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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.

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.

ARABA MUHABBETİ    
Buralara ilk geldiğimiz sıralarda Commodor 

marka bir 
arabam vardı. Pembegül Abla S-8

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!

TÜRKİYE’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 TARİF

’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
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>> EN ZENGİNLER SERVETİNİ

2’ye katladı
PANDEMİ dünyanın en 
zenginlerini çok daha 
zengin ederken daha 
fazla insanın yoksul-
luğa itti. Dünyanın 
en zengin 10 erkeği 
servetini bir yılda iki 

katına çıkardı.
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3 YIL DAHA
GELEMEYECEK

AVUSTRALYA 
İçişleri Bakanı Karen 
Andrews, Novak 

Djokovic’in 3 yıl süreyle 
ülkeye giremeyeceğini 
açıkladı. Yaşanan aşı 
krizi sebebiyle Avust-
ralya Açık’ta mücadele 
edemeyen Novak Djo-
kovic’in Amerika Açık 
ve Roland Garros’da 
da boy gösterememe 
ihtimali gündeme geldi. 
Başbakan Morrison, 
mücbir sebep ihtimali-
ne açık kapı bırakarak 
şartların değişmesi 
durumunda süreninde 
kısalabileceği sinyalini 
verdi.

Adalet zamanı

>> AŞIYI REDDEDEN 
1000 SAĞLIK ÇALIŞANI 

Meslek bıraktı
NSW Eyaletinde görevli yüzlerce 
Sağlık çalışanı, COVID-19’a karşı 
aşılanmayı reddettikten sonra istifa 

etti veya görevden alındı. SON iki hafta 
içinde koronavirüs hastalarının neredey-
se üç katına çıkmasıyla, hastane sistemi 
üzerinde baskı daha da arttı.

VICTORIA’DA COVID KURALLARI

Yine değişti!
ÇALIŞANLARIN, teyit edilmiş vakalar 
veya hane temasları sonrası karan-
tinaya alınması, artan vaka yükü ile 

birlikte ülke genelinde tedarik zincirlerinde 
ve endüstrilerde aksamalara neden oluyor.
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Salgın vurgunu!Salgın vurgunu!
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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
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isteği üzerine Melbour
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bölgesinde Ulusal karantina 
tesisi inşa edilecek. 

sağlık!

TÜRKİYE’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 TARİF

’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

>> AVUSTRALYA AÇIK TENİS  TURNUVASI’NA

Koronavirüsün Delta 
ve Omicron varyant-
larının etkisindeki 

Avustralya'da vaka sayıla-
rındaki hızlı artış sürerken, 
önceki yıllara kıyasla 
Avustralya Açık Tenis Tur-
nuvası'na seyirci ilgisi en 
düşük seviyeye düştü.
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CCTV Sydneyli Omar’in 

Sydney’in 
güney-
batısında 

pazar günü bir 
erkeğin kaçı-
rıldığı korkunç 
an kameralara 
yakalandı.

13

korkunç kaçırılma anı
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>> DAHA FAZLA YUNAN HARFİ ÖĞRENMEYE HAZIR OLUN! 

Bilim dünyası: Virüs 
Omicron’la bitmeyecek
Daha fazla Yunanca harf öğrenmeye hazır olun. Bilim insanları, 
Omicron kasırgasının, dünyayı endişelendiren koronavirüsünün son 
versiyonu olmayacağını garanti ediyor.

H er bulaşma, virüsün mutasyona 
uğraması için bir şans sağlar. 
Omicron’un öncekilere göre bir 

üstünlüğü; Aşılarda ve önceki bulaş-
malardan daha güçlü bağışıklık dolu bir 
zamanda çıkmasına rağmen çok daha 
hızla yayılıyor.

Uzmanlar, sonraki varyantların nasıl 
görüneceğini ve salgını nasıl şekillendire-
bileceklerini tam bilmiyorlar. Omicron’un 
devamında gelcek yeni türlerin daha hafif 
hastalığa neden olacağı ve mevcut aşı-
ların yeni varyantlara karşı çalışacağının 
garantisi olmadığını da söylüyorlar.

Omicron;
Daha önce COVID-19 olan bireylere 

yeniden bulaştı.
Aşılanmış kişilerde ‘çığır açan bulaş-

malara’ neden oldu.
Aşılanmamış kişilere de saldırma 

olasılığı Delta’dan daha yüksek.
Dünya Sağlık Örgütü, 3-9 Ocak 

haftası tarihleri için (bir önceki haftaya 
göre yüzde 55 artışla) 15 milyon yeni 
COVID-19 vakası bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesinde bula-
şıcı hastalık uzmanı Dr. Stuart Campbell 
Ray, “Yeni varyantlar, olası üreme alanı 

gibi görünmekte, daha uzun, kalıcı 
bulaşmalar sağlayacak” dedi.

“İnsanlar, virüsün daha yumuşak 
hale gelip, evrilip gelişmeyeceğini 
merak ettiler. Ancak, virüsün bunu 
yapması için özel bir nedeni yok” 
diyen Ray, “Virüsün zamanla daha az 
ölümcül hale geleceğinden de emin 
olabileceğimizi sanmıyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

DELTA VE OMICRON KARIŞIMI 
“FRANKENVARIANTS”

Evrim için birçok olası yol vardır 
açıklamasını yapan Dr. Stuart Campbell 
Ray, ‘Hayvanlar potansiyel olarak kuluç-
kaya yatabilir ve yeni varyantları serbest 
bırakabilir. Evcil köpekler ve kediler, 
geyikler ve çiftlikte yetiştirilen vizonlar, 
virüse karşı savunmasız hayvanlardan 
sadece birkaçıdır. Ve bunlar potansiyel 
olarak mutasyona uğrayabilir ve virüs 
insanlara geri sıçrayabilir.’

Başka bir potansiyel yol daha var: Hem 
Omicron hem de Delta piyasada dola-
şırken, Ray’in “Frankenvariants” dediği, 
her iki türün özelliklerine sahip melezleri 
ortaya çıkarabilecek ve insanlar çifte 

bulaşmalara sahip ola-
bilecek yeni bir tür.

BILIM INSANLARI 
ZORLANIYOR

Bilim insanları, 
yeni varyantların 
genetik özelliklerini 
de bilmenin hala 
çok zor olduğunu 
açıklamakta. Örne-
ğin, Omicron, insan 
hücrelerine bağlanmasına 
izin veren spike proteininde 
yaklaşık 30 çıkması ile önceki varyant-
lardan çok daha fazla mutasyona sahip. 
Ancak, Fransa’da tanımlanan ve WHO 
tarafından izlenen sözde IHU varyantı 
46 mutasyona sahip ve şu anda pek 
yayılmamış gibi görünüyor.

AŞILAR HALA KORUMA SAĞLIYOR

Bilim insanları, varyantların ortaya 
çıkmasını engellemek için; ‘maske ve 
aşı olma gibi halk sağlığı önlemlerine’ 
devam etmenin altını çiziyor. Uzmanlar, 
omicron’un bağışıklığı deltadan daha 
iyi atlatmasına rağmen, aşıların hala 

koruma sağladığını 
ve takviye aşıların 
ciddi hastalıkları, 
hastaneye yatışları 
ve ölümleri büyük 
ölçüde azalttığını 
söyledi.

AŞILAR ZIRH GIBI

Ray, aşıları, tama-
men durdurmasa bile 

viral yayılmayı büyük 
ölçüde engelleyen insanlık 

için bir zırha benzetti. Katla-
narak yayılan bir virüs için, “bulaşmayı 
engelleyen herhangi bir şey büyük bir 
etkiye sahip olabilir” dedi.

GIRP GIBI OLMASI DAHA ZOR

Uzmanlar, küresel aşılama oranları 
çok düşük olduğu sürece virüsün grip 
gibi endemik olmayacağını söylüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi istatistik-
lerine göre, şu anda nüfusunun dörtte 
birinden daha azının tam olarak aşılan-
dığı onlarca ülke var. Ve Amerika Birle-
şik Devletleri’nde birçok insan, mevcut 
aşılara direnmeye devam ediyor.

Min-
nesota Üni-

versitesi Moleküler 
Viroloji Enstitüsü müdürü 
Louis Mansky, bu arada 

yeni varyantların kaçınılmaz 
olduğunu söyledi. Pek çok 
aşılanmamış insan varken, 
“virüs, neler olup bittiği-

ni hala kontrol edi-
yor” dedi.

Şimdilik “Tehlike geçti”Şimdilik “Tehlike geçti”
>> AVUSTRALYA TSUNAMİ UYARISINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

TONGA yakınlarında Cumartesi günü patlayan deniz altı yanardağının ardından; 
Victoria, NSW, Queensland, Tasmania’nın yanı sıra Lord Howe, Norfolk ve Macqu-
arie adaları ve Yeni Zelanda kıyıları için Tsunami uyarısı yapılmıştı.

AVUSTRALYA Meteoroloji Bürosu, Pazar 
günü saat 12.05 civarında yaptığı açıkla-

mada Victoria (doğu Gippsland kıyıları), Tasma-
nia ve Queensland kıyıları için tsunami uyarısını 
iptal etti. Meteoroloji, daha sonra da, NSW, 
Lord Howe Island ve Norfolk Island (ada) kıyıları 
için de uyarıyı kaldırdı.

TEHLIKE GEÇTI

Tsunami dalgalarının VICTORIA’nın tüm bek-
lenen yerlerinden geçtiğini belirten Meteoroloji, 

olağandışı küçük dalgaların ise devam edebile-
ceğini ama artık tehlikeli olmasının beklenmedi-
ğini duyurdu.

NE OLMUŞTU!

Denizaltı yanardağının patlamasının ardından 
Tongo’da tsunami meydana geldi. Cumarte-
si gecesi, Lord Howe Adası için tahliye emri 
verildi.

Victoria Acil Servisi, Mallacoota bölgesi de 
dahil olmak üzere Lakes Entrance bölgesinin 

Gabo Adası’nın 60 deniz mili doğusu için ilk 
Tsumai uyarısını yayınladı. Tsunaminin deniz 
ortamını saat 21.30’dan itibaren etkilemesi 
beklendiğini açıkladı.

PATLAMANIN GÖRÜNTÜLERI YAYINLANDI

İZLE: Patlamanın uydu görüntüsü. Hunga 
yanardağının patlaması sonucu Tonga’da tsu-
nami meydana geldi. Patlama 800 kilometre 
uzaklıktaki Fiji’nin başkentinde de “şiddetli 
gök gürültüsü” gibi duyuldu.

Melbourne’de vahşet: Anne ve kız öldü!
MELBOURNE’UN kuzeyinde Perşembe günü 
meydana gelen bıçaklı saldırının ardından genç 

bir kız ve kadın ölürken bir erkeğin durumu kritik.
Bıçaklı saldırı olayı, Perşembe günü saat 19.50 sıra-

larında Mill Park’taki Kellaway Crescent’teki bir evde 
meydana geldi.

Olay sırasında 10 yaşında bir kız çocuğu da evdey-
di. Küçük kız olay yerinden kaçarak fiziksel yaralan-
madan kurtuldu.

Victoria Polisinden Cinayet Büro Dedektifi Dean 
Thomas, olaya karışan erkek ve kadının karı koca, iki 
kızın da çocukları olduğuna inandığını söyledi.

KOMŞULAR HABER VERDI

Akşam 7.50 sıralarında komşular tarafından eve acil 
servis çağırdı.Polis, olay yerinde 39 yaşındaki bir kadı-

nı bıçak yarası ile buldu. Kadın olay yerinde öldü.
Dedektif Müfettiş Thomas yaptığı açıklamada, olay 

yerine ulaşan polisin “kendini yaralamaya devam 
eden” 40 yaşında bir erkek bulduğunu söyledi. Polis 
şahısla kısa bir görüşme yaptı.

Polis, şahsı gözaltına almak için hemen harekete 
geçti ve şahıs olay yerinde tedavi altına alındı.

Soruşturmayı yürüten polis, “korkunç, travmatik 
olayın” arkasındaki nedenin açıklanması için daha çok 
erken olduğunu belirtti.

ALTI YAŞINDAKI ÇOCUK ÖLDÜ

Dedektif Müfettiş Thomas, altı yaşındaki bir çocu-
ğun hastanede ölmeden önce evin içinde ağır yaralı 
halde bulunduğunu söyledi.Zanlı erkeğin durumu 
kritik, hastanede polis koruması altında.

Olay sırasında bölgeden bilgi veya araç kamerası görüntüleri olan herkes, 1800 333 000’den Crime Stoppers’ı irtibata geçmesi istendi.
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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’i bu hafta yağışlı hava esir alacağa Sydney’i bu hafta yağışlı hava esir alacağa 
benziyor. Haftaya kısmen güneşli olarak benziyor. Haftaya kısmen güneşli olarak 
başlaması tahmin edilen Sydney’de salı başlaması tahmin edilen Sydney’de salı 
günü itibariyle yağışlar etkisini göstermeye günü itibariyle yağışlar etkisini göstermeye 
başlayacak. Nem oranı hafta boyunca yüzde başlayacak. Nem oranı hafta boyunca yüzde 
50’lerde olacak. Kapalı ve nemli havadan ötürü 50’lerde olacak. Kapalı ve nemli havadan ötürü 
biraz bunalabilirsiniz. Şemsiyesiz çıkmayın!biraz bunalabilirsiniz. Şemsiyesiz çıkmayın!

>> AŞIYI REDDEDEN 1000 SAĞLIK ÇALIŞANI 

Yollarını ayırdı!
NSW Eyaletinde 
görevli yüzlerce 
Sağlık çalışa-
nı, COVID-19’a 
karşı aşılanma-
yı reddettikten 
sonra istifa etti 
veya görevden 
alındı.

SON iki hafta 
içinde koronavi-
rüs hastalarının 
neredeyse üç 
katına çıkma-
sıyla, hastane 
sistemi üzerinde 
baskı daha da 
arttı.

NSW Premier Dominic 
Perrottet, Cuma günü 
yaptığı açıklamada, 

”sağlık sisteminin önünde zorlu 
birkaç hafta var” dedi.

En son hazırlanan modelle-
meye sonrası konuşan, Perrot-
tet, şu anda hastaneye kabul ve 
yoğun bakım hasta sayılarının 
en kötü vaka tahminlerinin çok 
altında olduğunu da söyledi.

NSW hükümeti, ‘sıkı yakın 
temas kurallarından’ Omicron 
ile mücadele etmek için on 
binlerce çalışanın ‘muaf tutulacağını’ 
duyurdu.

Hastanelerde, bu ayın başlarında 900 
olan COVID-19 hasta sayısı Cuma günü 
itibariyle 2500 kişiyi geçti.

6000 SAĞLIK ÇALIŞANI TECRITTE

Hastaneler ve genel muayenehaneler 
de yaklaşık 6000 sağlık çalışanı CO-
VID-19’a maruz kalma nedeniyle tecrit 
edilmekte.

Eyalet sağlık departmanı, Cuma günü 
Herald gazetesine, 170 bin kişilik sağlık 
işgücünden 995’inin istifa ettiğini veya 
işten çıkarıldığını doğruladı.

NSW Sağlıktan bir sözcü, 325 kişinin 
istifa ettiğini, 670 kişinin de bakanlıkta 
”işinin durdurulduğunu” söyledi.

995 kişi işgücünün yüzde 0,6’sını 
temsil etmekte.

NÜFUSUN YARISI OMICRON’A 
YAKALANACAK

NSW’nin Sağlık Baş Sorumlusu Kerry 
Chant, nüfusun yarısının Omicron’a 
yakalanabileceğini söyledi.

AŞISIZLAR HASTANEDE

NSW’de yoğun bakım hasta rakamı 
pazartesi günü 200’ü geçti.

NSW, hastaneye yatışların hafta zirve-

ye çıkmasını bekliyor. Bunun öncesinde 
yoğun bakım ünitelerine (YBÜ) hasta 
kabul sayısı 200’ü geçerek eyalette bir 
ilk gerçekleşti.

NSW eyaleti, toplam 29.504 yeni vaka 
kaydetti. 
• Hükümet modellemesi, bu hafta 
hastaneler yaklaşık 4.700 kişilik bir zir-
veye ulaştıktan sonra düşüşe geçeceği 
yönünde. 
• Etkinlik organizatörleri için mali destek 
paketi açıklandı. 
• Son raporlama döneminde 17 kişi 
daha COVID’den öldü. 
• Bir önceki gün 191 olan yoğun bakım 
hasta sayısı 203’e yükseldi. 

• Hastanelerde virüs tedavisi gören kişi 
sayısı son 24 saatte 2.776’ya yükseldi. 
NSW’de ilk kez COVID’li 200’den fazla 
kişi yoğun bakıma alındı.

Premier Dominic Perrottet, yoğun 
bakım hastalarının yarısının aşısız oldu-
ğunu söyledi.

Perrottet, “Kanıtlar açık. Bu nedenle 
hala takviye aşısını almadıysanız, lütfen 
dışarı çıkın ve yaptırın.”

NSW’deki uygun kişilerin yaklaşık 
yüzde 47’si üçüncü doz COVID-19 aşı-
sını aldı. Kerry Chant, “TAKVİYE aşısının 
koruma sağlamaya başlaması yedi ila 
14 gün sürmekte. Bu yüzden üçüncü 
dozu acil olarak şimdi alın.”

Sağlık Bakanı Brad Hazzard, sağlık personelinin küçük bir yüzdesinin 
aşı olmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

AŞI KARŞITI 
BİN SAĞLIKÇI 

İŞTEN ÇIKARILDI 
VEYA AYRILDI

>> BİR OTEL EPPING’DE

COVID 
Hastaları 
Otellere 
taşınacak
Victoria sağlık yetkilileri, hastaneler üzerindeki 
baskıyı hafifletmek amacıyla karantina otellerine 
COVID-19 hastalarını kabul etmeye hazırlanıyor.

EYALET 14 Ocak cuma günü 18 
ölüm kaydederken Victo-

ria’da COVID-19 nedeniyle 
hastaneye kaldırılanların 
sayısı 976’ya yükseldi.

VICTORIA 14 OCAK 
COVID19 SON DU-

RUM

COVID’den hasta-
neye yatışları 976’ya 
yükseldi.

34.836 yeni vaka 
kaydedildi. Bu vakalar 
19.396 PCR sonucundan 
ve 15.440 evde hızlı antijen 
testinden (RAT’ler) rapor edildi.

112 kişi yoğun bakımda, 30 kişi ise 
solunum cihazına bağlı.

Aylardır yoğun bakımdakilerin büyük 
çoğunluğu aşısız durumda.

Şu anda eyalette en az 239.396 aktif 
vaka var.

Victorialı öğretmenler, kamyon şoför-
leri ve diğer mn saf çalışanları, pozitif 
bir vakanın ev temaslısı olsalar bile işe 

katılabilecekleri açıklandı.
Mevcut salgında ölü sayısı 

835’e yükseldi.
Victorialı yetişkinlerin 
(16 yaş üstü) yaklaşık 
yüzde 21’i şu ana ka-
dar üç doz aşıyı aldı.

00 yatakla çalı-
şacak Mickleham 
COVID karantina 
tesisinin, 5 Şubat’a 

kadar açılması bekle-
niyor.

HANGI OTELLER HAS-
TANE OLACAK

Swanston caddesindeki The 
Pullman Epping’deki Mantra karantina 
otellerinden COVID medi-otellerine 
dönüştürülecek.

KIMLER AKTARILACAK

Daha düşük düzeyde bakım gerekti-
ren COVID hastaları, otellere aktarılma-
dan önce değerlendirmeden geçecek.

Bu otellere kabul edilen hastalar ya 

COVID pozitif olacak ya da iyileşme 
aşamasında olanlar olacak.

300’e kadar hasta ‘evde 
hastane tarzı’ bakım ile 
tedavi edilecek.

Hastaneler, yine 
de hasta kabul 
edilecek.

NE ZAMAN 
BAŞLIYOR

İlk hastalar 
17 Ocak 
Pazartesi 
gününden 
itibaren 
OTELLERE 
check-in yapa-
cak.

Victoria’daki 
yaklaşık 1000 otel 
karantina noktasından 
197’si şu anda kullanılıyor.

DENETIM

Yeterli bakımın sağlandığından emin 

olmak için otellerde günün 24 saatti 
personel bulundurulacak.

Bu otellerde çalışan 
personelin kimlikleri be-

lirlendi ancak kesin 
sayıları bilinmiyor.

Her iki otelde, 
havalandırma 
değerlendir-
meleri de 
dahil olmak 
bir sıkı 
testlerden 
geçti.

Her odada 
bir hava 

temizleyici 
bulunacak.

SEVKLER 
NEREDEN OLACAK

Hastalar, başlangıçta 
Royal Melbourne Hasta-

nesi’nden transfer edilecek. Sevkler 
daha sonra diğer hastaneler içinde 
gözden geçirilecek.

AŞISIZLAR
Aşısız hastalar, 

pozitif hastalarla 
aynı binada değil, 
ayrı otel karanti-
na tesislerinde 

tutulacak.



5REKLAM 18.01.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

Cigdem Cengiz
Director & Property Manager

Beklan Altuntas
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Simon Diamond
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Demet Saray
Receptionist

Irem Uyanik
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Sema Bozkurt
Sales Professional
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Djokovic’e hukuk dersi
Dünya

nın b
ir 

numaralı ten
is 

yıldızı Novak 

Djokovic
, 

Avustr
alya 

Açık’ta
ki ilk 

maçından bir gün 

önce s
ığınmacıların 

gözaltında 

tutuld
uğu 

merkez
de 

uyanacağını 

herha
lde 

tahmin

edemezdi.

SIRBİSTAN’DAN 
MESAJ VAR
SIRBİSTAN cumhurbaşkanı, 
Avustralya’nın mahkeme kararıyla 
‘kendilerini küçük düşürdüğünü’ 
söyledi. (AFP)

BAKANIN MAHKEME KARARI 
SONRASI AÇIKLAMASI

Federal Göçmenlik Bakanı Alex 
Hawke, Avustralya Federal Mahke-
mesinin, Göç Yasası uyarınca Novak 
Djokovic’in vizesini kamu yararına iptal 
etme konusundaki yetkimi kullanma 
kararımı onaylayan oybirliğiyle aldığı kararı 
memnuniyetle karşılıyorum.

Alex Hawke, Djokovic’in şimdi 
Avustralya’dan ayrıldığını doğ-
rulayabilirim, dedi.

3 YIL GELEMEYECEK

Avustralya İçişleri Baka-
nı Karen Andrews, Novak 
Djokovic’in 3 yıl süreyle 
ülkeye giremeyeceğini açık-
ladı. Öte yandan Wall Street 
Journal, yaşanan aşı krizi sebebiyle 
Avustralya Açık’ta mücadele edemeyen 
Novak Djokovic’in Amerika Açık ve Roland 
Garros’da da boy gösterememe ihtimalini 
gündeme getirdi. Başbakan Morrison, 
mücbir sebep ihtimaline açık kapı bıra-
karak şartların değişmesi durumunda 
süreninde kısalabileceği sinyalini verdi.

Göçmen bakanı Alex Hawke, Djokovic’in 
Avustralya’daki varlığını, aşı konusunda 
ezici bir risk olarak gördü.

Mah-
keme 

heyeti, kararın 
ana gerekçelerini 
ilerleyen günlerde 
açıklayacaklarını 

belirtti.

KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ
DJOKOVIC, temyiz başvuru 
hakkını da kaybetti. Djokovic’in 

avukatları mahkeme öncesinde üçlü 
hakim talebinde bulunmuştu. Bu talebin 
sonunda ‘mahkemeden çıkan karar’ ile 
temyize gidilememekte.

Avukatları, yüksek mahkemeye gitme-
yeceklerini de açıkladı. 

MASRAFLARI DA ÖDEYECEK

Mahkeme, hükümetin hukuk ekibinin 
dava masraflarını Novak Djokovic’in 
ödemesine karar verdi.

SINIR DIŞI ETMEK ISTEYEN TARAF

Göçmen Bakanı Hawke, Djokovic’in 
vizesini geçersiz kılmaya karar verirken, 
öncelikle onun Avustralya’daki varlığının 
“Avustralya toplumunun sağlığı için bir 
risk olabileceği” argümanına dayandı.

ÜÇ ANA MADDE MAHKEMEDE ETKILI 
OLDU

Federal Göçmen bakanlığı vize iptalin-
de üç ana unsur üzerine yoğunlaştı.

İlk argüman; COVID-19’a karşı aşılan-

maya karşı çıkması ve geçmişte kısıtla-
malarda ‘tutarsız davranması.’

Bu konunun altını çizen avukatlar, 
Djokovic’in pozitif bir COVID-19 test 
sonucu aldığının ertesi günü 18 Aralık 
2021’de bilerek katıldığı bir basın 
röportajına dikkat çekti.

İkinci argüman ise, Djokovic’in 
yüksek profilli ve aşı statüsünün 
başkalarını onu taklit etmeye teşvik 
edebileceğiydi.

Bakan Hawke’u temsil eden 
Avukat Stephen Lloyd, “İnsanlar fi-
kirleri ve amaçları desteklemek için 
her zaman üst düzey sporcuları 
kullanır. İstese de istemese de, 
davayla bağlantısı hala mevcut. 
Avustralya’daki varlığı ezici bir 
risk olarak görülüyordu.”

Son argüman da, Bakan 
Hawke, başkalarının COVID-19 
aşısına veya kısıtlamalarına diren-
meye teşvik edilmesi durumunda 
Avustralya’nın hastane sisteminin 
baskı altına alınacağını söylemesi 
oldu.

>> HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ AVUSTRALYA’DA 

“Yaşam tarzının temelidir”

>> DJOKOVIC:

“Hayal kırıklığına 
uğradım”

BAŞBAKAN Scott Morrison, Djokovic’e ilişkin karar sonrası; “Avustral-
yalıları güvende tutma kararını memnuniyetle karşılıyorum.”

Başbakan Morrison, Djokovic’in kararına ilişkin açıklama yaptı:
Avustralya Federal Mahkemesi, Novak Djokovic’in Göçmenlik 
Bakanının vizesini iptal etme kararına itiraz etmeyi amaçlayan 
adli inceleme başvurusunu reddetmeye oybirliğiyle karar verdi.

Bu iptal kararı, kamu yararına olmasının temelinde; sağlık, güvenlik 
ve düzen gerekçesiyle alınmıştır. Sınırlarımızı güçlü tutma ve Avust-
ralyalıları güvende tutma kararını memnuniyetle karşılıyorum.

Salgın boyunca birlikte dünyadaki en düşük ölüm 
oranlarından, en güçlü ekonomilerden ve en yüksek 

aşılama oranlarından birine ulaştık. Güçlü sınırlar, 
hukukun üstünlüğü gibi Avustralya yaşam tarzı-
nın temelidir.

Ülkede 
bırakmak

isteyen taraf
Djokovic’i temsil eden 
SC’den Nick Wood, 

tenis yıldızının Bakan Haw-
ke’nin dayandığı aşı konusunda-

ki görüşlerinin, Sırp tenis yıldızının 
Nisan 2020’de yaptığı yorumlara 

atıfta bulunan bir BBC makalesinden 
geldiğini söyledi.

6 Ocak 2022’de yayınlanan ve No-
vak Djokovic aşılar hakkında gerçek-
te ne dedi? başlıklı BBC makalesin-
de, COVID-19 için aşılar yapılmadan 
önce yaptığı yorumlara yer verildi.

BBC makalesinde, “Nisan 2020’de, 
COVID-19 aşıları bulunmadan çok 
önce, Djokovic ‘aşıya karşı oldu-
ğunu’ söyledi” dedi. ”Daha sonra, 
‘uzman olmadığını’ ve ‘açık fikirli’ 
olacağını, ancak ‘vücudum için en 
iyisini seçme seçeneğine’ sahip 

olmak istediğini ekleyerek pozisyo-
nunu netleştirdi.”

Wood, Bakan Hawke’in Djokovic’e aşı 
konusundaki mevcut görüşlerini sorma-
dığını da söyledi.

İkincisi argümana cevap veren Wood, 
Djokovic’in varlığının Avustralya’da aşı 
karşıtlığını teşvik edeceğine dair her-
hangi bir kanıt bulunmadığını savundu.

Wood, bu tür duyguların tek kanıtının 
Djokovic’in vizesinin iptal edilmesinden 
sonra gerçekleştiğini ve bunun sosyal 
medya hashtaglerini ateşlediğini ve tu-
tuklu kaldığı otelin önünde protestolara 
yol açtığını söyledi.

ÜNLÜ tenisçi Novak Djokovic kısa 
bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

“Bugünkü Mahkeme duruşmasının 
sonuçlarına değinmek için kısa bir açık-
lama yapmak istiyorum. Bunun ötesinde 
herhangi bir yorum yapmadan önce şimdi 
biraz dinlenmek ve iyileşmek için zaman 
ayıracağım. Karardan son derece hayal 
kırıklığına uğradım.

Mahkemenin kararına saygı duyuyorum ve 
Avustralya’dan ayrılmamla ilgili olarak ilgili 
makamlarla işbirliği yapacağım.

Geçtiğimiz haftaların odak noktasının 
benim üzerimde olmasından rahatsızım, 

umarım artık hepimiz sevdiğimiz oyuna ve 
turnuvaya odaklanabiliriz. Oyunculara, tur-
nuva yetkililerine, personele, gönüllülere ve 
taraftarlara tüm iyi dileklerimi sunuyorum.”
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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 raywhiteglenroy.com.au
Aysegul Sal

0420947181 | 03-93002211

2/789 Pascoe Vale Road Glenroy VIC 3046
Ev almak ve satmak isteyenler için; bilgi, 

e 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

2

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!

TÜRKİYE’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 TARİF

’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 fa

rklı 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!

TÜRKİYE’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 TARİF

’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

BAŞHEKİM 
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.

Geçen haftaki 
birinci sayfa-
mızdan vize
krizi haberini
duyurmuştuk.
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v hu u r
>> ÇOK MİKTARDA NAKİT VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇTİ

Zehir tacirlerine
SAFAK BASKINI.
NSW Polisi, uyuşturucu parasını kumarhane aracılığı ile akladığı iddiasıyla dört kişiyi gözaltına 
aldı. 8 milyon dolardan fazla nakitte el konuldu.

Komiser Yardımcısı Stuart Smith, 
bunun “oldukça karmaşık bir 
operasyon” olduğunu söyledi ve 

grubun Asya organize suçlarıyla bağlan-
tıları olduğunu da sözlerine ekledi.

Smith, Kartelin en az iki üyesinin 
Hong Kong’la bağlantılı olduğunu, en 
az bir üyesinin de Sydney’de organize 
Asya çeteleriyle bağlantılı, olduğunu 
açıkladı.

Stuart Smith, “Bu karmaşık bir ope-
rasyondu. İddia ettiğimiz suç ise, bu 

grubun para aklamayı yönettiğiydi.”
İlk baskında Lidcombe’da 32 yaşın-

daki bir erkek tutuklandı. Polis, olay 
yerinde bir miktar metilamfetamin ile 
260.000 dolar nakit buldu.

Delilleri değerlendiren ekipler baskın-
lara devam etti. Polis, Perşembe sabahı 
saat 7’den itibaren Burwood, Campsie 
ve Rhodes’daki mülklere baskın yapa-
rak soruşturmayı devam ettirdi.

27 ve 30 yaşlarında bir erkek ve bir 
kadın, Burwood’daki Belmore Cadde-

si’ndeki ayrı evlerde tutuklandı.
Polis, her iki aramada 60.000 dolar-

dan fazla nakit buldu.
Dedektifler daha sonra Rodos’ta bir 

unit evde yaptıkları aramada 3,1 milyon 
dolardan fazla nakit buldu. Kompleksi-
nin altındaki güvenli bir otoparkın için-
deki bir aracın bagajında da 4,78 milyon 
dolar daha ele geçirildi.

Ele geçirilen nakit, son zamanlarda 
kaydedilen en büyük paralardan biri.

Komiser Yardımcısı Smith, “Organize 

suç açısından tek bir baskın ve operas-
yonda 7,8 milyon dolar ele geçirmekle 
açıkçası yeni bir rekor kırdık. Bir önceki 
rekor 2009’da 4,8 milyon dolardı,” dedi.

Ayrıca, Campsie’deki Sixth Avenue 
adresindeki bir mülkteki nakite, uzatı-
labilir yasak bir cop ve belgelere de el 
konuldu.

Mahkemeye çıkmaları için kefaletle 
serbest bırakıldılar. Polis, ele geçirilen 
paranın aklanmak üzere kumarhaneye 
götürülüp götürülmediğini araştıracak.

Ölümcül kazanın ardından kaçtı
VICTORIA Polisi, Cumartesi günü Melbour-
ne’ün kuzeyinde meydana gelen ölümcül bir 

çarpmanın arkasındaki sürücüyü bulmak için yerel 
sakinlerin yardımına başvurdu.

Henüz bulunamayan sürücü, Disney Street 
yakınlarındaki Fawkner’daki Sydney Yolu boyunca 
kuzeye seyahat ederken, saat 1.35 sularında 30 
yaşındaki Fawkner’lı bir erkeğe çarptı.

Sürücünün olay yerinde durmadığı ve sola döne-
rek Camp Road’a doğru ilerlediği açıklandı.

Aracın çarptığı kişi olay yerinde öldü. Dedektif-
ler, sürücünün koyu renkli 2012-2015 Audi Q7’de 
kullandığını tahmin ediyor.

Polis, aracın kaputunda hasar olacağını açıkladı.
 Aracı veya sahibini tanıyanların polise başvurma-

sı istendi. Dedektiflere yardımcı olabilecek herhangi 
bir tanık veya araç kamerası görüntüleri veya diğer 
bilgileri olan herkesin 1800 333 000 numaralı tele-
fondan Crime Stoppers ile iletişime geçmesi veya 
bir rapor göndermesi rica edilmekte.
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Buralara ilk geldiğimiz 
sıralarda Commodor 
marka bir arabam vardı. 
Beni hiç yollarda bı-
rakmadığı için onu çok 
sevmiştim. O arabayla 
çocuklarımı, komşularımı, 
aldıklarımı taşırdım.                

O 
zamanlarda bir slogan 
gördüm. “Commodoru iterek 
giderim ama Ford’a bin-

mem” diye. Arabamı çok sevdiğim 
için bu slogan hoşuma gitmişti. 
Asıl konuşmuşum ki ondan sonra 
ki yıllarda eşim taksici olduğu için 
uzun yıllar taksi artığı Ford marka 
arabaları kullanmak durumunda 
kaldım. Genelde Ford marka ara-
balar gaz sistemli, gayet dayanıklı 
sağlam arabalardır ama taksicilik-
ten çıktıysa kullananın vay haline. 
Öyle ki arabanın yolda giderken 
kalmadığı yer kalmazdı. O zaman-
larda daha mühim harcamalarımız 
olduğundan idare etmek zorun-

daydım.
Doğrusu arabalardan, markalar-

dan pek anlamam. Eski taksileri 
kullanmaktan dolayı bende eser 
kaldı. En güzel, en sevdiğim araba 
az petrol yakan, yolda hiç kalma-
yan sağlam arabalardır. Bir gün 
bana bir araba lazım oldu. Çocuk-
lar bana Station Wagen, Ford mar-
ka gazla çalışan bir araba almışlar. 
Yine eskiydi ama sağlamdı. Anam.. 
arabamı öyle sevdim öyle mem-
nun kaldım ki anlatamam, aynı 
markadan on yılda üç tane eskit-
tim. Ama hiç yollarda kalmadım 
Elhamdulillah. En son “anne artık 
kayık gibi kocaman arabalardan 
vazgeç. Sana çıtı pıtı hanım araba-
sı alalım, gez dolaş” dediler. Onları 
“kesinlikle iki kapılı olmasın” diye 
tembihledim. Bana göre iki kapılı 
arabaya fazla insan bindireme-
yeceğimden, bencil arabası hissi 
veriyordu. Beni dinlediler.

Güya Avustralya da ki erkek-
ler arabalarını hanımlarından 
çok seviyorlarmış, istatistik öyle 
diyormuş. Bunu tartışabiliriz. Ama 
benim tanıdığım beylerin araba 

dedin mi gözleri parlıyor. 
Saatlerce arabaların ıcığı-
nı cıcığını konuşmaktan 
hiç bıkmıyorlar. Hele biraz 
gençlerse teker yakmaktan 

hoşlanıyorlar. Hususi genç-
lerin teker yakmaya gittiği 

yerlerin olduğunu biliyorum. 
Ama bu işleri bilinçsizce yap-

tıklarında dumandan zehirlenme 
tehlikesi atlatanlar da olabiliyor. 
Dikkatli olmaları lazım, tekeri yak-
madan güzel güzel arabayı sür-
meleri lazım. Yeni öğrendim, biraz 
eski model arabalara çok ucuza 
klasik plaka alıyorlarmış ama az 
az sürebiliyorlar. Galiba yılda belli 
bir sürme limiti varmış. Arabasını 
devamlı silip süpürüp parlattık-
tan sonra hiç kimseyi arabasına 
bindirmeye kıyamayan gençler de 
var. Veya hafta sonları çok sevdiği 
arabasının bazı vidalarını söküp, 
silip geri yerine takarak vakit ge-
çirmeyi sevenlerde. Bazı beylerin 
araba sevgisi akıllara zarar. 

Bir gün Statsman marka bir ara-
bayla Broadmedows’da dondurma 
yemeye gitmiştik. Arabadan inip 
dondurmayı alıp gelmek taş çatla-
sın on dakika sürdü, geldiğimizde 
kilitli arabamız çalınmıştı. Polisler 
aradılar bulamadılar. “parçası için 
çalınmış olabilir” dediler. Allah’tan 
sigortalıydı da zararımızı telafi 
ettik. Bence arabayı sigorta yaptır-
mak lazım. İlk arabamız sigortasız 
olduğu için çöpe gitti. Maalesef 
bu ülkede bir kaç sefer araba 
hırsızlığına maruz kaldık. Bir kaç 
sefer kapımın önünden çalındı. 

Alıveriş merkezindeki park yerin-
den çalındı. Altı dakikada çalınan 
oldu. Hem çalınmaya karşı hem 
de Allah korusun kaza olursa diye 
arabalarımızı sigorta yaptırmaya 
gayret ediyoruz.

Avustralya’da araba kullanmak 
kesinlikle bir lüks değil bilakis 
zaruri bir ihtiyaç. Çevre semtlerde 
ulaşım araçları çok geç geliyor, 
hele bazı yerlere hiç uğramıyor. 
İşiniz gücünüz, çocuğunuz var-
sa onların ihtiyaçları için araba 
olmazsa olmaz. Ama güzel olansa 
ehliyet almak çok kolay. Ben elli 
yaşını geçmiş bir ablanın azimle 
ehliyetini alıp sevinçle araba kul-
landığını biliyorum. Ne güzel şoför 
okulları hiç bilmeyen birisine A 
dan Z ye araba kullanmayı öğre-
tiyorlar. Böylece insan ehliyetini 
kazandığında yollarda özgüvenle 
arabasını sürüp gidebiliyor. 

Bazı delikanlılarımız sürati 
deneyebiliyorlar. Allah muhafaza 
buyursun bilerek yada bilmeyerek 
hız sınırlarını aşmanın sonuçları 
çok kötü olabiliyor. Polisler yüksek 
para cezalarıyla zaten çok düşük 
gelirleri olan bu tür dikkatsiz 
şoförlere hiç göz açtırmıyorlar. 
Tabi trafikte ceza alanlar sadece 
gençler değil, yollardaki kame-
raları fark etmeyip kırmızı ışıkta 
geçenler, alkollüler hem ehliyetle-
rini kaybediyorlar hem de yüksek 
miktarda para cezası ödemek 
zorunda kalıyorlar. 

En iyisi trafik kurallarına uyarak 
arabayı dikkatli kullanmak lazım 
değil m! Pembegül Abla  

ARABA MUHABBETİ

PEMBEGÜL ABLA

>> KAFESE GİREN YILAN 

Evcil hayvan 
sahiplerine uyarı!
Avustralya’da 
bir yılan avcısı, 
kafese gizlice 
giren ve bü-
yükannesinin 
iki kuşunu yi-
yen bir piton 
yılanını yaka-
ladıktan sonra 
evcil hayvan 
sahipleri için bir 
uyarı paylaştı.

AÇ piton, kendi 
boyutunun iki katı 

küçük olmasına rağmen, 
kafesin dar çubuklarının 
içinden kafes içine girmeyi 
başardı.

Karnı doyan yılan, kuşları 
yedikten sonra kaçmak 
için dışarı çıkamadı.

Sunshine Coast yılan 
avcısı olan Stu McKenzie, 
birçok evcil hayvan sahibi-
nin yılanları hayvanları için 
bir tehdit olarak görme-
diğini, ancak ekibinin her 
gün benzer işlere gittiğini 
söyledi.

McKenzie, “Kızım, bir yı-
lanın kafese girip iki sevgili 
kuşu yediğini söyleyen bir 
telefon aldığını söylemek 

için beni aradı” dedi.
“Telefondaki biraz stres-

liydi, kimse bu durumu 
yaşamak istemiyor. Kuşlar 
bazı insanlar için aile 
gibidir,” diyen McKenzie, 
“Olabildiğince çabuk oraya 
koştuk ama çok geçti.”

Brisbane’de ikamet 
eden Ren Park isimli bir 
yerel sakinde, bir piton 
yılanının kuş kafesine 
girip muhabbet kuşunu 
yemesinden sonra ben-
zer bir sıkıntı yaşadığını 
söyledi. Park, “Kafeste iki 
muhabbet kuşum var-
dı. Sabah uyandığımda 
kafeste bir yılan ve bir 
muhabbet kuşu vardı” 
dedi.

>> YOLA SAKATAT DÖKÜLDÜ 

Melbourne
trafiği felç

Edinilen bilgiye göre, Melbourne’de bir otoban çıkış rampasında 
yaşanan sakatat sızıntısı şeritlerin kapanmasına neden oldu.

CUMA günü öğleden sonra mey-
dana gelen olay, M80 Çevre Yolu 

üzerindeki Boundary Road çıkışında ya-
şandı. Bir araçtan yola dökülen sakatat 
parçaları trafik akışını engelledi.

Ulaştırma Bakanlığı, M80 üzerinde 
doğuya giden yolun sol şeridinin kapatıl-
dığını açıkladı.

Uzun süren yol temizliğinin ardından 
yol tekrar trafiğe açıldı.

>> EN SICAK BÖLGE NERESİ?

Avustralya’da sıcaklık 50 dereceye ulaştı 
Avustralya, şimdiye kadar kaydedilen ikinci en yüksek sıcaklığa ulaştı.

YAZ mevsimini yaşayan Avustralya’da sıcak-
lıklar zirveye çıktı. Batı Avustralya’nın bazı 

bölgelerinde Perşembe günü hava sıcaklığı 50C’nin 
üzerine çıktı.

La-nina hava akımın etkisinde 
kalan Doğu Avustralya ise bir 
sıcak bir soğuk yaz mevsimini 
geçirmekte.

Avustralya Meteoroloji bürosu, 
WA’nın kuzey batısında hissedi-
len sıcaklıklar bu yüzyılda ilk kez 
görüldü açıklamasını yaptı.

Onslow kasabasında sıcak-
lıklar 50,7C’ye ulaştı. Bu orana 
ilk olarak 1960 yılında Güney 
Avustralya’nın Oodnadatta bölgesi ulaştı.

Batı Avustralya’daki diğer bölgeler, ülkede kay-
dedilen en sıcak ikinci güne eşit olan 50.5C sıcaklık 
hissetti.

50.5C sıcaklık tespiti, eyaletin kuzey batısındaki 
Mardie ve Roebourne’da hissedildi. Son 60 yılda 
kaydedilen en sıcak gün oldu.

Uzman meteorolog Brett 
Dutschke, Avustralya’nın en sıcak 
bölgesi olarak adlandırılan Pilbar-
ra’daki sıcaklıkların, WA’nın kuzey 
kıyılarındaki normal deniz yüzeyi 
sıcaklıklarından daha sıcak olma-
sından kaynaklandığını söyledi.

Dutschke, küresel ısınmanın 
da olası bir faktör olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Dutschke, “Pilbara, Avustral-
ya’nın en sıcak bölgesi olarak 

biliniyor. Marble Bar kasabası ise kendisini Avust-
ralya’nın en sıcak kasabası olarak görmekte. Ocak 
ayında ortalama maksimum 40.7C ulaşmakta. Bir za-
manlar yüksek sıcaklıklar 160 gün sürmüştü,” dedi.
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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 mevsim normallerine 
göre serin bir havada başlayacak 
Melbourne’de salı günü yağış bekleniyor. 
Çarşamba ve perşembe günü güneşli ve açık 
gözüküyor. Cuma günü başlaması beklenen 
yağışlı hava cumartesi de sürecek. Pazar 
günü ise kısmen güneşli olacak.

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

>> QUEENSLAND SINIR KURALLARI

Bu hafta sonu değişti!
Premier Annastacia Palaszczuk, iç sınır geçiş kısıtlamalarının Cumartesi 
günü gece saat 01.00’den (AEST) itibaren kaldırdığını söyledi.

Queensland’a yurt içinden 
kara veya hava yoluyla gelen 
herkes, bundan sonra hızlı bir 

antijen testi yaptırdıklarını göstermek 
zorunda kalmayacaklar.

Eyaletler arası seyahat edenler için 
istenen sınır beyanları ve test gerekli-
likleri de artık rafa kaldırılacak.

ULUSLARARASI SEYAHAT ISE FARKLI

Eyalet yüzde 90’lık çift doza ula-
şana kadar uluslararası seyahatte 
değişiklik olmayacak.

TAM AŞI ŞARTI

Palaszczuk, etkinliklere ve mekan-

lara girmek isteyenler tam aşılı kuralı-
nın ise devam edeceğini söyledi.

Queensland Sağlık Bakanı Yvette 
D’Ath, ”sınır değişikliğine bakışlarının 
insanların nereden geldiklerine değil, 
‘insanların nereye gittiğine’ kaydıra-
cağını” söyledi.

POLISLER DE YORULDU

Emniyet Amiri Katarina Carroll, sınır 
memurlarının kontrol görevlerinden 
serbest bırakılmasına; “polislerimiz 
kendinden geçmiş durumda” oldu-
ğunu söyledi ve bu süre zarfında 
gösterdikleri özeni övdü.

Queensland eyaleti Perşembe 

günü altı kişinin COVID-19’dan ölü-
münü duyurdu. Eyalet, salgın başın-
dan bu yana günlük en yüksek ölüm 
sayısını kaydetti.

HAREKET SINIRLAMASI YOK

Hareket sınırlamasına açıklık geti-
ren Sağlık Bakanı Yvette D’Ath, bu 
tavsiyenin ana konusunun aşısız ve 
savunmasız kişiler olduğunu söyledi.

Diğer Queenslandlılardan makul 
davranmalarını, mümkünse maske 
takmalarını ve sosyal mesafeyi 
kullanmaları istenirken, hareket-
lerinde herhangi bir sınırlama 
istenmiyor.

>> ÖĞRETMENLER DE DAHİL EDİLDİ!

Yakın temas muafiyetine 
yeni sektörler eklendi 
Victorianın 
COVID-19 
yakın te-
mas mu-
afiyeti, 
Omicron 
dalgası 
şiddetlen-
dikçe daha 
fazla ça-
lışan için 
genişliyor.

EYALET hükümeti, 
Omicron varyantının 

hızla yayılmasının neden 
olduğu temel hizmetlerde 
önemli kesintilere karşı en-
gel olmaya çalışıyor. Daha 
fazla Victorialı çalışan evleri 
COVID-19’a maruz kalsa da 
işe gidebilecek.

ÖĞRETMENLER OKULA

18 Ocak Salı 23:59’dan 
itibaren, Acil Servis, Eği-
tim, Polis, kritik tesisler; 
hapishaneler gibi gözaltı 
tesisleri, ulaşım ve nakliye 
çalışanları, yakın temaslı 
olarak tecritten muaf işçiler 
listesine katılacak.

Bu durumun, sağlık, 
yiyecek ve içecek dağıtım 
çalışanları için halihazırda 
geçerli olan muafiyet ile 
genişletildiğini gösteriyor.

SOSYAL FAALIYET YOK 
SADECE IŞ

COVID-19 Sorumlusu 

Jeroen Weimar, yalnızca 
kuralların kapsadığı kritik 
işler ve yakın temaslar 
için uygulanan muafiyetin 
herhangi bir sosyal faaliye-
te katılmaması gerektiğini 
söyledi.

YARISI MARUZ KALDI

Omicron varyantına ma-
ruz kalan yakın temaslıların 
yaklaşık dörtte biri enfekte 
oldu.

5000 BIN SAĞLIK 
ÇALIŞANI IZINLI

Salgın başladığın-
dan bu yana Eyalette 
en yüksek hastaneye 
yatışların kaydedil-
diğine dikkat çeken 
Andrews, 5.000’den 
fazla hemşire, doktor ve 
sağlık görevlisinin göre-
ve gelemeyecek durumda 
olduğunu söyledi.

“Yüksek talep var, 
ancak bu virüs nede-

niyle işe gelemeyen sağlık 
ekibimizin en az 5.000 
üyesi var, bu çok daha fazla 
olabilir” dedi.

Yakın temas nedeniyle 
izolasyondan muaf olan 
işçiler için kurallar;

İşe gitmeden önce her 
gün hızlı bir antijen testi 
yaptırmalı ve negatif sonuç 
almalıdır.

N95 maskesi kullanması 
ve her zaman bir yüz maske-
si takılı olması gerekmekte.

Ortak mola alanlarına 
giremez.

Herhangi bir belirti 
gösterirse ve testi po-

zitif çıkarsa pozitif 
vaka olarak yedi 

gün tecrit edilmeli. 
İşverenlere seslenen 

hükümet, muafiyetin 
yalnızca “operasyonların 
devamlılığı için gerekliy-
se ve diğer seçenekler 
tükendiyse” kullanılması 

gerektiğini açıkladı.

Victoria’da değişen 
yeni COVID kuralları
Çalışanların, teyit edilmiş vakalar veya hane te-
masları sonrası karantinaya alınması, artan vaka 
yükü ile birlikte ülke genelinde tedarik zincirlerin-
de ve endüstrilerde aksamalara neden oluyor.

ÇARŞAMBA gecesi saat 
23:59’dan itibaren, Victoria’da 

yeni kısıtlamalar başlayacak. Ön plan-
da çalışanlara aşı da zorunluk getiri-
lirken, Omicron vakalarını engelleme 
adına kısıtlamalar devrede olacak.

ÜÇÜNCÜ AŞININ ZORUNLU 
OLDUĞU MESLEKLER

Aşı zorunluluğunda yapılan halk 
sağlığı emirleri kapsamında; sağlık, 
yaşlı bakımı, engellilik, acil servisler, 
karantina servisi, konaklama, mez-
haba ve gıda dağıtım sektörlerinde 
çalışanlar için üçüncü aşı dozu 
zorunlu hale getirildi.

YENI KISITLAMALAR

Kapalı alan dans pistleri kullanıl-
mayacak.

Dans yasağı düğünlerde uygulan-
mayacak.

Yaşlı bakımı ve hastanelere yöne-
lik ziyaretçiler kısıtlamaları.

Yaşlı bakımı tesisleri;
Günde en fazla beş ziyaretçiye 

izin verilecek.
İçeri girmeden önce negatif hızlı 

antijen testi (RAT) ve negatif sonuç 
istenecek.

Hastaneler ve ziyaretçi;
İçeriye girmeden önce en iki doz 

aşılı olma.
Veya negatif bir RAT sonucu 

gösterme.
Çift aşılı olmayan ziyaretçilerin, 

hastane içinde N95 maskesi tak-
ması istenecek.

YENI YAKIN TEMAS KURALI

Yiyecek ve içecek üretimi ve da-
ğıtımında çalışanlar işçiler, operas-
yonların devam etmesi adına diğer 
seçenekler tükendiyse, işe devam 
edebilmeleri için yakın temas tecrit 
gerekliliğinden muaf tutulacak.

İşçiler sağlık belirtisi gösterme-
meli.

Sağlık çalışanları için halihazırda 
yürürlükte olan benzer kurallarla 
beş gün boyunca RAT testi yaptır-
malı ve negatif sonuç almalı.
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>> SOFRALARIN FAVORİSİ OLACAK: 

Melanzane

KAÇ KİŞİLİK
5 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
40 dakika
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3 adet patlıcan
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytin-
yağı
1 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak
2 adet orta boy doma-
tes
(konserve olarak ha-
zırladığınız domates 
sosları da olabilir)
5-6 dal taze kekik

1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 su bardağı sıcak su
Araları için:
300 gram rendelenmiş 
kaşar peyniri

Hamuru için:
1,5 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
4-5 su bardağı un
2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:
250 gram kıyma
2 adet domates
1 adet kapya biber
1 adet yeşil biber
1 tepeleme tatlı kaşığı
biber salçası

2 diş sarımsak
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1/2 demet maydanoz

4 adet orta boy domates
1 adet büyük boy soğan
1/2 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
4 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPILIR

P atlıcanları güzelce 
yıkayıp alacalı doyun. 
Orta kalınlıkta yuvarlak 

şekilde dilimleyin. Bir kızartma 
tavasına ayçiçek yağını koyup 
kızdırın. Patlıcanları güzelce 
kızartıp bir kağıt havlu üzerine 
alın.

Sosu hazırlamak için zey-
tinyağında soğanları kavurun. 
Rendelediğiniz sarımsakları da 
ekleyip biraz daha kavurmaya 
devam edin.

Üzerine rendelediğiniz 
domatesleri ya da domates 
sosunu ekeyip pişirin. Sos 
kıvamına gelen domateslerin 
içine ince ince kıydığınız kekik-
leri ekleyin.

Tuz, karabiber ve şekeri de 

ekleyip biraz daha pişirin ve bir 
blender yardımıyla sosunuzu 
pürüzsüz hale getirin.

Bir borcama ya da fırın tep-
sisine domates sosundan bir 
kepçe koyup tepsinin tabanına 
güzelce yayın.Üzerine kızart-
tığınız patlıcanların bir kısmını 
dizin.

Patlıcanların üzerine rende-
lenmiş kaşar peynirini yayın ve 
domates sosundan gezdirin.

Bu şekilde malzemeleriniz 
bitene kadar her kat için aynı 
işlemi yapın.

En üst kata domates sosu 
yaydıktan sonra rendelenmiş 
kaşar peyniri ekleyip önceden 
ısınmış 180 derece fırında 
yaklaşık 25 dakika pişirin.

Bu tarifte domatesli, mis gibi kekik kokan 
ve sarımsakla lezzetlenen şahane bir sos 
başrolde. Kızarmış patlıcanlara en çok 
yakışan malzemelerden biri olan kaşar 
peyniri de bu tarifi olmazsa olmazlarından. 

Yapımı 
biraz aşa-
malı olsa 
da ortaya 
çıkan 
lezzet tek 
kelimeyle 
efsane. 
Tarifin 
orijinali 
ise İtalyan 
mutfağına 
ait. Kar-
şınızda 
bu favori 
tarifleri-
nizden 
biri olacak 
melanza-
ne!

>> EN EKONOMİĞİ: 

250 Gram Kıymayla 2 Tepsi Fındık Lahmacun
Lahmacunu tam sevdiğiniz kıvamda, üstelik çok daha ekonomik bir şekilde evde yapmaya ne dersiniz? Dışarıda yedik-
leriniz kadar nefis lahmancunlar hazırlıyoruz. Yapımı çok pratik olan bu tarifle fındık lahmacun yapmayan kalmayacak.

İLK önce fırınımızı en yüksek 
sıcaklıkta ısıtın. Derin bir kap 
içerisine su, şeker ve mayayı 
ekleyip karıştırın.

Üzerine unu tuzu ve yağı 
ekleyin ve kıvamlı ele yapış-
mayan bir hamur yoğurun.

Hamuru yarım saat kadar 
mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken iç 
harcını hazırlayın. Domates, 
soğan, sarımsak, biber ve 
maydanozu ince ince doğ-
rayın. İsterseniz rondodan 
geçirin.

Kıymayla, salça ve baharat-

larla birlikte güzelce yoğur-
duktan sonra iç harcınız hazır.

Mayalanan hamuru iki eşit 
parçaya bölün.

İlk bezeyi açın ve bir büyük 
kase yardımıyla yuvarlaklar 
kesin. Aynı işlemi diğer beze-
ye de yapın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine 
yerleştirin ve birer kaşık iç harç-
tan koyup eşit bir şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış fırının alt 
kısmına koyun. 10 dakika 
kadar pişirin.

Fırından alıp sıcak sıcak 
servis edin. Afiyetler olsun!

KAÇ KİŞİLİK
18 adet

HAZIRLAMA SÜRESİ
20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
10 dakika

Adanalıyık: Tablacı Salatası Tarifi
Güzeller güzeli Ada-
na’nın sadece ke-
babı meşhur değil 
elbette. Kebapla be-
raber gelen sofrayı 
baştan başa dona-
tan enfes mezeler 
salatalar da mide-
lere bayram yaptırı-
yor. Bunlardan birisi 
de tablacı salatası.

Malzemeleri yıkayın.
Kuru soğanı piyazlık olacak şekilde 

çok ince olarak doğrayın ve bir kaba 
alın.Üstüne sumak serptikten sonra 
elinizle karıştırın.

Üstüne incecik doğradığınız doma-

tesleri ve soğanları ekleyin.
Toz kırmızı biberi de serpin.Tuzunu 

ve nar ekşisini de koyduktan sonra 
elinizle havalandırarak karıştırın ve 
bir servis tabağına alın ve sonra 
servis edin. Afiyetler olsun!

NASIL YAPILIR

Püf Noktası:Püf Noktası: Bu salatanın en önemli püf noktası malzemelerin incecik doğran- Bu salatanın en önemli püf noktası malzemelerin incecik doğran-
ması ve yağını ekşisini koyduktan sonra elle havalandırılarak karıştırılması. ması ve yağını ekşisini koyduktan sonra elle havalandırılarak karıştırılması. 

KAÇ KİŞİLİK
3 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ
0 dakika
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>> HASTANEYE RAKAMLARI 1.229’A YÜKSELDİ 

6 ÖLÜM DAHA
Victoria sağlık yetkilileri, henüz değilse de, eyaletin çok 
yakında COVID-19 vakalarında zirveye ulaşmasını bek-
liyor. Hastaneye yatışların Şubat ayına kadar tırman-
maya devam edebileceği konusunda uyarı açıkladılar.

R esmi aktif vaka rakamı 245.040 
oldu. Gerçek rakamın çok daha 
fazla olduğuna inanılıyor.

Baş Sağlık görevlisi, hastaneye yatış-
ların önümüzdeki ay zirveye ulaşacağını 
söyledi.

Avustralya Eğitim Sendikası, okullara 
daha fazla test ve daha iyi havalandırma 
için bastırıyor.

Hastanelerde tedavi gören kişi sayısı 
Pazar günü bildirilen 1.114’ten 1.229’a 

yükseldi.
Hastalardan 129’u yoğun bakımda, 

38’i solunum tedavisi görüyor.
Eyalet altı ölüm daha kaydetti.
Salgın başından bu yana 1700 kişi 

hayatını kaybetti.
Eyalet resmi olarak Pazar günü 

22.429 yeni COVID-19 vakası kaydetti. 
Topluluktaki yeni vaka sayısı, testler 
üzerindeki yoğun baskının bir sonucu 
olarak çok daha yüksek olabilir.

Yeni vakaların 12.059’u PCR – 10.370 
ise hızlı antijen testinden rapor edildi.

Sağlık Baş Sorumlusu Brett Sutton, 
toplumdaki çok sayıda vakaya rağmen, 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Krallık ve Güney Afrika gibi ülkelerde 
görüldüğü gibi yeni vaka oranının yakın-
da düşmesinin beklendiğini söyledi.

Profesör Sutton, “Zaten zirvede değil-
sek, zirveye yakınız” dedi.

Profesör Sutton, Hastaneye yatışların 

zirve yapmadan önce Victorialıların, özel-
likle de yaşlıların, takviye dozlarını müm-
kün olan en kısa sürede almalarını istedi.

Profesör Sutton, “Bu hastane sayıları 
artacak. Günlük vaka sayılarımıza kıyas-
la bir gecikme var, önümüzdeki birkaç 
hafta içinde hastane sayılarının arttığını 
göreceğiz” dedi.

Sutton, “Bu üçüncü doz gerçekten 
önemli, çünkü ikinci doz koruması za-
manla azalıyor.”

Bisiklet sürücüleri otobüs 
şeritini kullanabilir mi?
Avustralya, garip ve bir o kadar da tuhaf trafik ku-
rallarının ülkesi. Kuralların hepsi de iyi bilinmemekte.

YOL kurallarını iyi biliyor musun?
Queensland Ulaşım ve Yol Mü-

dürlüğü, Twitter’da bir soru oluşturdu 
ve şunu sordu;

Bisiklet sürücülerinin otobüs şeritle-
rini kullanmasına izin veriliyor mu?

Cevap: Yes, ama.

“Otobüs şeritli” olarak etiketlenmiş 
olmasına rağmen şerit; bisikletler, tak-
siler, limuzinler, acil durum araçları ve 
tabii ki otobüsler için açık.

Otobüs şeridi üzerinde ‘sadece oto-
büsler’ (Only Bus) özel işaret levhası var-
sa, bisikletinizi burada kullanamazsınız.

Avustralya, Sputnik V aşısı 
yaptıranlara kapılarını açtı
Avustralya hükümeti, Rus Sputnik V aşısını yaptırdığı-
na dair belgesi olanların ülkeye girişine izin verdi.

AVUSTRALYA’NIN ilaç düzen-
leme kurumu Terapötik Ürünler 

İdaresi (TGA), Mosko-
va tarafından sunulan 
verileri değerlendirdi-
ğini duyurdu.

Bu verilerin aşının 
Kovid-19’a karşı 
koruma sağladığını ve 
ülkeye giden birinin vi-
rüsü bulaştırması veya 
virüs nedeniyle ani bir 
şekilde rahatsızlanması ihtimalini azalt-

tığını gösterdiği kaydedilen açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “Veriler Ga-

maleya Enstitüsü’nün 
geliştirdiği Sputnik V 
aşısının ortalama ola-
rak hastalığın sempto-
matik biçimde geçi-
rilmesine karşı yüzde 
89, hastaneye yatma 
veya ölüm durumlarına 
karşı da yüzde 98-100 
oranında etkili olduğu-

nu gösterdi.”

>> AVUSTRALYA AÇIK TENİS TURNUVASI’NA İLGİYİ 

Koronavirüs salgını düşürdü
Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarının et-
kisindeki Avustralya'da vaka sayılarındaki hızlı artış 
sürerken, önceki yıllara kıyasla Avustralya Açık Tenis 
Turnuvası'na seyirci ilgisi en düşük seviyeye düştü.

AVUSTRALYA'NIN Melbourne 
kentinde tek kadın ve tek erkekler-

de yüzlerce tenisçinin ana tabloya gir-
mek için yaklaşık bir haftadır mücadele 
verdiği kortlardaki seyirci sayısının yok 
denecek kadar az olduğu kaydedildi.

Günlük koronavirüs vaka sayılarının 
100 binin üzerinde seyrettiği Avustral-
ya'da her yıl eleme turlarında bile rekor 
sevilere ulaşan seyirci sayısının yerine 
bu sene hem kortlarda hem de turnu-
vanın yapıldığı tesislerde sessizliğin 
hakim olduğu iletildi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası 
Avustralya Açık'ta ana tablo maçlarının 
başlamasına günler kala Victoria Eyalet 
Hükümeti,13 Ocak'ta yaptığı açıklama-
da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 
biletlerin sadece yarısının satılacağını 
duyurdu.

Halihazırda ne kadar bilet satıldığını 
açıklamayan ancak satışların yüzde 
50'nin altında olduğuna dikkati çeken 
eyalet hükümeti, ana tablo maçlarının 
da alışılmışın dışında az seyirciyle yapı-
lacağını resmileştirdi.



13GÜNCEL 18.01.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

COVİD-19 aşısının kullanıma 
sunulmasıyla ilgili son güncellemeler

Bilgilendirme İlanı

Avustralya Hükümeti, Canberra, tarafından onaylanmıştır.

Avustralya’nın COVİD-19 aşı programı, 
5 ila 11 yaş arasındaki çocukları da 
kapsayacak şekilde genişletilmiş 
bulunmaktadır. Bunun nedeni, 
Avustralya Hükümeti’nin Avustralya’nın 
aşı uzmanları olarak kabul edilen 
Avustralya Aşılama Teknik Danışma 
Grubu’nun (ATAGI) tavsiyelerini kabul 
etmesidir.

ATAGI ayrıca 18 yaş ve üzerindeki 
kişiler için bir takviye COVİD-19 aşısı 
önermektedir.

Çocuklarınızı aşılatmanın neden önemli 
olduğunu ve takviye aşı dozlarının 
COVİD-19’a karşı korunmanızın 
devamlılığına nasıl yardımcı olacağını 
öğrenmek için okumaya devam ediniz.

5 ila 11 yaşları arasındaki 
çocukları COVİD-19’a karşı 
aşılamak neden önemlidir?
Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), 
5 Aralık 2021 tarihinde pediatrik 
Comirnaty (Pfizer) aşısının kullanımını 
Avustralya’daki 5 ila 11 yaşları 
arasındaki çocuklar için şartlı 
olarak onaylamış bulunmaktadır. 
TGA, Avustralya’da kullanılan tüm 
aşıları, ilaçları ve diğer tıbbi ürünleri 
düzenleyen ve onaylayan bilim 
adamları ve tıp uzmanlarından oluşur.

TGA’nın bu şartlı onayı, bu yaş grubu 
içinde Pfizer aşısının güvenliğini 
ve etkinliğini desteklemek için 
mevcut verilerin dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmesine dayandırılmaktadır.

Aşı olmak, çocukları COVİD-19 
nedeniyle aşırı hastalanmaya karşı 
korumanın en iyi yoludur. Aşı çocukların 
COVİD-19’u ailelerine ve toplumlarına 
yayma olasılığını azaltmaya yardımcı 
olacaktır. Ayrıca çocukların okul, spor 
ve diğer etkinliklere ara vermeden 
normal yaşama dönmelerinde de 
faydalı olacaktır.

Eğer bir ebeveyn, bakıcı veya vasi iseniz, 
çocuklarınızı COVİD-19’a karşı güvenle 
aşılatabilirsiniz. Böylece çocuklarınızı bu 
virüsten korumak için elinizden gelen her 
şeyi yapmış olursunuz.

Çocuklar ücretsiz aşılarını doktor 
klinikleri, devlet aşı klinikleri ve katılımcı 
eczanelerde yaptırabileceklerdir.

10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 5 ila 
11 yaşları arası çocuklar için randevu 
alınabilecektir. Bunun için bulunduğunuz 
bölgede bir aşı sağlayıcısı bularak, 
australia.gov.au sitesi üzerinden 
veya 1800 020 080’i aramak suretiyle 
randevu alabilirsiniz. Tercüme hizmetleri 
için 131 450’yi arayınız.

COVİD-19 aşısı takviye 
dozlarının önemi
Avustralya’da bulunan 18 yaş ve 
üzerindeki kimseler, COVİD-19’a karşı 
en fazla koruma sağlamak amacıyla 
bir COVİD-19 aşısı takviye dozu 
yaptırabilirler.

İki doz COVİD-19 aşısı özellikle ağır 
hastalıklara karşı olmak üzere çok iyi 
koruma sağlamaktadır. Takviye dozu, 
ilk iki dozdan elde edilen korumanın 
daha güçlü ve uzun ömürlü olmasını 
sağlayacaktır. Bu ayrıca COVİD-19’a 
neden olan virüs enfeksiyonuna 
yakalanma, şiddetli hastalık ve COVİD-19 
nedeniyle ortaya çıkacak ölümlere karşı 
korunmanızı artıracaktır. Bir takviye dozu 
sizi, sevdiklerinizi ve toplumunuzu COVID-
19’a karşı korumaya devam edecektir.

Pfizer ve Moderna aşılarının takviye 
dozları ücretsizdir ve doktorlar, katılımcı 
eczaneler ve devlet aşı kliniklerinden 
elde edilebilir.

Takviye aşı dozları şimdi bağışıklığı 
şiddetli derecede baskılanmış 
olan kişiler için de önerilmektedir. 
Eğer COVİD-19 aşısının üçüncü dozunu 
yaptırdıysanız, takviye aşısını üçüncü 
doz aşınızdan 4 ay sonra yaptırmanız 
önerilmektedir. 31 Ocak 2022’den 
itibaren, takviye aşınızı üçüncü 
dozunuzdan 3 ay sonra yaptırabilirsiniz.

COVİD-19 aşısı takviye programı 
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve 
takviye dozunuzu yaptırmak için ne 
zaman yer ayırtabileceğinizi öğrenmek 
için australia.gov.au adresini ziyaret 
edebilir veya 1800 020 080 numaralı 
telefonu arayabilirsiniz. Tercüme 
hizmetleri için 131 450’yi arayınız.

BATI AVUSTRALYA 

Kapılarını tüm ülkeye hem 
açıyor hem de kapatıyor
Omicron varyantının hızla yayılmasından endişe duyan Batı Avust-
ralya hükümeti, şimdilik tüm eyalet ve bölgelerden girişleri yasakladı.

Batı Avustralya, Omicron var-
yantının eyalete yayılmasını 
engellemek için son hamlesini 

de yaptı.
Premier Mark McGowan, Çarşam-

ba günü yaptığı açıklamada, 13 Ocak 
Perşembe günü saat 12.01’den itiba-
ren Kuzey Bölgesini de “aşırı riskli” 
bir bölge olarak kabul ettik, dedi.

McGowan, “Omicron varyantının 
ülkenin çoğu yerinde hızla yayıldığını 
biliyoruz. Ne yazık ki Kuzey Bölgesi 
de artık toplum içinde hızla yayılan 
vakalara sahip.”

Açıklamada; “Aşırı risk” sınır kı-
sıtlamaları kapsamında, “en istisnai 
durumlar” dışında Batı Avustralya’ya 
seyahate izin yok denildi.

Batı Avustralya Hükümeti gi-
riş izni için yaptığı açıklamada, 
“Onaylı yolcular için muafiyetler ve 
ayrıca Commonwealth ve Eyalet 
yetkilileri, Parlamento Üyeleri, 
Diplomatlar, Eyalet Acil Durum 
Koordinatörleri, Baş Sağlık Görev-
lisi tarafından belirlenen uzmanlar 
olarak olağanüstü koşullarla sınır-
landırılacaktır.”

Diğer tüm eyaletler ve bölgeler 
– Queensland, Güney Avustralya, 
NSW, Victoria, Tasmania ve ACT 

zaten “aşırı riskli” bölgeleri içinde.

5 ŞUBAT VE YENİ KURALLAR

Batı Avustralya, sınırlarını 5 Şu-
bat’ta tüm eyalet ve bölgelere 
açacak.

Bu tarihten itibaren, uluslararası ve 
yurtiçi gelenler;

Çift aşı olmaları koşuluyla karanti-
naya alınmak zorunda kalmayacak.

Uluslararası gelişlerden yine de 
seyahatten 72 saat öncesi negatif bir 
PCR testi istenecek.

Ve ardından (Perth’e vardıkların-
da) ikinci ve altıncı günlerde ikinci 
bir PCR testi yaptırması gerekecek. 
Aşılanmamış yüm yolcular, varışların-
da otel karantinasına alınacak. Tüm 
yurt içi gelecek ise çift doz aşı olmak 
zorunda. Tüm bunlar için Premier, 
”Batı Avustralya’yı korumak bizim için 
hayati bir araç olmaya devam ediyor.”

SADECE 4 VAKA VAR

Eyalet, Çarşamba günü dört yeni 
yerel COVID-19 vakası kaydetti.

Sağlık Bakanı Amber-Jade San-
derson, dört yeni toplum vakasından 
birinin Tasmania’dan dönen bir kişi-
nin aile üyesi olduğunu ve toplumda 
bulaşıcı olarak gezdiğini söyledi.

CCTV Sydneyli Omar’in 
korkunç kaçırılma anı
Sydney’in 
güneybatı-
sında pa-
zar günü 
bir erkeğin 
kaçırıldığı 
korkunç an 
kameralara 
yakalandı.
SALI gecesi kendisini kaçıranlar tara-
fından serbest bırakılan Omar Elomar, 
yüzünde ve vücudunda yaralar nede-
niyle Bankstown Hastanesi’nde tedavi 
gördükten sonra şimdi evine döndü.

Pazar günü saat 19:30’da kaydedi-
len Güvenlik görüntülerinde, Elomar’ın 
Condell Park’taki evinin önündeki bir 
arabadan çıkan beş kişi görülüyor.

Kaçıranlardan biri, Elomar’ın indiği 
arabanın içindeki birine tabanca doğ-
rulttuğu görülürken, diğer dört kişi 38 

yaşındaki Elomar’a saldırıyor.
Görüntüler, Omar’i yere indirmeden 

önce onu mülkün kapısında sıkıştır-
dıklarını gösteriyor.

Olay yerinden hızla uzaklaşam 
araca bindirilmeden önce birkaç kez 
yumruklandığı ve yaklaşık beş metre 
sürüklendiği görülmekte.

Polis kaynaklarına göre, kimliği 
belirsiz bir kişi tarafından serbest 
bırakılması için 3 milyon dolarlık bir 
fidye ödendi.
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From Black Sea region
farmers to Australia

Made in Turkey

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

Email: blackseahazelnuts@gmail.com

Telefon: 0409 025 361
Deniz (İslam)

Not: Alıcının önce parayı bankaya yatırması gerekmekte. Ürün, 2 veya 3 gün içinde kargoyla teslim edilecektir. A
d
v
e
rt
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e
m
e
n
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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

NADİR GÖRÜLEN BATTANİYE 
AHTAPOTU, AVUSTRALYA’DA 

Kameralara 
yakalandı
Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulu-
nan Büyük Set Resifi’nde nadir görü-
len battaniye ahtapotu, dalgıç Jacin-
ta Shackleton’ın kamerasına yansıdı.

SOSYAL medya hesabından paylaşım yapan 
Shackleton, “Bugün dalışta inanılmaz bir şey 

oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu 
hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta 
geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. 
En son 2002’de görülmüştü” dedi.

“HAYATIMDA BIR KEZ TECRÜBE 
EDEBILECEĞIM BIR KARŞILAŞMA”

Shackleton, nadir görülen bu ahtapota rastladığı 
için çok minnettar olduğunu ve şanslı hissettiğini 
ifade ettiği paylaşımında, “Nadir Battaniye Ahtapo-
tu. Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapo-
tuyla karşılaşmamdan birkaç görüntü paylaşıyo-
rum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini 
izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez 
tecrübe edebileceğim bir karşılaşma, çok minnetta-
rım” ifadelerine yer verdi.

>> OXFAM: DÜNYANIN EN ZENGİN 10 ERKEĞİNİN SERVETİ 

Pandemide ikiye katlandı
Yardım kuruluşu Oxfam'a 
göre, pandemi dünya-
nın en zenginlerini çok 
daha zengin ederken 
daha fazla insanın 
yoksulluğa itilmesine 
neden oldu. Dün-
yanın en zengin 10 
erkeğinin toplam 
servetleri Mart 
2020'den bu yana 
iki katına çıktı.

O xfam'ın, Davos'taki Dünya 
Ekonomik Forumu'nun 
açılışında düzenli olarak 

yayımladığı küresel eşitsizlik 
odaklı "Eşitsizlik Öldürür" raporu-
na göre, dünyanın en yoksullarının 
gelirindeki düşüş, her gün 21 bin 
kişinin ölümüne sebep oldu.

Oxfam CEO'su Danny Sris-
kandarajah, yardım kuruluşunun 
ekonomik, ticari ve siyasi elitlerin 
dikkatini çekmek için raporu her 
yıl Davos ile aynı zamana denk 
gelecek şekilde paylaştığını söy-
ledi.

Sriskandarajah, bu yılki bulgu-
larla ilgili şunları söyledi:

"Bu yıl olanlar ölçeğin dışında. 
Pandemi sırasında neredeyse her 
gün yeni bir milyarder yaratıldı. Bu 
sırada dünya nüfusunun yüzde 
99'unun durumu karantinalar, 

uluslararası ticaretteki düşüş ve 
uluslararası turizmdeki yavaşlama 
gibi nedenlerle daha da kötüleşti 
ve bunun sonucunda 160 milyon 
insan daha yoksulluğa itildi. Eko-
nomik sistemimizde derin çatlak-
lar var."

Yardım kuruluşunun aktardığı 
Forbes verilerine göre dünyanın 
en zengin 10 erkeği; Elon Musk, 
Jeff Bezos, Bernard Arnault ve 
ailesi, Bill Gates, Larry Ellison, 
Larry Page, Sergey Brin, Mark 
Zuckerberg, Steve Ballmer ve 
Warren Buffet.

10 erkeğin servetleri pandemi 
döneminde 700 milyar dolardan 
1,5 trilyon dolara yükseldi ancak 
servetlerin artış oranları kişiden 
kişiye değişiyor. Örneğin Musk’ın 
serveti aynı sürede, yüzde 
1000’den fazla büyürken, Gates’in 

serveti yaklaşık yüzde 30 arttı.
Oxfam’ın raporunda, sağlık 

hizmetlerine erişim eksikliği, açlık, 
toplumsal cinsiyet temelli şiddet 
ve iklim krizinin her dört saniye-
de bir ölüme katkıda bulunduğu 
belirtiliyor.

Rapora göre pandemi dönemin-
de günlük 5,50 dolardan az gelir 
kazanan kişi sayısı 160 milyon 
arttı.

Dünya Bankası, üst ve orta 
gelirli ülkelerde yoksulluk ölçüsü 
olarak günde 5,50 dolar gelir sevi-
yesini kullanıyor.

Sriskandarajah, “Küresel bir kriz 
sırasında bile, adil olmayan eko-
nomik sistemimiz en zenginler için 
göz kamaştırıcı derecede beklen-
medik fırsatlar sunmayı başarıyor 
ancak en yoksulları koruyamıyor” 
dedi.
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Seven sevene

Burhan Çınar

K
onfüçyüs’un sözüne takla attırıp 
bize uyarlayan merhum gazeteci 
Uğur Mumcu (Vefatı 1993) “Bilgi 

sahibi olmadan fikir sahibi olamaz” 
diyeli çeyrek asır geride kaldı ama bilgi 
“taptaze şekilde” güncelliğini koruyor.

Bilgi edinme ve metodu yani neyi 
nasıl öğrendiğiniz dünyada farklılık gös-
terse bile bilgi sahibi olan batı ve ABD 
elde ettiği veriler ile dünyaya hükmedi-
yor. Standartı ve kuralları belirliyor.

Namı değer pedagoji yani çocuk bi-
limi konusunda da boş durmuş değiller. 
Türkiye’de ise batılı standartlar görü-
nürde uygulanıyorsa da “Başa gelme-
den” süreç işlemiyor.

Belki de hayatta her alanda adım 
atarken durum bu. Başa gelince tüm 
verileri kucaklayıp onları öğütüp hap 
haline sokma yolunda ilerliyoruz.

Çoğu zaman edinilmiş, hatta yaşana-
rak öğrenilmiş birikiminiz bile Mum-
cu’nun sözü gibi çağa uygun olmaya-
biliyor. Diyelim ki çocuğunuzu hatta 
çocuklarınızı büyütüyorsunuz.

Eskilerden öğrenilen bir kısmı bayat 
ekmek kıvamında “akıl dışı” örnekleri 
uygulamanız mümkün değil. Kültürün 
dayattığı vicdan dışı gelenekselliğe de 
pek bulaşılmaz hani...

O zaman hazırlamaya çalıştığınız o 
özet kıvamdaki yaklaşımlardan başka 
elinizde pek bir şey kalmayabiliyor. 
Bilim var kardeşim ne saçmalıyorsun 
demeyin sakın. Memlekette 3 ayrı dok-
tora/diş hekimine ya da “batılı bilimsel” 
bakışın temsilcisine gidip 3 ayrı analiz 
ve çözüm önerisi almayan bilemez.

Biri çürük dişin var derken bir diğeri 
dişleriniz çok sağlam diyebiliyor.

Kendimizden geçtik, çocuklarımız için 
ne yapabiliriz noktasında çözüm öneri-
leri daha da fazla sayıda olabiliyor.

Haydi kendimden örnek vereyim. 
Okul öncesi eğitime başlayan oğlumu 
önce devlet okuluna verdim. Pandemi 
ve apartman çocuğu oğlumun, haliyle 
anneden kopuşu zor oldu. Öğretmeni-
mize göre ağlama krizine girmeli arka-
mızı dönüp gitmeliydik. Ama bilginin 
kaynağı kişiliği ve hayatı için en önemli 
zamanlar olduğunu ve asla terketme 
psikolojisi verip çocuğun bilinciyle 
oynanmamalı dedi. Pedagojinin bu 
önerisini bir diğer özel okulda deneye-
lim tramvatik durumları atlatalım dedik, 
demez olaydık. Onlarda da aynı şekilde 
pedagoji uzmanları koca koca sıfatlı 
çocuk psikologlarının önerisinin tersini 
söylemeye çalıştı. Ama kitaplarla göste-
re göstere cevapla vurunca “Aa öylemiy-
miş” deyip görüşlerini terk ettiler.

Şimdilerse okul öncesi eğitimimizi 
özel kurslarla almayı deniyoruz. Techno-
Kids Balçova adlı kurumda robotik kod-
lama eğitimi alan oğlumuzda şu anda 
sadece özgüven patlaması yaşanıyor. 

Ülke gerçeği taştan kale kurup top 
oynamaktan, bilimkurgu görüntülü 
keyifli ve yaratıcılığı kamçılayan bir 
yere doğru ilerlemişe benziyor. İşin aslı 
memlekette liyakatın yerini bir çok şey 
almış. Herkes herkesi işine geldiği gibi 
seviyor. Hem de seven sevene!

Adaletin kendisi insanların kalplerinde 
mevcuttur, aksi durumda adalet yoktur.
Aliya İzzetbegoviç

Burhan Çınar

KırMIZI IŞI K

/turkkancnr

Erişim engeli geldi!
Sosyal Medya #EnesKara eti-
ketiyle 135 bini aşkın paylaşım 
yapıldı. Bunlardan biri de Sanatçı 
Tarkan’ındı.
Çok üzüldüğünü belirten Tarkan 
“Unutmayın ki asli görevimiz 
çocuklarımızı korumak, kollamak-
tır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin 
sömürülerine hizmet ettirmek 
değildir’’ dedi. 

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı'nın talebi üzerine, Enes Kara'nın 
yer aldığı videolara erişim engeli 
getirdi.

Enes Kara: Tıp öğrencisinin cemaat 
yurdunda intiharının ardından tepkiler

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes 

Kara, bıraktığı yazılı ve video mesa-
jından sonra intihar etti.

Yaklaşık bir ay önce 
kaydettiği açıklanan 
video mesajında bir ce-
maat yurdunda kaldığını 
belirten Kara, kendisini 
ateist olarak tanımlıyor 
ve dini ibadetleri yerine 
getirmek zorunda kaldı-
ğı için çelişki yaşadığını 
ifade ediyor.

İbadetlere zorlandığını 
ve ders çalışmaya vak-
tinin kalmadığını söyleyen Enes bu 
konuyla ilgili şöyle yazmıştı:

‘’Özgür hissetmiyorum, 24 saatte 
kendime ayırabildiğim 3 saat falan. 
Buna ek olarak dönem sonlarında 
okuma programları oluyor ve bir haf-

ta boyunca sabahtan akşa-
ma kadar buradaki kitaplar-
dan okuyorsun, telefonuna 
falan da el koyuyorlar.’’

Doktorluk mesleğinin 
itibarının kalmadığını, tıp 
bölümünü sevmediğini, yurt-
dışına gitmek istediğini ve 
geleceğine dair kurgularında 
bir çıkmazda olduğunu ifade 
eden Enes Kara, ailesinin 
baskıcı bir yapısı olduğunu 

ve dayatmaları ile bu evde kaldığını 
anlatıyor.

       >> ERDOĞAN ONAYLAMADI

İmamoğlu BÜYÜK 
HARFLERLE isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapıla-
cak olan yeni metronun finansına onay vermemesine İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. İmamoğlu, "Projeler hazır, yatırım-
cılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?" dedi.

İ stanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Twitter hesabından 

açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu yaptığı açıklamada 

şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanlığımız, finan-

sını bulduğumuz 300 metrobüs 
alımını uygun görmemiş ve 
2022 yatırım planına almamış. 
Sorun yok, o alımları yaparız. 
Ama milyonlarca İstanbullunun 
yaşadığı 3. Bölge’ye yapaca-

ğımız metronun finansı bile 
hazırken, neden onay vermedi-
niz onu anlamadık!”

“NEDEN?”

İmamoğlu, İncirli - Sefa-
köy - Beylikdüzü metrosunun 
yapımının kimse tarafından 
engellenemeyeceğini belirte-
rek, “Projeler hazır, yatırımcılar 
hazır, finansmanı hazır. Ama 
bir imza eksik. NEDEN?” diye 
sordu.

>> SOYLU'YA GÖRE 

“Türkiye'ye 
hayranlıkla 
bakıyorlar”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artan yolsuzluk vakaları 
ve ekonomik krize karşı "Muhalefetin kendini bilmez söz-
lerine ne dünya ne de bir başkası bakıyor, herkes Türki-
ye'nin ilerleyişine bakıyor, güçlü adımlarına bakıyor" dedi.

ARTAN yolsuzluk vakaları ve 
ekonomik krize karşı Soy-

lu’nun, “AKP kadroları sayesinde 
bambaşka bir Türkiye tablosu 
ortaya çıktığını” dile getirmesi 
dikkat çekti. Soylu, 21’inci yüzyıl-
da Türkiye’nin hiç beklenmeyen 
bir büyümeyle, kalkınmayla karşı 
karşıya kaldığını öne sürdü.

Soylu, şunları kaydetti:
“2000’lerin başında ‘Türkiye’nin 

böyle hayalleri, iddiaları olacak’ diye 
bir değerlendirme yapılsaydı; hiç 
kimse buna inanmazdı. Çünkü 20’nci 
yüzyılın sonuna doğru bizi öyle bir 
duruma getirdiler ki; terörün sindir-
diği bir Türkiye, siyasi iktidarsızlığın 
hüküm sürdüğü bir Türkiye, ekono-
mik zorlukların sindirdiği bir Türkiye, 

vesayetin tüm odakları ile teslim 
olmak üzere olduğu bir Türkiye vardı. 
Bu ülkenin değerleri ile oynamaya 
çalıştılar, kıyafetleri ile oynamaya 
çalıştılar. Gerçekten yapmadıkları 
kalmadı. Sonuçta sizin sayenizde 
Türkiye bambaşka bir tabloya çıktı. 
Dışarıya çıktığımızda ya da onlara 
temas ettiğimizde bu ülkeye hayran-
lıkla bakıyorlar. Muhalefetin kendini 
bilmez sözlerine ne dünya ne de bir 
başkası bakıyor, herkes Türkiye’nin 
ilerleyişine bakıyor, güçlü adımlarına 
bakıyor. Bu yüzyılda AK Parti’nin 
başlattığı bu büyük yürüyüşte Allah’a 
şükürler olsun ki; dünyada birçok 
ülkeyi parmak ısırtacak noktaya ge-
tirmiştir. Bu da siz AK Parti kadroları-
nın sayesindedir.”

Türkiye'de son 24 saatte 364 
bin 426 Covid-19 testi yapıldı,
>> 54 BİN 100 POZİTİF

136 kişi 
yaşamını yitirdi

TÜRKİYE'DE son 24 saatte 364 bin 426 
Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin 

testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tablosu-

nu şu notla paylaştı:
"Salgının her döneminde olumsuz propa-

gandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı 
veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektir-
diği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme 
çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE 
ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugü-
nü de aşacağız."
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REKLAMLAR VE 
İLANLARINIZ
Gazete, Sosyal medya ve 

web sitesinde yayınlanmaktadır
LÜTFEN BİZE ULAŞIN

Advertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 
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Mustafa Yilmaz
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- Dünya Gazetesi’nde yayımlatılmak istenen okuyucu mektupları ve 
duyurularda; isim, adres, telefon bulunduğu; kişi veya kuruluşlara hakaret 
etmediği sürece yayımlanabilecektir.
- Dünya’da yayınlanan okuyucu mektuplarında yer alan fikirler ve görüşler yazan 
kişinin sorumluluğundadır.
- Dünya’da yayımlatılmak istenen reklamın içeriği ve bilgilerin doğruluğu reklam 
veren kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır.
- Dünya’da yayımlanan reklamın doğruluğu konusunda gazetemiz yükümlü değildir.
- Dünya’da yayımlanan köşe yazılarından, çizerlerin karikatürlerinden ve 
çizimlerinden dolayı sorumluluklar tamamen kendilerine aittir.
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>> GIDA YARDIMINDAKİ KESİNTİ NEDENİYLE 

Yemen açlıkla 
karşı karşıya
Dünyadaki en büyük krizlerden birinin yaşandığı ülkede nüfusun büyük çoğunluğu yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK), Yemen'deki 
milyonlarca sığınmacının, gıda 

yardımındaki kesinti sebebiyle artan bir 
açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

"Yemen'deki sığınmacı aileler, gıda 

yardımındaki kesinti nedeniyle artan bir 
açlık durumuyla karşı karşıya." ifadesi-
nin kullanıldığı açıklamada, ülke içindeki 
sığınmacıların yarısından fazlası, yaklaşık 
4 milyon kişinin, acil gıda ihtiyacı bulu-
nan bölgelerde yaşadığı aktarıldı. BM, ay 

başında, finansman yetersizliği nedeniyle 
Yemen'deki önemli insani yardım prog-
ramlarının bir kısmının askıya alındığını, bir 
kısmının da küçültüldüğünü açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hü-
küm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran 

destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler 
arasında çatışmalara sahne oluyor.

Dünyadaki en büyük insani ve ekono-
mik krizlerden birinin yaşandığı ülkede 
nüfusun büyük çoğunluğu yardıma 
ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş 
Milletler Mül-
teciler Yüksek 
Komiserliği 
(BMMYK), 
sosyal medya 
hesabından 
Yemen’deki 
insani du-
ruma ilişkin 
yazılı açıklama 
yaptı.

"İspanya'nın Pablo 
Escobar'ı" yakalandı
İspanya Ulusal Polisi yakalanan uyuşturucu 
kaçaksının temmuz ve eylül aylarında İs-
tanbul'da görüşmeler yaptığını kaydetti

POLİS Teşkilatı'ndan 
yapılan yazılı açıklama-

da, "İspanya'nın en önde 
gelen eroin kaçakçısı" ola-
rak bilinen ve Toledo kenti 
yakınlarında arabasına benzin 
aldığı sırada düzenlenen 
operasyonda yakalanan 
kişinin, Hollanda'dan getirttiği 
uyuşturucuları Madrid başta 
olmak üzere ülkenin farklı 
bölgelerine dağıttığı bildirildi.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı 
uyuşturucu kaçakçısı Pablo 
Escobar'a atfen, ülkede "İs-
panya'nın Pablo Escobar'ı" 
olarak tanınan söz konusu 
kişinin, "Felçli lakaplı bir Türk 
vatandaşı tarafından yöneti-
len uluslararası uyuşturucu 
kaçakçısı örgütle yakından 
bağlantılı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin 
kaldığı evde yapılan arama-
larda, 55 kilogram uyuştu-
rucu madde ele geçirildiği 
ve bunun son yıllardaki en 
büyük operasyon olduğu ifa-
de edildi. Ayrıca İspanyol suç 
örgütü elebaşının, uyuşturucu 

sevkiyatını organize etmek 
için geçen temmuz ve eylül 
aylarında İstanbul'a giderek 
görüşmeler yaptığı da kayde-
dildi.

8 KIŞI TUTUKLANDI

Diğer yandan örgütün 
alt kademesinde dağıtımcı 
olarak çalışan evli bir çiftin 
de geçen kasımda Madrid'de 
otoyolda polis tarafından dur-
durulduğu bildirilen açıklama-
da, toplam 5 kilogram olan 
uyuşturucu paketlerini ara-
banın penceresinden atarak 
kaçmaya çalışan çiftin uzun 
süren kovalamacanın ardın-
dan yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, farklı dönem-
lerde gerçekleşen ve 51 bin 
avrodan fazla nakit para, 12 
lüks otomobil, 1 motosik-
let, mücevher, silah ve çok 
sayıda uyuşturucu paketinin 
ele geçirildiği operasyonların 
ardından örgütün çökertildiği, 
toplamda 3'ü kadın 10 kişinin 
yakalandığı ve bunlardan 
8'inin tutuklandığı duyuruldu.

Prens Harry’nin talebine RED!

AB’nin ‘Bol miktarda et tüketin’ 
kampanyası tartışma yarattı

Prens Har-
ry, Kraliyet 
ailesindeki 
görevle-
rini bırak-
tığında 
devletin 
karşıladığı 
koruma 
hakkını da 
kaybetmişti

KRALİYET görevle-
rini bırakarak ABD'ye 

yerleşen Sussex Dükü Prens 
Harry, Britanya'ya döndü-
ğünde kendi ödeyerek polis 
koruması talebinin reddedil-
mesine karşı adli inceleme 
talep etti. Prens Harry'nin 
polis koruması, Kraliyet gö-
revlerini bırakmasıyla elinden 
alınmıştı.

The Guardian'da yer alan 
habere göre, Prens Harry'nin 

hukuki temsilcisi, çocukları 
Archie ve Lilibet ile Britan-
ya'ya gitmek istediklerini an-
cak polis koruması olmadan 
bunun "çok tehlikeli" olacağı-
nı düşündüklerini söyledi.

Prens Harry'nin 2021 
yazında Londra'ya yaptığı 
ziyarette aracının paparaz-
ziler tarafından takip edildiği 
hatırlatıldı.

Prens Harry'nin ABD'deki 
güvenlik ekibinin Britan-

ya'da çalışma izni olmadığı, 
Britanya istihbaratıyla birlikte 
çalışma yetkisi olmadığı 
belirtilerek, polis korumasını 
kendi cebinden ödemesi tek-
lif edilmişti. İçişleri Bakanlığı 
bu talebi reddetti.

Temsilci "Britanya Prens 
Harry'nin evi ve eşiyle ço-
cuklarının güvende olmasını 
istediği ülke olmuştur. Polis 
koruması olmaması büyük bir 
risk oluşturur" dedi.

HAYVAN hakları 
savunucuları ve çevre 

örgütleri, komisyonun bu 
kararına tepki gösteriyor. Ör-
gütlere göre, daha fazla et ve 
süt ütünleri tüketimi, AB’nin 

iklim ve sağlık hedefleri ile 
çelişiyor.

AB Komisyonu, Avru-
pa’da üretilen et, süt ve süt 
ürünlerinin bütün dünyada 
tanıtılmasını ve geniş bir pa-

zarda alıcı bulmasını amaç-
lıyor. Bu nedenle sektöre 
yönelik reklam kampanyala-
rı için 2022 yılında yaklaşık 
54 milyon euroluk bir bütçe 
ayrıldı.

Avrupa Birliği'nin 
yürütme organı olan 
AB Komisyonu, 2022 
yılında et ve süt ürün-
leri daha fazla tüke-
tilmesini teşvik etmek 
amacıyla düzenlene-
cek kampanyalar için 
yaklaşık 90 milyon 
euro bütçe ayırdı.
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SOLDAN SAĞA       
1-Bir kimseden bir şeyi yapmasını 
veya yapmamasını isteme, talep, arzu. 
6- Halk dilinde mantık. 11- Taşıtların 
uğrayacakları kazadan doğacak zarar-
ların karşılanması için kurulan sigorta. 
16- Sinirli. 21- Tüfek namlusunun ucuna 
takılan küçük kılıç biçiminde delici si-
lah. 22- Bir erkek adı. 23- İki eli olan, iki 
ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, 
akıl ve düşünme yeteneği olan en geliş-
miş canlı. 24- Asyada bir devlet. 25- 
Türkiye’nin uluslararası trafik simgesi. 
26- Eski dilde baba. 27- Yeryüzü parçası, 
toprak. 28- Belli bir ücret karşılığında 
yolcu taşıyan ticari otomobil. 29- İlkel 
bir silah. 30- Helyum’un simgesi. 31- 
Bağırsaklar. 33- Ters, zıt, karşıt, olumsuz, 
menfi. 35- Belgelik. 37- Kiraya verilerek 
gelir getiren mülkler. 39- Bir molekülde 
bir ester yada bir karbonsilik asit tuzu 
işlevinin bulunduğunu gösteren sonek. 
40- Bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak 
umuduyla verilen sadaka veya tutulan 
oruç. 42- Birleşikgillerden çok yıllık, 
dikenli bitki. 44- Bakı- şım. 46- Namaz-
da bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden 
oluşan bölüm. 48- Katışıksız. 49- Fotoğ-
raf basımı. 50 - Geniş ve bol karşıtı. 51- 
Hafifçe topallayan. 54- Takunya. 56- Ek-
siksiz. 57- Jeolojide bakır taşı. 61- Dans. 
63- Genellikle su kıyılarında, bataklık 
yerlerde yetişen ince kamış. 64- Küçük 
kanal. 66- Bir şeyin en üstteki bölümü. 
67- Paraguay ırmağının kolu. 68- Yağ-
mur. 70 - Ek çizgisi. 71- İnsan vücudun-
da omuz başından parmak uçlarına 
kadar uzanan bölüm. 73- Eşi olmayan, 
yegane. 74- (Haluk ...) Resimdeki usta 
oyuncu. 76- Çelişki. 79- Bir dinin öğre-
tilmesi gereken inançlarının ve tapın-
ma kurallarının tümü. 80 - Genellikle 
uluslararası kara yolu taşımacılığında 
kullanılan, dingil sayısı fazla olan uzun 
kamyon. 83- Geceleyin açık havada sev-
gi duyulan kişi için bir müzik aracıyla 
verilen küçük konser. 84- Habeş soylusu. 
86- Fas’ın plakası. 87- Kısaca Birleşmiş 
Milletler. 89- Sene. 90 - Görüşme. 94- 
Rutubet. 96- Eski dilde giysi. 100 - Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilimiz. 
102- Sabıkası olan. 104- Kırmızı renkli 
değerli bir taş. 105- Futa. 107- Bir işi 
yapma, yerine getirme. 109- Birim kabul 
edilen herhangi bir şeyin alabildiği 
kadar ölçü. 110- Gelinlerin başlarına 
takılan süs. 111- Dinin ortaya koyduğu 
dogmalara inanma. 113- Ekşimtrak. 
115- Tanrıtanımaz. 116- İstemeyerek 
bilmeyerek yapılan suç, kusur. 117- Mor 
renkli güzel kokulu bir tür çiçek. 119- 
Mersin’in bir ilçesi. 120- Eski dilde kan 
pıhtısı. 122- Osmanlı padişahlarına 
verilen ünvan. 123- Adriye Denizinde 
Hırvat adası. 124- Kısaca Yüksek Seçim 
Kurulu. 125- Başkaldıran. 126- Böbrek-
lerde kandan süzülerek dışarı atılan 
sıvı. 128- Bir cins balık. 132- Devletlilik. 
134- İnsafı olan, acıyarak hakkını vere-
rek davranan, vicdanlı. 138- Etrafı suyla 
çevrili kara. 139- Paylama. 141- Ünlü bir 
müzikal. 142- Düzgün, uygun. 143- Hava 
basıncı birimi. 144- Belli bir anlamı 
olan iz. 145- Kızıl alev rengi. 146- (-den 
başka, gayri) anlamlarında kullanılan 
bir zarf. 148- Boğa güreşi alanı. 150 - 
Beyaz leke. 152- Samaryum’un simgesi. 
153- Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, 
esas tutulan yüzünün ilerisi. 155- Boş-
ta gezen. 156- Düzen. 157- Cümlenin 
bittiğini anlatmak için sonuna konulan, 
küçük benek biçimindeki noktalama 
işareti. 159- Zekâ. 160 - Temel uzunluk 
ölçüsü birimi. 161- Fazla bön, avanak. 
162- Uzun süre saklanabilen yiyecekle-
rin genel adı.

YUKARIDAN - AŞAĞIYA
1- Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. 
2- Kapı kanadını içeriden kapama, 

dolap kapağını yerinde tutma vb. 
işlere yarayan ve yuvası içinde ileri 
geri sürülebilen sistem. 3- Tunus’un 
uluslararası plaka işareti. 4- Türki-
ye’nin bir bölgesi. 5- Verimli, bereketli. 
6- Özünden, kendinden. 7- Herhangi bir 
bakımdan bir bütün oluşturan şeyle-
rin tümü. 8- Bir göz rengi. 9- Ölçüsüz. 
10- İstanbul’da boğazda bir semt. 
11- Eklem bacaklıların ve kabuklula-
rın örteneğini oluşturan, dayanıklı ve 
esnek organik madde. 12- Bir şeyin ilk 
kez yetiştiği, göründüğü yer, anayurt. 
13- Kısaca Sosyal Sigortalar Kurumu. 
14- Para saklanan çelik dolap. 15- Bal-
gam taşı. 16- Normal olmayan. 17- İçine 
su karıştırılmamış içki. 18- Yabancı bir 
haber ajansı. 19- Kış ile yaz arasında-
ki mevsim. 20- Bildirme yazısı, mesaj. 
32- Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 
bağışlama. 34- Tatlı çörek. 36- Halk 
dilinde pamuk kozası. 38- Dernek, ku-
ruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, 
belli miktarlarda ödedikleri para. 39- 
Toprak üstündeki bölümleri odunlaş-
mayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip 
bir iki mevsim sonra kuruyan küçük 
bitkiler. 41- Doğu Anadolu bölgesinde 
doğan, Hazar Denizine dökülen akarsu. 
43- Çok az kalmak. 45- Er ve erbaşlara 
verilen genel ad. 47- Çizim. 51- Teker-
lekli, motorlu veya motorsuz her türlü 

kara taşıtı. 52- Rublenin yüzde biri 
değerindeki para. 53- Genellikle ölçü 
aletlerinde gösterge çizelgesi. 55- Ye-
rel bilgisayar ağı. 56- Hayvanlarda 
semizlik. 57- fieker posası. 58- Karbonit 
grubuna iki alkil kökünün bağlanma-
sıyla türeyen birleşik. 59- Altın kökü. 60 
- Metin. 62- Yol üzerinde veya kasa-
balarda yolcuların konaklamalarına 
yarayan yapı. 64- Anlam bakımından 
birbiriyle ilgili cümleleri birbirine 
bağlayan bir söz. 65- Yumuşak, yuvarlak 
ve irice. 68- Yansız. 69- Geri çevirme, 
kabul etmeme. 72- Hepatit hastalığı-
nın diğer adı. 75- Kırım hanlarına ve 
han ailesinden olan prenslere verilen 
ünvan. 77- Oy. 78- Dar, küçük açıklık. 81- 
Gizli tutulan şey, sır. 82- Oğul. 85- Zehir, 
ağı. 88- Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili 
olan. 90 - Acımasız ve haksız davranan, 
kıyıcı, zulmeden. 91- Sürdürme, de-
vam ettirme. 92- Sürüngen bir hayvan. 
93- İnce kumaştan dikilmiş veya ipten 
örülmüş, çoğunlukla yarım küre biçi-
minde başlık. 95- Bazı spor dallarında 
iki takım, iki kişi, iki taraf arasında 
yapılan karşılaşma. 97- Üzerine basınca 
çöken çamurlaşmış toprak. 98- Akde-
niz bölgesinde bir akarsu. 99- Büyük 
fare. 101- Duvar içinde bırakılan oyuk. 
103- Sporda savunma oyuncusu. 106- 
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinme-

yen kişi, şahıs. 107- İstanbul’un kısa 
yazılışı. 108- Bilinmeyen tarihi anlatır. 
109- Konuşanın temel olarak aldığı 
bir şeyden daha uzak olan yer veya 
şey, mavera. 112- Türk müziğinde bir 
makam. 113- Eşi benzeri olmayan veya 
eşi benzeri görülmemiş olan. 114- Bir 
şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, 
erkli. 115- Botanikte kök boyası. 116- At 
üretilen çiftlik. 118- Kiraya verilecek 
olan. 120- İstanbulun eski isimlerinden 
biri. 121- Kuvvetsizlik. 122- Hastaların 
yatırılarak tedavi edildikleri sağlık ku-
rumu. 125- Eski dilde gelecek. 127- Pro-
tein sentezine yardımcı asit. 128- Eski 
dilde yıldırım. 129- Vücudun gücünü 
artırmak için yapılan alıştırma. 130- 
Sodyum elementinin simgesi. 131- Ge-
nelge, sirküler. 133- Eski dilde bağırma. 
135- Fenerbahçe’yi simgeleyen harşer. 
136- Kuzey Avrupa’da kullanılan 2000 
kg’a yakın gemi yüklerine ve büyük 
miktardaki ticaret mallarına değer 
biçmeye yarayan kütle ölçü birimi. 137- 
Nehir. 140- Titreyiş, ürkme. 142- Uygun 
bulma, tasdik. 145- Eski dilde akşam 
yemeği. 147- Birinin buyruğu altında 
olan görevli, madun. 149- Üzme, sıkıntı 
verme. 151- İyice yanarak ateş duru-
muna gelmiş kömür veya odun parçası. 
154- Lübnan’ın plaka işareti. 158- Ka-
zakistan’ın plaka kodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 78

79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98

100 101 102 103

104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116

117 118 119 120 121 122

123 124 125 126 127

128 129 130 131 132 133 134 135 136

138 139 140 141 142 143

144 145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157 158

159 160 161 162

20

60

99

137
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Dü-
zenli balık 

tüketimi, ölümcül kalp 
hastalıklarına yakalanma 

riskini %36 oranında azaltır. 
Bunun yanında depresyon, 

yüksek tansiyon, bazı romatiz-
malar, inme (felç) ve bazı kanser 
türleri üzerinde olumlu etkileri 

vardır. Balığın yararlı etkile-
rinden yararlanmak için 

ayda 1-2 kez yemek 
yeterlidir.

Zeytinyağı yemek
kanserden koruyor
ABD’de 30 yıldır takip edilen 90 binden fazla kişide zeytinyağı yeme-
nin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada, 
margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı 
tüketmenin kanser, kardiyovasküler, solunum yolu, bunama gibi 
hastalıklardan hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı açıklandı.

ABD’de, yıllardır sağlığımız için en 
faydalı ürünlerin başında olduğu 
belirtilen zeytinyağı ile ilgili yeni bir 

çalışma yayımlandı.
Harvard Üniversitesi tarafından yapı-

lan araştırmada, margarin, tereyağı veya 
diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı 
kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu 
hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle 
hayatını kaybetmeye karşı koruma sağla-
dığı belirtildi.

Çalışmanın baş yazarı Harvard Chan Halk 
Sağlığı Okulu kıdemli araştırma bilimcisi 
Marta Guasch-Ferre, 2 çay kaşığı (10 gram) 
margarin, tereyağı, mayonez veya süt 
yağını aynı miktarda zeytinyağı ile değiştiren 

erkek ve kadınların, çok az zeytinyağı tüke-
ten veya hiç zeytinyağı tüketmeyen kişilere 
göre genel ölüm riskinin yüzde 34'e kadar 
daha düşük olduğunu vurguladı.

Guasch-Ferre, önceki çalışmaların zey-
tinyağı tüketiminin daha yüksek olduğu 
Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerinde 
gerçekleştiğinin altını çizerken, "Bu, 
Amerikan nüfusunda zeytinyağı ve ölüm 
oranı üzerine yürütülen 30 yıla kadar takip 
edilen ve 90 binden fazla katılımcıyı içeren 
ilk uzun vadeli çalışmadır” diye konuştu.

Harvard Tıp Okulu’nun bir parçası olan 
Harvard Health Publishing’in baş tıbbi 
editör Dr. Howard LeWine, “Bu, zeytin-
yağında bulunan tekli doymamış yağları 

artırırken aynı zamanda doymuş yağ 
miktarını azaltmanın bir kombinasyonu-
dur” dedi.

LeWine, “Sonuçlarımız, erken ölü-
mün önlenmesi için doymuş yağ 
ve hayvansal yağın zeytinyağı gibi 
doymamış bitkisel yağlarla değiş-
tirilmesi önerileri için daha fazla 
destek sağlıyor” diye ekledi.

Çalışma, hükümet tarafından 
finanse edilen iki büyük araştır-
maya kayıtlı kişilerin diyetlerini 
analiz ederken, araştırmacılar daha 
sonra diyet bulgularını zamanla bu 
insanlar için hastalık ve ölüm kayıtlarıyla 
karşılaştırdı.

Çocuk vakaların sayısında rekor artış
ABD'de çocuklarda görülen Covid-19 vakaları bir haftada yüzde 64 arttı.

ABD’DE son haftalarda özellikle 
çocuklar arasında hızla yayı-

lan Kovid-19’un Omicron varyantı 
vakaları bir haftada yüzde 64 artarak 
rekor seviyeye yükseldi.

Amerikan Pediatri Akademisi-
nin (AAP) yayınladığı verilere göre, 
ABD’deki çocuklar arasında önceki 
haftaya göre yüzde 64 yükselme 
kaydedilen Covid-19 vakaları “endişe 
veren bir artış” olarak değerlendirildi. 

AAP, 30 Aralık'ta sona eren hafta 
içinde çocuklarda 325 binden fazla 
Covid-19 vakası görüldüğünü bu 
rakamın bir önceki hafta için 199 bin 
olduğu bilgisini paylaştı.

Verilere göre, Covid-19 salgınının 
başından bu yana ABD'deki çocuk 
sayısının 10'da 1'ine denk gelen yak-
laşık 7,9 milyon çocuğun testi pozitif 
çıkarken son 21 haftadır üst üste vaka 
sayıları 100 binin üzerinde seyretti.

Genel olarak ülkede okulların 
açıldığı eylül ayının ilk haftasından bu 
yana ise 2,8 milyondan fazla çocuğun 
Covid-19 testi pozitif sonuç verdi.

AAP raporunda, Covid-19'a 
yakalanan çocuklar üzerinde ciddi 
bir hastalığa rastlanmadığı belirtil-
mekle birlikte, uzun vadede çocuk-
lar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı 
konusunda henüz yeterli veriye sahip 
olunmadığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ ESTETİK 

Operasyonlara da 
yansıdı

SOSYAL medya kullanımının artmasıyla 
birlikte estetik ameliyatlara olan talep de 

yükseldi. Bu nedenle sosyal medya estetik 
algıların belirlenmesinde de çok önemli bir 
rol oynuyor. Estetik yaptırmayan kullanıcıların 
birçoğu da olmak istedikleri şekilde görünmek 
için filtreleri kullanıyor.

İnternetin hayatımızdaki yeri ve önemi her 
geçen gün artıyor. Konuya dair yapılan araş-
tırmalar internet kullanıcılarının bir önceki yıla 
göre yüzde 4,8 artmasıyla birlikte 4,88 milyara 
ulaşarak 
dünya 
nüfusunun 
neredey-
se yüzde 
62’sine 
denk geldi-
ğine işaret 
ediyor. 
Açıklanan 
istatistiklere 
bağlı olarak 
sosyal 
medya plat-
formlarına 
olan ilginin 
de eşza-
manlı olarak çoğaldığı görülüyor.

Araştırmalar sosyal medya kullanıcılarının 
son 12 ayda 400 milyondan fazla (yüzde 9) ar-
tarak, Ekim 2021 itibarıyla 4,5 milyarı aştığına 
ve dünya nüfusunun yüzde 57,6’sını oluşturdu-
ğuna dikkat çekiyor.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte 
ise gündelik deneyimlerimizin ve sosyal konu-
ların değişime uğraması kaçınılmaz olurken bu 
konuların başında estetik operasyonlar geliyor.

Konuya dair açıklama yapan Etiler Esthe-
tique Merkezi ve Özel Etiler Hastanesi Me-
dikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, “Sosyal 
medyanın gündelik yaşamımızdaki yeri yad-
sınamaz bir gerçek. Bu yüzden sosyal medya 
estetik algıların belirlenmesinde de çok önemli 
bir rol oynuyor. Sosyal medyanın sadece bu 
kalıpları etkilediğini ya da yıktığını değil, aynı 
zamanda kendi trendlerini yarattığını da düşü-
nüyoruz” dedi.

Soğuk algınlığı Covid'e koruma sağlayabilir
İNGİLTERE’DE Imperial College London araştır-
macıları tarafından yürütülen küçük çaplı yeni bir 

çalışmada, soğuk algınlığı corona virüsleri nedeniyle 
daha yüksek T hücresi sevi-
yelerine sahip kişilerin, SARS-
CoV-2 (Covid-19) ile enfekte 
olma olasılığının daha düşük 
olduğu belirtildi. Çalışmanın 
yazarlarından Dr. Rhia Kundu, 
“Bu yalnızca bir çeşit koruma 
şeklidir ve kimsenin tek başına 
buna güvenmemesi gerekti-
ğini vurgularım. Bunun yerine, 
kendinizi COVID-19'a karşı 
korumanın en iyi yolu, güçlen-
dirici dozunuzu almak da dahil 
olmak üzere tam aşı olmaktır" 
dedi.

İngiltere’de yapılşan yeni bir araştırmaya göre, soğuk 
algınlığı geçirmenin Covid’e karşı koruma sağlayabileceği 
açıklandı.

Imperial College London’dan yapılan yazılı açıklamada, 
Nature Communications akademik dergisinde yayımla-
nan ve Imperial College London araştırmacıları tarafından 

yönetilen çalışmanın, İngilte-
re’de çoğu insanın henüz en-
fekte olmadığı ve SARS-CoV-
2’ye karşı aşılanmadığı Eylül 
2020’de başladığı belirtildi.

Açıklamada, Imperial’ın 
Ulusal Kalp ve Akciğer Ens-
titüsü’nden çalışmanın baş 
yazarı Dr. Rhia Kundu’nun 
açıklamalarına da yer verildi. 
Kundu, “Bu önemli bir keşif 
olsa da bu yalnızca bir çeşit 
koruma şeklidir ve kimsenin 
tek başına buna güvenmemesi 
gerektiğini vurgularım. Bunun 

yerine, kendinizi COVID-19’a karşı korumanın en iyi yolu, 
güçlendirici dozunuzu almak da dahil olmak üzere tam 
aşı olmaktır” ifadelerini kullandı.



1- VEFAT EDEN BABADAN MAAŞ 
ALABİLİRSİNİZ

2- VEFAT EDEN ANNEDEN MAAŞ 
ALABİLİRSİNİZ

3- VEFAT EDEN EŞDEN MAAŞ 
ALABİLİRSİNİZ

4- BANKA 
HESAPLARINDAKİ 

PAYINIZI ALABİLİRSİNİZ
5- TAPU KAYITLARINDAN 

PAYINIZI ALABİLİRSİNİZ
6- VEFAT EDEN BÜYÜK 

DEDENİZ VE AYNI SOYAD 
TAŞIYAN BÜYÜK ANNENİZDEN 

DOLAYI MİRAS VE HAK SAHİBİ İSENİZ; 

SOSYAL GÜVENLİK 
VERASET - MİRAS 

HAKLARINIZ 

TÜRKİYE’NİN 
81 İLİNDE 
TÜM TAKİP 
İŞLERİNİZİ 
YAPALIM

0415 773 861
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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

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 EYALETİ 

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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21. HAFTA SONUÇLARI
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 0 GAZİANTEP F. K. A.Ş.
Ö. KABLO Y. MALATYASPOR 1 - 2 GÖZTEPE A.Ş.
VAVACARS F.KARAGÜMRÜK 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 1 YUKATEL KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İ.HOLDİNG KONYASPOR
ALTAY 0 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR
GZT GİRESUNSPOR 0 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR 4 - 2 GALATASARAY A.Ş.

22. HAFTA MAÇLARI
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
V. FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GAZİANTEP F.KULÜBÜ A.Ş. - Ö. K. YENİ 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

kaynak: www.tff.org

kaynak: www.tff.org

1-11-11-11-11.TRABZONSPOR A.Ş. 21 15 5 1 38 15 23 501.TRABZONSPOR A.Ş. 21 15 5 1 38 15 23 50

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 11 6 3 32 16 16 39

3.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 11 2 8 32 28 4 353.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 11 2 8 32 28 4 35
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 10 4 6 30 20 10 34

5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 21 9 7 5 30 24 6 345.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 21 9 7 5 30 24 6 34
6.FENERBAHÇE A.Ş. 21 9 6 6 33 26 7 33

7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 9 5 7 33 30 3 327.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 9 5 7 33 30 3 32

8.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 9 5 7 32 32 0 32

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 9 4 8 27 28 -1 319.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 9 4 8 27 28 -1 31
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 7 9 5 28 21 7 30

11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 21 8 6 7 29 30 -1 3011.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 21 8 6 7 29 30 -1 30
12.YUKATEL KAYSERİSPOR 21 7 7 7 29 29 0 28

13.GALATASARAY A.Ş. 21 7 6 8 26 28 -2 2713.GALATASARAY A.Ş. 21 7 6 8 26 28 -2 27

14.GZT GİRESUNSPOR 21 7 4 10 20 21 -1 25

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 21 6 5 10 22 32 -10 2315.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 21 6 5 10 22 32 -10 23

16.GÖZTEPE A.Ş. 21 5 6 10 24 29 -5 21

17.KASIMPAŞA A.Ş. 21 5 6 10 24 29 -5 2117.KASIMPAŞA A.Ş. 21 5 6 10 24 29 -5 21
18.ALTAY 21 5 3 13 23 35 -12 18

19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 5 3 13 19 38 -19 1819.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 5 3 13 19 38 -19 18
20.ÖZNUR K.YENİ MALATYASPOR 21 4 3 14 17 37 -20 15

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

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor 
ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE, ANTALYA DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNÜYOR

Fener yine kayıpta
Karşılaşmanın 19. dakikasında Poli'nin pasıy-

la kaleyi karşıdan gören bir noktada 
topla buluşan Fredy'nin yerden sert 

vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke 
Özer'de kaldı.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 
Sol kanattan serbest vuruş kullanan 
Sosa’nın ortasında ceza alanı içinde 
kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak, 
kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağla-
dı. Admir Mehmedi’nin sağ kanattan kale önüne 

ortasında topu Berke Özer, elinden kaçırdı. Topu 
önünde bulan Naldo’nun şutunda meşin 

yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncu-
larına çarptıktan sonra Doğukan Sinik’in 
önünde kaldı. Doğukan Sinik’in bek-
letmeden vuruşunda meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada çalımlarla ceza sahası-
na girerek kaleci ile karşı karşıya kalan 

Doğukan Sinik’in yerden vuruşunda, top 
auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

>> >> DEPLASMANDA DEPLASMANDA 

CİMBOM CİMBOM HataysporHatayspor'a yenildi'a yenildi
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 4-2 yendi.Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 4-2 yendi.

KARŞILAŞMANIN 6. dakikasında sol kanattan 
yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan 

Lobjanidze’nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun 

ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kut-
lu’nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde 
topu önünde bulan Kamara’nın şutunda, top savun-
maya çarparak kornere gitti.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanat-
tan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt’un 
ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç’ın 
vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Ka-
mara’nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla 
ilgili maçın hakemi VAR’a gitti. Pozisyonu inceleyen 

hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. 
Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluştur-
du: 1-1.

45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem 
Aktürkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta, 
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2 

IKINCI YARI

53. dakikada sağ kanattan gelişen Ha-
tayspor atağında Saint Louis’in ortasında 
ceza sahası içinde topla buluşan Kama-
ra’nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın 
hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle 
golü geçerli saymadı.

61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç’ın 
şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı. 

62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraber-
liği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Ha-
tayspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Ka-

mara’nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 
2-2.

79. dakikada Hatayspor öne geçti. Ha-
tayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta 

yeni transfer Kahraba’nın ceza sahası önüne 
gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin 
yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90. dakikada Hatayspor farkı 2’ye çıkardı. 
Hatayspor’un gelişen kontratağında Lobjani-

dze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. 
Lobjanidze’nin şutunda, meşin yuvarlak filelere 

gitti: 4-2.
Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

4-24-24-24-2
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>> BEŞİKTAŞ ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE 

Puan ortalamasını yükseltti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 
yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde 
puan ortalamasını yükseltti.

SERGEN Yalçın'ın istifasının ardından 
göreve getirilen Karaveli'nin teknik direk-

törlüğünde 6 maça çıkan Beşiktaş; 3 galibiyet, 
2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, Önder Karaveli 
yönetimindeki 11 puanla 1,8 puan 
ortalaması yakaladı.

SERGEN YALÇIN DÖNEMINDE 1,4 
PUAN ORTALAMASI VARDI

Beşiktaş, görevinden istifa eden 
Sergen Yalçın yönetiminde 15 maçta 
6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 21 
puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın döneminde topla-
dığı 21 puanla 1,4 puan ortalamasında kaldı.

Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktör-

lüğünde iç sahada da başarılı bir grafik 
tutturdu.

IÇ SAHADA IYI GIDIYOR

Evinde Trabzonspor (1-2) ve GZT Gi-
resunspor'a (0-4) yenilen siyah-beyazlı 
ekip, Karaveli dönemindeki üç maçta 

Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 
2-1 ve Gaziantep FK'yi de 1-0 mağlup 
etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 
Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 

1-0 kazandı. Sergen Yalçın dönemindeki 
11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45,4 
galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 
4 karşılaşmayı da kazanarak yüzde yüz başa-
rıyla yoluna devam ediyor.

Ligde 16 maç sonra gol yemedi
Bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş, 
Karaveli yönetiminde ayrıca 16 maç sonra gol yememe başarısı 
gösterdi.

Ligin 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi-
ği maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, sonraki 16 
karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, 21. haftadaki Gaziantep FK maçını ise gol yemeden 
tamamladı.

Beşiktaş iki maç 
sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper 
Lig'in 21. haftasında Gazian-
tep FK'yi 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında pozisyon 
bulmakta zorlanan siyah-be-
yazlı takım, soyunma odasına 
0-0 beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 67. dakika-
sında Michy Batshuayi ile 
fileleri havalandıran Beşiktaş 
1-0 öne geçti. Beşiktaş, 90+4. 
dakikada Cyle Larin ile bir gol 
daha buldu ama bu gol Video 
Yardımcı Hakem kararıyla of-
sayt gerekçesiyle iptal edildi. 
Siyah-beyazlı ekip, karşılaş-
mayı 1-0 kazandı.

Ligde 9. galibiyetini alan Be-
şiktaş puanını 32'ye çıkardı.

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Beşiktaş, ligde iki maç son-
ra galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısının son hafta 
maçında İttifak Holding 
Konyaspor'a 1-0 mağlup 
olan siyah-beyazlı ekip, ikinci 
yarının ilk mücadelesinde de 
Çaykur Rizespor ile 2-2 bera-
bere kaldı.

Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup 
eden Beşiktaş, 2 maç sonra 
3 puanlık bir sonuca imza 
attı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI
Maçın 6. dakikasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu 
taca attı ve tüm futbolcular, hafta içinde geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı.

Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 
"Her zaman kalbimizde olacaksın, seni unutmayacağız" ifadeleri-
ne yer verdi.

İttifak Holding Konyaspor'da görev alan Ahmet Çalık, 6 numa-
ralı formayı giyiyordu.

>> GS’YE VE TRABZONSPOR'A 

Sevindirici haber
Meksikalı stoper Carlos Salcedo'nun 
sosyal medya hesabı üzerinden yap-
tığı paylaşım Galatasaray ve Trab-
zonpor'u taraftarları heyecanlandırdı.

>> TORRENT: 

Sadece 4 gündür 
buradayız!
Galatasaray Teknik Direktörü Dome-
nec Torrent, Hatayspor deplasmanın-
da aldıkları 4-2’lik yenilginin ardından 
açıklamalarda bulundu.

AYNI oyun-
cunun peşine 

düşen Galatasaray 
ve Trab-
zonspor 
'a Mek-
sika Ligi 
takım-
larından 
Tigres 
forması 
giyen 
Carlos 
Salcedo'dan trans-
fer etmek isteyen iki 
kulübe sevindirici bir 
haber geldi.

Tigres'ten ayrıl-
maya hazırlanan 
oyuncunun sosyal 
medya üzerinden 
"Son dans" pay-
laşımını heyecan 

yarattı. Galatasaray 
ve Trabzonspor'un 
resmi teklifte bu-

lunduğu 
oyuncu 
için 
Porto, 
Palme-
iras ve 
Toron-
to da 
devreye 
girmiş 

durumda.
31 Aralık 2022'de 

sözleşmesi sona 
erecek olan Carlos 
Salcedo, bu sezon 
16 maçta 3 gol 
kaydetti. Meksikalı 
stoper aynı zaman-
da ülkesi adına 48 
maçta forma giydi.

NBA’DE Miami 
Heat’in eski 

oyuncularından ef-
sane uzun Shaquille 
O’Neal, Philadelphia 
76ers maçında ka-
riyer sayı rekorunu 
kıran millî oyuncu-
muz Ömer Faruk 
Yurtseven hakkında 
övgü dolu ifadeler 
kullandı.

Molada kendisiy-
le bir röportaj ger-
çekleştirilen Shaq, 
“O çocuğu sevdim. 
Yürekli oynuyor. 

Şu anda da Joel 
Embiid’in canına 
okuyor. Onu daha 
önce izlememiştim 
ama tarzını be-
ğendim” ifadelerini 
kullandı.

Ömer Faruk Yurt-
seven, Philadelphia 
karşısında ürettiği 
22 sayıyla bu alan-
daki NBA kariyer 
rekorunu kırarken 
11 ribaunt ile de 
çift haneli ribaunt 
serisini sürdürmeyi 
başardı.

>> SHAQUILLE O'NEAL'DAN 

Yurtseven'e övgü

KARŞILAŞMANIN ar-
dından açıklamalarda 

bulunan Torrent, "Sadece 
4 gündür buradayız. 3-2'yle 
berabere şansı üzerine 
hamle yaptık, bu sebeple 
4. gol geldi. Bu tarz şeyler 
olabilir. 4. golden sonra bir 
3 puan kaybettiğimizi anlı-
yoruz fakat sadece 3 puan. 
Tabii ki gelişmemiz gerek. 
Birçok kontra atak yedik" 
dedi. İspanyol hoca ayrıca, 
"Devre arasında 3 stoper 
kullanalım diye düşündük, 
beklerimiz fazla ileride kal-
dılar ve rakip açıklar buldu, 
goller geldi" ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda sorulan soruyu da ya-
nıtlayan Torrent, "Galatasaray'ın daha önce 
izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre 
sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer 
kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine 
inanıyorum" diye konuştu.

"Türk futbolunun 
%70, %80'i GS'dir"

GALATASARAY Sportif A.Ş Yöneticisi 
Nihat Kırmızı, Hatayspor karşısında 

alınan 4-2'lik yenilginin ardından açıklamalar-
da bulundu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda 
bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneti-
cisi Nihat Kırmızı, “Galatasaray haksızlığa 
uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk 
futbolunun %70, %80’i Galatasaray’dır. Biz 
olmazsak Avrupa’ya takım gönderemeyiz” 
dedi.
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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


