız ve 
hamile olmadığınız sürece hastalığınızı 
evde yönetmeniz kolay olacaktır.

16 yaşından küçük çocukların aşıları 

olmasa bile evde bakılmaları da iyidir.
Hamile kadınlar, kronik rahatsızlığı 

olan herkes ve 65 yaş üstü kişiler bir 
aile hekimine veya eyalet sağlık yardım 
hattına başvurmalıdır.

TEKRAR TEST EDİLMEM GEREKİR Mİ?

Kurallar sürekli değişiyor. Örneğin 
NSW’deki son durum şöyle:

Onaylanmış bir COVID durumunuz 
varsa ve tecrit sürenizin sonunda be-
lirtileriniz yoksa, artık ikinci bir negatif 
test sonucu almanıza gerek yoktur.

Ancak, onaylanmış bir vakaysanız 
ve belirtiler göstermeye devam ediyor-
sanız, virüsün sisteminizden çıktığını 
doğrulamak için bir PCR testi yaptır-
manız gerekir. Ve yakın temassanız ve 
yedi günlük izolasyonu tamamladıysa-
nız, altıncı günde bir negatif hızlı antijen 
testi göndermeniz gerekir.

SAĞLIK DURUMUNUZU TAKİP 
EDİN VE GÜVENDE KALIN

Omicron varyantının Avustralya’da 
yayılması devam ettiği sürece maske 
ve sosyal mesafe herkes için hala tav-
siye edilmekte. Öksürük, burun çekme-
si, baş ağrısı veya mide bulantısı gibi 
herhangi bir COVID-19 hastalık belirti-
niz varsa mutlaka PCR testi yaptırın.

KASIRGANIN ETKILI OLACAĞI 
SAHILLER AÇIKLANDI

Plajlar kapandı 
TROPİKAL TROPİKAL kasırga kasırga 
sonrası, Queens-sonrası, Queens-

land’ın güneydoğusu land’ın güneydoğusu 
ve NSW’in kuzeyindeki ve NSW’in kuzeyindeki 
plajlar tehlike nedeniyle plajlar tehlike nedeniyle 
kapatılmaya başlandı.kapatılmaya başlandı.

K’gari’den (Fraser K’gari’den (Fraser 
Adası) – NSW’in kuzeyine Adası) – NSW’in kuzeyine 
kadar olan kıyı bölgeleri kadar olan kıyı bölgeleri 
Tropik kasırganın kıyılara Tropik kasırganın kıyılara 
ulaşmasının ardından teh-ulaşmasının ardından teh-
likeli günler başladı.likeli günler başladı.

Kasırga, şu anda Que-Kasırga, şu anda Que-
ensland kıyılarında etkili ensland kıyılarında etkili 
olmaya başladı.olmaya başladı.

Gold Coast’taki tüm Gold Coast’taki tüm 
plajlar Pazartesi sabahı plajlar Pazartesi sabahı 
tehlikeli koşullar devam tehlikeli koşullar devam 
ederken kapatıldı.ederken kapatıldı.

Meteoroloji Bürosun-Meteoroloji Bürosun-
dan hava tahmincisi dan hava tahmincisi 
Helen Reid, Kasırga etki-Helen Reid, Kasırga etki-
sinin güneydoğu Queens-sinin güneydoğu Queens-

land’de gelgitlere neden land’de gelgitlere neden 
olduğunu ve sörf koşulla-olduğunu ve sörf koşulla-
rını daha da tehlikeli hale rını daha da tehlikeli hale 
getirdiğini söyledi.getirdiğini söyledi.

Reid, “Hala çok dikkatli Reid, “Hala çok dikkatli 
olmamız gereken bir hava olmamız gereken bir hava 
durumu sistemi mevcut. durumu sistemi mevcut. 
K’gari Adası’ndan- NSW K’gari Adası’ndan- NSW 
sınırına kadar uzanan sınırına kadar uzanan 
oldukça büyük bir sahil oldukça büyük bir sahil 
şeridini zor anlar bekli-şeridini zor anlar bekli-
yor.”yor.”

Reid, kıyı boyunca Reid, kıyı boyunca 
iç kesimlere uzanacak iç kesimlere uzanacak 
rüzgarın hızını saatte 100 rüzgarın hızını saatte 100 
kilometre kadar çıkacak kilometre kadar çıkacak 
açıklamasını yaptı. Hava açıklamasını yaptı. Hava 
akımı sonrası oluşacak akımı sonrası oluşacak 
yağmurun çoğu NSW yağmurun çoğu NSW 
kuzeyinde etkili olacak.kuzeyinde etkili olacak.

Gold ve Sunshine sa-Gold ve Sunshine sa-
hillerinin çoğu dün halka hillerinin çoğu dün halka 
kapatıldı.kapatıldı.

4 KIŞIDEN BIRI 
POZITIF ÇIKIYOR
Victoria 14.020 COVID-19 vakası 
ve iki ölüm kaydetti. Hastaneye 
yatış sayısı 516’ya yükseldi.

PAZARTESİ günkü 8.577 rekor sayısın aşan 
eyalet, bugün 14.020 yeni vaka açıkladı.

Victoria’da şu anda 48.297 aktif virüs vakası 
var. Mevcut salgın sırasında 720 kişi öldü.

Victoria’da hastanede COVID-19 olan 516 kişi 
var, bunların 
56’sı yoğun 
bakımda ve 
24’ü solunum 
cihazına bağlı.

Sağlık 
departmanı, 
enfeksiyon-
ları artık aktif 
olarak kabul 
edilmeyen 52 
kişinin daha 
yoğun bakım 
ünitesinde 
olduğunu 
söyledi.

Dün işlenen 
60.515 test 
sonucundan 
yeni vakalar 
tespit edildi. 
Bu da PCR 
testi için 
başvuran dört 
kişiden birine 

yakınının enfekte olduğunu gösteriyor.
Sağlık Bakanı Martin Foley, Pazartesi günü, 

Omicron varyantının Delta’dan daha az şiddetli 
hastalığa neden olduğunu ancak bulaşıcılığı ne-
deniyle “ağır basan” olduğunu söyledi.

TAKVİYELERİ ALIN

Victoria hükümeti, 
Omicron COVID-19 
varyantının hızlı 
yayılmasını 
bastırmak amacıyla 
aşıya tüm uygun 
Victorialıları mümkün 
olan en kısa sürede 
takviye randevuları 
için rezervasyon 
yaptırmaya çağırıyor.

Dört veya daha 
fazla ay önce ikinci 
aşılarını yaptıran 18 
yaşından büyükler 
üçüncü dozlarını 
almaya hak kazan-
dı.

5 ila 11 yaş ara-
sındaki çocuklar, 10 
Ocak’tan itibaren ilk 
aşı dozunu almaya 
hak kazanacak.



10 04.01.2022 SALI / TUESDAY

04.01.2022 06.01.2022 09.01.202205.01.2022 08.01.202207.01.2022 10.01.2022
SALI PERŞEMBE PAZARÇARŞAMBA CUMARTESİCUMARTESİCUMA PAZARTESİPAZARTESİ

10% 69% 27%89% 51%83% 16%24 °
19 °

28 °
20 °

24 °
17 °

26 °
18 °

21 °
17 °

28 °
18 °

26°
18°

Haftaya kısmen güneşli başlaması tahmin 
edilen Melbourne’de gidişat sizi şaşırtmasın. 
Özellikle çarşamba ve cuma günü gök 
gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar 
gününe dek yoğun yağış olası. Önümüzdeki 
hafta başına kadar Melbourne yağıştan 
başını kaldıramayabilir.

Melbourne/Victoria Hava Durumu Tahmini www.dunya.com.au

Hastaneye yatışlar en yüksek seviyede

Victoria 8.577 yeni COVID-19 vakası, üç ölüm ve 491 hasta-
neye yatış kaydetti.

VICTORIA eyaletinde, hastaneye yatışlar 
yaklaşık iki ay içinde en yüksek seviyesine 

yükseldi.
Günlük vaka sayısı, 1 Ocak’ta bildirilen bir önceki 

rekor olan 7.442’yi aşarak yeni bir rekora ulaştı.
Sağlık departmanı, 12 yaş ve üstü nüfusun yüzde 

11’inin şu anda üç doz COVID-19 aşısı aldığını 
bildirdi.

Victoria’da şu anda 38.118 aktif virüs vakası var.
Mevcut salgın sırasında 718 kişi öldü.
Hastanelerde COVID-19 olan 491 kişi var. 56’sı 

yoğun bakımda ve 24’ü solunum cihazına bağlı.
Hastanelerdeki bugünkü vakalar, üçüncü dalganın 

yaşandığı 9 Kasım’dan bu yana en yüksek hastane-
ye yatış sayısını işaret ediyor.

Sağlık departmanı, 48 kişinin daha yoğun bakım-
da olduğunu, ancak enfeksiyonlarının artık aktif ola-
rak kabul edilmediğini söyledi. Yeni vakalar, 44.168 
test sonucun ardından tespit edildi.

Eyalet tarafından işletilen merkezlerde dün 494 
doz aşının yanı sıra GP kliniklerinde ve diğer mekan-
larda daha fazla aşı yapıldı.

>> KORKU DOLU HAFTASONU 

Boğulma sezonu başladı
Victoria ve NSW’de, hafta sonunda yaşanan 
korku dolu boğulmalarının ardından su gü-
venliği uyarısı yapıldı.

YETKİLİLER, nehirlerde ve 
plajlarda meydana gelen 

ölümlerin ardından yüzerken ve 
balık tutarken dikkatli olunmasını 
rica ediyor.

Victoria ve NSW’de bu hafta 
sonu meydana gelen ayrı boğul-
ma olaylarında üç erkek ve yedi 
yaşında bir erkek çocuk öldü.

Yetkililer, su yakınında dikkatli 
olunması konusunda uyarılar 
yayınladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CESEDİ

7 yaşındaki küçük çocuk, Yeni 
Yılın ilk Günü’nde Victoria’daki 
Jarrahmond’daki Snowy River’da 
(Nehir) dört kişilik bir grupla yü-
züyordu.

Polis, çocuğun nehirde zor 
duruma düştüğü ve akşam 18.00 
sıralarında nehirde kaybolduğu 
bilgisini aldı.

Polis helikopterleri, dalgıçlar ve 
SES de dahil olmak üzere geniş 
çaplı bir arama çalışması baş-
ladı. Pazar sabahı kayıp çocuğa 
ait olduğu düşünülen bir ceset 
bulundu.

Bir boğulma haberi de Gellib-
rand Nehrinden geldi.

Acil servis, Pazar günü eyaletin 
güneybatısındaki Princetown’a 
çağrıldı. Saat 10.40 sıralarında 
Gellibrand Nehri ağzının doğu-
sunda yüzen üç kişinin dalgalı 
sularda başı belaya girdi. Üç 
kişi sudan kurtarıldı, ancak 35 

yaşındaki bir erkek olay yerinde 
hayatını kaybetti.

BALIKÇILAR

NSW’de ise iki kaya balıkçısı 
suya sürüklendikten sonra bo-
ğuldu.

Pazar günü öğleden sonra 
12.50 civarında Windang Adasın-
da meydana geldi. Suda tehlikede 
olan balıkçılar için olay yerine 
polis ve acil servisler çağrıldı.

21 yaşındaki bir erkeğin cesedi, 
saat 13.20 sıralarında bulundu ve 
helikopterle sudan çıkarıldı.

Cumartesi öğleden sonra da bir 
başka balıkçının tepkisiz bedeni 
sörfçüler tarafından kıyıya çekildi. 
Olay sonrası, Warriewood’daki 
Turimetta Plajına acil servis çağ-
rıldı. 53 yaşındaki bir erkek olay 
yerinde hayatını kaybetti.

SU TEHLİKELİ

NSW Surf Life Saving CEO’su 
Steve Pearce, son olayların suyun 
ne kadar tehlikeli olabileceğinin 
zamanında bir hatırlatıcısı oldu-
ğunu söyledi.

Pazar günü, tekneleri sabah 
8.30 sularında Maroubra’da ala-
bora olan iki balıkçı ve öğleden 
sonra 12.30’dan hemen sonra 
okyanus açıklarında jet skileri 
dalgalı denizde yuvarlanan bir 
grup insan da dahil olmak üzere 
çok sayıda insan kurtarıldığı bilgi-
si paylaşıldı.

EN ÖNEMLİ 

TEDBİRLER

NSW Polisi ve Surf Life 

Saving:

Yüzeme bilmiyorsanız suya 

girmeyin.

Cankurtaran olmayan yerde 

yüzmeyin.

Bir teknede dururken veya 

balık tutarken can yeleği 

takın.

>> ARTAN COVID VAKALARI SONRASI BAŞBAKAN’DAN 

Karantina açıklaması
Başbakan Scott Morrison, Avustralya geneli artan CO-
VID-19 vakaları sonrası karantinaların geri gelmeyeceği 
konusunda Pazartesi günü önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞBAKAN, her gün gün artan 
COVID19 vaka sayısına rağmen 

Avustralyalıların tekrar tecrit altına alma-
yacaklarını açıkladı.

Scott Morrison, “Şu anda vaka 
sayıları hakkında konuşmak gerçekten 
mesele değil” dedi.

Başbakan Scott Morrison, günlük 
COVID-19 vaka sayıları ülke genelinde 
artmaya devam etse bile, karantina 
günlerinin geçtiğini söyledi.

Avustralya’nın yüksek aşı sayıları ile 
hükümet Covid’e karşı yaklaşımında 
“vites değiştirdiğini” ifade etti.

Morrison, “Bu konuda düşünme 
şeklimizi gerçekten değiştirmeliyiz. Bu 
yüzden şu anda vaka sayıları hakkın-
da konuşmak gerçekten önemli değil” 
dedi.

Morrison, ülke çapında COVID-19 

ile yoğun bakımda 148 ve solunum 
cihazına bağlı 51 kişi olduğunu söyledi. 
Morrison’ın açıklamasından bu yana bu 
rakamlar arttı.

Morrison, vaka sayılarındaki artışa 
rağmen kamu hastanelerinin hazırlıklı 
olduğunu açıkladı.

Geçen hafta hükümet yakın temas 
tanımını değiştirerek çok sayıda sağlık 
çalışanının işe geri dönmesine izin verdi.

Morrison, “Hastanelerimize daha fazla 
personel almak ve ihtiyacı karşılamak 
için bu hafta bu konuda daha fazla de-
ğişiklik yapmak istiyoruz” dedi.

“Yaz boyunca sağlık çalışanları çok 
çalıştılar, şimdi ara verdiler, bu anlaşı-
labilir bir durum.” diyen Morrison, “Bu 
yüzden, bu arada bu açığı kapatmak 
için özel hastaneler ve diğerleri ile an-
laşmalarımız var,” dedi.
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>> BÜTÇE DOSTU LEZZET: 

200 Gram Kıymayla Kıbrıs Köfte

KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
15 dakika

MALZEMELER
3 adet yumurta
2 demet ıspanak
1 adet soğan (kü-
çük boy)
6 dal taze soğan
1/2 demet dereotu
1 çay bardağı un
1/2 paket kabartma 
tozu
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kara-
biber

Kıbrıs'ın bu 
ünlü tarifini bu 
zamana kadar 
denemediy-
seniz, hemen 
şimdi deneme 
zamanı. Bu 
zamana kadar 
çok fazla 
köfte tarifi 
denediniz ama 
onun kadar 
yumuşacık ve 
doyurucusunu 
bizce yeme-
diniz. İçinde 
bolca patates 
var, az kıyma 
kullanılıyor. 
Yağ çekme-
den tam kıva-
mında pişiyor. 
Yanına bir 
salata ve pi-
lavla harika bir 
akşam yemeği 
menüsü hazır. 
Şimdiden el-
lerinize sağlık 
diyoruz.

MALZEMELER
200 gram kıyma
1 kg. patates
1 adet yumurta
2 dilim bayat ekmek kırıntısı
1/2 demet maydanoz
1 adet rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ

NASIL YAPILIR

Derin bir kaseye aktar-
dığınız rendelenmiş 
ve suyu iyice sıkılmış 

patatesleri 
ve soğanla-
rın üzerine 
kıyma, yu-
murta, ba-
yat ekmek 
kırıntısı ve 
baharatları 
ilave edin.

Tüm 
malzeme-
leri güzelce 
yoğurun.

Ceviz 

büyüklüğünde parçalar 
koparıp şekil verin. Buzdo-
labında bir süre dinlendirin.

Ardıdan 
bir tavaya 
yağı alıp 
güzelce kız-
dırın. Dinle-
nen köfteleri 
yağa atıp 
arkalı önlü 
güzelce 
kızartın.

Sıcak 
olarak servis 
edin. Afiyet-
ler olsun!

Köfte ve patates ikilisini çok seviyoruz. Peki ikisi aynı tarifte olursa tadına doyabilir miydik? Hadi 
o zaman gelin. Az kıyma kullanarak da bol bol köfte porsiyonu çıkarmaya mutfağa davetlisiniz. 

>> LEZZET GARANTILI: 

Ispanak Mücveri

Is-
panaklar 

sezonun kapan
ışını 

yapıp, sahneyi 
yaz seb-

zelerine bırakır
ken güzel 

bir uğurlamayı hak ediyor.
 

Malum kış aylarına ka
dar 

pek özleyeceğ
iz onu, iyisi 

mi en güzel haliy
le ha-

tırlayalım bir sonraki 

sezona kadar.

Ispanaklar sezonun kapanışını yapıp, sahneyi yaz sebzelerine bırakırken güzel 
bir uğurlamayı hak ediyor. Malum kış aylarına kadar pek özleyeceğiz onu, iyisi 
mi en güzel haliyle hatırlayalım bir sonraki sezona kadar.

GÜZELCE yıkayıp süzdürdü-
ğünüz ıspanakları ince 
ince kıyın.

Dereotunu, tazen 
soğanı ve kuru 
soğanı incecik 
doğrayın. Geniş bir 
kabın içinde yu-
murtaları çırğın ve 
doğradığınız seb-
zeleri içine ekleyin. 
Kıydığınız ıspanakları 
da ilave ederek kaşıkla 
ya da elinizle karıştırın.

Unu, kabartma tozunu, 

tuzu ve biberi de ekleyin ve 
karıştırın. Hazırladığınız ka-

rışımdan 1 yemek kaşığı 
kadar alarak yavaşça 

yağın içerisine atıp 
hafifçe bastırın.

Her iki tarafını da 
4-5 dakika pişirin.

Yağdan çıkar-
dığınız mücverleri 

kağıt havlu üzerine 
alarak fazla yağı 

bırakmasını sağlayın 
ve soğutmadan afiyetle 

tüketin.

Bu-
güne kadar 

ne kabaklar, ne 
patatesler, ne kerevizler 

türlü türlü mücver oldular, 
ıspanak geri mi kalsın onlar-
dan dedik ve bol yumurtalı, 
bol peynirli leziz mi leziz bir 
mücver hazırladık. Doğru-

su pek de yakıştı, daha 
yer yemez özlemeye 

başladık bile!

Servis 
Önerisi

Mücverinizi ya-
nında yoğurt ya 
da yoğurtlu bir 

dip sos ile servis 
edebilirsiniz.

KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
20 dakika

>> GÖRMÜŞ GEÇIRMIŞ BIR YEMEK: 

Terbiyeli Sulu Köfte
PİRİNCİ bol suyla yıkayıp 
süzün ve derince bir kaba 
alın. Üzerine rendelenmiş 
kuru soğanı, ince doğranmış 
maydanozu, 
kıymayı, tuzu, 
karabiberi ve 
kimyonu ilave 
edip güzelce 
yoğurun.

Yoğurdu-
ğunuz köfte 
harcından 
misket büyük-
lüğünde olacak 
şekilde minik 
köfteler yapın 
ve bu köfteleri 
zeminine un 
serptiğiniz bir 
tepside yuvar-
layın. Köftelerin 
her tarafı unla 
kaplanmış 
olsun.

Havucu ve 
patatesi soyup, 
küp küp doğrayın. Bir ten-
cereye alıp üzerine su ilave 
ederek yumuşayana kadar 

pişirin.
Su kaynamaya başlayın-

ca köfteleri ve doğradığınız 
sebzeleri suya ilave edin.

Ayrı bir kase-
de yumurta 
sarısı ve 1 tatlı 
kaşığı limon 
suyunu çır-
pın. Karışıma 
tencerede 
pişen köftele-
rin suyundan 
bir miktar 
ekleyip güzel-
ce karıştırın. 
Terbiyeniz 
hazır.Hazırladı-
ğınız terbiyeyi 
tencerede piş-
meye devam 
eden köftelere 
yavaş yavaş 
ilave edin, 
birkaç dakika 
daha pişirdik-
ten sonra altını 

kapatın.
Doğranmış maydanozla 

süsleyerek sıcak servis edin.

KAÇ KİŞİLİK
4 porsiyon

HAZIRLAMA SÜRESİ
20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
25 dakika

MALZEMELER
250 gram dana 
kıyma
1/2 çay bardağı 
kırık pirinç
1 adet kuru soğan
1/2 demet mayda-
noz
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet yumurta 
sarısı
1 tatlı kaşığı limon 
suyu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kara-
biber
1 çay kaşığı tuz
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Çocukların 
aşı randevusu 
ertelendi
Victoria Sağlık Bakanlığı 5 ila 11 yaş 
arasındaki çocuklar için aşı rezervasyonlarının 
erteleneceğini duyurdu.

Hükümet, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 
küçük çocukların ebeveynleri ve bakıcılarının 
ilk COVID-19 aşı randevularını Salı günü sabah 

8’den itibaren eyalet tarafından işletilen bir klinikde 
normalde yaptırabileceklerini duyurmuştu.

Ancak, teknik sorun nedeniyle randevu alım sorunun 
bir kaç gün içinde çözülmesi bekleniyor, denildi.

Açıklama, servis sağlayıcı Microsoft’un, eyalet 

hükümetini teknik bir sorun hakkında bilgilendirdikten 
sonra geldi. Victoria’da Hastaneye yatışlar en yüksek 
seviyeye yükseldi

AŞI BAŞLAMA TARİHİ

Avustralya genelinde, 10 Ocak Pazartesi gününden 
itibaren resmi olarak 5-11 yaş arası çocuklara Covid19 
aşılaması başlayacak.

TEST GECİKMELERİ İÇİN ÖZÜR
Eyalet hükümeti, test sonuçlarının beşte birinin pozi-

tif çıktığını ve sonuçlardaki gecikmeler için özür diledi.
Victoria Sağlık Bakanı Martin Foley, çocuklar için aşı 

rezervasyonlarının 10 Ocak’ta başlayacağını açıkladı.
Victorialılar ayrıca yerel eczanelerde veya pratisyen 

hekimlerde (GP – Aile doktorlarında) Pfizer pediatrik 
aşıları için rezervasyon yaptırabilirler.

>> COVID-19 ENDEMIK HALE GELECEK MI? 

OMICRON SON VARYANT MI?

‘İspanyol gribi’, sonunda daha iyi huylu bir türe dönüşmeden 
önce milyonlarca insanı öldürdü. (Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi)

Kimse COVID19 virüsün bir gün ortadan kaybolmasını beklemiyor. Umut, COVID-19’un ‘endemik’ hale gelmesi.

COVID-19 salgının en başından 
beri herkesin aklındaki en büyük 
soru şuydu: “Bütün bunlar 

ne zaman bitecek?”
Avustralya’daki çoğu 

insan çifte aşılanmış 
olsa bile vakalar hala 
artıyor, insanlar 
hala hastaneye 
kaldırılıyor ve 
hala hastalıktan 
ölüyor.

ENDEMİK OLUR-
SA NE OLUR

Brisbane Ma-
ter Hastanesinden 
Bulaşıcı Hastalıklar 
Direktörü Paul Griffin, 
“Endemik, bir virüs hastalığı 
popülasyonunda beklenen bir oran 
olduğu anlamına gelir,” dedi.

“Nüfusumuzda tekrar görebiliriz, 
mevsimsel veya sabit olabilir” açıklama-
sını Channel 9 yapan Griffin, “Ama bu, 
ortadan kaybolduğu veya sorun oluştur-
mayacağı anlamına gelmez,” ifadelerini 
kullandı.

COVID-19, endemik hale gelse bile 
bulaşıcı veya ölümcül olması engelle-

mez. Ancak bu, toplumda virüsün 
kontrolden çıkmasını ve has-

tanelerin bunalmasını ön-
lemek için yeterli sürü 

bağışıklığının olduğu 
anlamına gelir.

Dr Griffin, CO-
VID-19’un ende-
mik olma potan-
siyeli konusunda 
daha iyimser açık-
lama yaptı ancak, 

“Bence çok olası, 
ama ne olacağını 

bilmek için gerçekten 
çok erken” dedi.

ASLA ENDEMİK OLMA-
YACAK!

NSW Üniversitesinden Biyogüven-
lik Profesörü Raina MacIntyre, CO-
VID-19’un asla endemik olmayacağını 
söyledi.

“Vaka sayıları çok hızlı bir şekilde ar-
tabilir, bu da sağlık sisteminde inişli-çı-
kışlı bir kapasitesi gerektirir” dedi.

Vakalar arttıkça ölüm oranları yük-
selir diyen MacIntyre, “Vaka sayıları 
sağlık sistemini zorlarsa, oksijen veya 
diğer tedavilerle hayatta kalabilecek 
kişiler hastaneye gidemez ve ölüm 
oranları yükselir.Ölüm oranı kimin 
hastaneye ihtiyaç duyduğu orana göre 
değişiri.”

TARİHTE YAŞANANLA – OMICRON 
KARŞILAŞTIRILMASI

1918’deki sözde 
İspanyol gribi salgını 
büyük ölçüde şu 
anda sona erdi. 
Çünkü, virüsün 
daha hafif bir türü 
daha az ölümcül 
ama daha az bu-
laşıcı türleri çıktı.

Omicron tü-
rünün, Delta’dan 
daha az ölümcül ve 
daha az bulaşıcı ol-
ması, salgının sonunu 
getireceği anlamına gelir 
mi?

Profesör MacIntyre, “Omicron, 

Delta’dan yüzde 30-50 daha az şiddetli 
olabilir, ancak Delta, Alpha ve 2020 
virüsünden iki kat daha şiddetliydi,” 
dedi.

“Bir sonraki adımın Omicron gibi bir 
tür olacağını varsayamayız.” diyen Dr 
Griffin, “Bir sonraki tür, delta gibi daha 
da kötüsüne geri dönebilir.”

Omicron’a dirençli bir aşı geliştirmek 
olağanüstü hızlı bir şekilde yapılabi-

lir – ancak asıl soru şu diyen 
Griffin, ”bu çabaya değip 

değmeyeceğidir.”
Kanıtlar, Omic-
ron’un aşıya önceki 
varyantlardan 
daha dirençli ol-
duğunu gösterse 
de, yine de büyük 
bir fark oluşturu-
yor.
Profesör Ma-

cIntyre, “İnsanları 
korumak için eli-

mizden gelen her şeyi 
yapmalıyız. Çünkü, bir 

sonraki türün ne getireceğini 
bilmiyoruz,” dedi.

“Omic-
ron’un süper 

geçirgenliği, çok 
daha yüksek vaka 

sayılarının, önceki tür-
lere kıyasla çok sayıda 
ciddi vakaya dönüşe-
ceği anlamına geli-

yor.”
MacIntyre

“Ço-
ğumuz bu-

nun endemik 
olacağını ve burada 
kalacağını düşünüyo-
ruz. Ancak, tam olarak 
nasıl göründüğü, son-
raki varyantların neye 
benzediğine bağlı.”

Paul GrIffIn
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From Black Sea region
farmers to Australia

Made in Turkey

BANKA BİLGİLER: BENDIGO BANK BSB: 633-000 Acc:185 873 478

Email: blackseahazelnuts@gmail.com

Telefon: 0409 025 361
Deniz (İslam)

Not: Alıcının önce parayı bankaya yatırması gerekmekte. Ürün, 2 veya 3 gün içinde kargoyla teslim edilecektir. A
d
v
e
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KARADENİZ’İN FINDIĞI
HEM DE KAVRULMUŞ

Ingredients:
Hazelnuts from Turkey Black Sea
region (100%)
Contains: Tree - nuts, it may 
contain sesame, soybeans or 
peanuts.
Please store it cool and dry place.

AVUSTRALYA’NIN 
HER YERİNE KARGO ÜCRETSİZ

 $200 1 Box 10kg

Sydney telefon: 0409 025 361 
Deniz (İslam)  
Melbourne telefon: 0416 775 867

Bizim tatillerimiz başka 
ülkelerdekine benzemez. 
Öyle gidelim beş yıldızlı 
bir otele kapağı atalım 
gece gündüz yiyip içip 
sahilde yan gelip yatalım 
olmaz yani.               

D
enizde, ormanda, nerede tatil 
yapılacaksa herkes biraz emek 
verir. Arabasına gerekli eşyala-

rını ve yiyeceklerini yükler, pür neşe 
yollara düşer. Gidilecek yer evden bir 
saat veya dört saat uzaklıkta olabi-
lir. Kimisi baraka ev veya normal ev 
kiralar. Kimisi çocuklara aktivitelerin 
bol olduğu tatil köylerinden küçük 
bir ev veya çadır alanı kiralar. Kamp 
yapmayı sevenler çadırları ve pra-
tik kamp eşyalarıyla tatiline başlar. 
Şimdiki yasaklar olmasaydı başka 
eyaletlere uçakla tatile gidenlerimiz 
de çok olurdu. Bu sene insanların 
çoğunlukla Victoria sınırları içinde 
tatillerini geçirmeyi tercih ettiklerini  
gözlemledim. 

EVDE UNUTULAN YAPRAK SARMA 
Bütün bir senenin yorgunluğunu 

üzerimizden atmaya çalıştığımız bu 
güzelim tatil günleri bazen sürpriz-
lere gebe olabiliyor. Bir bacım tatil 
yerine götürmek için ne güzel bir 
tencere yaprak sarmış. Talihsizlik, 
telaştan evde unutmuş. Taa yerlerine 
varınca sarmayı hatırlamış. Üzülmüş 
tabi, babası “üzülme kızım, demek ki 
o kısmetten çıkmış. Allah onu kurda 
kuşa nasip eylemiş“ diye nasihat 
etmiş. Başka birileri de tatile gider-
ken mecburen iki tane köpeklerini de 
yanlarına almışlar. “Abla köpeklerimiz 
alışık olmadığı için yol boyunca hep 
kustular, temizlemekten canımız çık-
tı” dedi. Ama, ben gezdiğimiz yerlerde 
ev hayvanları için de tatil yerlerinin 
olduğunu gördüm. 

TATILDE HAVA SÜRPRIZI 
Başka bir tanıdığım bana başına 

geleni şöyle anlattı “bin dolarlık çok 
mükemmel bir çadırı beş yüz dolara 
indirime koymuşlar. Hemen bir tane 
aldım, sıcağı geçirmeyen, içi geniş, 
iki oda gibi dizayn edilmiş falan diye 
beğenerek aldım. İlk gün çadırımızı 

denizin yanına kurduk. Ateşi-
mizi yaktık, yemeğimizi yap-
tık, çok keyifliydi. İkinci gün 
bir yağmur bir fırtına çadır 

tepemize yıkıldı. Oysa bir 
hafta kalmayı planlamıştık. 

Fırtınada çadırı topladığımız 
gibi yerine geri verip hemen 

eve döndük. Eşim olanlara çok 
üzüldü” dedi. Tabi tatilde hava da 
sürpriz yapabilir. 

Ingilizce esky, Türkçe eski 
Ayşe hanım çok titiz bacımız; “Abla 

üç günlüğüne Apollo Bay tarafların-
dan ev tuttuk. Evde bize lazım olacak 
her şey vardı ama ben onların hiç bir 
şeyini kullanamazdım. Bu yüzden iki 
arabayla yorgan, yastık, mutfak eşya 
mı her şeyimi yanımızda götürdük. 
Çok güzel bir tatil oldu. Geleceği-
mizde eşim ve çocuklarla evin her 
tarafını koltukların altına varasıya 
silip süpürdük, dip tırnak temizleyip 
öyle teslim ettik. Ev sahipleri “sizden 
çok memnun kaldık, istediğinizde 
yine bizim evi tutabilirsiniz” diye 
mesaj yollamışlar” dedi. Titiz hanım-
ların tatili böyle olabiliyor. Tatilden 
eve dönen gençler de “anne deniz 
kenarında balık tutarken yanımıza 
belediyeden görevliler geldi. Balık 
tutma belgemiz yok diye ceza yaz-
dilar, esky’i alıp gittiler. Anne şaşkın 
“la, oğlum onu yeni aldım ben eski 
değildi.” Eskiydi-yeniydi diye bir vakit 
anlaşamıyorlar. Sonradan İngiliz-
ce esky, Türkçe yiyeceklerin soğuk 
muhafaza edildiği kutu olduğunda 
anlaşıyorlar. Tatilde neler olmuyor ki, 
gezdiği sahilde karşılaştığı Türk ile 
konuşurken oğluna kız bulan, yüze-

ceğim diye giderken mayosunu evde 
unutan, yolu şaşıran, yeni arkadaş 
bulan, hatta ben tatile gidiyorum, şu 
tarihte geri döneceğim diye kapısına 
müşterileri için ilan tabelası asan, 
yazık o ilanı hırsızlarda okumuş, 
gereğini yapmışlar tabi ..daha neleer 
neler. Her şeye rağmen Melbourne 
de tatil yapmayı ben çok seviyorum. 
Çevresinde gezilip görülecek, bir kaç 
günde olsa huzurla yaşanacak çok 
güzel müstesna yerler var.

İster Geelong’dan başlayın, Apol-
lo Bay’a doğru geze geze gidin. 
Mornington Peninsula yı gezmekle 
bitiremezsiniz. Deniz manzaralı, or-
manlı şahane. Teleferik, maden suları, 
ailecek yüzülecek, güneşlenilecek 
tertemiz deniz kenarları, tarihi bazı 
kalıntılar, hafta sonu muhteşem mar-
ketler hep oralardadır. Olmadı Lake 
İllden’da orman ve büyükçe bir baraj, 
sakince dinlenilip görülecek müs-
tesna güzel yerlerdendir. Geçen sene 
Sale kasabasına gittik. Gezilecek çok 
güzel yerleri var. Karavan parklarda 
temiz bakımlı ve ucuz konaklama 
yerleri var. 

Yüzme bilmiyorsan suya girme! 
Ne ki tatile gideceklerimiz, güzelce 

dualarını yapsınlar. Trafik kurallarına 
çok dikkat etsinler. Denizde yüze-
ceklerimiz dikkatli olsun, birbirini 
kollasın. Yüzme bilmiyorsanız derin 
dalgalı bilmediğiniz sulara sakın 
girmeyin. Sıcaklarda şapka ve güneş 
yağını ihmal etmeyin. En önemlisi de 
çocukları arabada kilitleyip bir koşu 
markete asla gitmeyin. 

Huzurlu bir tatil dileklerimle Al-
lah’a emanet olun.

Pembegül Abla  

MELBOURNE DE YAZ TATİLİ

PEMBEGÜL ABLA
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ARZUM MARKET

61 Rawson St. Telefon: 02 9649 9327Auburn NSW 2144

Gece saat

21.00’a kadar
Evlere 

teslimat

www.facebook.com/arzummarketau

order online now 

WWW.ARZUMMARKET.COM

>> NSW  VAKA SAYILARIYLA BIRLIKTE 

Hastaneye yatışlar 
zirveye ulaştı
NSW, hastanede yatan 1.344 hasta ve 23.131 
yeni vaka ile COVID-19 günlük vakalarda yeni 
bir zirve kaydetti.
EN son raporlama döneminden 
sonra 140 COVID hastası daha 
hastaneye kaldırılıldı. Eyaletin 
hastaneye yatışta toplamı sayısı 
geçen yıl 21 Eylül’de kaydedilen 
1.268 ile önceki en yüksek sevi-
yeyi aştı. Yoğun bakımdaki hasta 
sayısı bir gün önce 95’ten 105’e 
yükseldi.

Günlük vaklar yeni bir zirveye 
ulaşırken, NSW Sağlık Bakanı 

Brad Hazzard’ın geçen ay öngör-
düğü öngörülen 25.000 vakasına 
yaklaşıyor.

Omicron salgını, sağlık çalışan-
larının NSW hastanelerinde kritik 
personel sıkıntısı bildirmesiyle 
halk sağlığı sistemini zorlamaya 
devam ediyor.

Yoğun bakımda personel sıkın-
tısı nedeniyle işe geri dönülmesi 
için baskı yapıldı.

>> ACL, DOREVITCH, MELB PATHOLOGY VE 4CYTE 

Laboratuvarlar 
kapandı
Victoria Test 
Baş Sorum-
lusu Jero-
en Weimar, 
eyaletteki 4 
COVID19au 
testinden ne-
redeyse 1’inin 
pozitif çıktığı-
nı söyledi.

Victoria’da 4 özel patoloji sağlayı-
cıları tarafından işletilen 54 test 
işleme merkezi, olağanüstü testleri 

işleyebilmeleri için bugünden itibaren 
çalışmalarını askıya alacak.

Jeroen Weimar, PCR test sonuçlarının 
geri gelmesi için 5 güne kadar bekleyen 
Victorialılardan sabırla beklemeye devam 
etmelerini istedi.

Covid Müdahale Sorumlusu Wei-
mar: “2. günde veya 3. günde veya 
4. günde veya 5. günde bir sonuç 
bekliyorsanız, korkarım sizden sa-
bırlı olmaya devam etmenizi istemek 

zorundayım. Tecritte devam edin, 
sonuçlar gelecektir. Sonuçta. Labo-
ratuarlar testleri işlemek için ’24 saat 
çalışıyor’.”

4 MERKEZ KAPANDI

Weimar, DÖRT özel sektör patoloji 
sağlayıcısının önümüzdeki birkaç gün 
boyunca 54 test merkezini kapattığını 
söyledi.

ACL, Dorevitch, Melb Pathology ve 
4Cyte tarafından yönetilenler büyük 
birikmiş iş yükünü işlemek için bugün 
kapanıyor veya kapandı.

Bir bölge daha giriş
kuralını değiştirdi
Kuzey Bölgesi hükümeti, bölgede 75 yeni CO-
VID-19 vakası kaydedildiği gün eyaletler arası 
seyahat edenler için giriş şartlarını değiştirdi.

NORTHERN Territory 
(NT) Başbakanı Michael 

Gunner, bölgede virüsten 
dolayı 24 kişinin hastanede 
olduğunu söyledi.

Gunner, hükümetin, tedarik 
sorunları ve diğer eyalet ve 
bölgelerdeki test bekleme 
süreleri nedeniyle, diğer 
eyalet ve bölgelerden gelenler 
için uygulanan negatif bir 
PCR testi sonucu verme 
zorunluluğunu kaldırdıklarını 
duyurdu.

Bölgeye gelenlere hızlı bir 

antijen testi uygulanacağını 
ve sonuçların iki saat içinde 
çevrimiçi olarak sunulacağını 
açıklandı.

Gunner, bölgeye seyahat 
etmek için PCR testleri ve hızlı 
antijen testleri yaptırmaya 
çalışmayı bırakın tavsiyesinde 
bulundu.

Hızlı antijen testleri kitleri, 
havaalanında ve bölgedeki 
yollarda gelenlere sunulacak.

Hükümetin web sitesinde 
90’dan fazla virüse maruz 
kalma mekanı var.
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Okurlar›m›z için haz›rlam›fl oldu¤umuz bu bulmacada; örnek sözcükteki rakamlardan yola ç›karak di¤er rakamlara
isabet eden harfleri bulmaya çal›flacaks›n›z. Harflerin tamam›n› buldu¤unuzda bir metin elde edeceksiniz.

KR‹PTO BULMACA KAKURO BULMACA 

SAYI MANTI⁄I

23 14 27 1 14 19 14 20 1 2 21 25 2 20 25

27 12 2 23 13 2 26 1 2 3 20 6 25 26 19

25 27 25 7 28 27 6 2 27 4 7 4 27 2 26

8 21 . 1 25 18 25 27 18 2 9 8 2 19 25

27 2 7 6 2 3 20 6 25 1 3 15 3 19 3

20 23 2 22 27 2 7 1 11 7 5 19 5 1 3

20 3 24 3 26 1 25 26 25 13 6 2 7 2 27

2 7 8 25 27 3 26 3 13 2 26 6 2 26 1

4 27 2 26 5 26 6 5 28 23 14 26 13 14 9

2 18 27 3 23 25 25 21 13 25 26 1 5 26 23

2 23 2 10 25 6 1 3 15 3 2 6 19 2 26

23 2 1 2 3 7 3 9 2 27 7 6 4 7 5

6 8 5 27 5 26 2 27 2 24 4 26 1 2 12

5 23 5 1 5 15 5 26 5 7 28 26 14 17 19

2 2 7 24 2 26 4 26 1 2 7 3 12 28 20

14 7 6 14 15 14 3 24 25 2 20 3 19 6 3

16 2 6 4 17 19 2 24 4 3 6 25 10 3 1

25 27 1 3 15 3 26 3 24 11 23 6 25 1 3

A B C Ç D E F G ⁄ H I ‹ J K L

Y U R D U M U Z D A V E

M N O Ö P R S fi T U Ü V Y Z W

Dikdörtgenleri o
flekilde kullan›n ki
befler rakaml›
say›lar› oluflturan
kare haline gelsin,
say›larda soldan-
sa¤a ve
yukar›dan afla¤›ya
hep ayn› olsun...
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5 8 0 8 0 3
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Bulmacam›zda
temel amaç
diyagramdaki
kutular›n 
1'den 9'a kadar
rakamlarla
doldurulmas›
esas›na
dayan›yor.
Oyunda
hücrelerdeki
köflegenlerin
sa¤›nda verilen
say›, sa¤›ndaki
rakamlar›n
toplam›n›, alt›nda
verilen say› ise
alt›ndaki
rakamlar›n
toplam›n› verir.
Yazarken
karelerin
toplam›n›n, ba¤l›
hücredeki say›ya
eflit olmas›n›
sa¤lay›p bir
rakam› sadece bir
kere kullan›l›r.
Ancak herhangi
bir toplam›
oluflturan gruptaki
rakamlar›n da
birbirinden farkl›
olmas› flart.

Geçen
say›n›n
çözümü 

SAYI BULMACA
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4 HARFL‹LER 
ENAM
L‹ME

5 HARFL‹LER 
IRGAT
YARIK

6 HARFL‹LER 
ASETAT
LEJYON
MAT‹NE
TAL‹KA
TANSIK
V‹TRAY

7 HARFL‹LER 
ABARTMA
AKC‹⁄ER
AKDEN‹Z
AMAN‹TA
APAYDIN
‹NSANCA
JELAT‹N
KOM‹SER
OSMANLI
R‹T‹ML‹

8 HARFL‹LER 
ETT‹RGEN
KARAMELA
KAYMAKAM
MÜRACAAT
PARANTEZ
REVERANS

9 HARFL‹LER 
VEL‹N‹MET
YATAKHANE

10 HARFL‹LER 
KESEKA⁄IDI
TARAFINDAN

4 Rakaml›lar
2509
5117
5 Rakaml›lar
14600
67712
6 Rakaml›lar
156452
226143
243566
336784
524340
773343
7 Rakaml›lar
2925136
3401187
3733944
5653185
6018922
6050316
7428555
7696404
8317694
9852057
8 Rakaml›lar
29415734
52287971
59183097
59630850
72663204
86526927
9 Rakaml›lar
203884202
320779209
10 Rakaml›lar
1122763938
7412011404
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KEL‹ME BULMACA KARE BULMACA

FOTOSH‹K‹ BULMACA
21.yüzy›la damgas›n› vuran Sudoku’ndan sonra,
Japonya’da bulunup Avrupa’ya h›zla yay›lmaya bafllayan
yeni bir bulmaca daha,
Kurallar oldukça basit, 
Büyüktür (     ) , (      )  Küçüktür  (     ) , (      ) 
tan›mlar›n› bilmeniz ve her sat›r ve sütunda 
1 - 5 aras›nda de¤iflen rakamlar› verilen ipuçlar›ndan yola
ç›karak sadece bir kere kullanman›z yeterli. Verdi¤imiz örnek
cevab› inceleyerek çözece¤inizden eminiz, kolay gelsin.

ÖRNEK ÇÖZÜM 

SOLDAN - SA⁄A
1- Bembeyaz - Kaba dokunmufl, dayan›kl› bir
çeflit yün kumafl. 2- Tan›tlamaya yarayan belge
veya herhangi bir fley - Mentefle. 3- Kriptonun
simgesi - Ana çizgilerine indirgenmifl. 4- Bir
cismin uzamas›na, genleflmesine,
buharlaflmas›na, erimesine, s›cakl›¤›n›n
artmas›na, bir ifl yapmas›na neden olan fiziksel
enerji - Damak sesleriyle bafllayan kelimeleri ve
heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve
keserek konuflan. 5- Yard›mc› doktor. 6- Toprak
alt›nda yetiflen niflasta bak›m›ndan zengin bir
bitki. 7- Kendisinden baflka diller veya lehçeler
türetmifl olan dil - Tatl› çörek. 
8- Y›ll›k - Demir elementinin simgesi. 9- Bafll›ca,
temel niteli¤inde olan, esasi - Çi¤ sütten yap›lan
ya¤s›z peynir, çökelek, ekflimik. 
10- Fakat, ama - ‹zmir ilinin bir ilçesi.
YUKARIDAN - AfiA⁄IYA
1- So¤u¤a karfl› omuzlara, bafla, s›rta veya
boyna al›nan örtü - Genellikle halk›n yaratt›¤›,
hayale dayanan, sözlü gelenekte yaflayan,
ço¤unlukla insanlar, hayvanlar ile cad›, cin, dev,
peri vb varl›klar›n bafl›ndan geçen ola¤anüstü
olaylar› anlatan edebî tür. 2- Bir izleyici toplulu¤u
önünde yap›lan gösteriden sonra toplanan para
- Hititçe. 3- Psikolojide zihin - Yapraklar› sebze
olarak kullan›lan bir bitki. 4- Bir mevsim -
Kendisine ulaflt›r›lan kimseden, gönderene
iletmek için imza al›nan. 5- Dokuma. 6-
Madensel. 7- Yüksek tavanl› bir kat›n
bölünmesiyle oluflan alçak kat - Engel. 8-
Kabiliyet - Bir nota. 9- Bir iflteki engelleri yenme
kararl›l›¤› - Elçi. 10- Halk dilinde kekeme - Pepe.

7

5

2 5

v

v

v

v

v

v

v

v

<

< > >

>

>

>

>

5 1 3 2 6 4

4 3 2 7 5 6

7 6 1 4 3 5

3 5 4 1 7 2

2 4 7 6 1 3

1 2 6 5 4 7

6 7 5 3 2 1

7

1

2

6

5

3

4

v

v v

v

v v v

v

>

>

<

<

>

>

<

>

>

<

v



16 GÜNDEM04.01.2022 SALI / TUESDAY www.dunya.com.au

REKLAMLAR VE 
İLANLARINIZ
Gazete, Sosyal medya ve 

web sitesinde yayınlanmaktadır
LÜTFEN BİZE ULAŞIN

Advertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 
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Yayın Sahibi
DUNYA TURKISH MULTICULTURAL MEDIA

Director
Mustafa Yilmaz

Art Director for Advertising 
Modern Media Advertising Agency

email: sydney@dunya.com.au 

- Dünya Gazetesi’nde yayımlatılmak istenen okuyucu mektupları ve 
duyurularda; isim, adres, telefon bulunduğu; kişi veya kuruluşlara hakaret 
etmediği sürece yayımlanabilecektir.
- Dünya’da yayınlanan okuyucu mektuplarında yer alan fikirler ve görüşler yazan 
kişinin sorumluluğundadır.
- Dünya’da yayımlatılmak istenen reklamın içeriği ve bilgilerin doğruluğu reklam 
veren kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır.
- Dünya’da yayımlanan reklamın doğruluğu konusunda gazetemiz yükümlü değildir.
- Dünya’da yayımlanan köşe yazılarından, çizerlerin karikatürlerinden ve 
çizimlerinden dolayı sorumluluklar tamamen kendilerine aittir.

/Dunya.Gazetesi.AUwww. .com.au Seri 
ilanlarınızı 

en geç 
pazartesi 
gününe 

kadar bize 
bildiriniz. 

Telefon 0416 
775 867

KÖŞE YAZARLARIMIZ

Dr. Hanife MEHMET
Chinese Medicine. 
(BBiomedSc, BHlthSc/AppSc)

Şeyma YAMAN
E-Ticaret Uzmanı
PEMBEGÜL ABLA   
Toplumsal olaylar 

Mustafa AKTAŞ
Sosyal Güvenlik 
Uzmanı 

Mustafa YILMAZ
Avustralya Gündem 

Burhan ÇINAR
Grafik Tasarım

Macron kendi Islam 
konseyini kuracak
Fransa hükümeti, oluşturmaya çalıştığı "Fransa İslamı" konusunda tartışma 
yaşadığı İslam Konseyi'nin yerini alacak ayrı bir forum oluşturuyor. Yeni 
forum imam eğitimi ve yurtdışından nüfuzun engellenmesine odaklanacak.

F ransa medyasında yer alan haber-
lere göre, Fransa hükümeti ülkede-
ki Müslümanların yeni bir kuruluş 

ile temsil edilmesini istiyor. Journal du 
dimanche gazetesinin haberinde, yeni 
oluşturulacak İslam Forumu'nun 2003 
yılından bu yana ülkede faaliyet göste-
ren Fransa Merkez Konseyi'nin (CFCM) 
yerini alacağı öne sürüldü.

Haberde Fransa İçişleri Bakanlığının, 
yeni oluşumun yurt dışından bağımsız 
olmasına ve köktendinciliği kesin şe-

kilde reddetmesine özel önem verdiği, 
aynı zamanda oluşumun vicdan hürriye-
tini, laikliği ve düşünce özgürlüğünü de 
desteklemesinin talep edildiği belirtildi. 
Fransa medyasında yer alan haberlere 
göre, oluşumun çalışmalarındaki ağırlık 
noktalarını askerlere ve asker ailelerine 
manevi destek, İslam karşıtlığının kayıt 
altına alınması, imam eğitimi ve "Cum-
huriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren 
Yasa"nın uygulanması oluşturulacak.

Fransa İslam Konseyi'nin yöneticileri 

yer almayacak
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin aylar 

süren iç çekişmelerin ardından Fransa 
İslam Konseyi'nin feshedildiğini duyur-
muş ve konseyin artık "devletin müza-
kere partneri olmadığını" açıklamıştı. 
Journal du dimanche gazetesinde yer 
alan habere göre, oluşturulacak yeni 
forumda İslam Konseyi'nin üst düzey 
yöneticileri görev almayacak.

Fransa İslam Konseyi’ne üye dört 
federasyon Mart ayında CFCM’in İcra 

Kurulundan çekildiklerini duyurmuştu. 
Paris Büyük Camii Federasyonu, Fran-
sa Müslümanları Birliği, Fransa Müslü-
manları ile Afrika, Komorlar ve Antiller 
İslam Dernekleri Federasyonu yaptıkları 
ortak açıklama ile Fransa İslam Konse-
yi’nin İcra Kurulu'ndan nihai olarak çe-
kilme kararı aldıklarını ilan etmiş ve aynı 
zamanda ülkede Müslümanları temsil 
edecek yeni bir örgütün oluşturulması 
için koordineli hareket edeceklerini 
duyurmuşlardı.

>> ALMANYA'DA ON BINLER 

Korona kısıtlamalarını 
protesto etti
Almanya'nın birçok kentinde Pazartesi akşamı 
korona önlemlerini protesto için yine göste-
riler düzenlendi. 35 bini aşkın kişinin katıldığı 
gösterilerde yer yer polisle arbede yaşandı.

ALMANYA’NIN birçok kentinde 
Pazartesi akşamı düzenlenen 

gösterilerde, koronavirüs salgınına 
karşı hükümetin uyguladığı önlem-
ler protesto edildi. Çoğu önceden 
bildirilmeyen “gezinti” adı altındaki 
gösterilere 35 bini aşkın kişi katıldı. 
Polisin verdiği bilgilere göre, sosyal 
mesafe kurallarına uyulmadığı, 
maske takılmadığı durumlarda polis 
göstericilere müdahale etti. Mag-
deburg, Rostock ve Lichtenstein’da 
ise polis ile göstericiler arasında 
arbede çıktığı bildirildi.

Almanya’da haftalardır süren 
gösterilerde hükümetin koronavirü-
se karşı özellikle aşısızlara yönelik 
getirdiği katı kısıtlamalar ve yürür-

lüğe sokulması planlanan aşı zo-
runluluğu protesto ediliyor. Alman-
ya’da Aralık ayında sertleştirilen 
önlemlerle aşısızların süpermarket, 
eczane gibi günlük temel ihtiyaçla-
rın karşılanması dışında toplumsal 
hayata katılımı engellenmişti.

Almanya’nın doğusundaki Sakson-
ya eyaletinin diğer kentlerinde de 
Pazartesi akşamı gösteriler düzen-
lendi. Dresden’daki gösteriye yakla-
şık bin 400 kişi katıldı. Freiberg’deki 
protesto eyleminde ise göstericiler 
polisin oluşturduğu zinciri kırmaya 
çalıştı, gözaltına alındıktan sonra 
serbest bırakılan bir kişi hakkında 
kamu huzurunu bozma gerekçesiyle 
suç duyurusu yapıldı.

ÇİN'DE uygulamaya konan yeni 
yasaya göre, ebeveynler bundan 

böyle çocuklarını mevzuata göre yetiş-
tirmek zorunda.

Altı bölüm ve 55 maddeden oluşan 
'Aile Eğitimini Teşvik Kanunu', aile 
sorumluluğu, devlet desteği, sosyal 
işbirliği ve yasal sorumluluk açısından 
ebeveynlerin ve toplumun aile eğitimin-
deki sorumluluklarını düzenliyor.

Yasayla ilgili açıklamalarda bulunan 
Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi 
araştırmacısı Yang Şiong, yeni yasanın 
ebeveynlerin çocuk eğitimindeki so-
rumluluklarını belirten ilk yasa olduğunu 
söyledi.

Yeni çıkarılan yasanın amacının, 'ebe-
veynlere mevzuat yoluyla nasıl sorumlu 

bir ebeveyn olunacağını öğretmek' 
olduğu belirtildi.

Yasanın mevzuat danışmanı olan, 
Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversi-
tesi'nde çocuk işleri yönetimi ve yasal 
araştırma üssü müdür yardımcısı Yuan 
Ningning ise, Çin Merkezi Televizyo-
nu'na yaptığı açıklamada, yasayla bir-
likte ebeveynlik konusunda sorunlarla 
karşılaşan vatandaşlara 'kamu sistem-
leri aracılığıyla yardım sağlanacağını' 
söyledi.

Yeni düzenlemeye göre ayrıca, ebe-
veynlerin aile eğitimine karşı sorumlu-
luklarını yerine getirmeyi reddettikleri 
durumlarda mali cezalar ve gözaltı 
gibi ceza önlemlerinin yerini 'eleştiri ve 
eğitim' gibi önlemler alacak.

Çin'de çıkarılan yeni yasaya göre, ebeveynlerin ço-
cuklarını bundan böyle 'mevzuata uygun' olarak 
eğitmeleri teşvik ediliyor.

Ebeveynler artık yasaya 
göre çocuk yetiştirecek
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SOLDAN SAĞA      
1-Akılsız, budala. 6- Bir sap ve çelik 
bölümden oluşan kesici araç. 11- Tespih-
lerin baş tarafına geçirilen uzunca parça. 
16- Odun kesmek için kullanılan bir araç. 
21- Pasifik’te bir ada ülkesi. 22- Bildik, 
tanıdık. 23- Kutsal aylardan ikincisi. 
24- Noksan. 25- Kısaca doktor. 26- İsim. 
27- Botanikte (Cucumis sativus) olarak 
tanımlanan, kabakgillerden, uzun, iri 
meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki. 
28- Solunum borusu. 29- Nazi askeri 
polis gücü. 30- Molibden elementinin 
simgesi. 31- Halk dilinde büyük kardeş, 
ağabey. 33- Boyutları olağandan küçük. 
35- Orta. 37- Ham maddeyi işleyip mal 
üretme, yapım. 39- Çeşit. 40- Bir İran şeh-
ri. 42- Öğüt. 44- Himalayalar’ın en yüksek 
tepesine verilen ad. 46- Yılın beşinci ayı. 
48- Çorba kabı. 49- Mevcut, evrende veya 
düşüncede yer alan, yok karşıtı. 50 - İki 
gözüde görmeyen. 51- Güvey. 54- Peseta-
nın dörtte biri değerinde İspanyol parası. 
56- Eksiksiz. 57- Jüpiter. 61- Kanal, ark, su 
yolu. 63- Japon para birimi. 64- Plakası 
44 olan ilimiz. 66- Dördül. 67- Saniye-
de bir jullük iş yapan bir motorun güç 
birimi. 68- Ticarette bir ülkeye başka 
ülkelerden mal getirme veya satın alma. 
70 - Herhangi bir şeyin önde olanı. 71- 
Hırvatistan’ın uluslararası kodu. 73- Elma, 
armut gibi meyvelerin kurutulmuşu. 74- 
Fırtına kuşugillerden, 1 m uzunluğunda, 
Atlantik Okyanusu’nda yaşayan iri bir kuş 
türü. 76- Birbirine yakın büyüklü küçüklü 
birkaç adanın tümü. 79- Boks maçının 
her bir bölümü. 80 - Evcil bir geyik türü. 
83- Isı. 84- Kaynağı mitolojik çağlara 
dayanan kirişli bir çalgı. 86- Titan’ın 
simgesi. 87- Anadolu Ajansı. 89- Benzer-
leri veya parçaları arasında çok az aralık 
bulunan. 90 - Geminin kaplama tahtaları 
arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek 
su geçirmez duruma getirme. 94- Kısaca 
Devlet Malzeme Ofisi. 96- Arapça’da işi 
sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu. 
100 - Mekanik yollarla hareket ettiri-
len veya kendi kendini yöneten alet. 
102- Akademik makalelerin özet kısmı. 
104- Tibet öküzü. 105- Eski Türkçe’de şey, 
nesne. 107- Niğde ilinin bir ilçesi. 109- 
Muhtemel. 110- Polonya halkından olan. 
111- Usanç ve öfke anlatan bir kelime. 
113- Edebiyatta anlatışta düzgünlük ve 
açıklıkla birlikte amaca uygunluk. 115- 
Protein sentezine yardımcı asit. 116- 
Tırpana balığı. 117- Mürekkep balığı. 
119- Sayısal ses bantları. 120- Bir eserin 
basılış biçimi veya durumu. 122- Güreş, 
futbol gibi oyunlarda, oyunu yöneten so-
rumlu kişi. 123- Damarlarımızdaki kırmızı 
renkli hayati sıvı. 124- Bir tarikat veya 
sanatın kurucusu. 125- Zilli bir kasnağa 
geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. 
126- Bir hayvan. 128- Anlam aykırılığı, 
çelişme, çelişki. 132- Padişah sarayı. 
134- Askerlerin bellerine bağladıkları 
veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, 
üzerinde fişek, kasatura vb koymak için 
yerleri bulunan, genellikle köseleden 
yapılmış kayış. 138- Bağırsaklar. 139- 
Gece bekçisi. 141- Matematikte bölme 
işleminde bölünenden artan sayı -. 142- 
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan. 
143- Yapraklarıyla ipek böceği beslenen 
bir ağaç. 144- Hollanda’nın plaka işareti. 
145- Eski dilde bayram. 146- Ender 
bulunan. 148- Sebep. 150 - Eski dilde 
ateş. 152- Bir nota. 153- Tarıma elverişli 
olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. 155- 
Nijerya’nın para birimi. 156- İri taneli 
bezelye türü. 157- Yunanistan halkı. 159- 
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar 
kenara gelip birleştiği yer, mafsal. 160 
- Hareketli, işleyen, faal. 161- Küçük ok. 
162- Sarıklı din bilginleri.

YUKARIDAN - AŞAĞIYA
1- Beden, boy pos. 2- Büyük sandal. 
3- Lütesyum’un simgesi. 4- Arapçada 

isimler. 5- Tahıl. 6- Savaşlarda gücü ve 
yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya 
yiğitlik gösteren kimse, batur. 7- (Ke-
nan ...) Resimdeki sanatçı. 8- Şebnem. 
9- Bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü 
yer, anayurt. 10- Berri. 11- Yemek yeme 
isteği. 12- Yalan, uydurma söz, palav-
ra. 13- Yünün dövülmesiyle yapılan 
kalın ve kaba kumaş. 14- Bitki örtüsü. 
15- İğdiş etme, hadım etme. 16- Yiye-
cek ve içeceğini sağlama. 17- Dingil. 
18- Lesotho’nun plaka işareti. 19- Göğüs 
kemiği arkasında bulunan iç salgı bezi. 
20- Bir çalgıda doğru ses vermesi için 
yapılan ayar, düzen. 32- İlenme, beddua. 
34- Jeolojide kırık. 36- Bir doğa olayı. 38- 
Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan 
milden bağımsız olarak çalışan meka-
nizma. 39- Tellür’ün simgesi. 41- Gaye. 
43- Açgözlülük. 45- Elemanları belirli bir 
sıraya göre dizili bir kümedeki konum 
ya da yer. 47- Politika. 51- Koyun veya 
keçi sürüsü. 52- Amerikan pamuğu. 53- 
Basılı, basılmış kâğıt, kitap vb. şeyler. 55- 
Havanın yer değiştirmesinden oluşan 
esinti, rüzgar. 56- Milli bayramlarda veya 
şenliklerde kurulan çiçeklerle süsle-
nen kemer. 57- Eklenmedik, kötü, hoşa 
gitmeyen bir haber veya olay karşısında 
duyulan acınma. 58- Senegal’in başkenti. 
59- Bir şeyi yapıp yapmamaya karar ver-
me gücü. 60 - İslam’ın beş şartından biri. 

62- Uluslararası serbest dolaşım belgesi. 
64- Kısaca mililitre. 65- Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun kısaltması. 68- 
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma. 69- Değer-
siz, önemi olmayan, aşağı. 72- Bir şeyden 
ayrılan küçük parça. 75- Bir kelimeden, 
bir sözden, bir davranış veya olgudan 
anlaşılan şey, bunların hatırlattığı dü-
şünce veya nesne, mana. 77- Adale. 78- 
Hile yapan, hileci. 81- Afrika’da bir ırmak. 
82- Derece. 85- Aleut takımadalarında 
yer alan adalar. 88- Hindistan’da eğrisel 
çatılı tapınakların mahyasını süsleyen, 
yollu yastık biçiminde mimari öğe. 90 
- İki dağın arasında kalan büyük çukur, 
vadi. 91- Tayin. 92- Yöresel. 93- Boyayı 
inceltmek için kullanılan sıvı inceltici. 
95- Göçebelerin konak yeri. 97- Yaradan, 
Tanrı. 98- Olgunlaştığında kendiliğinden 
çatlayarak açılmayan tek tohumlu kuru 
meyve. 99- Suçlama, suçlu görme. 101- 
İri saman. 103- Kısaca Sosyal Sigortalar 
Kurumu. 106- Pişman. 107- Kurşun boru-
ların ağzını genişletmek için kullanılan, 
şimşirden, sivri uçlu bir çeşit takoz. 108- 
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşma-
yıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir 
iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler. 
109- Bir ağırlık ölçü birimi. 112- Deniz 
filinin dişlerinden yapılan bir tür değerli 
tespih. 113- Genellikle silindir biçiminde 
olan mum, gaz lambası vb aydınlatma 

araçlarının çevresini kapatarak rüz-
gârdan koruyan cam. 114- Japonlarda 
karnını bıçakla deşme yoluyla yapılan 
intihar yöntemi. 115- Arıtım evi. 116- Bir 
bayan adı. 118- Kırık taş döşenip üzerin-
den silindirle geçilerek yapılan yol. 120- 
Demeç, bildiri. 121- Yaprakları sebze 
olarak kullanılan bir bitki. 122- Büyük 
bir topluluğun türlü siyasi ve toplumsal 
sorunlardaki görüşünün alınması ve ona 
göre uygulamaya girişilmesi için yapılan 
oylamada halkın bildirdiği olumlu veya 
olumsuz oy. 125- Türlü metallerden 
yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gös-
teren ince uzun nesne. 127- Breton saz 
şairlerinin kullandığı bir şiir tarzı. 128- 
Genellikle güneşten korunmak için bir 
yerin üzerine getirilen örtü. 129- Ev, arsa, 
bahçe gibi taşınamayan mal ve mülkle-
rin ortak adı, gayrı menkul. 130- Sodyum 
elementinin simgesi. 131- Tiyatro orta 
oyununda veya Karagöz’de kadın rolüne 
çıkan erkek oyuncu. 133- Yağmur. 135- 
Sudan’ın uluslararası kodu. 136- Uygu-
lamalardan bağımsız olarak ele alınan 
soyut bilgi. 137- Roma imparatorlarının 
tacı. 140- Zamanı gösteren araç. 142- 
Kirliliği gösteren iz. 145- Bir bağlaç. 147- 
Eğik olmayan. 149- Geniş ve bol karşıtı. 
151- Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış. 
154- Lübnan’ın plaka işareti. 158- Soru 
biçiminde şaşma bildiren ünlem. 
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Sigara ve alkolde ÖTV yüzde 47 arttı
Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47'den fazla arttı. Böy-
lelikle sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak.

İÇKİ ve sigaranın maktu ÖTV 
tutarları, her altı ayda bir 

Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. Sigarada 
ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak 
hem asgari maktu vergi hem de 
maktu vergi olarak hesaplanıyor. 

Yeni zamla bir adet sigarada 0,48 
lira olan asgari maktu vergi 0,7197 
liraya çıkarken maktu vergi tutarı da 
0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. 
Böylece bir paket sigaradan alınan 
vergi tutarı, 9,76 liradan 14,39 liraya 

çıktı.
Bu artış, sigaranın satış fiyatı ne 

olursa olsun bir paket sigaradan 
14,39 lira vergi alınacağı anlamına 
geliyor. Bir paket sigaranın vergisi 
de 4,63 lira artırılmış oldu.

>> KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN 

Seçim mesajı
Millet İttifakı liderlerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mer-
sin'deki metro temel atma töreninde yaptıkları konuşma-
larda seçim mesajı verdi. İki ider, CHP'nin daha önce 
miting yapmasına izin verilmeyen meydanda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, Mersin Büyükşehir Beledi-

yesi'nin Mersin'in kurtuluşunun 100'üncü 
yıl dönümünde gerçekleştirdiği metro temel 
atma töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçen 
ay Mersin Valiliği izin 
vermediği için miting 
yapamadığı Cumhuri-
yet Meydanı'nda dü-
zenlenen törendeki 
konuşmasında, 
"Bu meydanda 
miting yapmamı-
za daha önce izin 
vermemişlerdi. 
Demek ki meydan 
dolabiliyor, demek 
ki halk değişim, 
seçim, dönüşüm, 
adalet istiyor. Adalet, 
hak, hukuk istiyor dedi.

Olası bir seçimde ilk 
kez sandığa gidecek olan 
gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, 
"Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras 
bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek, 
büyük bir heyecan ile sandığa gideceksiniz 
ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez oto-
riter bir yönetimi demokratik yollarla değişti-
receksiniz" ifadesini kullandı.

Gençlerden "umutsuzluğa kapılmama-
larını" isteyen CHP lideri, "Dünya siyaset 
tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler 
bırakacaksınız. O nedenle bütün genç-

lere sesleniyorum, sandığa gideceksiniz, 
demokrasinin tarihini yazacaksınız" diye 
ekledi.

"SURİYELİLERİ İKİ YIL İÇİNDE 
GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili 
de konuşan Kılıçdaroğlu, 

"Hiç meraklanmayın, en 
geç iki yıl içinde bütün 

Suriyeli kardeşlerimi-
zi davulla, zurnayla 
memleketlerine 
göndereceğiz. 
Bize güvenecek-
siniz. Bakın, söz 
veriyoruz" dedi. 
Kılıçdaroğlu, 
"Asla ırkçılık yap-

mıyorum, herkesin 
kimliğine saygılıyım. 

Suriyeliler de ken-
di ülkelerinde huzur 

içinde, birlikte yaşasınlar. 
Buraya arzu ederlerse turist 

olarak gelebilirler. Hiçbir sorun 
yok. Kapılarımız açık. Gezebilirler" diye 
konuştu.

CHP Genel Başkanı, sözlerini "Onların aç-
maz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa 
Kemal’in söylediği, 'Yurtta Barış, Dünyada 
Barış'ın üzerine inşa edeceğiz. Suriye ile de 
barışacağız, Mısır ile de. Bütün komşula-
rımız ile barışacağız. Sadece iç politikada 
değil dış politikada da Türkiye kurucu ayar-
larına yeniden dönecek" şeklinde sürdürdü.

Akşener’den 
seçim çağrısı

Açılış töreninde konuşan İYİ Parti lideri 
Akşener ise derhal seçime gidilmesi için 

çağrıda bulundu.
“Bu harami düzeni, helal oylarınızla sandıkta 

demokrasiyle attaya göndermek için derhal seçim, 
hemen seçim diyorum” ifadesini kullanan Akşener, 
Mersinlinlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdogan’a “Derhal seçimi getir ve sandığa teslim 
ol” çağrısı yaptığını söyledi. İYİ Parti lideri, “Mer-
sinli burada ve bir mesaj veriyor: Milletle ters 

düşe düşe, milletle bilek güreşi yapa yapa 
ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. 

Tencerenin devirmediği bir ikti-
dar da olmamıştır” diye 

konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve 
emekli maaşlarına yapılan zamları 
açıkladı. Gerçek enflasyonun yüzde 82 
olduğunu belirten KESK, "Reva görülen 
sefalet zammı toplu iş sözleşmesiyle 
birlikte yüzde 30,5" diye tepki gösterdi.

Memur ve 
emekli zamları 
açıklandı

"Memurlarımızın maaş 
artış oranını yüzde 30,5'e 

çıkartarak onlara ilave bir sos-
yal destek sağlamış oluyoruz" 
diyen Erdoğan, en düşük 
emekli maaşının da 2 bin 500 
TL olacağını duyurdu. Erdoğan, 

"Yeni düzenlemeye göre hiçbir 
emeklimiz 2 bin 500 liranın 
altında maaş almayacak. Aylık 
geliri 1500 liradan başlayan 
1 milyon 266 bin emeklimizin 
maaşlarını 2 bin 500 liraya yük-
seltmiş oluyoruz" dedi.

>> ENERJI, TAŞIT VE BEYAZ EŞYADA 

Zam yüzde 100’ü aştı
TÜİK Aralık 2021 tüketici fiyat 
endeksini (TÜFE) açıkladı. 

TÜFE yıllık yüzde 36,08, aylık ise 
yüzde 13,58 arttı. TÜİK’in enflasyon 
sepetinde yer alan ürün ve hizmet-
lerin Aralık 2020 ile Aralık 2021’i 
kapsayan son 1 yıllık dönemde 
fiyatların ne arttığını inceledik.

GIDADA ZAM ORANI YÜZDE 
60’I GEÇEN ÜRÜNLER

Temel gıda ürünleri ve içecekler-
de bu yıl ciddi fiyat artışı yaşandı. 
En temel gıda ürünlerinin fiyatları 
yüzde 50 ile yüzde 115 arttığı 
görülüyor. Zirvede yüzde 115 ile 
patates ve yüzde 114 ile marga-
rin var. Patlıcan fiyatı ise son 1 
senede yüzde 97 zamlandı. Tavuk 
eti ve buğday unu fiyatındaki artış 

yüzde 86 oldu. Kahve de yüzde 84 
zamlandı.

Son 1 yılda en çok zamlanan 
ürün ve hizmetlerin başında enerji, 
taşıt ve beyaz eşya geliyor. Kömür 
ücreti yüzde 137 arttı. Benzinli 
otomobil ve televizyon fiyatları 
yüzde 130 zamlandı. Araba tüpü 
(LPG) dolum ücreti yüzde 120 
artarken uçak bilet ücretleri de 
yüzde 103 artış gösterdi.

Sepette yer alan tüm ürünlere 
baktığımızda en çok artış yüzde 8 
bin 675 ile kabartma maddelerin-
de. Bu sıradışı durumdan dolayı 
bu ürüne grafiğimizde yer verme-
dik. “Diğer sağlık ürünleri”nin fiyatı 
yüzde 431 ile listenin başında. 
Yazım ve çizim kağıtları da yüzde 
170 zamlandı.

Zamlı tarifeler başladı
Türkiye yeni yıla doğal gaz, elektrik, akaryakıt ve köprü 
geçişleri için 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başla-
nan zamlarla girdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri-
ne göre ise İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34'ü aştı.

BORU Hatları ile Petrol Taşı-
ma AŞ’den (BOTAŞ) yapılan 

duyuruya göre, 
1 Ocak’tan itiba-
ren doğal gazda 
mesken tarifesine 
yüzde 25, sanayi 
aboneleri için ge-
çerli tarifeye yüzde 
50, elektrik üretim 
amaçlı tarifeye de yüzde 15 zam 
yapıldı.

BOTAŞ’ın internet sitesinde 
yayımlanan Ocak ayına ilişkin tarife 
tablosuna göre, konut tüketicileri 
için gaz dağıtım şirketlerine uygu-
lanacak satış fiyatı, mevcut tarifeye 
göre yüzde 25 artışla bin metreküp 
doğal gaz için 1860 TL oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin 
metreküpün üzerinde olan sa-

nayi abonelerinin 
tarifesinde, bin 
metreküp gazın 
fiyatı yüzde 50 
artışla 6 bin 300 
liraya, elektrik üre-
tim amaçlı tarife de 
yüzde 15 artışla 5 

bin 520 liraya çıktı.

AKARYAKITA ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyon-
ları İşveren Sendikası (EPGİS) da 
yılın son günü paylaştığı mesajda, 
1 Ocak itibarıyla motorine 1,29 TL, 
benzine 0,61 TL ve LPG'ye 0,78 
TL zam uygulanacağını duyurdu.
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PERSONEL 

ARANIYOR
Kebab işyerinin servis 
bölümünde, gece ve 
gündüz saatlerinde 
çalışacak personeller 
aranmakta. 

Adres: Ermington – 
Oz Pizza ve Kebab

İrtibat:  0410 944 670

(3
8
4
4
-4
7
)

ACİL ELEMAN ACİL ELEMAN 
ARANIYORARANIYOR 
NSW  
Kebap işyerine, genel 
işlerde çalışacak tecrübeli,
şef işlerinden anlayan 
personel aramaktayız.  
Adres: Richmond Star Kebab 
- Richmond 
İrtibat: 

02 45 88 55 4402 45 88 55 44

KADIN BAKICI ARANIYOR

İrtibat: Ctnizmir91@gmail.com 0452 175 414

BAYAN EŞ ARIYORUM 

30 yaşında, 1.80 boyunda, kumral bir 
erkeğim. Üniversite 
mezunu bilgisayar 
teknisyenim. Hiçbir sağlık 
problemim bulunmamakta. 
Türkiye’nin 
Ege bölgesinde İzmir 
şehrinde ikamet ediyorum. 
Ablam Sydney’de 
yaşamaktadır. 
Avustralya’dan bir bayanla ciddi 
görüşerek ve evlenmek istiyorum. 

Auburn 
bölgesinde, 
yaşlı bir kadının 
bakımı için, 
kadın bakıcı 
aranıyor.

Irtibat: 0412 778 812

GÖZLEME İŞİNE 
ELEMANLAR ARANIYOR

İRTİBAT: 

0424 862 126 - 0402 274 251

Gözleme yapımı ve servisinde, genelde hafta 
sonları çalışacak elemanlar aranıyor. 

(3
8

4
6

-4
9

)

Take Away işinde çalışacak, part-time veya full time, eli işe yatkın eleman aranıyor.   
İş gece işidir ve öğretilir.

ELEMAN ARANIYOR – MELBOURNE

İrtibat: 0438 660 090 (3849-52)

  S

ATILIK KEBAB DÜKKANLARI

   

   
BRISBANE’DA 

Brisbane’ın değişik bölgelerinde satılık kebap dükkanları. 
Bir dükkan SURFERS PARADISE’da. 

7 kebap dükkanı 7 farklı bölge
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Zirvesi’nde anlaşmayı 
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BENDEN    

SÖYLEMESİ     
Bir gün Sunshine 

hastanesinde vakit namazı 
kılayım dedim. Görevli bana 

çok kuytu ve zor bulunan 
karanlık koridorlardan 

geçerek bulunabilen bir yer 
tarif etti. 
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AVUSTRALYA 

4 ADET DAHA F-35 

SAVAŞ UÇAĞI ALDI 

Avustralya'nın en yeni savaşçısı, 
Kasım ayı sonlarında Wings Over 
Illawarra hava gösterisinde görü-
necek. 

Savaş 
çanları
çalıyor

09.11.2021 SALI / TUESDAY
09.11.2021 SALI / TUESDAY

Uzmanlar, 3’üncü dünya sava
şının Batı Pasifik Okyanusu’nda çıkma olasılığının 

yüksek olduğunu söylüyo
r. Çin ile ABD kapışması sonrası ülkeler arasınd

a dü-

zenlenen tatbikatlarla Pas
ifik suları iyice ısınmaya başladı. Avustralya H

ükümeti, 

bu durum karşısında RAAF pilotları ile F-35A uçaklarını test etmeye başladı.

AVUSTRALYA Kraliyet Hava Kuvvetleri, 

Amerika Birleşik Devletleri’nden dört yeni 

F-35A gizli savaş uçağı aldıklarını açıkladı. 

Avustralya ordusu, yeni eklemelerle birlikte 

41 beşinci nesil hayalet avcı uçağına sahip 

oldu. 

>> KIRMIZI ALARM ENDİŞESİ 

Sağlık sistemi çok gerildi
Victoria’nın ambulans servisi Cumartesi gecesi ‘kırmızı kod’ ilan etmeye 

‘kırmızı kod’ ilan etmeye çok yaklaştı.

AMBULANS 

Victoria’nın 
CEO’su kırmı-

zı kodun olduğu 
konusunda uyardı. 
Cumartesi gecesi 

sağlık sistemi o 
kadar gerildi ki 

Ambulans Victoria 

bir ‘turuncu kod’ ilan 
etmek zorunda kaldı.

Yüzde 30
indirim

Melbourne şehir 
merkezindeki 

(CBD) işletme-

leri canladırmak için 
eyalet hükümeti ve 

belediye ortak bir 

çalışma başlattı.

6

>> SOMYÜREK YOLSUZLUKLA 

MÜCADELE KOMISYONUNDA 

Şok eden ifadeler
VICTORIA 
Milletvekili ve 

Andrews hükü-

metinin eski bakanı 
Adem Somyürek, Yol-

suzlukla Mücadele 

Bağımsız Komisyo-

nunda ilk ifadelerini 

vermeye başladı.

10

>> YANGINDAN KORUNMAK İÇİN 

Yarım milyar dolar

VICTORIA'NIN itfaiye 

hizmetleri, orman yangını 

sezonuna hazırlanmak için 

yarım milyar dolarlık yatırım aldı.
2

SAYFA 
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arıyoruz. 
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Ev almak ve satmak isteyenler 
bilgi, beceri ve deneyim ile 

hizmetinizdeyim.

raywhiteglenroy.com.au

Ev almak ve satmak isteyenler için; bilgi, 

beceri ve tecrübe ile hizmetinizdeyim.

Aysegul Sal0420947181 | 03-93002211
2/789 Pascoe Vale Road Glenroy VIC 3046

Köpeğimiz Cennet’e gidebilir 
mi?

SAYFA 
14

Yorucu bir iş ve aş gününün ardın-dan, gece herkesin ölü gibi uyudu-ğu saatlerdi. O zamanlar, telefon bize gelmiyordu, biz telefona gidi-yorduk. Melbourne’den Pembegül Abla                                                  

Manufacturing  imalatında ve delivery 
işinde çalışacak elamanlar aranıyor.İrtibat için 

0452 62 34 62’i arayınız
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Her Hafta Yeni Bir
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ENFES BİR TARİF

ISMAIL AGACIK İLE

Executive Chef

Tabağım da sebze ve meyve - İyi YemeğinZirvesi SAYFA 
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21.09.2021 SALI / TUESDAY

Sebzeler de düpedüz lezzetli olabilir!

8

Aile b yukabus

>> KORONOVİRÜS KAPAN AİLE SÜRECİ ANLATTI!

Hume bölgesinden ve toplumumuz 

içinden bir isim, virüsle yaşadığı 
mücadeleyi konuştuk. Virüsün, 

sağlığına verdiği zararlardan, aşı olma-

ma pişmanlığına kadar... Virüse ve aşıya 

‘inanmayan’  bilinçsiz bir ailenin bile bile 

nasıl virüsü bulaştırdığını içtenlikle 
anlattı. Kendi isteği doğrultusun-
da ismini yayınlamıyoruz. 

Nefes almakta zorlanıyorsunuz. Birkaç dakikada bir sıtma geçiriyorsu-nuz. Bütün vücu-dunuzu çürümüş gibi hissediyorsu-nuz. Şiddetli baş ve vücut ağrısı oluşuyor. Aşırı ter-leme, sonrasında da bir anda vücu-dunuz soğuyor. 

us

BU ÇOK BAŞKA BİR 
VİRÜS ‘GRİP HİKAYE’

ÇOCUKLAR NASIL.. MUSTAFA YILMAZAVUSTRALYA GÜNDEM

SAYFA 8’DE

>> VICTORIA’YI KARANTİNADAN ÇIKARACAK 3 adımlı yol haritası1 saat 51 dakika süren 
toplantıda Victoria sağlık 
yetkilileri karantinadan çıkan 

yol haritasını açıkladı. 

2

Inşaat sektörü iki hafta kapanacak 

SENDİKA ÜYELERİ SALDIRIYA UĞRADI!

Victoria’daki önemli inşaat 
çalışmaları hariç tüm proje-
ler iki haftalığına duracak. 

Ballarat’ın en büyük projelerinden 
biri olan GovHub şantiye de 2. se-

viye virüse maruz kalma konumu 

olarak listelendi.

13

SAVAŞ 
ALANI GİBİ

>> ÇİLEK ZAMANI!Taze 
saklama tüyosu AKILLI bir anne, çilekleri üç haftaya kadar taze 

tutmak için basit bir tüyosunu paylaştı. Piknikler için 

mükemmel bir yöntem. 

12
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Avustralya Nur Vakfı Başkanı 
Fatih Yargı

Hayaller kabusa
DÖNÜŞMESIN!

Avustralya, koronavirüs salgın sürecinde diğer ülkelere kıyasla 

en sert tedbirleri uyguladı. Bunlar arasında yurtdışına çıkma 

yasağı da vardı. Yurtdışı yasaklarının kaldırmasıyla Türkiye’ye 

gidenler, farklı Covid önlemleri nedeniyle karantinaya alınabi-

lir, uçuş değiştirmek zorunda kalabilir. Ek binlerce dolara 

ödemenize neden olabilecek gerçekler bu özel röportajda.

MUSTAFA YILMAZ

MUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

SAYFA 5’TE

2

Cezaların altında kalabilir

GENÇLER VE 
YOKSULLAR

GENÇ ve yoksul-
ların COVID cezası 

alma olasılığı daha 

yüksek çıktı.Polis, salgın sırasında, 

çoğu ödenmemiş 45 
bine yakın para cezası 

verdi. 

7
8

Avust-ralya’da yaşayan Türk vatan-daşlarımız için SGK 3600 ek gösterge-si neden önemli? SGK’da EYT nedir? SGK’da asgari ücret artması nedir?

17

MUSTAFA AKTAŞ 
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

>> YURTDIŞINDA YAŞAYAN 

TÜRK VATANDAŞLARININ 

DİKKATİNE! Zamlar gelmeden 

Zamlar gelmeden 
işleme başlayın 

Scott Morrison, Çin casus gemileri-

nin Avustralya kıyılarında haftalarca 

geçirdiği haberlere karşılık açıklama 

yaptı. Başbakan Scott Morrison, geminin 

karasularında değil Avustralya kıyıla-

rındaki sularda yüzdüğünü söyledi.

>> >> PASİFİK’TESular ısınıyor Çin casus gemisinin kısa süre önce 

Avustralya kıyılarında üç hafta geçirdiği 

şok etkisi yarattı.

>> BU MUZ HEYKELİ20 binemal olduMELBOURNE’UN Fitzroy sem-

tinde, gülen bir kafatasına sahip, 

yarısı soyulmuş muzdan oluşan dev 

heykel, tartışmalara neden oldu.SAYFA 9’DA

FEDERAL hükümet, Omicron varyantının 

belirsizlik tehlikesi sonrası, 1 Aralık’ta açması 

gereken uluslararası kapıları belli bir süre daha 

kapalı tutacağını açıkladı.

>> SINIRLAR TEKRAR KAPATILDI!
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ELEMANLAR ARANIYOR / SYDNEY
Wenworth Point 
bulunan 
Bosphorus Turkish 
Street Food’a 
Pideci, adanacı, 
servisçi, mutfakçı 
ve garsonlar 
aranıyor.

İlgilenenlerin 0425 357 596 
numaralı telefondan ulaşması rica olunur.

ELEMANLAR ARANIYOR
NSW EYALETI 

KEBAB İŞYERLERİ 

NSW EYALETİ
NSW eyaletinin farklı kırsal bölgelerinde faaliyet 

gösteren kebap işyerlerimiz satılıktır.   
- Kiraları çok uygun.  

- Müşteri potansiyeli yüksek.  
- Aile ile işletilebilir.  
- Uzun kira kontratı.  

- Malzemeleri ile işletmeye hazır.  
- Hiçbir eksiği bulunmamakta.

İrtibat: 0406 000 484

SA
TI

LI
K

Ciddi alıcıların araması rica olunur.

BÜYÜK
FIRSAT!

İrtibat: 0406 000 484

Penrith de Kebab-Pizza-Pide 
işyerimize gece ve gündüz 

çalışabilecek aşağıdaki 
pozisyonlarda tecrübeli ya da 

tecrübesiz elemanlara ihtiyaç var.

Servis elemanları : Gece ve gündüz 

Delivery Drivers : Gece 

Temizlikçi : Gece

ELEMANLAR ARANIYOR PENRİTH

İrtibat: 0450 604 950

(3
8

5
0

 –
 5

3
)

Gazeteniz 

yaşında!



22 GÜNDEM04.01.2022 SALI / TUESDAY www.dunya.com.au

1..TRABZONSPOR A.Ş. 19 14 4 1 36 14 22 461..TRABZONSPOR A.Ş. 19 14 4 1 36 14 22 46

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19 11 6 2 32 15 17 39

3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 10 3 6 29 19 10 333.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 10 3 6 29 19 10 33

4.FENERBAHÇE A.Ş. 19 9 5 5 31 23 8 32

5.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 10 2 7 27 23 4 325.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 10 2 7 27 23 4 32
6.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 19 8 6 5 27 22 5 30

7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 8 4 7 30 28 2 287.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 8 4 7 30 28 2 28

8.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 8 4 7 29 31 -2 28

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 8 4 7 24 26 -2 289.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 8 4 7 24 26 -2 28
10.GALATASARAY A.Ş. 19 7 6 6 24 23 1 27

11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 7 6 6 26 27 -1 2711.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 7 6 6 26 27 -1 27
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 6 8 5 26 20 6 26

13.YUKATEL KAYSERİSPOR 19 6 6 7 27 28 -1 2413.YUKATEL KAYSERİSPOR 19 6 6 7 27 28 -1 24

14.GZT GİRESUNSPOR 19 6 4 9 19 19 0 22

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 4 9 21 27 -6 2215.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 4 9 21 27 -6 22

16.ALTAY 19 5 3 11 23 32 -9 18

17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 5 2 12 17 34 -17 1717.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 5 2 12 17 34 -17 17

18.KASIMPAŞA A.Ş. 19 3 6 10 19 28 -9 15

19.GÖZTEPE A.Ş. 19 3 6 10 18 28 -10 1519.GÖZTEPE A.Ş. 19 3 6 10 18 28 -10 15
20.ÖZNUR K.YENİ MALATYASPOR 19 4 3 12 16 34 -18 15

19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 0 MED.B.ŞEHİR FK
GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 F. T. ANTALYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 ALTAY
GZT GİRESUNSPOR 0 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 V. FATİH K.GÜMRÜK
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 1 ADANA D.SPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 1 GAZİANTEP F.K. A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 Ö.K. Y.MALATYASPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR 3 - 0 D. GRUP SİVASSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

20. HAFTA MAÇLARI
TRABZONSPOR A.Ş. - Ö.K. YENİ MALATYASPOR
AYTEMİZ ALANYASPOR - MED.BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
GAZİANTEP FUT.KULÜBÜ A.Ş. - V.FATİH KARAGÜMRÜK
GALATASARAY A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
YUKATEL KAYSERİSPOR - ALTAY
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - F. TAV ANTALYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

Süper Lig  Süper Lig  PUAN DURUMUPUAN DURUMU O G B M A Y AV P
2021-2022 Sezonu

kaynak: www.tff.org

kaynak: www.tff.org

>> FERDI KADIOĞLU 

Türk Milli Takımı'nı 
tercih etti
Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki 
futbolcuları Ferdi Kadıoğlu'nun Türk 
Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE 
Kulübünün internet 

sitesinden yapılan açık-
lamada, "2018'den beri 
Fenerbahçemizin formasını 
giyen, Hollanda'nın alt yaş 
milli takımlarında oynayan 
başarılı futbolcumuz Ferdi 

Kadıoğlu, ailesi ve kendi-
siyle yapılan görüşmeler 
neticesinde Türk Milli Takı-
mımızı tercih etmiştir.

22 yaşındaki futbol-
cumuza milli formamızla 
sonsuz başarılar dileriz." 
ifadelerine yer verildi.

KARTAL, 2011'DE OYNANMAYAN SÜPER KUPA MAÇININ YAPILMASINA 

Çok sıcak bakıyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ 
ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa 
maçının yapılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün 
2011'de oynanmayan Süper 
Kupa maçının oynatılması 

için Türkiye Futbol Federasyo-
nuna (TFF) yaptığı başvuruyu AA 
muhabirine değerlendiren kulü-
bün asbaşkanı Emre Kocadağ, 
"Daha önce de açıkladığımız gibi 
kupanın oynanması ile alakalı 
Türkiye Futbol Federasyonu bir 
karar alırsa biz seve seve oyna-
rız." dedi.

İkinci başkan Adnan Dalgakı-
ran ise kupa maçının oynanma-
sını istediklerini ve bu organizas-
yonun uygun zamanda olmasını 
arzuladıklarını dile getirdi.

2010-2011 sezonunda Süper 
Lig'i şampiyon tamamlayan 
Fenerbahçe ile Türkiye Kupası 
sahibi Beşiktaş arasında oy-
nanması gereken Süper Kupa 
maçı, "futbolda şike davası" 
süreci nedeniyle yapılmamıştı.

Hedef Antalyaspor maçı
Beşiktaş, 5 Ocak Çarşam-

ba günü oynanacak Turkcell 
Süper Kupa mücadelesine 
odaklandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile 
karşılaşacaklarını hatırlatan 
Kocadağ, "Zor bir maç olacak. 
Antalyaspor da ivme yakala-
dı, iyi futbol oynuyor. Şanslar 

eşit. Final maçları belli olmaz." 
ifadelerini kullandı.

Kupayı almak için ellerinden 
geleni yapacaklarını vurgula-
yan Kocadağ, "Çok ciddiye 
aldığımız bir organizasyon. 
Katar'a gidiyoruz. İlk defa Ka-
tar'da kupa maçı oynanacak. 
İlginç bir maç olacak." değer-
lendirmesinde bulundu.

Turkcell Süper Kupa'yı 
almak istediklerini belirten 
Adnan Dalgakıran ise "Bütün 
kupaları almak isteriz. Tek 
maçlık bir fırsat var ve bunu 
değerlendirmek istiyoruz." 
diye konuştu.

Süper Lig'de "en"leriyle yerli ve yabancı futbolcu istatistikleri
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısında toplam sürenin yüzde 61,2'sini yabancı oyuncular aldı.

SÜPER Lig'in geride kalan 19 hafta-
sında 190 maç oynanırken, futbolcular 

toplam 376 bin 595 dakika forma giydi.
Yabancı oyuncular 230 bin 330 dakika 

sahada kalırken, Türk futbolcular ise 146 bin 
265 dakika mücadele etti.

Futbolcuların görev yaptığı toplam süre 
dikkate alındığında yabancıların oranı yüzde 
61,2, yerli oyuncuların payı ise yüzde 38,8 
oldu.

YABANCILARA EN FAZLA SÜREYİ GİRE-
SUNSPOR VERDİ

GZT Giresunspor, ligin ilk yarısında ya-
bancı oyuncuların en fazla süre aldığı takım 
olarak ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı ekipte 13 

yabancı ve 11 Türk olmak üzere toplam 24 
futbolcu forma giydi. Yabancı oyuncular 13 
bin 144 dakika sahada kalırken, yerliler ise 5 
bin 619 dakika süre aldı.

EN AZ YABANCI OYNATAN GÖZTEPE

Göztepe, Süper Lig'in 19 haftalık periyo-
dunda sayı ve süre bakımından en az yaban-
cı oyuncu oynatan takım olarak dikkati çekti.

İzmir temsilcisinin ilk yarıda oynadığı müsa-
bakalarda 10 yabancı oyuncu forma giyer-
ken, bu futbolcular toplam 7 bin 814 dakika 
mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, 10 bin 882 dakikayla Türk 
oyuncuların en fazla süre aldığı takım olarak 
da ön plana çıktı.

Süper Lig’in ilk 
yarısında iki İstanbul 
temsilcisinde de 
toplam 15’er Türk 
futbolcu süre aldı.

En az yerli Kon-
yaspor, en fazla 
yabancı Kayse-
rispor’da Ligin ilk 
yarısında en az Türk 
oyuncu tercih eden 
takım Konyaspor, 
en fazla yabancı 
futbolcu oynatan 
ekip ise Yukatel 
Kayserispor oldu.

Koç pozitif çıktı!
Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun 
pozitif çıktığı açıklandı

FENER-
BAH-

ÇE Kulübü 
Başkanı Ali 
Koç'un yeni 
tip koronavirüs 
(Kovid-19) test 
sonucunun 
pozitif çıktığı 
bildirildi.

Sarı-lacivertli 
kulüpten ya-
pılan açıkla-
mada, “Başkanımız Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif 
sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu 
iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde de-
vam edilmektedir.” denildi.
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TÜRKİYE VE 
KIBRIS'A BİLETLER. 
SEVDİKLERİNİZ İLE SİZİ  
BULUŞTURUYORUZ.

ARENA TRAVEL
Lic. No. 2TA5022

Auburn:
Auburn Chambers
(Next to Westpac)
22 Auburn Road
Auburn NSW 2144
Ph: (61 2) 9646 55 22

Liverpool:
309 Macquarie Street

Liverpool NSW 2170

Ph: (61 2) 9822 2222
Email: liverpool@arenatravel.net.au

Nusret
0412 358 093

Bir bakışta - 
Süper Lig’de 
ilk yarı sona 
erdi, lider 
Trabzonspor 
rekor kırdı

SÜPER lig'de 
ilk yarı tamam-

landı. Lider Trab-
zonspor 46 puanla 
ligin ilk yarısını, 
süper lig tarihinde ilk 
yarılarda toplanan en 
yüksek puanı alarak 
kapattı. Ligin ilk yarı-
sında oluşan tabloyu 
Anadolu Ajansı Spor 
muhabiri Hilmi Sever 
değerlendirdi.

>> TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU: 

Trabzonspor, bir yıldız gibi parlıyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugün baktığımızda Trabzonspor 
Kulübü Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor." dedi.

T rabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, bugün bakıldı-
ğında Trabzonspor Kulübü'nün 

ekonomik, idari ve sportif anlamda 
zirvede yer aldığını, sadece Süper 
Lig'deki puan durumuyla değil, finan-
sal ve kamuoyundaki değerleriyle de 
bir yıldız gibi parladığını belirtti.

Ağaoğlu, Süper Lig'in henüz 

yarısını tamamladıklarına işaret ede-
rek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte teknik direktörümüz 
Abdullah Avcı ve futbolcularımız baş-
ta olmak üzere tüm camiamızın büyük 
özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenme-
si sonucu sezonun ilk yarısını lider ta-
mamladık. Bunu tekrar etmekte fayda 

görüyorum; sevgili Trabzonspor-

lular, sezonun henüz yarısını tamam-
ladık. Önümüzde daha oynanmamış 
19 maç var. Önümüzde günler, hafta-
lar, aylar ve mevsimler var. Hepinizin 
heyecanlı, hepinizin sabırsız olduğunu 
biliyorum. Umuyorum ki tüm bu süreç 
tamamlandığında sabrettiğimiz ve bü-
yük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu 
güne hep birlikte şahit olacağız."

>> ÇIN, MILLI TAKIMDA OYNAYAN FUTBOLCULARINA 

Dövme yasağı getirdi
Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına topluma 
iyi örnek oluşturmak amacıyla dövme yasağı getirdi.

ÜLKENİN hükümete bağlı spor-
dan sorumlu yönetim birimi, genç 

yaş kategorileri de dahil olmak üzere 
Çin Milli Takımı'nda forma 
giyen oyuncuların, top-
luma iyi örnek teşkil 
etmeleri amacıy-
la yeni dövme 
yaptırmalarının 
yasaklandığını 
duyurdu.

Yasağın sıkı bir 
şekilde uygulan-
ması gerektiği be-
lirtilirken dövmesi 
olan milli futbolcu-
lara ise dövmelerini 
sildirmeleri yönünde 
uyarıda bulunuldu.

Milli oyuncuların, yasağa 
uymamaları durumunda Çin Futbol 
Federasyonu tarafından disiplin cezala-

rına çarptırılabileceği kaydedildi.
Öte yandan bazı özel durumlarda 

takımın kalanının rızasıyla dövmelerin 
antrenman ve müsabakalar sıra-

sında kapatılmasının kabul 
edilebileceği belirtildi.

Çin hükümeti, 
2018'in ortalarından 
bu yana internet 
ortamı ve televizyon 
ekranlarında ünlü 
kişilerin dövmeleri-
nin gösterilmemesi 
yönünde adımlar 

atıyor. Bu adımlar 
kapsamında milli 

takım oyuncusu Zhang 
Linpeng başta olmak üze-

re birçok profesyonel futbol-
cu, kollarını sararak veya uzun kollu 

formayla dövmelerini gizlemek zorunda 
kalıyor.

Messi de yakalandı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Sa-
int-Germain'de (PSG), aralarında Arjantinli yıldız Li-
onel Messi'nin de yer aldığı 4 futbolcunun yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

KULÜPTEN yapılan açıklama-
da, yapılan son rutin Kovid-19 

test sonucu pozitif çıkan Messi, 
Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan 
Bitumazala’nın karantinaya alındığı 
belirtildi.

Sezon başında PSG’ye transfer olan 
Messi, bu sezon ligde 11 maçta sade-

ce 1 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar 
Ligi’nde ise 5 maçta 5 gole imza attı.

Bu arada sakatlığı devam eden yıldız 
oyuncu Neymar’ın tedavisine 9 Ocak’a 
kadar ülkesi Brezilya’da devam edi-
leceği, 3 hafta sonra yeniden antren-
manlara çıkmasının beklendiği de ifade 
edildi.
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AUBURN VE BLACKTOWN’DAKİ İKİ MERKEZİMİZLE YANINIZDAYIZ!

www.ausdisability.com.au

Başvurularınızla ve planlarınızla ilgili yardım almak için 
LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

Psikolojik Danışmanlık
Dil Konuşma Terapisi
Sanat Terapisi
NDIS Plan Yönetimi
Destek Koordinasyonu
Respite & Day Care
Kısa süreli konaklama Desteği

Eğitim ve Hobi Kursları
Birebir ve Grup Gezileri

Tercüman & Çeviri Hizmeti
Seyahat ve Ulaşım Desteği

Ev Modifikasyonu
Bağımsız Yaşama Geçiş

Centre Aktiviteleri

Ulusal Engellilik Sigortası

65 yaş ve altı için 
geçerlidir


