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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.

S-13Şeyma Yaman

GENÇLİK VE 
METAVERSE 
TEHDİDİ!..

Noel için çocuklarına 
sanal gerçeklik kulak-
lığı alan ebeveynler 
kötü bir sürprizle kar-
şılaşabilir. Metaverse 
dünyasında bizi...

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.

HAYATINIZDA 
BİR YENİLİK  YAPIN    

Mübarek güneş biz aciz kullar için her gün tap 
taze pür neşe 
yine doğdu. Pembegül Abla S-8
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KEBAB İŞYERLERİ 

NSW EYALETİSA
TI

LI
K ELEMANLAR 

ARANIYOR
SAYFA 21

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

arayınız.

 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

Günümüzde evlenmek zor olduğu 
kadar evli kalmak da artık çok zor.Evlilik tercihleri

SAYFA 19’DA

BAŞBAKAN Scott 
Morrison, pozitif hızlı 

antijen testi sonucu-
nu doğrulamak için artık 
PCR testi şartını kaldır-
manın kabul edildiğini 
söyledi.

PCR’da değişim
4

>> ÜÇÜNCÜ AŞI 

Zorunlu oluyor
PREMIER Perrottet, bazı 
COVID19 kısıtlamalarının 
NSW’de yeniden uygulana-

cağını duyurdu.
4

>> COVID19 

Çocuklarda 
kayıtsız değil

BAŞHEKIM 
Connell, CO-
VID-19’un 

çocuklarda hafif 
olmadığı uyarı-
sında bulundu.

6

12

>> DELTA REKORU KAPIDA

34.808 vaka
VICTORIA eyale-
ti, pazartesi günü 
34.808 vaka ve 

iki ölüm bildirmesinin 
ardından hastaneye 
kaldırılanların sayısı 
818’e yükseldi.

FIRE Rescue 
Victoria kurslarını 
tamamlayan 150 

acemi itfaiyeci me-
zun oldu. Victori-
a’daki itfaiyeciler 
konumlarına göre 
haftalık ortala-
ma 1500 dolar 
kazanmakta.

>> AVUSTRALYA’YA 

Hangi ülke

kapılarını 
apattı?

AVUSTRALYA’DA son günlerde artan Covid19  vakaları 
sonrası ülkeler tedbirlerini almaya başladı. SAYFA 16’DA

>> YANGINA DUR DIYECEKLER 

Kadro güçlendi

8

ADALETE
muafiyet

DÜNYANIN 1 NUMARALI 
RAKETINE VIZE KRIZI

Aslında herkes bu sorunun 
cevabını bekliyordu:
“Herkese işleyen kanun 
dünyanın en iyi spor-
cusuna işleyecek mi?”

Vize ipta-
line 
karşı 

yaptı-
ğı itiraz 
Avustralya mahkemesi tarafından kabul Avustralya mahkemesi tarafından kabul 
edilen tek erkekler dünya 1 numarası edilen tek erkekler dünya 1 numarası 
Novak Djokovic, sezonun ilk grand Novak Djokovic, sezonun ilk grand 
slam turnuvası Avustralya Açık'a katıl-slam turnuvası Avustralya Açık'a katıl-
mak istiyor.mak istiyor.
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Kadro güçlendi yangına dur diyecekler
FIRE Rescue Victoria kurslarını 
tamamlayan 150 acemi itfaiyeci 

mezun oldu.
Fire Rescue Victoria tarafından ya-

pılan açıklamada, 20 haftalık eğitim 
kurslarını tamamlayan 150 acemi 
itfaiyeci Aralık ayında itfaiyeci olmak 
üzere mezun oldu.

Bu en yeni itfaiyeciler Victoria ge-
nelinde konuşlandırılacak. Açıklama-
da, yakında çalışmaya başlayacakları 
belirtilirken FRV ailesine hoş geldiniz, 
denildi.

Victoria’daki itfaiyeciler konumları-
na göre haftalık ortalama 1500 dolar 
kazanmakta.

Victoria genelinde 3600 İtfaiyeci 
görev yapmakta. 54 bin gönüllü 
İtfaiyeci bulunmakta.

İtfaiyeci olmak için herhangi bir 
özel niteliğe ihtiyacınız yok, ancak 
GCSE Grade C düzeyinde (veya 
eşdeğeri) İngilizce ve Matematik 
sınavlarını geçmeniz bekleniyor.

Okullar geç 
açılacak! İŞTE YENİ 

TARİH

Avust-
ralya’da 
yükselen Omicron vakala-rı, okulların  vaktinde açılma-sını da etki-
ledi.

V eliler, yeni yılda ‘yüz yüze 
eğitimin’ devam edip 
etmeyeceğini merak 

etmekte.
Eyalet, Pazar günü 18.000 

yeni Covid-19 vakası kaydetti. 
Hızlı antijen test sonuçları 
da sisteme işlenmeye 
başladı.

Queensland, Ocak 
ayının sonunda 
Omicron dalgasında 
zirve bekliyor. Bu 
bağlamda okulların 
başlangıç tarihini de-
ğiştirdiklerini açıkladı.

İŞTE YENİ TARİH

Çocuklara COVID-19 aşılarını 
almaları için daha fazla zaman 
tanımak ve Omicron dalgasın-

dan kaçınmak için Queensland 
eğitim yılının başlangıcı 24 Ocak 
Pazartesi gününden 7 Şubat 
Pazartesi gününe ertelenecek.

Queensland Premier Annas-
tacia Palaszczuk, Cuma günü 

yaptığı açıklamada, bu 
şartlar altında okula 
geri dönüş olmaz dedi.

Queensland velilere 
sesleniyorum diyen 
Palaszczuk, ”Omic-
ron dalgasının zirve-
sinde ilkokula geri 
dönüşün olmayaca-
ğına dair güvence 

vermek istiyorum.”
Queensland sonra diğer 

eyaletlerin okullar için nasıl 
bir karar alacağı ise merakla 
bekleniyor.

Omicron 
vakalarının, 
Ocak ayı 

sonunda ülke 
genelinde 

zirve yapması 
bekleniyor.

ÇOCUKLAR DIKKAT!

Sel 
suları 
içinde 
ge-
zen bir 
boğa 
köpek-
balığı 
görül-
dü.

Köpekbalıkları sel 
suyuna gizlendi!

‘SIK sık sel suların-
da gizlenen tehlike-

ler hakkında konuşuruz’ 
açıklaması ile bir video 
yayınlayan Queensland 
Acil Kurtarma birimi işte 
tehlikenin kanıtı dedi!

Maryborough’daki 
Queens Park’ta Cumar-

tesi günü sel suları içinde 
gezen küçük bir boğa 
köpekbalığı görüldü.

Kurtarma birimi, özel-
likle Okul tatillerinde sel 
suları çocuklar için ne 
kadar tehlikeli olabilece-
ğini tekrar hatırlatıyoruz 
açıklamasını yaptı.

Victo-
rialılar, 
test so-
nuçlarını 
artık ev-
lerinden 
sağlık 
bakan-
lığına 
bildire-
bilecek.
>> TEST SONUCUNU BAKANLIĞA KENDIN BILDIR DÖNEMI 

Mali destek de olacak
VICTORIALILAR, test sonuçlarını artık 
evlerinden sağlık bakanlığına bildirebi-

lecek.
Victoria Premier Vekili, Victorialıların 

‘pozitif hızlı antijen testi sonuçlarını’ kendi 
kendilerine bildirebilecekleri bir çevri-
miçi platformun bugün kullanıma 
sunulacağını duyurdu.

Vekil Allan, Victorialıların 
pozitif Hızlı Antijen Testi 
sonuçlarını kendileri bil-
direceklerine dair güveni 
olduğunu söyledi ve 
”Çünkü, eyalet sakinleri 
tüm yol boyunca işbirliği 
yaptı; maskeler, test yap-
tırmak, aşı olma rakamları, 
QR kod check-in uyumu..”

9 SORU OLACAK

Premier Vekili, sürecin sadece “bir-
kaç dakika” süreceğini söylerken, Victoria-
lıların kendi kendini ihbar etmesi gereken 9 
soru olacak, dedi.

Victoria Sağlık, pozitif sonuçlar için yeni 
sisteme geçtiklerini açıkladı. Açıklamada, 
Victorialıların bakıma erişebilmeleri ve 
tecritte başlayabilmeleri için PCR (klinik 

test) sonuçlarını alana kadar beklemek 
zorunda kalmayacakları anlamına geldiği 
belirtildi.

COVID Sorumlusu Jeroen Weimar, bu-
nunVictoria’daki teşhis süreci için “olumlu 

bir hareket” olduğunu söyledi.
Çevrimiçi form, COVID için po-
zitif hastaların, tecrit sürecinde 

kendilerine yardımcı olabi-
lecek sağlık görevlileriyle 
iletişim kurmasına da izin 
vereceği açıklandı.

Hızlı antijen test so-
nuçlarınızı (RAT) sağlık 
bakanlığının web sitelerini 
bildirmeniz istenecek.

HIZLI TESTTE HATA ORA-
NI VAR MI?

Covid sorumlusu Jeroen Wei-
mar, Hızlı Antijen Testi için; “bir PC-

R’den daha az doğru bir test… bu konuda 
her zaman net olduk. Yüksek bir hata oranı 
var.”

İşte COVID-19 Pozitif Hızlı Antijen Testi 
Kendi Kendini Raporlama Formu:

https://dhvicgovau.powerappsportals.
com/rapid-antigen-test/

>> MEYVE VE SEBZE SIKINTISI KAPIDA! 

Taze gıda rafları boş kaldı
ENDÜSTRI uyardı, Covid tecrit kural-
ları kolaylaşmadıkça taze gıda kıtlığı 

daha da kötüye gidecek.
Yedi günlük tecrit şartı nedeniyle, sü-

permarketler, meyve ve sebze tedarikinde 
‘önemli risk’ ile karşı karşıya.

Personel eksikliği Avustralya ekonomi-
sindeki işletmeleri sarsmaya devam ediyor. 
Uçuşların iptal edilmesi, süpermarket rafla-
rının boş kalmasına ve et arzının tehlikede 
olduğuna dair uyarılara yol açtı.

Meyve ve sebzeler çiftliklerde çürümeye 
bırakılırken, Endüstrinin zirvesi, koronavirüs 
salgının neden olduğu personel sıkıntısı 
giderilmedikçe, Avustralyalıların süpermar-
ketlerde taze ürün satın alamayabileceği 
konusunda uyardı. Avustralya Taze Ürün 
Birliğinin CEO’su Michael Rogers, “önemli 
bir risk” altında olduklarını söyledi.

Personel eksikliğinin giderilmesi için her-
hangi bir şey yapılmazsa, raflardaki boşluk 
tüm Avustralya’ya yayılacak.

DESTEK 
ÖDEMELERI

Weimar: “Commonwealth 
ile görüşme halinde” oldukla-
rını açıklarken ”RAT ile pozitif 
sonuç verenlerin, Victoria kay-
dının Commonwealth destek 

ödeme sistemlerine nasıl 
bağlanabileceği hakkında 

görüşmelere devam 
ediyoruz” dedi.

Sydneyli 
bir yerel 

sakin, şimdi 
sadece test 
kıtlığı değil, 
temel gıda 

kıtlığı da 
var, diyerek 

paylaşım 
yaptı.
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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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Sydney’de yaşayan aziz hemşehrilerimiz için Sydney’de yaşayan aziz hemşehrilerimiz için 
bol yağışlı, bazen sağanak bazen gök gürültülü bol yağışlı, bazen sağanak bazen gök gürültülü 
yağışın olacağı bir hafta bekliyor. Hava yağışın olacağı bir hafta bekliyor. Hava 
tahminlerine göre haftaya hafif yağmurla giriş tahminlerine göre haftaya hafif yağmurla giriş 
yapacak kentte, perşembe günü sağanak yağış yapacak kentte, perşembe günü sağanak yağış 
bekleniyor. Cumartesi günü için de fırtına uyarısı bekleniyor. Cumartesi günü için de fırtına uyarısı 
yapılabilir, aman dikkat!yapılabilir, aman dikkat!

>> IŞTE O SEKTÖRLER

Yakın temaslar işlerine 
geri dönebilecek 
NSW Sağlık, tarım, imalat ve gıda lojistiğinde çalışıp, yakın temas 
olanların eğer ‘COVID19 belirtileri yoksa’ kendi kendilerini tecritten 
çıkarabileceklerini açıkladı.

Duyuru, Woolworths kamyon 
şoförlerinin yüzde 20’sinin 
tecrit edildiği ve ülke genelinde 

boş raflara yol açma riskinin ildirme-
sinin ardından geldi.

NSW Health, gıda tedariği açısın-
dan kritik öneme sahip olan ve yakın 
temasta olduğu belirlenen çalışan-
ların, COVID semptomları yoksa işe 

gitmek için izolasyondan çıkmalarına 
izin verileceğini duyurdu.

Kurallar, yokluğunda “kritik hizmet 
veya faaliyetlerin sağlanmasında 
aksama” riskine neden olabilecek 
çalışanlar için geçerli olacak.

NSW Health, “İşçiler, işyerinde 
bulunmamalarının kritik hizmet veya 
faaliyetlerin sağlanmasında yüksek 

bir aksama riski oluşturduğunu ve 
evden çalışamayacaklarını belirlerse 
kendi kendine tecritten çıkabilir, ” 
dedi.

Açıklamada, bu sektör çalışanla-
rının maske takması ve günlük Hızlı 
Antijen Testleri de dahil olmak üzere 
işverenleri tarafından uygulanan risk 
yönetimi stratejilerine uyması istendi.

Yeni kurallar, aşağıdaki sektörlerdeki 
kritik çalışanlar için geçerli:

Tarım (kritik görevleri üstlenen biyogü-
venlik ve gıda güvenliği personeli)

Imalat (gıda, içecek, market, temizlik ve 
sıhhi ürünlerin üretimi ve imalatı)

Nakliye, posta ve depolama (gıda lojistiği, 
teslimat ve market siparişi)

>> NSW BEKLENEN KISITLAMALAR AÇIKLANDI 

Üçüncü aşı zorunlu oluyor
Premier Perrottet, bazı COVID19 kısıtlamalarının NSW’de yeniden 
uygulanacağını duyurdu. Yeni kısıtlamalar 8 Ocak Cumartesi gününden 
itibaren geçerli olacak. 27 Ocak’a kadar yürürlükte kalacak yeni kısıtla-
malar düğünleri ve çalışan sanatçılar etlilemeyecek.

RESTORAN ve gece klüpleri gibi me-
kanlarda şarkı söylemek ve dans etmek 

yasaklanacağı açıklandı.

ÜÇÜNCÜ AŞI ZORUNLU OLMA YOLUNDA

Aşı yönergesi, bazı 

çalışanları üçüncü aşıya zorunlu kılacak şekilde 
genişletilecek.Premier Perrottet, bunun “öğret-
menleri, hemşireleri, sağlık ve engelli çalışanları-
mızı etkileyeceğini” söyledi.

VAKALAR NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK

NSW Sağlık Bakan Yardımcısı Susan Pearce, 
eyaletin şubat ortasına kadar Omicron vaka 
artışında zirveyi “geride” bırakmış söyledi.

Pearce, “Ocak ayının üçüncü haftası ile son 
haftası civarında tam zirvenin gerçekleşmesini 
bekliyoruz.”

HABER 
DETAY

Şarkı söyle-
mek ve dans 
etmek yasak-
lanacak. Bu 
yasak düğün-
leri etkileme-
yecek.

Devam eden 
büyük prog-
ramlar, sağlık 
bakanlığı 
incelemesine 
tabi tutulacak.

Ameliyatlar, 
acil sırasına 
göre yapıla-
cak ve birço-
ğu askıya alı-
nacak. Şubat 
ayının ortası-
na kadar bu 
süreç devam 
edecek.

NSW’deki 
bazı endüstri-
ler ve işletme-
ler, aşı zorun-
luluğunda 3. 
aşıyı içerecek 
şekilde hare-
ket ediyor.

Hızlı antijen 
testi yoluyla 
pozitif test 
veren kişiler, 
önümüzdeki 
haftadan iti-
baren sonuç-
larını Service 
NSW uygula-
masına bildir-
mek zorunda 
kalacaklar.

AVUSTRALYA YİNE SALLANDI 4.1
AVUSTRALYA, son günlerde artan 
depremlerle sarsılmaya devam 

ediyor.
Avustralya Yer-bilimi kurumu, Çar-

şamba gecesi Batı Avustralya’nın Wagin 
bölgesinde deprem kaydedildiğini 

açıkladı. 10km derinlikte meydana gelen 
deprem 4.1 şiddetinde açıklandı. 5 Ocak 
Çarşamba günü meydana gelen depre-
min saati 11:37:02.

Şu ana kadar herhangi bir hasar rapor 
edilmedi.

>> PCR TESTINDE VE ULUSLARARASI GELIŞTE 

Değişiklik açıklandı
Başbakan Scott Morrison, Çarşamba günü toplanan Ulusal Kabi-

nenin pozitif hızlı antijen testi sonucunu doğrulamak için artık 
PCR testi şartını kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

MORRISON, ülke genelinde son birkaç 
hafta içinde büyük test yığılmaları yaşa-

masının ardından test sonuçlarını hızlan-
dırmak için COVID-19 test merkezlerinde 
artık hızlı antijen testlerinin de kullanılmaya 
başlayacağını duyurdu.

“Bu, orada patoloji laboratuvarlarının üze-
rindeki baskıyı kaldıracak. PCR testlerinin 
test sonuçlarını da hızlandıracak” dedi.

ÜCRETSİZ HIZLI TESTLER KABUL EDİLMEDİ

Morrison, hızlı antijen testlerinin herkese 
ücretsiz sağlanmayacağını söyledi.

Başbakan Morrison, “Testlere genel 

ücretsiz erişim, bugün hiçbir eyalet ve bölge 
tarafından kabul edilmedi. Bunu çok net bir 
şekilde ifade ediyorum” dedi.

KİMLER ÜCRETSİZ ERİŞEBİLECEK

Morrison, * Commonwealth (FEDERAL) 
yaşlı sağlık kartı, indirim kartı, düşük gelirli 
kartı, emeklilik indirim kartı, DVA Gold kartı 
veya DVA beyaz kartı olanlara eczanelerde 
ayrıcalıklı olarak ücretsiz testlerin sunulaca-
ğını söyledi.

KAÇ DEFA TEST OLABİLİRSİNİZ

Bu kategorilere giren 6,6 milyondan fazla 

Avustralyalı var diyen Morrison, test şartları-
nı da açıkladı.

Ayda en fazla beş defa. Üç aylık bir süre 
boyunca 10 adet test yaptırabilecekler.

Morrison, “Yakın temaslı değilseniz, belirti-
niz yoksa test yaptırmanıza gerek yok.”

YURTDIŞINDAN GELENLER

Avustralya’ya yurtdışından geldikten sonra 
ikinci bir test gerekliliği de kaldırılacak.

Morrison, “Geçen hafta söylediğimiz gibi, 
ülkeye varışta hızlı bir antijen testi yapa-
caklar. Bu negatif çıkarsa, başka bir test 
yaptırmaları gerekmeyecek” dedi.
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KIRMIZI KODSağ-
lık görevli-
lerine yapılan yar-
dım çağrılarında büyük 
bir artış yaşanmasının ardından 
Ambulans Victoria Çarşamba gecesi 
Kırmızı Kod ilan etti.
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>> AVUSTRALYA’YA 

Hangi ülke

kapılarını 
apattı?

Avustralya’da son günlerde artan Covid19 
vakaları sonrası ülkeler tedbirlerini almaya başladı.

Ü lkeden ayrılmadan önce 
test yaptırmak zorunda 
kalan Avustralyalılar, bazı 

ülkelerin isteği üzerine o ülkelere 
giriş yaptığında tekrar Covid19 
testi yaptırması istenmekte. Test 
isteyen ülkelerin listesi neredey-
se günlük olarak değişmekte.

KAPILARI KAPATAN O ÜLKE

Hong Kong, Avustralya’dan 
ülkesine uçuşları yasakladı.

Hong Kong yetkililer, Avust-
ralya ve diğer yedi ülkeden iki 

haftalık bir süre için uçuşları 
yasakladıkalarını duyurdu.

Avustralya, ABD, Kanada, 
Fransa, Hindistan, Pakistan, 
Filipinler ve İngiltere’den yolcu 
uçuşlarına yönelik iki haftalık 
yasak, Pazar gününden itibaren 
geçerli olacak ve 21 Ocak’a 
kadar devam edecek.

Hong Kong lideri Carrie Lam, 
Cuma gününden itibaren iki hafta 
boyunca akşam 18.00’den sonra 
restoranlarda yemek servisinin 
yasaklanacağını da duyurdu. 

Oyun salonları, barlar ve güzellik 
salonları da bu dönemde kapa-
tılacak.

Lam düzenlediği basın toplan-
tısında, “Toplum içinde tekrar 
büyük bir salgın olmamasını 
sağlamak için salgını kontrol 
altına almalıyız,” dedi ve şehrin 
yeni bir dalgalanmanın “eşi-
ğinde” olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Hong Kong, Salı günü çoğu 
ülke dışından gelen 114 Omicron 
varyant vakası bildirdi.

>> VICTORIA’DA 

Bir kısıtlama 
geri döndü
Victoria’da yükselen Omicron va-
kaları sonrası Ameliyatlar aciliyet 
sırasına göre düzenlenecek.

HASTANELERIN, 
artan sayıda CO-

VID-19 hastasıyla başa 
çıkmasına yardımcı 
olması için ameliyatlar-
da yalnızca acil olanlara 
öncelik tanınacak.

Bu uygulama Delta 
virüsünün etkin oldu-
ğu zamanda yürürlüğe 
girmişti.

Sağlık Bakanlığı, 
Çarşamba gecesi yap-

tığı açıklamada 6 Ocak 
Perşembe gününden 
itibaren Victoria genelinde 
ameliyatlar sadece acil 
prosedüre göre uygulana-
cağı duyuruldu.

Diğer, tüm acil ve acil 
kategorisine giren ame-
liyatlar devam edecek. 
Kısıtlamalar, eyalet gene-
lindeki tüm özel ve kamu 
hastaneleri için geçerli 
olacak.

 
Ambu-

lans Victo-
ria, gece ya-

rısından sonra 
yaklaşık iki saat 
boyunca, aşırı 
yüksek talep  
nedeniyle hasta-
lara ulaşmada-
ki gecikmeler 

konusunda 
uyardı.

INSANLAR, 
hastalıkları 

acil bir durum 
değilse 1300 60 
60 24 numaralı 
telefondan NUR-
SE ON CALL’ı 
aramaya veya aile 

hekimlerini ziyaret 
etmeye teşvik edildi.

COVID19 ETKİLİ

Ambulans Birliği sekreteri Dan-
ny Hill, COVID-19 ile ilgili çağrıların ve hasta-
neye yatışların sağlık görevlilerinin gerilmesine 
katkıda bulunduğunu söyledi.

Hill, “Bu sadece salgın değil, aynı zamanda 
salgın ile gördüğümüz şu anda hastaneye 
yatışlardaki artışın büyük bir etkisi var. Tüm bu 
sorunların ambulans ekiplerinin tamamen işin 
içinden çıkamaz haline getirdiğine şüphe yok.”

Bu haftanın başlarında, Sağlık Bakanı ve 
Melbourne’ün batısındaki üç hastaneyi yöne-
ten sağlık görevlileri, insanların korona-virüs 
testi için acil servislere gitmemeleri için ricada 
bulundu.

TEST LABORATUVAR-
LARINDAN SONRA
Hastaneler üzerindeki baskı, birikmiş 
testler ne-
deniyle Salı 
günü geçici 
olarak ka-
patılan 54 
özel test 
merkezinin 
ardından 
geliyor.

Yetkililer, 
yalnızca 
belirtileri 
olanların 
PCR testi 
için baş-
vurmaya 
çağırdı.

COVID19 çocuklarda 
kayıtsız değil

AŞI RANDEVULARI AÇILDI

Başhekim Connell, 
COVID-19’un çocuklarda 
hafif olmadığı uyarısında 
bulundu.

ÇOCUKLARINIZ IÇIN AŞI RANDEVU ALABILECEĞINIZ LINK
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder

TELEFONLA RANDEVU ALMAK IÇIN: 13 14 50

Royal Children (Çocuk) Hastanesi 
Başhekimi Doçent Tom Connell, 
COVID-19’un yaygın olarak ina-

nıldığı gibi çocuklarda hafif olmadığını 
söyledi.

Ebeveynlerin, Çarşamba 
günü saat 13:00’ten itiba-
ren hem çevrimiçi olarak 
hem de telefon (yardım 
hattı) aracılığıyla rezer-
vasyon yapabileceklerini 
duyuruldu.

5-11 yaş arası çocuk-
lar, 10 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren CO-
VID-19 aşısı için uygun 
hale geldi.

Victoria Başbakan 
Vekili Jacinta Allan, aşılar 
sadece çocukları değil, aynı zamanda 
büyük aile üyelerini de korumak için var 

olduğunu ve aşıların başla-
masından dolayı heyecanlı 

olduğunu belirtti.
Victorialı ebevey-

nlerin çocuklarına aşı 
yaptırmak için ran-
devu alacaklarından 

emin olduğunu 
söyleyen Allan, 

“Victoria, dün-
ya genelinde en yüksek 
çocuk aşılama oran-
larından birine sahip” 

dedi.
Royal Children (Ço-

cuk) Hastanesi Başhe-
kimi Doçent Tom Connell, 
COVID-19’un yaygın olarak 
inanıldığı gibi çocuklarda hafif 

olmadığını söyledi.
Aileleri çocuklarına aşı yaptırmaya 

çağıran Connell, ”Hepimiz çocuklarımız 
için en iyisini istiyoruz” dedi.

Tom Connell, “Victorialılar için şu anda 
yapılması gereken en doğru şey bu.”
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>> BIR TENISÇI DAHA ÜLKEDEN GÖNDERILDI 

Muafiyeti nasıl aldı!
AVUSTRALYA AVUSTRALYA Federal Federal 
Sınır kuvveti, Djokovic ile Sınır kuvveti, Djokovic ile 

aynı muafiyetten yararlanan aynı muafiyetten yararlanan 
başka bir oyuncunun vizesini başka bir oyuncunun vizesini 
iptal etti.iptal etti.

Çekli oyuncu Renata Voráčo-Çekli oyuncu Renata Voráčo-
vá’ya ülkeyi terk etmesi söy-vá’ya ülkeyi terk etmesi söy-
lendi. Renata, Djokovic ile aynı lendi. Renata, Djokovic ile aynı 
otelde kaldıktan sonra gönüllü otelde kaldıktan sonra gönüllü 
olarak ülkeden ayrıldı.olarak ülkeden ayrıldı.

Oyuncunun, son altı ay Oyuncunun, son altı ay 
içinde COVID-19’a bulaştığı içinde COVID-19’a bulaştığı 
gerekçesiyle Avustralya’ya aşı gerekçesiyle Avustralya’ya aşı 
muafiyeti ile girdiği haberler muafiyeti ile girdiği haberler 
arasında.arasında.

Bu, Novak Djokovic’in kul-Bu, Novak Djokovic’in kul-
landığı nedenin aynısıydı.landığı nedenin aynısıydı.

Halihazırda bir ısınma turnu-Halihazırda bir ısınma turnu-
vasında oynayan 38 yaşındaki vasında oynayan 38 yaşındaki 
oyuncu, -Melbourne şehir oyuncu, -Melbourne şehir 
merkezinde Djokovic ile aynı merkezinde Djokovic ile aynı 
otelde tutuldu..otelde tutuldu..

Vizesi iptal edildi. Djokovic Vizesi iptal edildi. Djokovic 
gibi karara itiraz etmedi ve gibi karara itiraz etmedi ve 
ülkeyi terk etti.ülkeyi terk etti.

Sınır Gücü ayrıca, aynı aşı Sınır Gücü ayrıca, aynı aşı 
muafiyetini kullanarak giriş muafiyetini kullanarak giriş 
yapan ve yetkili olan üçüncü yapan ve yetkili olan üçüncü 
bir Avustralya Açık katılımcısını bir Avustralya Açık katılımcısını 
da takip etti. Üçüncü kişinin de da takip etti. Üçüncü kişinin de 
gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği 
açıklandı.açıklandı.

NEDEN IZIN VERDILERNEDEN IZIN VERDILER

Victoria Sağlık Departmanı Victoria Sağlık Departmanı 
ve Tennis Australia uzman ve Tennis Australia uzman 
paneli, üçlüye muafiyet tanı-paneli, üçlüye muafiyet tanı-
dı çünkü paneller, önceki bir dı çünkü paneller, önceki bir 
enfeksiyonun muafiyeti garanti enfeksiyonun muafiyeti garanti 
ettiğine inanıyordu.ettiğine inanıyordu.

Tennis Australia ise muafiyet Tennis Australia ise muafiyet 
nedeninin geçerli olup olma-nedeninin geçerli olup olma-
dığı konusunda gri bir alan dığı konusunda gri bir alan 
olduğuna inanıyor.olduğuna inanıyor.

Şiddetli kasırga can aldı!
Queensland’ın Fraser Coast bölgesinde meydana gelen iki 
büyük sel sonrası, bir kişi öldü ve bir çocuk ise hala kayıp.

GYMPIE yakınlarında, Cumartesi günü 
öğleden sonra babasıyla sel sularına 

kapılan 14 yaşındaki bir kız çocuğu için 
arama çalışmaları Pazar sabahı yeniden 
başlatıldı. Kızın babası ise bulundu ve hasta-
neye kaldırıldı.

Eyalet Afet Koordinatörü Steve Gollsc-
hewski, koşulların küçük kızı aramayı zorlaş-
tırdığını açıkladı.

Gollschewski, “PolAir’i görevlendirdik, yer-
de uzman su polisleri ve dalış ekibi üyeleri 
var. SES ve diğer acil durum servislerimiz 
devrede” dedi.

Ortamın çok zor olduğunu söyleyen Steve 
Gollschewski, ”Şartlar çok zor. Şu anda o 
çevreye giremiyoruz ve aramayı da uygun 
şekilde yapamıyoruz. Bunu yapmamız biraz 
zaman alacak.”

Fraser Coast Belediye Başkanı, pazar 
günü yaptığı açıklamada Maryborou-
gh’daki sel nedeniyle herkesin derhal 
tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Yoğun 
yağmur devam ederse sel suları daha da 
yükselebilir.

22 YAŞINDA KAYIP

Queensland Polisi, 22 yaşındaki Sunshine 
Coastlu bir erkeğinin, Bruce Otoyolu yakın-
larındaki Kanigan’da ‘sel sularından’ geçer-
ken öldüğünü doğruladı. Cesedi, Cumartesi 
günü öğleden sonra bulundu.

Maryborough sakinlerini, Mary Nehrinin 
yükselmesini endişeyle takip ediyorlar. 

Mary Nehri’nin yaklaşık 20 kilometre 
yukarısında yer alan Tiaro Nehri, yaklaşık 20 
metre yüksekliğe ulaşarak zirve yaptı.
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Mübarek güneş biz 
aciz kullar için her gün 
tap taze pür neşe yine 
doğdu. Güzeller güzeli 
çiçekler yine bizim için 
rengarenk açtılar, hayat-
larımıza neşe saçmaktan 
hiç durmadılar.               

F
arkındayız veya değiliz alem 
bütün muhteşemliğiyle et-
rafımızda her gün tazelene-

rek dönüp duruyor. Bunları bazen 
hatırlayıp düşünüp Allah’a nimet-
leri için şükredebilmemiz lazım. 
Bu yaz da ağaçlar vazifelerinden 
vazgeçmediler, ne güzel bütün 
tatlı sulu meyveler ve sebzeler her 
yerde bol bol. Allah’ın çok cömert 
davrandığı müstesna bir ülkede 
yaşıyoruz. Görünüşte her şey bol, 
rahat ve temiz değil mi?

Ne güzel Yüce Allah dünyayı 
türlü güzelliklerle donatmış. Yaşa-
dığımız alemde bitkiler, hayvanlar, 

hava, su, güneş her şey biz insa-
noğlu için halk edilmiş olduğunu 
takip ettiğim derslerden öğren-
dim.  

Hayatlarımızın düzenli akışı 
için, seferber olan insanlar da 
çoktur. Şu marketlerden aldığınız 
pasta ve kekler var ya, onların 
fabrikasında çalışan işçilere 
çok az tatil verdiler. Yeni yıl için 
gece gündüz üç vardiya imalat 
ve paketleme işleri hiç durmadı. 
Ne ki insanlar yeni yıla tatlı yiyip 
tatlı başlasınlar. Belki bilmezsiniz, 
bunları taşıyan kamyon şoförle-
rinden bazıları yılbaşına sadece 
bir kaç saat kala işlerini bırakıp 
ailelerinin yanına gelebildiler. 
İnsanlara hizmet için herkes son 
ana kadar çok fedakarca çalıştı.   
Böyle böyle tatlıları yedik, tatille-
ri yaptık, gezdik, tozduk işte yeni 
bir yıla daha girdik. Hayatlarımız-
da yeni bembeyaz bir sayfa daha 
açtık diyelim.

Kendinize bir iyilik yapın, kendi-
niz hakkında hayırlı güzel kararlar 
verin. Bembeyaz sayfanızı türlü 

güzelliklerle, hayırlı işlerle 
süsleyip donatmaya azimli 
ve kararlı olun. Misal, 
sigara içiyorsanız, bırak-
mayı bir kez daha deneyin. 

Bu işe emek verin, gayret 
edin, vazgeçmeyin. Belki bu 

sene sigara içmekten kurtu-
lursunuz. Şimdiden kurtulmak 

için tedbirler alın ki nasip olur-
da yaşlanırsanız, geceleri rahat 
uyursunuz, sigaradan kaynakla-
nan türlü hastalıklar sizden uzak 
olur, yaşlılığınızı mutlu yaşarsınız 
İnşaallah. 

Kumar alışkanlığınız varsa kur-
tulmayı deneyin, gerekirse yardım 
alın. Alkol probleminiz varsa size 
yardım edebilecek insanları bulun, 
bunu başta sağlığınız, iyiliğiniz 
için yapın. 

Belki sene içinde çok çalışı-
yorsunuz ve ne kendinize ne de 
ailenize vakit ayıramıyorsunuz, 
olabilir. Ama iş sebebiyle evinizi, 
ailenizi hiç ihmal etmeye değmez, 
bunu farkettiğinizde yıllar geçip 
gitmiş ve siz “sizi çok seviyorum “ 
demek için çok geç kalmış olabi-
lirsiniz. Zamanınızı ailenizle en 
güzel şekilde değerlendirmek için 
yeniden düşünün, tedbirler alın. 

Bir akşam telefonum çaldı ve 
korktuğum başıma geldi. “An-
nen öldü” dediler. Allah korusun 
başına gelmeyen bilmez çok 
büyük bir acı. O zor anlarda Allah’a 
sığınarak, Kuran okumak, namaz 
kılmak, iki gözü iki çeşme dualar 
etmekten başka hiç bir şey teselli 

veremiyor insana. Hayatta olabile-
cek bu tür elemlere karşı kendinizi 
önceden hazırlayın. Kendi iyiliği-
niz için Kuran okumayı öğrenin. 
Ona-buna şov için değil, Allah 
için namaz kılmayı öğrenin. Dua 
etmeyi ve edilecek güzel duaları 
araştırıp öğrenin. Dünyanın bin bir 
türlü hali var. Evlatlarınıza, akra-
balarınıza, hastalarınıza, sevdi-
ğiniz herkese güzel güzel dualar 
ederseniz, huzur bulursunuz. Bir 
de dualarınızın tecelli ettiğini fark 
ederseniz daha da mutlu olursu-
nuz. Bu sene her zamankinden 
daha fazla yardımsever olmaya 
gayret edin. Bunu da kendiniz için 
gizli gizli yapın, Çünkü gizli yapı-
lan hayırların içine Rabbul Alemin 
muhabbetler, mutluluklar, huzurlar 
serpiştirmiş, nasibinizi iki cihanda 
alın İnşaallah.

Ablanız olarak bütün bir sene 
sorumluluk duygularıyla yazmaya 
çok özen gösterdim. Hatalarım 
olduysa affınıza sığınıyorum. Bu 
yazım sevenlerime bir nasihat 
olsun, yabana atmamanızı dilerim. 
Kendiniz için hayırlı güzel kararlar 
verin ve uygulamaya gayret edin. 
Bu zamandaki akla zarar hasta-
lıklardan, dertlerden, elemlerden, 
ruhsal bunalımlardan, zorluklar-
dan Allah’a sığınmadan, ondan 
yardım dilemeden kurtulmanın, 
huzura ermenin imkansız olduğu-
na inanıyorum.  

   Hepinize sağlıklı mutlu güzel 
günler dilerim.

Pembegül Abla  

HAYATINIZDA  BİR YENİLİK  YAPIN

PEMBEGÜL ABLA

>> SINIRDIŞI OLACAK MI? YOKSA TURNUVAYA KATILACAK MI?

Djokovic krizi kimseyi mutlu etmedi 
Vize iptaline karşı yaptığı itiraz Avustralya mahkemesi tarafından kabul 
edilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand 
slam turnuvası Avustralya Açık’a katılmak istiyor.

Halen deport olabilir
Sırp tenisçi Djokovic, vizesinin iptal 

edilme kararının bozulmasıyla Avustral-
ya hükümetiyle girdiği savaşı kazandı, 
ancak deport edilme ihtimali hala masa-
da. Göç Bakanı eğer Djokovic’i sınır dışı 
ederse yıldız tenisçi 3 yıl boyunca ülkeye 
giremeyebilir.

>> MELBOURNE’DA BIR EVDE 

Ev yapımı bomba 
bulundu

MELBOURNE’ÜN iç batı semtinde Pazartesi günü 
arama yapan polisler bir 

evin içinde ev yapımı bir bom-
ba bulduklarını iddia etti.

Polisin iddiasına göre, ev 
yapımı patlayıcı Footscray’deki 
Swaby Meydanındaki bir mül-
kün içinde sabah 9 sularında 
arama yapılırken bulundu.

Polis bulgularını araştırmaya 
devam ederken 30’lu yaşların-
da bir erkek tutuklandı.

Bomba imha ekipleri gün boyunca evde robot yardı-
mıyla olay yerindeydi.

>> BIR ÇOK SEKTÖRE 

Üçüncü aşı zorunlu!
Victoria Sağlık Bakanı Martin Foley, tak-
viye aşıların kilit sektörlerde çalışanlar 
için zorunlu olacağını duyurdu.

AŞIYA uygun olanların çalış-
maya devam edebilmesi için 

12 Şubat’a kadar takviye dozlarını 
almaları gerekmekte.

AŞILARIN ZORUNLU OLDUĞU 
SEKTÖRLER

Sağlık.
Yaşlı bakımı.
Engelli bakımı.
Acil servisler.

Cezaevleri.
Otel karantinası – konaklama.
Gıda dağıtımı.
Mezbaha.
Deniz ürünleri.
Et işleme alanları.
Üçüncü doz için vakit gelme-

diyse
Bir çalışanın takviye doz için 

henüz uygun olmaması durumun-
da, ikinci dozun verildiği tarihten 

itibaren takviye aşı alması için üç 
ay iki haftası olacak.

Geçerli bir sağlık muafiyeti 
olanların üçüncü bir doz alması 
gerekmeyecek.

PERAKENDE DE 
ÇALIŞANLARIN KAPSAMI

Süpermarket gibi Perakende 
sektöründe çalışan personel zo-
runluluk kapsamına dahil değildir.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter 
hesabından, turnuvanın oy-
nanacağı Rod Laver Arena’da 

teknik ekibi ve kendisinin fotoğrafını 
paylaşan Sırp tenisçi, “Hakime, vize 
iptaline yaptığım itirazı kabul etmesi 
nedeniyle çok teşekkür ederim. Bütün 
bu yaşananlara rağmen, burada 
kalmak ve Avustralya Açık’a katılmak 
istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kendisine destek veren hayranlarına 
bir kez daha teşekkür eden Djokovic, 
“Tamamen Avustralya Açık’a odak-

landım. Buraya, harika taraftarların 
önünde, tenisin en önemli organi-
zasyonlarından birine katılmak için 
geldim. Bana cesaret veren ve güçlü 
kalmamı sağlayan herkese teşekkür-
ler.” mesajını paylaştı.

Mahkeme kararına rağmen Novak 
Djokovic’in Avustralya Açık’a katılım 
durumu ise henüz netlik kazanmadı. 
Avustralya Federal Göç Bakanı’nın 
söz konusu karara yönelik “iptal yet-
kisini” kullanması halinde, Sırp tenisçi 
bir kez daha ülkeden sınır dışı edilebi-

lir. Bakanlığın Djokovic’in vizesini iptal 
etmesi durumunda, yasalara göre 
ünlü raket, 3 yıl Avustralya’ya giriş ya-
sağı olasılığıyla karşı karşıya kalacak.

KARDEŞ DESTEĞİ!

Avustralya hukuk sistemine “bas-
kıya rağmen adil ve profesyonelce” 
davrandığı için teşekkür eden kardeşi 
Djordje ise “Novak artık özgür. Biraz 
önce korta çıkarak antrenman yaptı. 
Avustralya’ya tenis oynamak için git-
ti.” değerlendirmesinde bulundu.
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AUSTÜRK
DİL AKADEMİSİ

Eğitim öğrenciye saygıyla başlar...

2022 Yılı Kayıtları Başlamıştır. 

www.austurkschool.com.au
Bir Dönemlik Öğrenci Ücreti $ 100’dır. Kontenjanımız Sınırlıdır.

İletişim;
Ph: 0405 481 977 Email: austurkschool@gmail.com

Okul Adresi: 14-36 Taylor Drive, Gladstone Park VIC 3043
Posta Adresi: P.O. Box 84 Dallas, VIC Australia

 3 saat zorunlu ve kaliteli Türkçe Öğretimi
 Ücretsiz Seçmeli Dersler
 Matematik (İngilizce)
 Satranç
 Motivasyon
 Sure Ezberi
 Tiyatro
 Kuran Dersi
 Din Kültürü Dersi
 Bağlama Kursu
 Halk Oyunları
 Güzel Sanatlar (El işi)

 Deneyimli ve Dinamik Eğitimci Kadrosu

 Özenle Seçilmiş Ders Kaynakları

 Milli ve Dini Bayram Kutlamaları

 Anaokulundan 12. Sınıfa Kadar Tüm 
Sınırlar

 İddialı VCE Sınıfları

 Dostane ve Güvenli Okul Ortamı

AUSTÜRK DİL AKADEMİSİ: Güzel Türkçemizin bu topraklarda sonsuza dek yaşaması için
1977’den beri durmaksızın çalışmaktadır.

*

Kayıtlar için tüm yıllık 
ücret alınmaktadır
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Haftaya güneşli ve açık başlaması beklenen 
Melbourne’de salı günü gökgürültülü 
fırtına uyarısı yapılıyor. Pazar gününe kadar 
sağanak yağış ve kademeli olarak hafif 
yağmur etkili oluyor. Perşembe günü için 
de gök gürültülü fırtına uyarısı yapıyoruz. 
Geneliyle kapalı bir hafta sizi bekliyor.

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

Yakın temas tecrit kuralında değişiklik
Victoria sağlık, Gıda tedarik çalışanları için yakın temas tecrit kurallarında değişiklik açıkladı.

EYALET Sağlık Bakanlığı, 
Victorialıların temel gıda 

kaynaklarına erişmeye devam 
edebilmeleri için bazı sektör çalı-
şanlarının tecrit edilmekten muaf 
tutulabileceklerini söyledi.

TECRİTTEN MUAF TUTULACAK 
ÇALIŞANLAR

Perakende süpermarket çalı-
şanları.

Yiyecek ve içeceklerin üretimi 
yapanlar.

Dağıtım ve paketleme çalışanları.

Bu sektörde çalışanlar, Çar-
şamba günü saat 23.59’dan 
itibaren COVID-19’lu bir kişiyle 
yakın temas halinde olmaları du-
rumunda tecrit edilmek zorunda 
kalmaktan muaf tutulabilecek.

NEDEN BU KARAR

İşletmelerin operasyon de-
vamlılığı için bu çalışanların işe 
devam etmesi zorunlukluksa 
‘tecritten muaf tutulacaklar,’ 
açıklamasını yapan bakanlık, 
çünkü, işyerinin başka seçeneği-

nin olmadığını belirtti.

KURALLAR

Çalışanlar Covid19 belirtisi 
göstermemesi gerekecek.

İşe gitmeden önce 5 gün bo-
yunca Hızlı Test (RAT) yapacak 
ve negatif sonucu bekleyecek.

Ortak dinlenme alanlarına 
giremezler.

İşverenlerden mola zamanlarını 
kolaylaştırmaları istenecek.

Çalışanların (mümkünse) N95 
maskesi giymesi istenmekte.

Hastaneler 
doluyor
Victoria eyalet hükümeti 

de Omicron vakalarını 
yavaşlatmak için bir 

dizi Covid19 kısıtlamalarını 
geri getirdi.

Bazı mekanlar, yaşlı bakımı 
ve hastaneler için yeni kısıtla-
malar açıklandı.

Yeni halk sağlığı emirleri, 
hastaneye yatışlarda “önemli 
bir artış” görülmesinin ardın-
dan açıklandı.

Sağlık Bakanı Martin Foley, 
pazartesi günü yeni kısıtla-
maları duyurdu. Foley, Vic-
toria’da 12 Ocak Çarşamba 
günü saat 23.59’dan itiba-
ren, düğünler hariç eğlence 
mekanlarındaki kapalı dans 
pistlerinin kapatılacağını 
söyledi.

Martin Foley, hastane 
sayılarındaki artışın alınan 
tedbirlere neden olduğunu 
söyledi.

Bakan, ”Halk sağlığı ekibi-
miz ve Victoria toplumu için, 
en derin endişe konunumuz 
hastaneye yatış oranlarıdır” 
dedi.

 YENİ KISITLAMALAR 12 
Ocak Çarşamba günü saat 
23.59’dan itibaren;

Restoran, klüp gibi eğlence 
mekanlarında kapalı dans 
pistleri 12 Ocak 23:59’dan 
itibaren kapanacak. Mekan-
lar açık kalabilir. Şu anda 
yürürlükte olan yoğunluk 
sınırlarında ise herhangi 
değişiklik yok.

Dans yasağı düğünlerde 

uygulanmayacak.
Bu tarz mekanlar sadece 

oturmalı hizmet verebilecek.
Hastaneler ve yaşlı bakı-

mı merkezleri için ziyaretçi 
kısıtlaması yürürlüğe girecek. 
Detaylar aşağıda.

Belirli endüstride çalışanlar 
12 Şubat’a kadar üçüncü aşı 
doz Covid19 aşılarını almak 
zorunda kalacak. Mümkün 
olan tüm sektörlerde evden 
çalışılması ve eğitim alınması 
tavsiye ediliyor.

YAŞLI BAKIM ZİYARETLERİ

Günde sadece beş ziyaret-
çi kabul edebilecek.

Ziyaretçilerin, merkezler-
den içeri girmeden önce 
Hızlı Test sonuçlarının (RAT) 
negatif çıkması istenecek.

Eğer hızlı test yoksa günde 
iki ziyaretçi kabul edilecek.

HASTANE ZİYARETLERİ

Hastaneye girmeden önce 
bir COVID-19 aşısından çift 
doz alındığını gösterilmesi.

Veya negatif bir RAT sonu-
cu istenecek.

Çift doz uygulanmayan 
ziyaretçilerin, hastane içinde 
N95 maskesi takması iste-
necek.

ULUSLARASI GELİŞLER

Uluslararası gelişlerde, 
aşıları tam olanlar ikinci PCR 
testine ve 5 ve 7. günlerinde 
hızlı test (RAT) yaptırmalarına 
artık gerek kalmayacak.

Polis aracına çarptı ve kaçtı
Melbourne’da polis aracına çarparak kaçan saldırgan aranıyor.

MEMURLAR, Holden sedan marka aracı 
7 Ocak Altona North’daki Millers Road 

otoparkında arka plakaya sahip olmadığını fark 
ederek yanına 
yaklaşmak 
istedi.

Bir polis me-
muru, şüpheli 
kişinin bulun-
duğu araca 
yaklaşmaya 
çalışırken araç 
sürücüsü ani-
den geri gide-
rek arkasındaki 
polis aracına 
çarparak olay 
yerinden kaçtı.

Polis, aracın 

Princes Freeway üst geçidindeki bir olaya karıştığı-
nı açıkladı. Arabadaki bir kişinin ve kişilerin hokey 
sopasıyla başka bir araca saldırı yaptığı iddia edildi.

Araç o öğle-
den sonra Wer-
ribee’de terk 
edilmiş olarak 
bulundu.

Araçta bulu-
nanlar hakkında 
bilgisi olan veya 
araç kamerası 
görüntüleri olan 
herkesin 1800 
333 000 numa-
ralı telefondan 
Crime Stoppers 
ile iletişime geç-
mesi isteniyor.

>> KIMLIĞI AÇIKLANIRKEN EN ÖLÜMCÜL GÜN YAŞANDI 

3 yaşında çocuk öldü 
NSW, 18 can 
kaybıyla en 
ölümcül gü-
nünü kay-
dederken, 3 
yaşıda bir 
çocuk CO-
VID19 kay-
naklı hayatını 
kaybetti.

NSW, pazartesi günü 18 
ölüm ve 20.293 COVID-19 

vakası kaydetti.
NSW Başsağlık sorumlusu 

Dr Kerry Chant, Sydney’in 
güneybatısında bir Covidli bir 
çocuğun evinde öldüğünü ve 
“çocukta diğer sağlık sorunları-
nın da” olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü kaydedilen 
diğer ölümlerden 11’i erkek ve 
6’sı kadın hayatını kaybetti.

HASTANEYE YATIŞLAR

Son raporlama döneminde 
20.293 COVID-19 vakası ve 
2.030 hastaneye yatış kaydedildi.

Yoğun bakımda pazar günü 
151 olan rakam Pazartesi günü 
159’a yükseldi.

84.333’ten fazla COVID-19 
testi yapıldı. Testlerde pozitiflik 
oranı yaklaşık yüzde 24 oldu.

Hızlı testleri kayıtlarına daha 
almayan başlamadıklarını 
söyleyen Kerry Chant, vakala-
rın göründüğünden çok daha 
yüksek olduğunu söyledi.

3 YAŞINDA GELEN CAN 
KAYBI

Dr Chant, ayrıca pazartesi 
kaydedilen 18 ölümden birinin 
Cuma günü hayatını kaybeden 

üç yaşındaki Sebastian Moro-
ney olduğunu doğruladı.

Sebastian, Niemann-Pick 
hastalığı adı verilen nadir bir 
genetik hastalıkla doğdu ve 23 
Aralık’ta virüse yakalandı.

Anne, babası ve küçük kız 
kardeşinden tecrit edildikten 10 
gün sonra evinde öldü.

NSW Başbakan Yardımcısı 
Paul Toole’un COVID-19 için po-
zitif test edildiğini, boğaz ve ateş 
belirtileri olduğunu duyurdu.

Toole, ailesinin üyelerinin 
virüse yakalandıktan kendisi-
ninde zaten tecritte olduğunu 
söyledi.

HABER DETAY
NSW Başbakan Yardım-

cısı Paul Toole, COVID-19 
için pozitif test edildiğini 
açıkladı.

Eyalet hükümeti, 
tedarik zincirlerindeki 
kritik çalışanlar için tecrit 
muafiyeti sağladı. Salgın 
başlangıcından bu yana 
NSW’de tek bir raporlama 
döneminde kaydedilen en 
yüksek ölüm sayısı.
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>> DIKKAT! IŞTAH AÇAR: 

Yoğurtlu Pırasa Mezesi
KAÇ KİŞİLİK

4 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ

10 dakika
PİŞİRME SÜRESİ

10 dakika

MALZEMELER
Pırasa Için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
400 gram pırasa 
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı pul biber
1/2 su bardağı su
2 su bardağı süzme yoğurt
Üzeri Için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı toz kırmızı 
biber
1,5 çay kaşığı sumak
12 adet ceviz içi (iri)
1 tutam dereotu (kıyılmış)

MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kapya biber (doğranmış)
1 adet yeşil biber (doğranmış)
5 dal taze soğan (doğranmış)

3 adet patates (haşlanmış, rende-
lenmiş)
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı
100 gram kaşar peyniri  
(rendelenmiş)

NASIL YAPILIR

Doğradığınız pırasaları 
tavada zeytinyağı, 
tuz ve pul biberle 

birlikte soteleyin. Üzerine 
bir miktar su ekletip suyu-
nu çekene dek pişirin.

Sotelediğiniz pırasaları 
bir kaseye alın ve soğutun.

Üzerine süzme yoğurdu 

ilave edip güzelce karıştırın 
ve servis tabağına alın.

Sumak ve toz biberle 
birlikte kızdırdığınız zeytin-
yağını pırasaların üzerine 
gezdirin.

Son olarak ceviz ve dere-
otu serpiştirip servis edin, 
afiyet olsun!

Şık bir sofra hazırlıyor ve ana yemekten 
mezeye kadar her şeyin sıradanlıktan uzak 
olmasını istiyorsanız bu farklı meze tarifini 
mutlaka denemelisiniz!  Sunumuyla gözleri 
kendine doğru çekecek olan yoğurtlu pırasa 
mezesinin yapımı da oldukça kolay!

İçi Dopdolu: Patates Röşti 
Alman ve İsviçre mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biri olan patatesi, bu mutfaklarda her şekli ile 
görmeniz mümkün. Patates ile yapılabilecek en güzel tariflerden biri de bu mutfaklardan çıkmış. Görüntüsü 
ile oldukça cezbedici olan röşti, ilk yapıldığı zamanlarda tıpkı bizim severek tükettiğimiz patatesli yumurta 
gibi kahvaltılarda tüketilirmiş. Daha sonra ana yemeklerde yan yemek olarak da tüketilmeye başlanmış.

YAPIMI oldukça basit olmasına 
rağmen dikkat edilmesi gereken püf 

noktaları da var tabii. Örneğin rendeleme-
den önce haşlayacağınız patateslerin çok 
fazla haşlanıp yumuşamaması gerekiyor. 
Dış kısmı hafif yumuşadığında rendelen-
meye hazır demektir. Zaten rendelerken 
hafif yumuşak ve sert dokuyu hissede-
ceksiniz. Ayrıca tavanın ısısını da sürekli 
kontrol altında tutmak önemli. Çok yüksek 
ateş içinin pişmesini engelleyip, dışının 
yanmasına sebep olabilir.

Bu püf noktalara dikkat ettikten sonra 
oldukça kolay hazırlayabileceğiniz bu tari-
fe biz biraz değişiklik kattık, biber ve taze 
soğan ile tatlandırdık. Bu şekilde dilerse-
niz bir öğün olarak, dilerseniz et yemekle-
rinizle birlikte tüketebilirsiniz.

NASIL YAPILIR
Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif 

yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan 
alın. Soğumuş patatesleri  bir kaba ren-
deleyin.  Ardından tuz, karabiber ve pul 
biber ile tatlandırın.

Ayrı bir tavada zeytinyağlıyla biberleri ve 
taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın.

Orta boy bir tavada tereyağını eritin ve 
rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya 
koyun ve bastırarak düzleştirin.

Üzerine biber ve taze soğan karışımı-
nı  ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye 
kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip 
düzleştirin.

Kısık ateşte alt kısmı kıza-
rana kadar pişirin.

Düz bir tencere kapağı 
yardımıyla röştiyi ters çevirin 
ve diğer tarafı da kızarana 
kadar pişirin.

Pişen röştiyi ocaktan alın 
ve dilimleyerek servis edin. 

KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
25 dakika

MALZEMELER
110 gram tuzsuz 
tereyağı
130 gram esmer 
şeker
1 adet yumurta
150 gram un
1 paket vanilya 
şekeri
(veya 1 tatlı kaşığı 
vanilya özütü)
1/2 tatlı kaşığı 
kabartma tozu
1/2 çay kaşığı 
karbonat
1/2 çay kaşığı tuz

KAÇ KİŞİLİK
6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
20 dakika

>> FARKLILIK ARAYANLARA: 

Tava Kurabiye
TEREYAĞINI ocakta rengi kah-
verengi olana kadar orta ateşte 
dikkatlice karıştırın. Bu işlem tatlı-
nızın çok lezzetli olmasını sağla-
yacaktır. Kahve rengine dönen 
tereyağını karıştırma kabına alın.

Sırasıyla tüm malzemeleri ekleyip 
karıştırın. En son küçük parçalara 
böldüğünüz çikolataları ekleyin. Bir 
miktarını üzeri için ayırın.

Hazır olan harcı fırına girebilen 

bir tavaya ekleyin, hafif bastırarak 
yerleştirin. Bir miktar ayırdığınız 
çikolataları üzerine serpin. Önce-
den ısıtılmış 180 derece fırında 
10-12 dakika pişirin. 20 cm fırın 
kabında pişirecekseniz en fazla 
18 dakika pişirin.

Pişen tatlınız soğudukça kıvam 
alacaktır. Benim tercihim hafif 
soğuduktan sonra bir top don-
durma ile tüketmek. Afiyet olsun.

Pişirme Önerisi
Bu tarifi 20 cm bir 
fırın kabında pişi-
rebilirsiniz. Pişirme 
süresi 18 dakikaya 
uzayacaktır.

Püf Noktası
Tereyağını ocakta rengi kahverengi olana 
kadar orta ateşte dikkatlice karıştırın. Bu 
işlem tatlınızın çok lezzetli olmasını sağla-
yacaktır.

Yapılışı basit, lezzetine doyum olmayan 
bir tatlı. Farklı ve lezzetli bir tarif istiyorsa-

nız tava kurabiyesi tam size göre.
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>> HASTA SAYISI DELTA REKORUNA YAKLAŞTI 

34.808 vaka
Victoria eyaleti, pazartesi günü 34.808 vaka ve iki 
ölüm bildirmesinin ardından hastaneye kaldırılanla-
rın sayısı 818’e yükseldi.

Yoğun bakımda 28’i solunum ciha-

zına bağlı 
olmak 
üzere 
118 has-
ta var.

Has-
taneye 
yatışlar, 
son iki 
hafta 450 
hasta 
ile en 
yüksek 
seviye olan 851’e tekrar ulaşmasına 
ramak kaldı.

Omicron salgını Victoria’daki önceki 

tüm COVID-19 dalgalarının boyutunu 
gölgede 
bıraka-
rak, eya-
let içinde 
161.065 
aktif vaka 
var.

Mevcut 
salgından 
ölenlerin 
sayısı 
758’e 
ulaştı.

Yeni 
vakalar, 

evde yapılan 17.190 hızlı antijen test 
(RAT) ve laboratuvarda yürütülen 17.618 
PCR testinin ardından tespit edildi.

Yastıkların içinden uyuşturucu çıktı
Batı Avustralya’nın Fremantle limanında yastıkların içine doldurulmuş 100 milyon dolar değerinde metamfetamin ele geçirildi.

BATI Avustralyalı üç erkek, 
Avustralya Federal Polisi ve Sınır 

Gücü ortaklaşa düzenlediği operas-
yonla 30 Aralık’ta tutuklandı.

Fremantle’deki ABF memurları, 17 
Aralık’ta 550 kg’lık bir lateks yatak 
yastığı sevki-
yatı içinde saklı 
uyuşturucuları 
ortaya çıkardı.

Adli tıp uz-
manları tarafın-
dan dikkatlice 
açılan yastıkların 
içine saklanmış 
yaklaşık 99 kg 
kristal metamfe-
tamin maddesi bulundu.

Memurlar, uyuşturucuları zararsız bir 
maddeyle değiştirdi. 29 Aralık Çarşam-
ba günü Perth’in güneydoğusundaki 
Maddington’daki bir mülkte iki erkeğin 
yastık kutularınıteslim etmesini izledi.

Polis, üç zanlının kutuları ertesi gün 

mülkten teslim iddia edecek.
Olay yerinden bir minibüsle ayrılma-

ya çalışan erkekler ev dışında tutuk-
landı.

Polis, üçlünün yetkililerden kaçmaya 
çalıştığını, zanlıların bulunduğu mini-

büsün bir polis 
aracı ile çarpış-
ması sonucu 
olay yerinde 
tutuklandıklarını 
açıkladı.

Sınırların 
kapanması 
sonrası uyuştu-
rucu fiyatları da 
yükseldi.

AFP Komiser Yardımcısı John Tanti, 
Batı Avustralya’daki metamfetamin 
fiyatlarının şu anda ülkedeki en yüksek 
fiyatlar arasında olduğunu, çünkü CO-
VID-19 sınırlarının kapanmasının arzı 
kısıtlamaya yardımcı olurken, talebin 
yüksek olduğunu söyledi.

5 YAŞ ÜSTÜ 
AŞILAMA BAŞLADI 

Kızamık, 
Boğmaca, 
Hepatit B 
gibi..

Deprem kendini unutturmuyor!
VICTORIA eyaleti, merkez 
üssü Omeo’nun güneybatısı 

olan depremle sallandı.
2,5 büyüklüğündeki depremin 

pazar günü sabah saat 08:35’te 
Omeo’nun güneybatısında mey-
dana geldiği açıklandı.

Deprem gibi doğal afetler son-
rası eğer yardıma ihtiyacınız varsa 
VICSES’in 132 500 telefonunu 
arayın.

5-11 yaş arası 2,3 milyon Avustralyalı çocuk, 10 
Ocak’tan itibaren COVID aşısı almaya hak kazandı. 
TGA’dan onaylı aşılar Ücretsiz sunulacak.

EBEVEYNLERE seslenen Sağlık 
Bakanı Greg Hunt, “Ocak ayının 

sonuna kadar çocuklarınızı aşılatın” dedi.
Sağlık yetkilileri, ilk günde 3500 ço-

cuğun aşı randevusu aldığını açıkladı.
Sağlık bakanlığından Naomi Brom-

ley, Ocak ayı için şu ana kadar 33.000 
çocuğun sisteme kayıt olduğunu söy-
ledi. Aileler, mümkün olduğunca aşı 
randevularında acele etmeye çağrıldı.

NSW’DE AŞIYA UYGUN 720 BİN 
ÇOCUK VAR

NSW Premier Dominic Perrottet, 
Pfizer COVID-19 aşısının, Eyalet 
genelinde bu yaş grubundaki yaklaşık 
720.000 çocuğa sunulacağını söyledi.

Perrottet, “Salgın başlangıcından 
bu yana beş ila 11 yaşları arasındaki 
18.000’den fazla çocuk COVID-19’a 

yakalandı. Bu da aşılamanın neden bu 
kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

AŞILAR NEREDEN ALINABİLECEK

Beş ila 11 yaş arasındaki çocuklar, 
COVID-19 aşılarını pratisyen hekimler 
(GP), serbest eczaneler, NSW Sağlık kli-
nikleri ve Aborijin Sağlık Hizmetleri gibi 
diğer merkezler de dahil olmak üzere 
birçok farklı mekandan ulaşabilecek.

Federal Hükümet, NSW Sağlığın aşı 
programını desteklemek için şimdiye 
kadar 326.027’den fazla ek doz CO-
VID-19 aşısı teslim etti.

Sağlık Bakanı Brad Hazzard, “İster 
kızamık, ister boğmaca veya Pnömo-
kok veya Hepatit B olsun, NSW’deki 
ebeveynler çocuklarını korumaya 
yardımcı olmak için her zaman bilimi 
dinlediler” diye konuştu.
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GENÇLİK VE METAVERSE TEHDİDİ!..

Şeyma yaman

   SEYMAYKA 

/seymayka/

Seyma Yaman

P
eki, özellikle iş dünyası için ku-
rulmuş bu platformun çocuklar 
üzerindeki etkisi neden araştırı-

lıyor?.Bir inceleme yapalım. 
Son dönemlerde, metaverse 

dünyasında arsa alımı ve özellikle o 
sanal dünyada yerini kapmak isteyen 
herkeste inanılmaz bir çaba var ve 
her gün neredeyse tüm gazetelerde 
bu haberleri okuyorum. Ve online 
olarak çalışan satış platformları 
metaverse de yerini almış durumda. 
Dolce gabbana, Gucci, Dior, Nike, vb...
Benim için metaverse dünyasındaki 
en akıl almaz olay, ‘neden herkes bir 
koyun sürüsü gibi hiçbir şey söy-
lemiyor, sormuyor ya da araştırmı-
yor?’ Türkiye’de bulunan her gazete 
haberinin içinde maalesef gereksiz 
yönlendirmeler var. Facebook tabi 
ki kendi platformunu koruyacak ve 
savunacaktır. Google onun en büyük 
destekçisi ki ortalarda yok gibi gözü-
küyor. Sony teknoloji firması, PlaySta-
tion 5 konsolu için yeni VR kulaklığı 
takıyor. Sony, yeni nesil sanal gerçek-
lik kulaklığı hakkında yeni ayrıntıları 
duyurdu ve bir demo oyunda nasıl 
görüneceğini anlattı. İçlerinde Micro-
soft, Amazon, Epic games, Snapchat, 
Nvidia gibi en büyük teknoloji firma-
larının olduğu metaverse dünyasında 
tabi ki bu firmaların hepsi oluşturu-
lan bu sanal alemi destekleyecek ve 
çıkarları doğrultusunda savunacaklar. 

Peki, biz neden Türkiye olarak her 
haber başlığımızın altında sanki 
metaverse dünyasını biz icat etmi-
şiz gibi sahipleniyoruz?! Facebo-
ok’un adı sansasyonel haberlere 
karışıp, çocuklar üzerindeki olumsuz 
etkisi açığa çıkınca sonrasında adını 
‘Meta’ olarak değiştirdi. (bakınız: Fa-
cebook’un en büyük kesintisi hack 
miydi ?) Tabi ki metaverse dünyası 
yeni planlanmış bir sanal evren 
değil ama tesadüf ya Facebook 
üzerindeki baskılar artınca ismi de 
‘Meta’ olarak değişti! Bitmeyen virü-
sün ve etkilerinin de devam ede-
ceğini ön gören Mark Zuckerberg 
‘bizlerin hayatını çok düşündüğü 
için!’ ‘Metaverse’ dünyasına ağırlık 
verdi. Öyle bir takım tesadüfler 
zinciri ki, birbirlerini tamamlayan 
parçalardan oluşuyor...

Gelelim çocuklarımıza...Facebo-
ok’un ana şirketi Meta’nın VR bö-
lümü olan Oculus, Noel Günü’nde 
ana uygulaması Apple’ın App Sto-
re’unda en üst sırada yer almasıyla 
birlikte, tatillerde artan satışlar 
gördü. Muhakkak satışları artacak-
tır, yukarıda bahsettiğim gibi tüm 
teknoloji firmaları aslında birlikte 
çalışıyor! Ancak şirketin en popü-
ler kulaklığı olan Oculus Quest 2, 
sorumlu yetişkinlerin çocuklar için 
zararlı olabilecek 18+ içeriği ve 
diğer materyalleri engellemesine 

izin veren ebeveyn denetimlerini 
açma seçeneğiyle gelmiyor. Çocuk-
ların güvenli olmayan materyaller-
le karşılaşma olasılığının yanı sıra 
uzmanlar, VR’nin çocukların gözleri 
üzerindeki etkilerinden de endişe 
duyuyorlar. Meta, insanların çalışa-
bileceği, oynayabileceği ve birbirle-
riyle etkileşime geçebileceği ortak 
bir sanal dünya olan ‘metaverse’ adı 
verilen eksende VR’yi işinin önemli 
bir odak noktası haline getirdi. 

Büyük Teknoloji firmalarının 
platformlarından nefreti kökün-
den temizlemesi için kampanyalar 
yürüten, kâr amacı gütmeyen bir 
kuruluş olan Dijital Nefretle Mü-
cadele Merkezi, Oculus’ta bulunan 
popüler sohbet odası hizmeti veren 
VRChat’te çeşitli çocuk istismarı, 
taciz, ırkçılık ve pornografi örnekle-
ri buldu. CCDH yani dijital nefretle 
mücadele merkezi (The Center for 
Countering Digital Hate) tarafından 
paylaşılan bir klipte kullanıcılar-
dan biri, çocuk istismarını öven 
bir kaydı oynatırken diğeri ona 
cevap olarak ‘mahkum seks suçlusu’ 
olmakla ilgili şaka yaparak karşılık 
verir. Kuruluş, ebeveyn kontrolleri-
nin olmamasına bakılmaksızın VR 
kulaklıkların çocuklar için güvenli 
olmadığını söylüyor. CCDH’nin 
CEO’su Imran Ahmed, metaverse’ in  
“kullanıcıları yalnızca birbirine de-

ğil, bir dizi yırtıcıya bağlayan” nefret, 
pornografi ve çocuk bakımı için bir 
cennet olduğunu söyledi. “Noel için 
Facebook’un VR Oculus başlığını 
hediye eden herhangi bir ebeveyn, 
çocuklarını potansiyel olarak ciddi 
bir tehlikeye maruz bıraktıklarının 
farkında olmalıdır. ’‘ diye ekledi. 

Meta sözcüsü Kristina Milian, “Bu, 
Quest kullanıcılarının diğerlerini 
bildirebileceği ve engelleyebile-
ceği anlamına geliyor, ancak plat-
formumuzdaki kullanıcı olmayan 
istismarcılara karşı önlem alamayız 
“ demiştir. Aslında meta sözcüsünün 
de dediği gibi tehlikeli boyutlara 
ulaşabilecek seviyelere gelebi-
lir, sadece o platformda kullanıcı 
olmaması yeterli! Bildiğim şey, tüm 
dünyayı sarmaya başladığı...Üzüldü-
ğüm şey ise, cennet gibi adlandırılan 
bu dünya bizim tüm genç neslimizi 
yok edecek kadar tehlikeli.

Çocuklarımıza her zamankinden 
daha yakın duralım ve onları elimiz-
den geldiğince ebeveynleri olarak 
bizler yetiştirelim. Metaverse bir 
amaç için inşa edildi ve daha fazlası 
gelecek. Bu platformda kazananlar-
da olacak kaybedenler de... Bir şey-
leri kazanacağız diye çocuklarımızı 
kaybetmeyelim. 

Güzel yarınlara uyanmak dileğiyle.

Noel için çocuklarına sanal gerçeklik kulaklığı alan ebeveynler kötü bir sürprizle 
karşılaşabilir. Geçen haftaki yazılarımdan birinde, metaverse dünyasında bizi bekleyen 
sorunları ve karşılaşabileceğimiz onlarca problemin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki 
etkisini dile getirmiştim. ( bakınız: Yeni dünya ve dijital düzen “Metaverse”) 
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From Black Sea region
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Deniz (İslam)
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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

>> GÜNEŞ YANIĞINDAN HIZLICA KURTULUN 

Kırmızı ve kaşıntılı cildi rahatlatmak için ne yapılmalı!
Avustralya’nın bu sıcak yaz günlerinde güneşe fazla maruz kaldıysanız bu haber sizin için. Çoğu Avustral-
yalı, ülkenin hava şartları gereği hayatlarının bir noktasında güneş yanığına maruz kalıyor.

Güneş yanığına ultraviyole (UV) 
radyasyona maruz kalma neden 
olur – bulutlu günler ve karlı 

bölgeler cildiniz için görünmeyen bir 
tehdit oluşturabilmekte.

Güneşten korunma herkesin yap-
ması gereken bir şey olsa da, bazı cilt 
tipleri 10 dakika içinde yanabilir.

GÜNEŞ YANIĞININ İYİLEŞMESİ 
NE KADAR SÜRER?

Lab Muffin Beauty Science’dan 
kozmetik kimyager Dr Michelle Wong, 
güneş yanığının iyileşmesinin ne kadar 
sürdüğünü güneş yanığının derinliği-
ne veya yoğunluğuna bağlı olduğunu 
söylüyor.

Dr Wong, “Güneş yanığı aldığınızda 
cilt hücrelerinizin hasar görmesi ve 
birçoğunun ölmesi olur” diyor.

“Bu, vücudunuzun sadece onları 
işleme ve onlardan kurtulma sürecin-
den geçmesi gerekir. İltihabın ölmesi 
anlamına gelir. Bazen insanlar cildin 
hafif kızarmasının bile güneş yanığı 
olduğunu fark etmezler – bu tür şeyler 
bir günde geçebilir. Oysa, kabarcık-
ları olan gerçekten yoğun bir güneş 
yanığınız varsa, o zaman bu çok daha 
uzun sürecektir.”

DNA ZARAR VERMEKTE

Güneş yanığı sadece kızarıklığa, 
ağrıya ve soyulmaya neden olmakla 
kalmaz, aynı zamanda cilt hücreleriniz-

deki DNA’ya da zarar verir.
Queensland Kanser Konseyi’nin 

CEO’su Chris McMillan, bu reaksiyo-
nu tetiklemek için gerçekten şiddetli 
bir güneş yanığının yeterli olduğunu 
söylüyor.

ABC’ye konuşan McMillan, “Ultravi-
yole ışınları, aslında cilde nüfuz ederler 
ve bu da cilt hücrelerinizdeki DNA’ya 
zarar verme reaksiyonuna neden olur” 
demekte.

Dr Wong, ısıyı cildinizde 
tutabileceğinden çok fazla 
nemlendirici sürmeyin. Dr Wong, 
gerçekten kötü bir güneş yanığınız 
varsa, bir doktora görünmeniz 
ve size steroid krem verip 
veremeyeceklerini görmeniz 
gerektiğini söylüyor.

Dr Wong, “Ayrıca, iltihap önleyi-
ci, şişmeye ve cildinizde olabilecek 

herhangi bir kızarıklığın geçmesine 
yardımcı olabilecek ilaçlarda alabilirsi-
niz” demekte.

Aloe vera güneş yanığının iyileşme-
sine yardımcı olur mu?

Aloe vera genellikle güneş yanığını 
yatıştırmak için bir tedavi olarak tavsi-
ye edilir, ancak Dr Wong, bitki özüyle 
ilgili birçok tutarsızlık olduğu konusun-
da uyarıyor.

“Bazen iç yaprakta bazı tahriş 
edici maddeler bulunur, bu yüzden 
bahçeden biraz aloe vera alıp cildinize 
sürerseniz, bu durumunuzu daha da 
kötüleştirme riski taşıyabilir.”

Dr Wong, aloe vera içeren bir ürün 
kullanmanın daha iyi olabileceğini 
söylüyor.

Cilt kanseri kontrolü ne zaman 
yaptırmalısınız?

Queensland Kanser Konseyi’nden 

Bayan McMillan, cilt kanseri kontrolü 
yaptırmanın, doktora gitme rutininize 
dahil etmeniz gereken bir şey olduğu-
nu söylüyor.

Kendi cildinizi tanımanın ve düzenli 
olarak kontrol etmenin de önemli oldu-
ğunu söylüyor.

McMillan, “Cildinizin herhangi bir 
bölgesinde yeni veya değişen bir şekil, 
boyut, renk ve kalınlık olup olmadığına 
her zaman bakın” diyor.

“Her zaman şüpheli koyu renkli 
bir ben olmak zorunda değildir – 
küçük pembe bir yumru gibi bir 
şey de olabilir. Basit bir şey olabilir, 
bir ay, altı hafta kadar tam olarak 
iyileşmeyen bir lezyon. Bunlarda cilt 
kanserinin başlangıcı olabilir.”

Cildinizi güneş yanığından nasıl 
koruyabilirsiniz?

Dr Wong, cildinizi güneş yanığından 
korumanızın yolu, yüksek SPF’li bir 
güneş kremi kullandığınızdan emin 
olmanız ve her iki saatte bir yeniden 
uygulamanız diyor.

Sadece güneş kremine güvenmeyin.
Uzun kollu gömlekler veya şapkalar 

giyin.
Mümkün olduğunda gölgede kalma-

ya çalışın.
Günün en yüksek UV kısımlarında 

güneşe çıkmaktan kaçının.
Gün içinde de UV indeksini kontrol 

edin çünkü hava bulutlu olsa da bazen 
etrafta çok fazla UV olabilir.

Dr Wong, cildinizi 
hafif şekilde nemlen-
diriciyle nemlendir-
menin, cildin kuru-
luğu ve sıkılığından 
kaynaklanan güneş 
yanığının kaşınma-
sını durdurmaya 
yardımcı olabileceği-
ni söylüyor.

Ancak uygulama-
dan önce içindekiler 
için etiketi kontrol 
edin.
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>> TÜRKIYE’DE 4 KIŞILIK AILENIN AÇLIK SINIRI 3.526,5 TLAÇLIK SINIRI 3.526,5 TL

Yoksulluk sınırı 
10.119,8 TL 

Memur-Sen 
tarafından 

yapılan ‘aç-
lık-yoksulluk’ 
araştırma-
sına göre, 

Türkiye’deki 
4 kişilik 

bir ailenin 
açlık sınırı 
3.526,5 TL, 
yoksulluk 
sınırı ise 

10.119,8 TL 
olarak 

belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu 
tarafından her ay düzenli 
olarak yapılan açlık-yoksul-

luk araştırmasına göre Aralık ayında 
Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık 
sınırı 3. 526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 
10.119,8 TL olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre aralık 
ayında kasım ayına göre gıda madde 
fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık 

bir artış yaşandı. Aralık ayında Kasım 
ayında göze çarpan en büyük artışlar 
yüzde 59 artışla patlıcan, yüzde 
49,79 artışla salatalık, yüzde 44,08 
artışla buğday unu, yüzde 43,87 
artışla margarin; en çok göze çarpan 
düşüşler ise yüzde 29,47 azalışla 
karnabahar, yüzde 16,31 azalışla 
portakal, yüzde 10,26 azalışla marul, 
yüzde 8,01 azalışla kırmızı turp mad-

de fiyatlarında yaşandı.
Aralık ayında kasım ayına göre 

ısınma madde fiyatlarında ortalama 
yüzde 9,29’luk bir artış gözlenir-
ken; aralık ayında kasım ayına göre 
barınma madde fiyatlarında yüzde 
1,65’lik bir artış oldu. Aydınlanma 
madde fiyatında ise aralık ayında ka-
sım ayına göre herhangi bir değişim 
gözlemlenmedi.

>> TÜIK: 2021’DE EN ÇOK ABD DOLARI KAZANDIRDI

En çok ABD doları alan kazandı
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2021’de yatırımcıya en fazla reel getiriyi 
ABD doları sağladı. Külçe altın ve euro da, dolardan sonra reel getirisi 
en yüksek yatırım araçları oldu.

TÜRKIYE İstatistik 
Kurumu (TÜİK), yatırım 

araçları içinde 2021 yılın-
da en yüksek reel getiriyi 
ABD dolarının sağladığını 
duyurdu. Finansal yatırım 
araçlarının yıllık değerlen-
dirmesinde, TÜFE (Tüketici 
fiyat endeksi) ile indirgen-
diğinde doların yatırımcısı-
na yüzde 29,19 reel getiri 
sağladığını duyuran TÜİK'in 
ilgili çalışmasına göre külçe 
altın yüzde 25,43, euro ise 
yüzde 19,99'luk reel getirile-
ri ile, ABD dolarından sonra 
en fazla reel getiri sağlayan 
yatırımlar oldu.

Yıllık değerlendirmede 

yatırımcıya en çok kaybet-
tiren yatırım aracı ise, TÜFE 
ile indirgendiğinde yüzde 
26,37'lik kayıpla DİBS (Devlet 
İç Borçlanma Senedi) oldu. 
DİBS'den sonra en yüksek 

kaybı, yüzde 15,37 ile mev-
duat faizi yatırımcıları yaşadı.

ARALIK’IN EN YÜKSEK 
GETİRİSİ DE DOLARDAN

Aynı araştırmanın Aralık 

ayı rakamları baz alındığın-
da da yine ABD doları yatı-
rımcıya en çok kazandıran 
yatırım aracı oldu. Dolar bir 
ay içinde TÜFE ile indir-
gendiğinde yüzde 11,67, 
euro yüzde 5,55, külçe altın 
yüzde 5,14 ve BIST 100 
(Borsa İstanbul'da işlem 
gören, piyasa ve hacim 
açısından en yüksek 100 
senet) yüzde 2,87 reel getiri 
sağladı.

Aralık ayı boyunca yatırım-
cıya, yine TÜFE ile indirgen-
diğinde en çok kaybettiren-
ler ise yüzde 15,17 ile DİBS 
ve yüzde 10,86 ile mevduat 
faizi oldu.

4 kişilik bir aile 3 
öğün sadece 1 simit 
1 çay menüsüne 1 
ayda ne kadar har-
camak zorunda?

Simit fiyatı ortala-
ma 2.5 TL, çay ise 
3 lira civarında.Bir 
simit, bir çay ile geçi-
nirse aylık 1.980 TL

DETAY HABER-1-

DETAY HABER-2-
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisi’nce onaylanan zam kararıyla 
210 gram ekmek fiyatı 3 TL, simit fiyatı 
ise 3.50 TL olarak belirlendi.

>> DERIN YOKSULLUK AĞI: 

Kadınların yüzde 82'si hijyenik pede erişemiyor
Derin Yoksulluk Ağı'nın araştırmasına göre, Türkiye'de kadınların yüzde 82'si hijyenik 
pede erişemiyor. Bir yıl içinde gelen yüzde 51'lik zam kadınların tepkisini çekiyor.

REGL olanların kullandığı ped ve tampon gibi hijyen 
ürünlerine gelen zamlara ve bu ürünler üzerinden 

alınan yüzde 18 KDV’ye 
yönelik eleştiriler sürüyor. 
TÜİK verilerine göre, geç-
tiğimiz yıl aralık ayında bi-
rim fiyatı 0,6692 TL olan 
hijyenik pedler, bir yılda 
yüzde 51,04 zamlandı. 
Buna göre 2021 Aralık 
ayında “hijyenik kadın 
bağı” birim fiyatı 1,0561 
TL oldu ancak marketler-
de hijyenik pedlerin birim 
fiyatı 2 TL’yi aşıyor.

Konuyla ilgili bir araştır-
ma yaptıklarını belirten Derin Yoksulluk Ağı İletişim Koordina-

törü Şeyma Duman, “103 aileyle hem nitel hem de nicel olarak 
derinlemesine görüşmeler yaptık. Araştırmamızın sonuçlarına 

göre görüştüğümüz kadınların 
yüzde 82’si hijyenik pede erişemi-
yor. Görüştüğümüz diğer kadınlar 
ise ara sıra olarak pede erişebil-
diklerini söylediler” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Yüksek Onur Kurulu üyesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzma-
nı Irmak Saraç, “Geçici tarım 
işçilerinde, emicilik sağlamak için 
yaprağın üzerine toprak koyduk-
larını duyuyoruz. Bu ürünlerin 
normal şartlarda devlet tarafın-
dan karşılanması, yüzde 18 KDV 

ile bunların lüks tüketim gibi satılmıyor olması lazım” dedi.

Siyasilerden 
tepki yağdı

SOMA’DA madenciyi tekmeleyen, 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem 
Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frank-
furt’a Ticari Ataşe olarak atanması haberine 
siyasetçilerden peş peşe tepkiler geldi.

Manisa’da 13 Mayıs 2014 günü yaşa-
nan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği 
Soma maden faciasını protesto eden bir 
vatandaşı tekmeleyen dönemin başbakanı 
Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı 
Yusuf Yerkel,  Frankfurt Başkonsoloslu-
ğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandı.

Maaşını Euro olarak alacak olan ve ev 
kirası, çocuklarının masrafları dahil tüm 
masrafları devlet tarafından karşılanacak 
olan Yerkel’in atanmasına siyaset dünya-
sından tepki yağdı.

ERDOĞAN'DAN TURKOVAC'A 
DAIR ÇEKINCE AÇIKLAYAN 
TTB'YE: 

Yalancı, cambaz, 
sahtekarsınız

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye Tıb-
bi Cihaz ve İlaç Kurumu (TİTCK) 

tarafından acil kullanım onayı verilen yerli 
Covid-19 aşısı Turkovac’ın ülke genelin-
deki şehir hastanelerinde uygulanmasına 
başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
Karaman’daki hızlı tren hattı açılışındaki 
konuşmasında, aşıya dair bilimsel verile-
rin paylaşılmamasını hakkındaki çekin-
celerini açıklayan Türk Tabipleri Birliği’ni 
eleştirdi:

“Bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne 
kadar yalancı, ne kadar cambaz ya? 
Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla 
Turkovac aşısını üretiyor, icat ediyor, 
adamlar diyor ki ‘Böyle bir şey yok’ 
diyor. Ya siz ne sahtekarsınız, ne ya-
lancısınız ya. Madem biliyorsunuz da, 
Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir 
eseriniz var mı? Ama yapana da hep taş 
koydunuz.”

Aralık ayında Turkovac’a acil kullanım 
onayı alındığını duyuran Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle git-
tiği Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma 
dozu olarak yerli aşıyı yaptırdı.

Koca, 22 Aralık’ta Şanlıurfa’daki üretim 
merkezinde yaptığı açıklamada, “50 
yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak, 
Türk bilim insanları tarafından yüzde 100 
şekilde bir aşıyı gerçekleştirmiş oldu” 
demişti ve Türkiye’nin Covid-19 aşısı 
üreten dokuz ülkeden biri olduğunu 
kaydetmişti.
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>> PAKISTAN’DA KAR FIRTINASI YOLU KAPATTI: 

En az 22 kişi araçlarında öldü
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Furnas Gölü'nde, eğlen-
ce amaçlı bulunan teknelerin üzerine göl kenarındaki falezler 
çöktü. Olay sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

OLAYA dair internette dolaşan bazı 
videolarda, kayaların kopmaya başladığı 

esnada falezlerden daha uzakta olan tekneler-
deki insanların çığlık sesleri duyuluyor.

En az 1 teknenin battığı görülürken, diğerleri 

ise kazadan kaçmayı başarabildi.
İtfaiye yetkilileri, yerel saatle 11.00'de yaşa-

nan olayla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, 
eyalette günlerdir süren yağmurların falezlerin 
çöküşüne olanak tandığını ifade etti. Kazada 3 kişi kaybolurken, 32 kişi ise yaralandı.

Ruslar evinize girince zor çıkar!
>> KAZAKISTAN'DA ZAM PROTESTOLARI HAKKINDA UYARI YAPAN ABD DIŞIŞLERI BAKANI BLINKEN:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev, ülkede anayasal 
düzenin büyük ölçüde sağlandığını 
söyledi. Göstericileri "terörist" olarak 
nitelendiren Tokayev orduya, "uyarı-
da bulunmadan ateş açma" yetkisi 
verdiğini açıkladı.

“20 bin haydut Alma-
tı'ya saldırdı" diyen 
Tokayev, bu kişilerden, 

teslim olmayan herkesin 
"imha edileceğini" söyledi.

Tokayev, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin'e 
de ülkesine asker gönder-
diği için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken, Cuma günü 
yaptığı açıklamada Ka-
zakistan'da devam eden 
olağanüstü hâl dolayısıyla 
endişeli olduğunu belirtti 
ve "ABD'nin Kazakistan'a 
giden Rusya öncülüğün-
deki askerlerle ilgili soru 

işaretleri var" diye konuş-
tu.

Blinken, "Yakın tarih bize 
gösteriyor ki Ruslar bir 
kere evinize girince, geri 
çıkarmak çok zor olabilir" 
dedi ve ekledi:

"Kazak kolluk kuvvetle-
rinin protestolarla hukuka 
uygun, protestoculara say-
gılı ve orantılı bir şekilde 
başa çıkma kapasitesi 
olduğunu düşünüyorum.

"Bu yüzden neden dışar-
dan yardım isteme ihtiyacı 
duydukları net değil. Daha 
fazla bilgi edinmeye çalışı-
yoruz."

ABD Dışişleri Bakanı 
Antony Blinken, Cuma 
günü yaptığı açıklamada 
Kazakistan'da devam eden 
olağanüstü hâl dolayısıyla 

endişeli olduğunu belirtti 
ve "ABD'nin Kazakistan'a 
giden Rusya öncülüğünde-
ki askerlerle ilgili soru işa-
retleri var" diye konuştu.

Blinken, "Yakın tarih bize 
gösteriyor ki Ruslar bir 
kere evinize girince, geri 
çıkarmak çok zor olabilir" 
dedi.

IŞTE O 
AÇIKLAMA

Rusya: ABD evinize girince hayatta kalmak zordur
RUSYA Dışişleri Bakanlığı 
ise bu açıklamaya "ABD 

evinize girdiğinde hayatta kal-
mak, tecavüze uğramamak ve 
soyulmamak zordur" diye yanıt 
verdi.

Açıklamada "Bu davetsiz mi-

safirleri kapılarının eşinde bulan 
Kuzey Amerika yerlileri, Koreli-
ler, Vietnamlılar, Iraklılar, Pana-
malılar, Yugoslavlar, Libyalılar, 
Suriyeliler ve daha çok sayıda 
şanssız insanın ekleyecek çok 
şeyi var" ifadeleri yer aldı.

Ülkede şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerinde en az 164 kişinin hayatını 
kaybettiği bildirildi. Protestolarda 5 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon 
yüzde 5'le rekor tazeledi
Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli 
Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 
ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

EURO Bölgesi'nde yıllık enflas-
yon Aralık ayında beklentileri 

aşarak yüzde 5 olarak kaydedildi. 
Enerji fiyatla-
rındaki artışla 
Kasım'da yüzde 
4,9 olarak ölçü-
len yıllık enflas-
yon artış trendini 
sürdürmüş oldu. 
Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat) 
tarafından açık-
lanan son enflasyon verisi, Avrupa 
Birliği'nde para birimi olarak euroyu 
kullanan 19 ülkenin dahil olduğu 
Euro Bölgesi'nde bugüne kadar 

ölçülmüş en yüksek yıllık enflasyon.
Aralık'ta yıllık bazda en fazla artış yüz-

de 26 ile enerji fiyatlarında gerçekleşti. 
Enerjiyi, yüzde 
3,2 ile gıda, alkol 
ve tütün ürünle-
ri, yüzde 2,9 ile 
enerji dışı sanayi 
ürünler ve yüzde 
2,4 ile hizmetler 
izledi.

Ülkelere 
bakıldığında 

ise büyük ekonomiler arasında yıllık 
enflasyon İspanya'da yüzde 6,7, 
Hollanda'da yüzde 6,4, Almanya'da 
da yüzde 5,7 olarak ölçüldü.

Almanya'da son 29 yılın zirvesinde

Almanya’da tüketici 
fiyatlarındaki artış 
2021’in son ayında 
da devam etti. Ara-
lık ayındaki yüzde 
5,3’lük enflasyon, 
1992’den beri kayde-
dilen en yüksek fiyat 
artışına işaret etti.

ALMANYA’DA Federal İstatistik Da-
iresi, Aralık 2021’e ilişkin enflasyon 

verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, geçen Aralık’ta 

tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına 
kıyasla yüzde 5,3 arttı. Bu, neredeyse son 
30 yılın en yüksek enflasyon değeri olarak 
kayıtlara geçti.

Almanya’da bir önceki en yüksek enf-
lasyon, Batı ve Doğu Almanya’nın yeniden 
birleşmesi sonrasında Doğu Almanya’da 
gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 

ile Haziran 1992’de kaydedilmişti.

YILLIK ORTALAMA ENFLASYON 3,1

Federal İstatistik Dairesi verileri, Alman-
ya’da 2021’de enflasyonun yıllık ortala-
masının ise yüzde 3,1 olduğunu ortaya 
koydu. Bu da 1993 yılından beri kayde-
dilen en yüksek değer oldu. Almanya’da 
2020 yılında ortalama enflasyon yüzde 0,5 
olarak kayıtlara geçmişti.

Önceki aylarda olduğu gibi Aralık’ta da 
özellikle enerji fiyatları ciddi şekilde arttı.
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SOLDAN SAĞA      
1-Elektrik sığa birimi. 6- (Serhat .. .) 
Resimdeki oyuncu. 11- Söyleme, 
bildirme. 16- Tespih başlığı. 21- Ken-
dini akıllı sanan, bilgiçlik taslayan. 
22- Afrika’da yaşayan bir tür antilop. 
23- Asıl ve temel olanla ilgili. 24- Say-
ma işi, tadat. 25- Pişirilerek hazırlanan 
yemek. 26- Karada ve denizde yabani 
hayvan vurma ve yakalama işi. 27- Çift 
kanatlılardan, birtakım uçucu böcek-
lerin genel adı. 28- Bir sesin yarım ton 
inceltileceğini gösteren nota işareti. 
29- Matematikte sabit sayı. 30 - Nazi 
askeri polis gücü. 31- Matem. 33- Ön 
çalışma. 35- Yoğunlaştırılmış ışık 
demeti. 37- Gerçekten, gerçek olarak. 
39- Eski dilde otlar. 40 - Bir görevde 
uzun süre kalıp o işe emeği geçmiş 
olan kimse. 42- Belli sayıda noktanın 
konumunu kesin olarak tespit edebil-
mek için, bu noktaları tepe olarak ka-
bul ederek bir alanı üçgenlere bölme 
işi. 44- En yüksek askeri unvan. 46- Bir 
yargıya varmak veya değer vermek 
için başvurulan ilke, kriter. 48- Sevgili. 
49- Tavır, davranış. 50 - Kısaca „Türk 
Tabipler Birliği“. 51- Halk. 54- Kuşlar-
da uçma organı. 56- Dolaylı olarak 
anlatma. 57- Yaptırma, yasak etme, 
emretme, itaat ettirme hakkı veya 
gücü. 61- İnilti, inleme. 63- Işıltı birimi. 
64- Gümüş Balığı. 66- Çare. 67- Kra-
liçe. 68- Bir yarışın son bulduğu yer, 
finiş. 70 - Yünün dövülmesiyle yapılan 
kalın ve kaba kumaş. 71- İcraat. 73- 
Dördüncü halife. 74- İyi nitelik, uğur, 
hayır, bereket. 76- Eksik olma durumu, 
noksan. 79- Başka ülkelerden alınan 
mal. 80 - Kısaca Toprak Mahsulleri 
Ofisi. 83- Birtakım katkılarla bir şeyin 
daha güzel, daha göz alıcı olmasını, 
daha hoş görünmesini sağlama. 84- 
İslam’ın bir şartı. 86- Astat’ın simgesi. 
87- Berilyum elementinin simgesi. 
89- Kısaca Türkiye Kömür İşletmeleri. 
90 - Nitelik, vasıf. 94- Yemin. 96- Bu-
yurucular, beyler, amirler. 100 - İdare 
etmek üzere. 102- Üzeri değerli ma-
denlerle kaplanacak bir bakır levhanın 
batırıldığı altın, gümüş veya platin 
banyosu. 104- Eski dilde öç, intikam. 
105- Birçok spor oyununda kullanılan, 
türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan 
yapılmış yuvarlak nesne. 107- Mason 
sırlarının öğretildiği, belli kurallarla 
düzenlenen tören. 109- Tarımsal. 110- 
Arapça ben. 111- Sert, kaba. 113- So-
nuç olarak. 115- Diyanet. 116- Bir işte 
emir verme yetkisi olan kimse. 117- 
Mısır unundan yapılan bir yemek. 119- 
Her türlü maddeyi oluşturan çok ince 
ve uzun parça. 120- Kalp, gönül, iç vb 
nin sıkıntısız, tasasız olma durumu. 
122- Mesaj. 123- Bir kimsenin, satın 
aldığı hizmet veya ürün karşılığında 
para yerine verdiği ve karşılığı banka 
hesabından ödenen yazılı belge. 124- 
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya 
sentetik dokuma. 125- Sürekli olarak, 
daima. 126- Otomobil yarışı. 128- Özel 
yetiştirilmiş askerlerden oluşan birlik. 
132- Birdenbire ve hırsla yutmak. 
134- Seçilmiş bir karşılaştırma yüze-
yine göre bir noktaya kot verme. 138- 
Yankı. 139- Bir arada ve bir komuta 
altında bulunan savaş gemilerinin 
veya uçaklarının bütünü. 141- Birine 
karşı güdülen kötülük etme isteği. 
142- Zaten. 143- Su taşkını. 144- Tan-
tal’ın simgesi. 145- Anadolu Ajansı. 
146- Biçimsiz. 148- Kendini büyük 
görme, başkalarından üstün tutma. 
150 - Fransiyum’un simgesi. 152- Ser-
yum elementinin simgesi. 153- Sözle-
rinin bütünü veya ço-ğu şarkılı olarak 
söylenen müzikli tiyatro. 155- Silahlı 
kuvvetlerde asteğmenden orgene-
ral veya oramirale kadar rütbedeki 

asker. 156- Ana ile dölüt arasında kan 
alışverişini sağlayan organ. 157- Ya-
detmek. 159- İyilik, lütuf, ihsan. 160 
- Uzaklaşma. 161- Eliçi ile vurma. 162- 
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli 
toprak parçası.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- Bir gösteri veya toplantı binasın-
da, temsil veya toplantı aralarında 
kullanılan dinlenme yeri. 2- Gündüzün 
son ve gecenin ilk saatleri. 3- Rad-
yum’un simgesi. 4- Karışık renkli. 
5- Çağrılı. 6- Ciğerlerdeki havanın, 
solunum organlarının kasılması ve 
zorlanmasıyla ağızdan gürültü ile 
çıkması. 7- Çoğaltan, artan. 8- İnsan 
ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve 
ölümle vücuttan ayrılan madde dışı 
varlık. 9- Cerrahi müdahale. 10- Bir 
şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan 
ve bestesi değişmeyen parça. 11- Can-
lı varlıkların maddi bölümü, vücut. 
12- Koruma, himaye. 13- Bir burç adı. 
14- Gece bekçisi. 15- Düzen. 16- Alkol. 
17- Eski dilde mavi. 18- Dünya’nın 
uydusu. 19- Dize. 20- Benzer. 32- Tav-
lada bir sayı. 34- Gelinlerin başlarına 
takılan süs. 36- Altın. 38- Bile, hem 
de. 39- Hayat arkadaşı. 41- Birinin 
emri altında bulunan, özgür olmayan 
kimse. 43- Yönetim. 45- Kâğıt süsle-
meciliğinde kitre, kola vb. yapıştırı-

cılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, 
neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya 
damlatılarak yapılan ve kâğıda ge-
çirilen süs. 47- Takdim. 51- Kansızlık. 
52- Herhangi bir şey için gerekli olma, 
gereklilik, lüzum. 53- Bir şeyin veya bir 
kimsenin karşısında olma. 55- Duvar 
içinde bırakılan oyuk. 56- Eski dilde 
verme, ödeme. 57- Balgam taşı. 58- Bir 
tarafa yatırma, eğme. 59- Öğretim. 
60 - Taht. 62- Ün, şan, şöhret. 64- Alıcı 
kan grubu. 65- Felsefede düşünce. 
68- Otorite, yetke. 69- Uygun bul-
mama, geri çevirme, kabul etmeme. 
72- Un, süt, şeker veya tuzla yapılan 
ince, gevrek kuru pasta türü. 75- Usta, 
becerikli. 77- Kadınların ve memeli 
dişi hayvanların yavrularını beslemek 
için memelerinden gelen, besin değeri 
yüksek beyaz sıvı. 78- İklimlendirme 
cihazı. 81- Kısaca otomobil. 82- ABD 
Profesyonel Basketbol Ligi. 85- Dede, 
büyükbaba, ata. 88- Birleşikgillerden 
çok yıllık, dikenli bitki. 90 - Sözleşme, 
antlaşma. 91- Bir ilimiz. 92- Dışta 
kalmak üzere, dışında sayılmak üzere, 
müstesna. 93- Ateşli silahlarda ateş-
lemeyi sağlamak için çekilen küçük 
parça. 95- Azeri çalgısı. 97- Erkekliği 
giderme. 98- Burun iltihabı. 99- Azer-
baycan halkından olan. 101- Bir şeyi 
hatırlamak için yazılan kısa yazı. 103- 

Yanardağ ifrazatı. 106- Bir yüzü uzun 
tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye 
benzer bir kumaş türü. 107- Fas’ta bir 
sıradağ. 108- İz, işaret. 109- Eski dilde 
alt, aşağı. 112- Yüz, çehre, surat. 113- 
Parasal. 114- Bin gramlık bir ağırlık 
ölçü birimi. 115- Kabıyla birlikte satı-
lan bir malın kabı için alınan ve kap 
geri getirildiğinde alıcıya verilen para. 
116- Hastalıklı, sakat. 118- Çıkar. 120- 
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol 
açan olay veya durum, yıkım. 121- Kü-
çültücü söz. 122- Birine güler yüz gös-
terme, hatırını sorma, tatlı davranma. 
125- Değersiz, önemi olmayan, aşağı. 
127- Kumarda ortaya konulan para. 
128- Karbonil grubuna iki alkil kökü-
nün bağlanmasıyla türeyen birleşik. 
129- Kongo antilobu. 130 - Molibden 
elementinin simgesi. 131- Muhtemel. 
133- Botanikte (Raphie) olarak tanım-
lanan, Afrika ve Amerika’da yetişen, 
iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye. 
135- Kakım. 136- Güç derman. 137- 
Kan pıhtısı. 140 - Omurgayı oluşturan 
kemiklerden her biri, fıkra. 142- Evlilik 
dışı birleşme. 145- Ödünç alınmış mal. 
147- Bölmeli göçebe çadırı. 149- Hava 
gazı lambasının ucu. 151- Protein 
sentezine yardımcı asit, ribonükleik 
asit. 154- İlaç, merhem. 158- İngiliz-
ce’de bay. 
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  E
vlilik tercihleri  

Gü
nü

müzd
e e

vlen
mek zor olduğu kadar evli kalmak da artık çok zor.  

Yasemin Yaşar’ın yazısı

E
vlilik sürecine girmiş gençlerin 
kendilerince bazı kıstaslar belirle-
miş olmalarına rağmen bu kıstas-
lara uyduğu halde, kişilik ve ahlâkî 
zaaf taşıyan kişilerin var olduğunu 

bilmeleri onları korkutuyor.
Birisi, “Namaz kılıyor, 

sohbete gidiyor, birkaç satır 
okuyor.”

Bir diğeri, “İnançlı birisi, 
üstelik bana da karışmıyor, 
sohbetlere gitmemi engelle-
meyecek.” diyor.

Bir başkası, “Dindar, ama 
aynı dünya görüşüne sahip 
değiliz.”

“Kafa yapılarımız uyuyor, 
üstelik aynı dâvâ içerisindeyiz.” … Bunları 
uzatmak mümkün.

Evet, mütedeyyin gençlerin evlilik kıstas-
ları aşağı yukarı aynı esaslarda birleşiyor. 
Fakat her geçen gün bilinçli gençlerin bu 
kıstasları esas almasına rağmen evliliklerini 
bitirdiklerine, hayal kırıklıkları yaşadıklarına 
şahit oluyoruz.

Evlenme aşaması, genel manada, birbiri-
ni tanımaya değil, tanıtmaya endeksli. Kar-
şılıklı tanıma değil, tanıtmayla başlayan ev-
lilikler bir süre sonra hayal kırıklıklarıyla son 
buluyor. Çünkü tanımayla beraber birçok 
duygu altüst oluyor. “Benim evlendiğim kişi 
bu değil”, “Ben böyle hayal etmemiştim”, 
“çok farklı yönleri ortaya çıktı”, “bana başta 
kendisini tanıttığı gibi değil”…

Peki o zaman nasıl tanımak gerekir? 
Gerçekten tanımak için hangi kıstaslar 
lâzımdır? Bunları tek tek sayacak değiliz 
elbette. Fakat bir gözlük veya pencere 
açmak niyetimiz.

Evet, belki de en önemli nokta burasıdır. 
Zira kişinin söylediklerinden ziyade davra-
nış alt yapısına bakmak gerekecektir.

Şöyle ki her “Allah’a inanıyorum” di-
yen, diğer yaratıklarla ilişkisini Allah adına 
kurmamış olabilir. Evlilik öncesi vaatler, 

evliliğin ilk yıllarındaki davranışlar veya 
toplumdaki hâkim olan dininin şeri emirle-
rine uyup uymamak, haftada bir sohbete 
gidip günde birkaç satır okumak bir kişinin 
gerçek kişiliğini temsil etmez.

Evlilik gibi bir ömür boyu 
beraberlik adına başlayan 
ilişkilerde, özellikle müte-
deyyin ve bilinçli gençler, 
evlenirken tanıtım afişlerin-
den ziyade daha derinlere 
inmeli ve günlük hayatındaki 
çevresi ile ilişkisi, okuduk-
larını hayata yansıtabilme-
si, sadece insanla değil 
çevresindeki her mahlûkla 
ilişkisini gözlemlemelidir. 

Bir kişinin gerçek kişiliğini keşfetmede en 
önemli ipuçları bu gözlem ve keşifte yatar. 
İnandığı değerleri ne kadar içselleştirdiği, 
hayatına ne kadar kattığı ancak bu dipler-
deki duygu hareketliliklerinde keşfedilebilir.

Bu tanıma için, çok vakit geçirmeye hele, 
harama girmeye hiç lüzum 
yoktur. Meşrû dairedeki 
davranış diplerine nüfuz 
etmek kişiliğinden haber 
verecek pek çok ipuçlarını 
toplamaya kâfidir.

Öncelikle şunu iyi bilmek 
gerekir. Şu âlemin kendi 
payına düşen parçacıklarını, 
kendi nefsanî arzuları doğ-
rultusunda kullanan bir kişi, 
kâinatın bir parçası olan seni 
de kendi arzuları adına kullanacaktır.

Nasıl mı?
Güzelliği bizzat güzel olduğu için değil 

de, kendisini güzel gösterdiği için seven 
bir kişi meselâ evinin düzenini kendisinin 
düzenli olduğunu gösterme aracı olarak 
değerlendiren bir kişi, (bu örneği arttırabili-
riz) seni de kendi itibarına katkıda bulundu-
ğun kadar sevecektir.

Başkaları hakkında dedikodu yapan bi-

risi, sen ayrıldıktan sonra da senin dediko-
dunu yapacaktır. Yalanına şahit olduğunuz 
birisi, size de yalan söyleyecektir.

Yediği yemeğin bizzat kendisini düşünen, 
o yemeği ikram edeni düşünmeyen, seninle 
olan ilişkisinde de, senin ikramını görüp 
takdir etmeyecektir. Yediği yemeğin taba-
ğını, tabağını sofrada bırakıp kaldırmadan 
giden, seninle olan ilişkisindeki menfaati 
bitince, seni olduğun yerde bırakıp gide-
cektir.

Ona en çok emeği geçen anne ve 
babasını saymayan veya onların kıymetini 
bilmeyen, evlilik sürecinde senin kıymetini 
hiç bilmeyecek, takdir etmeyecektir. Baş-
kalarıyla alay eden, küçümseyen veya zorla 
bir şeyleri değiştirmeye çalışan bir kimse, 
senin de varoluşsal duruşunu küçümse-
yecek, seni de değiştirmeye kalkacak ve 
psikolojik yıpranmalara maruz bırakacaktır.

Devlete ait veya bir vakfa ait üzerinde 
birçok hakların olduğu bir yerdeki malları 
vs. hoyratça kullanan, kul hakkına dik-

kat etmeyen, bizzat kendi 
cebine dokunmayan bir şeyi 
israf eden ve sadece kendi 
menfaatini düşünen, senin 
de kişiliğini, duygularını israf 
edebilecektir.

Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Yeter ki doğru 
bir gözlükle doğru pencere-
den bakalım.

Hasılı, evlilik başlangıcında 
verilen sözlere, tanıtımlara, 

reklâmlara değil, o kişinin kâinat ile olan iliş-
kisine bakmak lâzımdır. Bu ilişki kıvam bul-
mazsa, o kişinin eşiyle ilişkisi de düzelmez. 
Bu pencereden bakıldığında, hali hazırda 
devam eden pek çok evlilikler, bu diplerdeki 
meseleleri çözdüklerinden değil imkânsızlık-
tan, alternatifsizlikten, devam edip gitmek-
tedir. Çaresizliğin beraberliği veya menfaat 
birliğinin devamı sebebiyle birbirini, kişiliğini 
öğüte öğüte devam eder gider.

Verilen sözlere
, 

tanıtımlara, 

reklâmlara değil, 

o kişinin kâina
t 

ile olan ilişkisin
e 

bakmak lâzımdır. 

Bu ilişki kıvam 

bulmazsa, 

o kişinin eşiyle
 

ilişkisi de 

düzelmez.
EVLILIKTE sadece 
sevginin yeterli 

olmadığını vurgula-
yan Psikiyatrist Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, 
sevgi ve iş birliğinin 
birleşmesiyle nitelikli 
ve olgun evliliklerin 
ortaya çıktığını vur-
guladı. “Sevgi artı iş 
birliği, eşittir nitelikli 
evlilik, olgun evlilik” 
diyen Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, eşlerin karşı 
tarafın negatif yönleri 
yerine pozitif yönlerine 
odaklanmasını tavsiye 
ediyor. Evlilikte eş-
lerin birbirine zaman 
ayırmasının da önemli 
olduğunu kaydeden 
Tarhan, “Evlilikte sihirli 
kelime: Birlikte nite-
likli zaman geçirmek.” 
diyor.

Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Iki farklı ortamda, 
farklı hayat senaryo-
larında yetişmiş kişiler 
bir araya geliyorlar ve 
beraber yeni bir hayat 
hikayesi yazıyorlar. 
Kendi senaryolarını da 
getiriyorlar. Fakat aktör-
ler değişiyor. Anne, baba 
ve kardeşe kayınpeder, 
kayınvalide ekleniyor. 
Ilişkilerin yanı sıra sosyal 
çevrede değişiyor. Işte 
böyle durumlarda se-
naryoları kişinin yeniden 
yazması lazım. Yani kişi 
eski öğrendiğini ‘Ben ba-
bamdan böyle gördüm, 
evde bu böyle gidecek’ 
derse bu düşünce katılığı 
oluyor. ” dedi.

HAMILELIK SONRASI DÖNEMDE EŞLERIN 
BIRBIRININ DESTEĞINE IHTIYACI VAR

Aile içerisinde en önemli olayların-
dan biri hamilelik sürecidir. Bazen 
bir stres faktörü haline gelebilir!

GEBELIKTE kadının ya-
şadığı fizyolojik değişim-

lerin yanı sıra eşler de psiko-
lojik ve sosyal açıdan değişen 
düzene uyum sağlama gereği 
hissederler. Çiftlerin yeni aile 
üyesinin katılımına hazırlanmak 
için yeni roller edinmesi gerekir.

Psikolog Gizay Nur Ke-
pen, “Bu durum aile sistemi 
içerisinde gelişimsel bir kriz 
dönemi olarak tanımlana-
bilir. Evlilik ile bireyler kendi 
aile düzenlerini oluşturmaya 
başlar. Karı-koca rollerinin be-

nimsenmesi, uyum kurulması, 
iletişim kalıplarının oluşması ile 
sağlanan aile sistemine yeni 
bir üyenin katılması iletişimin 
niteliğini etkileyebilir” diyor.

PROBLEMLER LOHUSA 
DEPRESYONUNU TETİKLİYOR

Bu uyum sürecinde çiftler 
daha fazla destek ihtiyacı 
hissedebiliyor. Eşler birbirine 
bu süreçte destek vereme-
yip, problemleri tek başlarına 
çözmek zorunda kaldığında 
iletişim problemleri yaşanabi-

liyor ya da var olan problemler 
artıyor. Ayrıca bu gibi etmenler 
annede lohusalık depresyonu-
na neden olabiliyor.

Hamilelik sonrası çiftlerin 
ilişkisini yeniden düzenlediği 
bu dönemde karşılıklı ihtiyaç-
ların dile getirilmesiyle açık 
iletişim benimsenmesinin 
problemlerin ortaya çıkmasını 
engelleyebileceği söyleyen 
Psikolog Gizay Nur Kepen, 
ihtiyaçlar dile getirilirse arada-
ki bağın zarar görmeyeceğini 
hatırlatıyor.

İlk başta bebekten ayrı vakit geçirmek elbette zor olabiliyor. Ancak bir süre geç-
tikten sonra bebeğinizi güvenerek teslim edebileceğiniz aile büyüklerine emanet 
edip, eşiniz ile bir mola almak eski dinamikleri hatırlamanıza ve anne-baba rolü 
kadar, sevgili-eş ilişkisini de dengede tutabilmeye yardımcı oluyor.
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(3846-49)

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.

İrtibat: 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
84

6-
49

)

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)

Bilgi için:

0417 34 48 55 arayınız. (Oğuz) (3
8

5
1

- 
7

4
)

  S
ATILIK  KEBAB  DÜKKANLARI

   

   
B

RISBANE’DA 

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

7 kebap dükkanı 7 farklı bölge



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
85

0 
– 

53
)
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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
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CiMBOM kötü başladı

Galatasaray, 
Spor Toto 

Süper Lig'in 
20. haftasında 

konuk 
ettiği GZT 

Giresunspor'a 
1-0 yenildi. Bu 

skorla CİMBOM 
sezonun 

ikinci yarısına 
Giresunspor 
yenilgisiyle 
başladı.

0-10-10-10-1

G alatasaray, Spor Toto Süper 
Lig'in 20. haftasında GZT Gire-
sunspor'u konuk etti.

Maçın 11. dakikasında, konuk takım 
öne geçti. Ceza sahası yan çizgisi üze-
rinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı 
bekletmeden ceza sahasına gönderdi. 
Topa gelişine vuran Süleymanov, direk 
dibinden ağları havalandırdı: 0-1. Maç 
bu skorla sona erdi.

GALATASARAY’DA KÖTÜ GİDİŞ 
DURDURULAMIYOR

Bu sonuçla Galatasaray, 27 puanda 

kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış ma-
çında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 
1-0 mağlup eden lider Trabzonspor 
ile arasındaki puan farkının 22’ye 
çıkmasına engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi ise 7. 
galibiyetini alarak puanını 25’e 
yükseltti.

Galatasaray, Spor Toto Süper 
Lig’de yaptığı son 9 maçta sa-
dece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. hafta-
sıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 
4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz 

konusu karşılaşmalarda 7 gol atan 
“Cimbom” kalesindeki 10 gole engel 
olamadı.

IŞIK KAAN’IN BÜYÜK  
ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray’ın 20 yaşındaki 
stoperi Işık Kaan Arslan, kariye-
rinde çıktığı ilk Süper Lig maçın-
da 18 dakika sahada kalabildi.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan 
genç futbolcu, ilk dakikalarda arka 

adalesinden sorun yaşadı. Müsa-
bakanın 18. dakikasında topsuz alanda 

kendini yere bırakan Işık Kaan, oyuna 
devam edemedi.

Çıkmak zorunda kalan Işık Kaan 
Arslan’ın yerine 18. dakikada Christian 
Luyindama oyuna dahil oldu.

DERVİŞOĞLU’NA ISLIKLI PROTESTO

Galatasaray taraftarları, genç oyuncu 
Halil Dervişoğlu’nu ıslıkladı.

Karşılaşmada etkisiz bir performans 
sergileyen 22 yaşındaki hücum oyun-
cusu, 61. dakikada yerini Arda Turan’a 
bıraktı. Halil, saha kenarına gelirken 
taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

SON SON 9 LİG MAÇINDA 1 KEZ9 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ KAZANABİLDİ

Cherif'den 
hat-trick
Süper Lig'in 20. 
haftasında Göz-
tepe, Fraport TAV 
Antalyaspor'u 4-0 
yendi.

BU sezon ilk defa bir 
müsabakada 4 gol bir-

den atan Göztepe'de Cherif 
Ndiaye bulduğu 3 golle, 
takımın galibiyetine büyük 
katkı verdi. Gol sayısını 6'ya 
çıkaran, Senegalli futbol-
cu Adis Jahovic'i geçerek 
takımdaki en golcü isim 
konumuna yükseldi.

1.TRABZONSPOR A.Ş. 20 15 4 1 37 14 23 491.TRABZONSPOR A.Ş. 20 15 4 1 37 14 23 49
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 11 6 3 32 16 16 39
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 10 4 6 30 20 10 343.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 10 4 6 30 20 10 34
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 20 9 6 5 29 23 6 33
5.FENERBAHÇE A.Ş. 20 9 5 6 32 25 7 325.FENERBAHÇE A.Ş. 20 9 5 6 32 25 7 32
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 10 2 8 28 26 2 32
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 20 9 4 7 27 27 0 317.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 20 9 4 7 27 27 0 31
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 7 8 5 27 20 7 29
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 8 5 7 32 30 2 299.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 8 5 7 32 30 2 29
10.AYTEMİZ ALANYASPOR 20 8 5 7 30 32 -2 29
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 20 7 6 7 28 28 0 2711.YUKATEL KAYSERİSPOR 20 7 6 7 28 28 0 27
12.GALATASARAY A.Ş. 20 7 6 7 24 24 0 27
13.V. FATİH KARAGÜMRÜK 20 7 6 7 27 30 -3 2713.V. FATİH KARAGÜMRÜK 20 7 6 7 27 30 -3 27
14.GZT GİRESUNSPOR 20 7 4 9 20 19 1 25
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 20 6 4 10 21 31 -10 2215.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 20 6 4 10 21 31 -10 22
16.GÖZTEPE A.Ş. 20 4 6 10 22 28 -6 18
17.KASIMPAŞA A.Ş. 20 4 6 10 22 29 -7 1817.KASIMPAŞA A.Ş. 20 4 6 10 22 29 -7 18
18.ALTAY 20 5 3 12 23 33 -10 18
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 5 3 12 19 36 -17 1819.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 5 3 12 19 36 -17 18
20.ÖZNUR K. YENİ MALATYASPOR 20 4 3 13 16 35 -19 15

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

4. Terim devri
sona erdi!

Galatasaray, teknik direktör Fatih Galatasaray, teknik direktör Fatih 
Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. 
Böylelikle kulüpteki dördüncü Fatih Böylelikle kulüpteki dördüncü Fatih 
Terim dönemi sona ermiş oldu.Terim dönemi sona ermiş oldu.

Kulübün açıklamasında, “Hepimi-Kulübün açıklamasında, “Hepimi-
zi gururlandıran bir başarıya imza zi gururlandıran bir başarıya imza 
atan Galatasaraylı Fatih Terim’in atan Galatasaraylı Fatih Terim’in 

fikir ve tecrübe-fikir ve tecrübe-
lerinden her lerinden her 

zaman fay-zaman fay-
dalanma-dalanma-
ya devam ya devam 
edeceğiz” edeceğiz” 
ifadeleri ifadeleri 

yer aldı.yer aldı.

1-21-21-21-2Adana hüsranı

27. dakikada İrfan Can'ın 
ortasında ceza sahası içinde 
Svensson'un Valencia'ya 
müdahalesi sonrası 
hakem Halil Umut 
Meler penaltı kararı 
verdi. Topun başına 
geçen Valencia, 
Fenerbahçe'yi 1-0 
öne geçirdi.
34.dakikada geli-
şen Adana Demirspor 
atağında ceza sahası dışında 
topla buluşan Gökhan İnler 

sol ayağıyla mükemmel bir 
şut çıkardı ve kaleci Berke’yi 

mağlup etti: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.

46. dakikada Kaan 
Kanak’ın Fenerbah-
çe ceza sahasına 
yaptığı ortada arka 
direğe hareketlenen 

Belhanda’nın vuruşu 
filelerle buluştu ve 

Adana Demirspor 2-1 
öne geçti.

Maç bu skorla sona erdi.

Süper Lig’in 20. haftasında Süper Lig’in 20. haftasında 
sahasında Adana sahasında Adana 
Demirspor’u konuk eden Demirspor’u konuk eden 
Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği 
maçta 2-1 mağlup oldu. maçta 2-1 mağlup oldu. 
Fenerbahçe’nin golünü Fenerbahçe’nin golünü 
penaltıdan Valencia atarken penaltıdan Valencia atarken 
Adana Demirspor’un Adana Demirspor’un 
gollerini Gökhan İnler ve gollerini Gökhan İnler ve 
Belhanda attı.Belhanda attı.
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21. HAFTA MAÇLARI
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GAZİANTEP F. K.A.Ş.
ÖZNUR KABLO Y. MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İTTİFAK H. KONYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
ALTAY - AYTEMİZ ALANYASPOR
GZT GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - GALATASARAY A.Ş.

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

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

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

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

36. HAFTA MAÇLARI
GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. - Y. KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - İ. HOLDİNG KONYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ÖZNUR K.YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ALTAY - GZT GİRESUNSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE A.Ş.

23. HAFTA MAÇLARI
ÖZNUR K. YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - V. FATİH KARAGÜMRÜK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP F. K.A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ALTAY - İ.HOLDİNG KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
GZT GİRESUNSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

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

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

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

32. HAFTA MAÇLARI
GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ALTAY
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İ.HOLDİNG KONYASPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
Ö.KABLO YENİ MALATYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - MED. BAŞAKŞEHİR FK

38. HAFTA MAÇLARI
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - AYTEMİZ ALANYASPOR
ALTAY - KASIMPAŞA A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
ÖZNUR KABLO Y.MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - İ.HOLDİNG KONYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - GZT GİRESUNSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
GAZİANTEP FUT.KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

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

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

34. HAFTA MAÇLARI
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATAKAŞ HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
ÖZNUR K. YENİ MALATYASPOR - İ.HOLDİNG KONYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GZT GİRESUNSPOR
ALTAY - GALATASARAY A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

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

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

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

>> BEŞIKTAŞ, ÇAYKUR RIZESPOR DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Kartal 1 puana razı oldu
Spor Toto Süper Lig'de, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.

BEŞIKTAŞ Teknik Sorumlusu Halim 
Okta, sınırlı sayıda oyuncularla maçın 

başından sonuna oyuna hükmettiklerini 
kaydetti.

Okta, çok iyi bir maç oynadıklarına 
değinerek, "Maçın büyük bir bölümünde 
topa hakim olan pozisyon bulan bizdik. 
Çok güzel goller attık. Girdiğimiz pozis-
yonları değerlendiremedik. İki duran toptan 
gol yedik. Bireysel hataları engellesek maçı 
kazanmamız kolay olacaktı. Futbolun kaderi bu. 

Bulduğunuz pozisyonları değerlendiremezseniz 
gol yiyorsunuz. İzleyenlere keyifli bir maç 

izlettik. Sınırlı sayıda oyuncularla güzel 
maç çıkardık. Çaykur Rizespor'u da 

tebrik ediyoruz. İyi bir maç oynadılar." 
ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimi ile ilgili konuşmak iste-
mediğini belirten Okta, "Son anda çıkan 

gerginlik anlık bir olaydı. Faul oldu ama 
Montero gereksiz bir müdahalede bulundu. 

Böyle bir olay olsun istemezdik.” diye konuştu.

2-22-22-22-2

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor- 
Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.
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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


