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PEMBEGÜL ABLA
Aylar öncesinden Ramazan’a hazırlık için evler 
tekrar gözden geçirilip temizlenip toparlandı. 
İftara misafirimiz olursa diye güzel ağırlayıp ikram 
edelim diye sarması, mantısı, köftesi, yufka...

İFTARLA  DİYALOG

SAYFA 22

Bu haftaki lig 
maçlarında maalesef 
beklenen ve özlenen 
heyecanlardan uzaktı.

Derbi Haftası

Hüseyin ÇağınHüseyin ÇağınSAYFA 6

Anadolu coğrafyasında 
yolculuk...

Bağlamada 
Yöresel Tavırlar

MuHarreM aslanMuHarreM aslan

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

02 9649 76 7602 9649 76 76 
auburn.nsw@raywhite.comauburn.nsw@raywhite.com 

Shop 6, 15a Mary street Shop 6, 15a Mary street 
Auburn,NSW 2144Auburn,NSW 2144

Sezer Yunus 
0431 264 472

Bella Pehlivan
0481 581 271

Didem Polat
0405 044 297

Ahmad Faizi
0401 018 878
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Hayırlı
Ramazanlar

Melek Yunus  
0410 297 902

Zilan Oruc  
0475 913 250

Property Manager Principal

Welcome Home

Adres: 384 Barry Yolu, 
Coolaroo VIC 3048Telefon: (03) 9357 5959

Hayırlı  

‘Kaliteli ve uygun fiyatlar’ /ISTIKBALMELBOURNE

Hayırlı 
Ramazanlar

Scott MorrisonAnthony Albanese

2022 FEDERAL SEÇİM 21 MAYIS’TA SEÇİME DOĞRU İLK ANALİZ

Büyük yarış başladı
Avustralya Başbakanı 

Scott Morrison, 
pazar günü erken 

saatlerde 2022 
federal seçimlerinin 
21 Mayıs Cumartesi 
günü yapılacağını 

ilan etti.

B aşbakan, “Hükümetimiz mü-
kemmel değil – hiçbir zaman 
mükemmel olduğumuzu iddia 

etmedik ama biz işin başındayız 
ve bazı kusurlarımızı görebilir-
siniz.” dedi.

Başbakan, altı haftalık 
seçim kampanyasını 
başlattı.

Scott Morrison 21 Ma-

yıs federal anketleri açıklarken, 
insanların “siyasetten bıktığını” 
söylüyor.

Bir önceki seçim anketlerinde 
Lider olarak Labor Lideri Bill 
Shorten ne kadar önde gözük-

sede seçimleri Liberal parti 
kazanmıştı. 

İşte o iki aday.. 
SAYFA 10’DA

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

>> İKİ LİDERİ DE YAKINDAN TANIYIN 

Biri muhtemel Başbakan!
Avustralya seçime giderken, Scott 
Morrison ve Anthony Albanese, 
başbakan olmak için savaşıyor.
SAYFA 12’DE

Destek 
soruşturması

raporu

GÖÇMEN VEYA MÜLTECİ GEÇMİŞLİ 
YAŞLI VICTORIALILARA 
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Her hafta yeni bir

12.04.2022 SALI / TUESDAY
com.au SAYFA 4’TE

Turkish Women’s Turkish Women’s 
Recreational Grup Recreational Grup 
Dernek Başkanı Dernek Başkanı 
Nurcihan ÖztürkNurcihan Öztürk

SAYFA 8’DE

BU İFTAR 
BAMBAŞKATaviz yok birlik var

‘Halka 
açık ilk 
iftar’ 
yemeği 
bu sene 
de bü-
yük ilgi 
gördü. 

AVUSTRALYA
NUR VAKFI

SAYFA 6’DA

>> BIÇAKLANAN GENÇ 

Hayatını kaybetti
17

SYDNEY Royal Easter Show’da yaşanan 
kavgalı bıçaklanma vakasından sonra bir 
gencin (17) öldüğü ve diğer bir gencin de 

(16) yaralandığı açıklandı.
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Sezer Yunus 
0431 264 472

Principal

Didem Polat
0405 044 297

Ahmad Faizi
0401 018 878

Melek Yunus  
0410 297 902

Property Manager 
Bella Pehlivan
0481 581 271

Zilan Oruc  
0475 913 250

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

02 9649 76 7602 9649 76 76 
auburn.nsw@raywhite.comauburn.nsw@raywhite.com 

Shop 6, 15a Mary street Shop 6, 15a Mary street 
Auburn,NSW 2144Auburn,NSW 2144

Hoşgeldin
RAMAZAN

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam  YatsıAkşam  Yatsı

1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 05:45 07:01 13:04 16:23 18:57 20:08

2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 04:46 06:02 12:04 15:22 17:56 19:07

3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:47 06:02 12:03 15:21 17:54 19:05

4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 04:47 06:03 12:03 15:20 17:53 19:04

5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 04:48 06:04 12:03 15:19 17:52 19:03

6 Ramazan 1443 7 Nisan 2022 Perşembe 04:49 06:05 12:02 15:18 17:50 19:01

7 Ramazan 1443 8 Nisan 2022 Cuma 04:49 06:05 12:02 15:17 17:49 19:00

8 Ramazan 1443 9 Nisan 2022 Cumartesi 04:50 06:06 12:02 15:16 17:48 18:59

9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:51 06:07 12:02 15:15 17:46 18:58

10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:52 06:08 12:01 15:14 17:45 18:56

11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:52 06:08 12:01 15:13 17:44 18:55

12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:53 06:09 12:01 15:12 17:43 18:54

13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:54 06:10 12:01 15:11 17:41 18:53

14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:54 06:11 12:00 15:11 17:40 18:52

15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:55 06:11 12:00 15:10 17:39 18:50

16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:56 06:12 12:00 15:09 17:38 18:49

17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:56 06:13 12:00 15:08 17:36 18:48

18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:57 06:14 11:59 15:07 17:35 18:47

19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:58 06:14 11:59 15:06 17:34 18:46

20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:58 06:15 11:59 15:05 17:33 18:45

21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:59 06:16 11:59 15:04 17:32 18:44

22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 05:00 06:17 11:59 15:03 17:31 18:43

23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 05:00 06:17 11:58 15:02 17:30 18:42

24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 05:01 06:18 11:58 15:01 17:28 18:41

25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 05:02 06:19 11:58 15:01 17:27 18:40

26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 05:02 06:20 11:58 15:00 17:26 18:39

KADİR GECESİ
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 05:03 06:20 11:58 14:59 17:25 18:38

28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 05:04 06:21 11:58 14:58 17:24 18:37

29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 05:04 06:22 11:57 14:57 17:23 18:36

30 Ramazan 1443 1 Mayıs 2022 Pazar 05:05 06:23 11:57 14:56 17:22 18:35

02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1.günüdür.

Sydney için bayram namazı saati: 07:00
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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

“TecrübemizHer Zaman Garantimizdir”
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Ramazan Ayı’nızı
huzur içinde

geçirmenizi dileriz
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Haftaya pazartesi itibariyle güneşli başlaması Haftaya pazartesi itibariyle güneşli başlaması 
beklenen Sydney’de salı günü yüksek nem oranı beklenen Sydney’de salı günü yüksek nem oranı 
ve sağanak yağış etkili olacak. Takip eden 2 ve sağanak yağış etkili olacak. Takip eden 2 
günde sağanak ve hafif yağış bekleniyor. Cuma günde sağanak ve hafif yağış bekleniyor. Cuma 
itibariyle yüksek nem oranı kenti terk edecek. itibariyle yüksek nem oranı kenti terk edecek. 
Güneşli ve kısmen güneşli bir hafta sonu sizi ve Güneşli ve kısmen güneşli bir hafta sonu sizi ve 
değerli ailenizi bekliyor.değerli ailenizi bekliyor.

Ged Kearney MP  
Federal Labor Member for Cooper

Email: Ged.Kearney.MP@aph.gov.au 
 

Electorate Office 
 

159 High Street Preston Victoria 3072 
 

03 9416 8690

RamadanRamadan

Authorised by Ged Kearney MP Australian Labor Party 159 High St Preston VIC.

Destek 
soruşturması

raporu

GÖÇMEN VEYA MÜLTECİ 
GEÇMİŞİNDEN GELEN 
YAŞLI VICTORIALILARA 

Turkish Women’s 
Recreational Grup Dernek 
Başkanı Nurcihan Öztürk, 
Victoria Parlamentosu 
Yasal ve Sosyal 
Konular Komitesi üye 
Milletvekillerine geçtiğimiz 
günlerde bir sunum yaptı. 

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

S unum, eyaletimizde yaşayan yaş-
lılarımızın sorunları hakkındaydı. 
Nurcihan Öztürk’e sunum ve son-

rası hakkında görüşlerine başvurduk. 

Sunumuz nerede ve kimlere yapıldı? 

Sunumumuz, Victoria Parlamento-
sunda Yasal ve Sosyal Konular Komi-
te üyelerine yapıldı.  30 Mart 2022 
tarihindeki sunuma, Geelong Göçmen ve 

Mülteci Kökenli Yaşlı Vik-
toryalılara destek soruşturma-

sına Turkish Women’s Recreational 
Grup Dernek Başkanı olarak katıldım.

Komite panel üyeleri arasında; St. 
Albans Milletvekili Natalie Süleyman, 
Geelong Milletvekili Chris Cousens, ve 
Meng Heang Tak’dan oluşmaktaydı. 

Paneldekiler, kamuya açık oturum-
lardaki tüm duruşmaların parlamento 
ayrıcalığına tabi olduğunu söyledi. 
Buda, duruşma sırasında dile getirilen 
konuların yasal işlemlerde kullanılama-
yacağı konusunda bilgilendirdiler.

Soruşturmaya neden davet edildiniz? 

Soruşturmaya, Derneğimiz adına 
2021 yılında yazdığımız bir dilekçe 
üzerine davet edildik. Panel, tarafın-
dan bu dilekçede dile getirdiğimiz 
sorunlar dinlendi. 

Dilekçede sunulan sorunlar nelerdi? 
Ve ne gibi önerileri sundunuz? 

Türkçe konuşan yaşlı toplumunun 
sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getir-
dim. Bize sunulan beş sorudan ancak 
aşağıdaki üç soruya yanıt vermeye 
zamanımız yetti. 

SORULARA KARŞILIK GELEN BAZI 
ÖNERİLERİMİZ ŞUNLAR: 

Bakıcılar ve yaşlılar arasındaki ileti-
şim nasıl daha iyi geliştirilebilir?

• Dini ve kültürü daha yakından ta-
nıyan iki dilli ve iki kültürlü bakıcıların 
işe alınması.

• Üst yönetim düzeyinde persone-
lin istihdam ettikleri personelle 
empati yapması ve ayrıca per-
sonelin daha geniş topluluk 
ihtiyaçlarını anlaması.

• Yaşlılara kültürel açıdan 
duyarlı bir hizmet sunmak.

Özellikle pandemi son-
rasında yaşlı kadınların 
sosyal izolasyonu nasıl 
ele alınmalıdır?

• Yaşlı kadınlara özgü 

programlar düzenlenmeli 
ve bunlara katılmayı teşvik 
etmeliyiz. 

• İki dilli kadın bakıcılara toplum 
içinde giderek daha fazla ihtiyaç duyul-
maktadır Özellikle, bir kadınla etkile-
şimde bulunmanın daha az olduğu bazı 
etnik gruplarda.. 

• Belediyelerin, iki dilli çalışanlar 
ve özellikle kadın çalışanlar istihdam 
etmesi. Kadınlar, kadınlarla daha iyi bir 
ilişkiye sahip olmakta ve kendilerini 
güvende hissetmekteler. 

Yaşlanmanın pozitif yararları. Victoria 
Hükümetinin bunu nasıl destekleyebi-
leceği?

• Hükümetler, göçmenlerin fabri-
kalarda ve özellikle imalat sanayinde 
düşük ücretli işlerde çalışarak bu ülkeye 
katkıda bulunduklarını kabul etmelidir. 

• Yaşlı göçmenlerin, ırkları veya 
dinleri ile ilgili olsun, ırkçılık, ayrımcılık 
veya zorbalık gibi olumsuz etkilerinden 
korunmaları için daha güçlü yasalara 
sahip olunmalı. 

• Anlatacak güzel hikayeler var... 
Bugün yaşlı olan ebeveyn çocuklarının 
yaşadıkları hikayeler var. Ebeveynleri 
işe giderken ev anahtarını boyunlarına 
takan çocukların hikayeleri bunlar... 
Bunlar, yaşlanmanın pozitif yararları 
hakkında bahsettiğimiz kişiler. Şimdi 
ise bu yaşlı Avustralyalıları kutlamalı ve 
tebrik etmeliyiz.

Öztürk hanım, panel sonunda bekle-
diğiniz ilgiyi gördünüz mü? 

Panel Üyeleri, verdiğimiz detaylı ce-
vaplar üzerine tekrar sorular sordular.

Panel kurulu, araştırmaların 
bulgularını Haziran 2022'ye kadar 
teslim etmeyi umduklarını söyle-
diler. Panel üyelerinin bu konuda 

deneyimli oldukları göz önünde 
bulundurarak dile getirdiği-
miz bu konuların bazılarına 
olumlu bir şekilde geri 
cevap alacağımıza samimi-
yetle inanıyoruz.

Nurcihan Öztürk, 1969 yılında küçük bir çocuk-
ken ailesiyle birlikte Türkiye'den göç etti. 5 yıldır 
Yetkili Nikah Memuru ve yakın zamanda Evlilik 
Öncesi Evlilik Danışmanı oldu. Ayrıca, tecrübeli 
bir Toplum içi sorunları iyileştirme çalışanı. 

Nurcihan, Brotherhood of St Laurence ile 
Kültürler arası eğitmeni olarak çalışmakta. 

Victoria Göçmen ve Mülteci Kadın Koalisyo-
nunun (VIRWC) 1997'deki kurucu üyelerinden 
biri. Uzun yıllar, kadınların ve Müslümanların 
insan haklarını tutkuyla savunarak geçirdi. 
İnsan hakları alanındaki çalışmaları, zamanını 

işçi haklarını temsil etmeye adadığı Avust-
ralya Tekstil, Giyim ve Ayakkabı Sendikasında 
(TCFUA) 16 yıl görev yaptı.

Nurcihan, 2001 yılında Avustralya'nın 
Federasyonun 100. Yıldönümü kutlamalarında 
Victoria Hükümeti tarafından ilk Kadın Onur 
Listesine seçildi. 18 yıldır Turkish Women's 
Recreational Group Başkanlığını da yürütüyor.

Nurcihan, özellikle kadınları kültürel 
ve dilsel olarak farklı geçmişleri etkileyen 
konularda yorulmadan ve tutkuyla çalışmaya 
devam ediyor. 

NURCİHAN ÖZTÜRK KİMDİR

Clarinda Milletvekili Clarinda Milletvekili 
Meng  Heang TakMeng  Heang Tak

St Albans St Albans 
Milletvekili Milletvekili 

Natalie SuleymanNatalie Suleyman

Turkish Women’s Turkish Women’s 
Recreational Grup Recreational Grup 
Dernek Başkanı Dernek Başkanı 
Nurcihan ÖztürkNurcihan Öztürk Deborah TownsDeborah Towns

Geelong Milletvekili Geelong Milletvekili 
Chris CousensChris Cousens
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Raine&Horne

2/9 FUMINA COURT, MEADOW HEIGHTS  
3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 garages 
Beklan Altuntas 0457 586 800

28A ROKEWOOD CLOSE, MEADOW HEIGHTS  
3 bedrooms, 1 bathroom, 1 garages  
Cigdem Cengiz 0424 962 115

37 BENALLA STREET, DALLAS  
3 bedrooms, 1 bathroom  
Cigdem Cengiz 0424 962 115

1/24 SOMERTON PARK DRIVE, 
CAMPBELLFIELD 
Huseyin Cagin 0418 317 772

Cigdem Cengiz
Director & Property Manager

Beklan Altuntas
Sales Manager

Simon Diamond
Sales Professional

Demet Saray
Receptionist

Irem Uyanik
Sales Personal assistance

Huseyin Cagin
Licenced Director

Dudi Tasbasi
Sales Professional

Erdal Avsar
Sales Professional

Fatma Ilhan
Sales Professional

Sema Bozkurt
Sales Professional

IF YOUR THINKING OF BUYING OR SELLING CONTACT RAINE AND 
HORNE DALLAS FOR THE BEST REULTS

Izzy Cengiz

GÜNDEM 04.01.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

Cigdem Cengiz
Director & Property Manager

Beklan Altuntas
Sales Manager

Simon Diamo
Sales Profess

Demet Saray
Receptionist

Irem Uyanik
Sales Personal assistance

Huseyin Cagin
Licenced Director

Dudi Ta
Sales Profess

Erdal Avsar
Sales Professional

Fatma Ilhan
Sales Professional

Sema Bozkurt
Sales Professional

IF YOUR THINKING OF BUYING OR SELLING CONTACT RAINE AND 
HORNE DALLAS FOR THE BEST REULTS

Izzy Cengiz

FOR SALE SOLD

wanted
More res dent alandMore res dent aland

FOR LEASE FOR LEASE
15GÜNDEM 04.01.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

Cigdem Cengiz
Director & Property Manager

Beklan Altuntas
Sales Manager

Simon Diamond
Sales Professional

Demet Saray
Receptionist

Irem Uyanik
Sales Personal assistance

Huseyin Cagin
Licenced Director

IF YOUR THINKING OF BUYING OR SELLING CONTACT RAINE AND 
HORNE DALLAS FOR THE BEST REULTS

Izzy Cengiz

DALLAS
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SANATÇI

MuHarreM aslan

Muharrem Aslan

Bağlamada Yöresel Tavırlar www.muharremaslan.org

B ağlamada yöresel tavır demek; 
bulunmuş olduğu yörenin 
müzik özelliklerini ve kültü-

rünü alarak, belli bir çalım biçimi 
oluşturup, mızrap tutan sağ el ile 
icra etmesi anlamına geliyor. 
Yani, bağlamanın her yöreye göre 
farklı bir çalınış tavrı vardır ve bunu 
duyduğumuzda hemen fark ederiz. 
Bir nevi, bağlamanın yöresel kimli-
ğini, çalınış tavrı üzerinden anlamış 
oluyoruz. Bu yazıda teknik müzik 
terimlerinden bahsetmeyeceğim, 
bilakis siz okurken bu yörelerin 
farklı tavırlarına aslında aşina oldu-
ğunuzu göreceksiniz. 

Öncelikle yukarıda da belirtti-
ğim gibi, bağlamada tavır, mızrap 
(tezene) kullanan sağ elin yapmış 
olduğu özel vuruşla oluşur. Elbette 
her bir yöre vuruşunu gerektirdiği 
gibi yapmak uzun süren istikrarlı 
bir çalışma gerektirir. Yani öncelik-
le bağlama çalgısını iyi derecede 
çalıyor olmanız gerekir ki, yöresel 
tavırların icrasına geçebilesiniz.

Evet… bu kısa ön bilgiden 
sonra yöresel tavırlarımıza 
başlayalım: Temel olarak bağ-
lamada 10 bilinen ve kulla-
nılan yöresel tavrımız 
vardır. Ben bunu 
elimde bağlama 
ile Anadolu’da bir 
yolculuk şeklinde 
size aktarmak 
istiyorum, böylece 
yöre yöre birlikte 
dolaşmış olacağız.

İlk olarak ‘Aşıklama Tavrı’ ile 
başlayalım. Âşıkların ve ozanların 
yıllardan beridir çaldığı tavırdır. 
Daha çok Alevi kültürü ve deyiş-
lerde kullanılan bir tavır olarak 
karşılaşırız. ‘Ey Şahin Bakışlım’ 
eseri bu tavra iyi bir örnektir. Yöre 
olarak da Kahramanmaraş (Pa-
zarcık), Malatya, Elbistan, Sivas… 
elleri olarak bilinir.

İkinci olarak ‘Konya Tavrı’ 
diyelim... Bu tavır adını 
doğrudan kentten almış-
tır. Çalımı en zor olan 
tavırlardan biridir. ‘Vay 
Bana Vaylar Bana’ eseri bu 
tavra güzel bir örnektir. 
Konya tavrı, diğer yöreler-
den çok farklı ve kendi-
ne özgü bir vuruş tarzı 
barındırır.

Sırada ‘Zeybek Tavrı’, 
yani Ege yöresi var. ‘Ah Bir 
Ataş Ver’ dediğimiz zaman 
bağlamayı başka bir tavır-
da görüyoruz. Bu tavra ek yapmam 
lazım: Tavır kendi içinde de dört 
farklı çalım şekline bölünmüştür. 
Dördünün de bilinmesi zorunludur 
yoksa bazı eserler icra edilemez.

Evet… bağlama ile yolculuğu-
muza Teke 
yöresi ile 

devam edelim. 
Teke, Göller yöre-

sinin diğer adıdır ve 
Orta Torosların Burdur, 
Denizli, Fethiye üçge-
ninde yer alır. Burada 

tavrın adını ‘Teke Zortlatması’ olarak 
görüyoruz. ‘Yayla Yollarında Yürüyüp 
Gelir’ eseri bu tavıra bir örnektir. 
Yayla kesiminde yaşayan Yörüklerin 
yaşam biçimini yansıtan, yöresel 
çalım tarzıdır diyebiliriz. Ek olarak, 
bu tavrın kendine özgü bir ritm 
yapısı vardır ve 9/8’lik aksak usul 
olarak geçer. (Zortlatma terimi 
burada, tekenin kayadan kayaya 
zıplayarak ani hareketler göster-
mesinin oyuna ve icraya temsilen 
yansımasını ifade etmektedir.)

Akdeniz’in doğu yakasında 
‘Silifke Tavrı’ vardır ve bu 
da Silifke ilçesiyle aynı adı 
taşır. Bildiğimiz ‘Portakalım 
Tekerlendi’ türküsü kritik 
bir örnektir ve çalınması 

muazzam zor bir eserdir. 
Bir çeşit ustalık gösterme 
türküsüdür.

Sırada ‘Karşılama Tavrı’ 
diyelim. Bu tavır, daha 
ağırlıklı olarak Trakya 

coğrafyasında görülür ama İç 
Anadolu ve Ege yörelerinde 
de rastlamaktayız. Örneğin 
‘Trakya Karşılaması’ bu tavrı 

anlatan bilinen bir eserdir. Genel-
de karşılama türkülerinde görülür.

Yolculuğumuza adını Yozgat 
yöresinden alan ‘Yozgat Tavrı’ ile 
devam edelim. Yine icrası oldukça 
zor olan bir tavırdır. Örnek türküsü 
bildiğiniz gibi ‘Yozgat Sürmelisi’dir. 
Ayrıca ‘Sürmeli Tavrı’ dediğimiz de 
olur zaman zaman.

‘Azeri Tavrı’ diğer bir bağlama 
tavrıdır ve karakteristik Azerbay-
can eserlerini çalmak için kullanı-
lır. Tüm eserlerde değil ama belirli 

eserlerde kullanılan bir tavırdır. 
‘Kaytağı’ eseri bu tavrın bir örne-
ğidir ve yorumlanması oldukça 
zordur. Bu tavrın da ritim yapısı 
kendine özgüdür.

Şimdi Anadolu’nun ortasına dö-
nelim, Ankara’ya gidelim ve ‘Ankara 
Tavrı’ ile tanışalım. Yine bulunduğu 
kentin adıyla bilinen bir Orta Ana-
dolu tarzıdır. Ayrıca ‘Hüdayda’ ya da 
‘Fidayda’ tavrı olarak da bilinir, çün-
kü bir nevi bu eserle bütünleşmiştir. 
Bu tavır ayrıca ‘Takma’ adını alarak 
Alevi deyişlerinde de kullanılır. 

Son olarak ‘Karadeniz Tavrı’ diye-
lim ve Karadeniz yöresine gidelim. 
Örnek olarak ‘Çayeli’nden Öteye’ 
türküsünü verebiliriz. Karadeniz 
coğrafyası müziği bildiğiniz gibi 
başka bir yapıdadır ama bağlamada 
kendine has tavrı ile yerini almıştır.

Böylece bağlamada yöresel tavır-
lar ile olan yolculuğumuzu tamam-
lamış olduk. Belki farkındayız ya da 
değiliz ama şu bir gerçek ki, farklı 
kültürler, bağlamada yalnızca sağ 
elde bile güzelliğini ve renklerini 
sergiliyor bize. Ve bu kadar çeşitlili-
ğe ve güzelliğe rağmen neden hâlâ 
bir dünya enstrümanı olmadığını 
sorgulamamız gerekiyor.

Anadolu coğrafyasında yolculuk:

Bağlamada Yöresel 
Tavırlar:
1- Aşıklama Tavrı
2- Konya Tavrı
3- Zeybek Tavrı
4- Teke Zortlatması
5- Silifke Tavrı
6- Karşılama Tavrı
7- Yozgat Tavrı
8- Azeri Tavrı
9- Ankara Tavrı
10- Karadeniz Tavrı

Av. Çetin Tuğberk Gürcan 

TÜRK HUKUKUNDA UZMAN AVUKAT 
Artık Türkiye’de avukat bulma ve ona ulaşma derdine son!Artık Türkiye’de avukat bulma ve ona ulaşma derdine son!

Türkiye’de bulunan aktif hukuk bürom 
ve çoğu ildeki çözüm ortaklarım ile 

hukuki işlemlerinizi yürütmeye hazırım.  
Aile hukuku’na dair tüm davalar, boşanma, miras, 

gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri, ticari 
uyuşmazlıklar için arabuluculuk, yatırım danışmanlığı ve 
sözleşme hazırlamasına dair Türkiye’deki yargı süreci ve 

kanunları hakkında bilgi verebilirim.   
Auburn civarı veya Sydney içi görüşmelerimizi 

yüz yüze gerçekleştirebilirim. Diğer eyaletler için 
telefondan iletişim kurabiliriz. 

www.apaydinhukuk.com

Telefon 0479 100 411 
Mail ctugberkgurcan@gmail.com

AD
VE

RT
IS

EM
EN

T

BU İFTAR 
BAMBAŞKATaviz yok birlik var

Avustralya Nur Vakfı organizesinde düzenlenen ‘Halka 
açık ilk iftar’ yemeği bu sene de büyük ilgi gördü. 

BİR Ramazan akşamı 
daha ve bambaşka bir 
iftar daveti. Bu iftar, 
birçoğundan çok daha 
farklı. Avustralya Nur 
Vakfının düzenlemiş ol-
duğu geleneksel Halka 
Açık İftar davetinin en 

büyük özelliği şu dört 
başlıkta toplanabilir; 

- Davetiye yok
- Protokol yok 
- Önceden rezervas-

yon da yok.
- Sayı kısıtlaması yok. 
İftarda var olan 

ise iftar davetine bir 
arkadaşının vesilesi ile 
katılan Vietnamlı Nanti-
ya’nın dediği gibi ‘bunu 
yapmaları için büyük 
bir Kalplerinin olması 
lazım’ ifadeleri iftar 
özünü anlatmakta. 

Eğer bu iftara davetini kaçırdıysanız üzülmeyin, çünkü 23 Nisan akşamı bir kez daha düzenlenecek.   

HA
BE

R 
YO

RU
M

: 

FARKLI milletlerden Müslüman-
lar, 9 Nisan Cumartesi akşamı 

düzenlenen ‘davetiyesiz’ iftar 
davetine iştirak etti. İftar organi-
zesi Nur Vakfının Tottenham’daki 
merkez binasında gerçekleşti. 

Vakıf Başkanı Fatih Yargı, 
‘‘Çoluk çocuk herkes bu 
iftara katılabiliyor. Kapımız 
herkese açık. Bugünkü 
iftar yemeğimizde dört 
yüzün üzerinde misafiri-
mizi ağırladık. İki hafta 
sonra aynı böyle bir 
iftarımız daha olacak,’’ 
dedi. 

Misafirlerini 
kapıdan karşılayan 

Fatih Yargı, Avustralya Nur Vakfı olarak, 
Somali ve Lübnan’da da iftar daveti 
verdiklerini söyledi.

SOMALİ VE LÜBNAN UNUTULMADI 

Yargı sözlerin şöyle devam etti: Avust-
ralya Nur Vakfı olarak her yıl olduğu 

gibi bu Ramazan’da da Somali’deki 
fakir halkı ve Suriyeli mültecileri 
unutmadık.  Vakfımız, Ramazan ayı 
boyunca her hafta iki ayrı dave-
tinin masraflarını karşılamakta. 
Aynı şekilde, Oromo, Etiyopya, 
Sudan ve Lübnan Arsal’daki Suriye 
mülteci kampında toplu iftar 
yemeği verdik ve de gıda paket-
leri dağıttık. Hayır sahiplerinden 
Allah razı olsun diyoruz.’’

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

AVUSTRALYA
NUR VAKFI

Fatih YargıFatih Yargı
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CRAIG KELLY MP

AVUSTRALYA PARLAMENTOSU TEMSİLCİLER MECLİSİ

6 Nisan 2022

Avustralyalı yurtdaşlarım

Liberal Parti ve İşçi Partisi Avustralya’yı bir Trilyon Dolar borca soktu (1.000.000.000.000 dolar) (milyon 
kere milyon)
Hükümetin önerdiği geri ödeme ile, Avustralyalıların borcu geri ödemesi 250 yıl sürecek.

Bir Trilyon Dolarlık borç, ev kredisi faiz oranlarını 2 yıl içinde %4’e, 3 yıl içinde ise %6’nın üzerine çıkaracaktır. 
Faiz oranı %4 olduğunda, Avustralyalıların %60’ından fazlası ev borçlarını ödeyemez hale gelerek evlerini 
kaybedecek, faiz oranı  %6’ya veya daha üstüne çıktığında ise Avustralyalıların %80’inden fazlası evlerini 
kaybedecektir.

Bunun sonunda emlak piyasası çökecek ve yabancı alıcılar mülklerimizi satın alacak paraya sahip olacakları için 
emlak piyasamıza dolacaklardır.

Avustralyalıların evlerini kaybetmelerini engellemeliyiz! 

Ev Kredilerinde en yüksek faiz %3 
United Australia Party (Birleşik Avustralya Partisi), Avustralyalıların ev sahipliğini kurtarmak için önümüzdeki 5 yıl 
boyunca tüm ev kredileri için faiz oranını %3 ile sınırlayacak. 

Hazine sözcüm Clive Palmer’ın zengin bir iş tecrübesi ve Avustralya’yı kurtarma yeteneği var. Liberal ve İşçi 
Partisi finans ekipleri ne yapacaklarını bilmiyorlar ve sizi karanlıkta tutuyorlar.

Ulusal Borcun Geri Ödenmesi
Hem Liberal hem de İşçi Partisi Trilyon Dolarlık Ulusal Borcu ele alamıyor, ancak Birleşik Avustralya Partisi öyle 
değil. Biz bu sorunla doğrudan yüzleşmeyi ve ailenizi bu durumun etkisinden kurtarmayı planlıyoruz. 

Avustralya, Çin, Japonya, Kore ve Asya’nın diğer ülkelerinde onlarca trilyon doların üretime yatırıldığı Asya 
üretim pazarına giren tüm Demir Cevheri’nin % 80’inden fazlasını tedarik ediyor.

Asya, Avustralya Demir Cevheri’ni kullanarak dünya ticaretindeki konumunu elde ediyor. 

1960’lı yıllarda, Avustralya’da Demir Cevheri ihracatı konusunda ihracat lisansı vardı. Birleşik Avustralya Partisi, 
tüm Avustralya Demir Cevheri ihracatına % 15 ihracat lisansı getirecek. İhracat lisansı gelirleri, her Avustralyalıyı 
bu yükten kurtarmak ve geleceğimizi kurmak için Ulusal Borcumuzu geri ödemek amacıyla ayrılacaktır. Yani 
Avustralya, İşçi ve Liberal partilerin ülkemize dayattığı finansal yıkım olmadan da varolabilir.

Avustralya’nın Emeklilik Fonlarının (Superannuation) Ülkeye Getirilmesi
Avustralya’nın denizaşırı ülkelerde bir trilyon dolardan fazla Emeklilik Fonu yatırımı var. Tıpkı 2’inci Dünya 
Savaşında John Curtin’in Avustralya’yı kurtarmak için askeri birlikleri geri getirdiği gibi, Birleşik Avustralya Partisi 
Trilyon Dolarlık Avustralya Emeklilik Fonunu Avustralya’yı kurtarmak için geri getirecek. 

Evinizi ve Avustralya’yı kurtarmak için, seçim bölgenizde Temsilciler Meclisi Birleşik Avustralya Partisi adayınızın 
isminin ve Birleşik Avustralya Partisi Senato ekibinin karşısına 1 yazmanız gerekiyor.

Avustralya’yı ve evinizi kurtarabiliriz.

Tanrı Avustralya’yı korusun.

Craig Kelly 
Craig Kelly 
Birleşik Avustralya Partisi Lideri

Yetki: Craig Kelly, Parliament House, Parliament Drive, Canberra ACT 2600

UAP13469G8G
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GREENVALE’DE SİLAHLI SALDIRI 

“Acil servisi Acil servisi 
arayın. Lütfen 
yardım edin!”

M elbourne’ün kuzeyinde araç için-
den silahla ateş açılması sonucu 
iki kişi ağır yaralandı. Greenvale-

li yerel sakinler, aynı gece onlarca silah 
sesi duydu.

Greenvale’in yeni yapılanma bölge-
sinde gece silahlı saldırı meydana geldi. 
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan bir 
kişi yardım için komşularının kapısına 
koştu ve yalvararak, ”Acil servisi arayın. 
Lütfen yardım edin” dedi.

Kapıyı açan yerel sakinler, diğer yaralı 

şahsın nereden vurulduğunu sorduk-
larında şahıs, ‘göğsünden ve kolundan 
yara aldı’ ifadelerini kullandı. 7News’ün 
özel olarak ulaştığı ev kamerası görün-
tülerinde yaralanan 24 yaşındaki şahsın 
yardım çığlıkları ve otuza yakın silah 
sesi duyuldu.

Silahlı saldırı olayı Compass drive 
ve Koomba cresent köşesinde 9 Nisan 
gece 23:00 sıralarında meydana geldi.

Silah seslerini duyan genç bir çift 
7News’e, ”ilk başta silah sesi olamaya-

cağını olsa olsa havai fişek patlatıyorlar 
dedik. Her şey çok hızlı gelişti ve bir 
anda sessizlik oldu, dedi.

Polis, 27 yaşındaki Greenva-
le’li bir erkeğinde olay anında 
yaralandığını ve hastanede 
tedavi altında olduğunu 
açıkladı.

ARTIK BURADA KALAMAYIZ

Silah saldırıda evi hasar gören 
yerel bir sakin, daha evlerine taşın-

madan korku dolu anlar yaşandığını 
söyledi. Evinin içine ve dışına 

kurşun isabet eden şahıs, 
”karım ve çocuklarım bu-
rada kalmakta korkacak-
lardır. Bu evde yaşamak 
için artık kendimizi 
güvende hissetmiyoruz,” 

dedi.
Silah saldırı gerçekleş-

tiren veya gerçekleştirenler 
polis tarafından hala aranmakta.

YENİ VARYANT ‘DELTACRON’ AVUSTRALYA’DA 

Ülke geneli son durum
Avustralya Covid19’un yeni bir varyantı 
ile daha karşı karşıya… İki büyük eya-
lette yeni varyant tespit edildi.

NSW’DE en az bir 
yeni Deltacron COVID 

varyantı vakası tespit edildi. 
Queensland’de ise şu anda 
12 vaka bildirildi.

Deltacron ‘rekombinant 
virüsü olarak tanımlan-
makta ve Delta ve 
Omicron’un genetik 
dizilemeni içer-
mekte.

ABD, Avrupa ve 
İngiltere’de Şubat 
ayından bu yana 
görülmekte.

Ölümcül delta 
varyantından sonra 
Aralık ayı ortalarında 
Omicron piyasa çıktı. Omic-
ron Delta’ya göre öldürücü 
olmasada hastaneye yatışları 
yükseltti.

SON DURUM 

Avustralya geneli, 11 Nisan 
Pazartesi gününe ait en son 
COVID-19 istatistiklerine 

hızlı bir bakış.
Victoria: 1 ölüm, 381 vaka 

hastanede. 9,597 yeni vaka. 
NSW: 3 ölüm, 1.568 vaka 
hastanede. 13,468 yeni vaka. 
Tasmania: Ölüm yok. 56 vaka 

hastanede. 1,650 
yeni vaka.

Kuzey 
Bölgesi: 
Ölüm yok, 
31 vaka 
hastanede. 
375 yeni 
vaka.
Queens-

land: Ölüm 
yok, 518 vaka 

hastanede. 6,667 yeni 
vaka. Batı Avustralya: Ölüm 
yok, 240 vaka hastanede. 
4,993 yeni vaka.

ACT : 1 ölüm, 62 vaka has-
tanede. 775 yeni vaka. 
Güney Avustralya: Ölüm yok, 
236 vaka hastanede. 4,281 
yeni vaka.

Yeni 
varyantın 

daha zorlu veya 
daha kolay olduğu-

na dair henüz bilimse 
açıklamalar yapılmadı. 
Yetkililer, Araştırmala-

rın devam ettiğini 
açıkladı.

>> SYDNEY’DE SEL SULARI 

Yükselmeye devam ediyor
Sydney’in kuzey batısında 
sel suları yükselmeye de-
vam ediyor. Son 24 saatte 
bir aylık yağmur yağdı.

8 NİSAN
Kuzey Richmond’da bir mülk sel 

suları altında kaldı.
Hawkesbury bölgesinde spor sahala-

rı tamamen sel sularıyla kaplı.
Hawkesbury Nehri yükselmeye 

devam ediyor. Nehir boyunca alçakta 
kalan kasabalar için tahliye kararları 
açıklandı.

Hawkesbury Nehri üzerindeki Windsor Köprüsü. 
Sular yükselmeye devam ediyor. Nehir şu anda 
yedi metrenin üzerinde. Cuma günü yükselmeye 
devam etti.

Camden RSL’deki sel suları temizleniyor. Cam-
den’de sel suları çekilmeye başladı.

Camden’de su altında kalan bir benzin istasyonu.
Mahalle sakinleri, benzin istasyonunu defalarca 

su bastığı için artık kullanılamaz olduklarını söy-
ledi. Bir Camden sakini 9News’e, “Benzin istasyo-
nu için çok üzülüyorum, daha önce pek çok kez su 
bastı, bu seferki çılgınca” dedi.

7 NİSAN

Sydney’in batısında sel kurtarma operasyonu 
gerçekleştirildi.

Acil servis, Austral Gurner Bulvarında bir araba-

nın sel sularında mahsur kaldığını bildirdi. Araba 
içinde bir yetişkin ve iki çocuk vardı. Yara alma-
dan kurtarıldırlar.

Sydney’in doğusu Rose Bay’de bir gazete bayisi 
ve eczanenin tentesi çöktü.

Sydney’de yoğun yağışın etkisini gösterdi. Bazı 
kasabalarda Perşembe günü 200 milimetre yağ-
mur kaydedildi.

Dover Heights ve Diamond Bay’de kuvvetli 
rüzgarın etkisiyle ters bir şelale oluştu.

NSW SES Manly, Kuzey Manly’deki William 
Street ve Quilpe Street’te sert rüzgarın ardından 
bir ağacın elektrik hatları üzerine açıkladı.

NSW SES, “lütfen devrilen ağaçların yanına 
yaklaşmayın. Düşmüş direklerden veya tellerden 
en az sekiz metre veya iki araba boyu uzakta 
kalın” dedi. Sydney’in güneyinde, şiddetli rüzgar 
nedeniyle ağaçlar devrildi.

Sydney’in 
kuzey sa-
hillerinde-
ki kanali-
zasyonlar 
yağmur 
suları ile 
dolunca 
taştı. Son 
24 saatte 
bir aylık 
yağmur 
yağdı. 
Kent, 
sadece üç 
ayda yıllık 
toplam 
yağış 
miktarını 
aştı.
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>> AVUSTRALYA’NIN SAVAŞ ARAÇLARI 

Cuma günü Ukrayna ulaştı

Bushmaster 
zırhlı araçları-
nın ilk sevkiyatı, 
Avustralya Sa-
vunma Bakanı 
Peter Dutton’un 
önderliğinde 
Ukrayna’ya 
Cuma günü 
gerçekleşti.

ÜLKE ordusu için “büyük bir 
kazanç” ifadelerini kullanan Peter 

Dutton Bushmasters’ın dünya lideri bir 
zırhlı araç olduğunu söyledi.

Queensland’daki Amberley Askeri te-
sislerinde ko-
nuşan Dutton, 
‘Rus güçleri-
nin barbarca 
saldırılarına 
karşı bun-
lar Ukrayna 
kuvvetleri için 
büyük bir ka-
zanım olacak’ 
dedi.

Avustral-
ya’nın zırhlı 
araçları özel 
olarak zeytin 
yeşili rengine 
boyandı. Araçlar, askerlerin savaş gö-
revlerinde şarapnel, mayın ve el yapımı 
patlayıcı cihazlardan korumanması için 
de ek zırhlarla donatıldı.

Geçen hafta Avustralya Parlamento-

suna konuşan Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodymyr Zelenskyy, Bushmasters’ları 
özel olarak talep etti.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, her 
aracın yanına Ukrayna bayrağını ve 

“United With 
Ukraine” cüm-
lesini boyadı.

Avustralya, 
Ukrayna’ya 
Rusya ile 
savaşmasına 
yardımcı ol-
mak için zırhlı 
askeri araçlar 
tedarik eden 
ilk ülkelerden 
biri.

Dutton, 
Bushmasters 
sevkiyatının 

Ukrayna’ya yapılan altıncı askeri yardım 
teslimatı olduğunu söyledi.

NATO ülkeleri, Ukrayna’ya uçaksavar ve 
tanksavar silahlarının yanı sıra ekipman 
ve tıbbi malzeme de sağladı.

>> AVUSTRALYALI PARTİ LİDERİNE 

Yumurtalı saldırı! 
Birleşik Avustral-
ya Partisi lideri 
Craig Kelly, 
Cuma günü 
öğleden sonra 
Melbourne’de 
yumurtalı sal-
dırıya uğradı 
ardından po-
lis soruşturma 
başlattı.

YUMURTALAMA, siyasi protes-
to olarak uzun bir geleneğe mi 

sahip!
Milletvekili Craig Kelly, Cuma günü 

South Yarra’daki Fawkner Park’ta 
UAP destekçileriyle buluşmak üzere 
bir araya geldi. Bir aktivist grup 
tarafından sosyal medyada 
yayınlanan bir videoda, 
sert sözlü bir tartışma 
başlamadan önce mil-
letvekilinin kafasına 
yumurta ile  
vuruluyor.

KELLY’İN TEPKİSİ 
NE OLDU

Kelly’in kafasında 
yumurta kıran kadın ve 
o anları filme alan kişi, olay 
boyunca yerinde oturan Kelly’ye 
hakaretler yağdırdı.

Victoria Polisi, soruşturmanın sür-
düğünü doğruladı.

Polisten yapılan açıklamada, “Polis, 

8 Nisan Cuma günü Güney Yarra’da 
58 yaşındaki bir erkeğin saldırıya 
uğradığı yönündeki raporları araştırı-
yor” denildi.

Polis, Sürücü ve iki kadının olay 
yerinden araçla ayrıldığını açıkladı.

Olaya karışanların kimlikleriyle 
ilgili soruşturmalar devam 

ederken Polis, olayın 
Tanıklarının 1800 333 

000 numaralı telefon-
dan Crime Stoppers 
ile iletişime geçme-
sini istedi.

YA BAŞKA BİR ŞEY 
OLSAYDI

Saldırı videosu @
akaWACA twitter adre-

sinden yayınlandı. Video-
nun altına yorum bırakan bir 

kişi sorusuna ilginç cevap geldi.
Soruyu soran kişi şunları yazdı: Bu 

olayı rahatsız edici bulan gerçekten 
tek ben miyim? 
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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. Ad
ve

rt
is

em
en

t

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

-

Savunma Bakanı Peter Dutton, Bushmaster zırhlı araç-
larının Rusya ile olan ihtilafta ülke ordusu için “büyük 
bir kazanç” olacağını söyledi. (Getty)

Cevap 
veren akaWACA:

Tüm bu şeyler her şeye 
olan sahip insanlarla ilişkili. 

Bunlar, faşizmin ve beyaz 
üstünlüğünün havalı olduğunu 
düşünüyorlar. Bunun için en-
dişelen. Yumurtalama, siyasi 

protesto olarak uzun  
bir geleneğe sa-

hiptir…
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Haftaya kısmen güneşli ve bulutlu başlaması 
beklenen Melbourne’de bu hava durumu 
çarşamba ve perşembe gününde yerini 
genellikle güneşli ve nem yok denecek kadar 
bir duruma bırakacak. Cuma günü ile çok 
bulutlu ve kısmen güneşli iki günün ardından 
pazar günü hafif yağmur bekleniyor.

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

Steve McGhie 
Member for Melton 

Parliamentary Secretary for Health

Electorate Office Contact Details 
 

Phone: (03) 9743 9825 
 

Email: stephen.mcghie@parliament.vic.gov.au

HAPPY

2022 FEDERAL SEÇİM 21 MAYIS’TA SEÇİME DOĞRU İLK ANALİZ

Büyük yarış başladı
Avustralya Başbakanı 

Scott Morrison, 
pazar günü erken 

saatlerde 2022 
federal seçimlerinin 
21 Mayıs Cumartesi 
günü yapılacağını 

ilan etti.
Scott Morrison

B aşbakan, “Hükümetimiz mü-
kemmel değil – hiçbir zaman 
mükemmel olduğumuzu iddia 

etmedik ama biz işin başındayız ve 
bazı kusurlarımızı görebilirsiniz.” 
dedi.

Başbakan, altı haftalık seçim 
kampanyasını baş-
lattı.

Scott Morri-
son 21 Mayıs 

federal anketleri açıklarken, 
insanların “siyasetten bıktığını” 
söylüyor.

Bir önceki seçim anketlerinde Li-
der olarak Labor Lideri Bill Shorten 
ne kadar önde gözüksede seçim-
leri Liberal parti kazanmıştı.

ABC Seçim analisti Antony 
Green;

“Bu seçimde, LABOR 
Partisi anketlerde MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ

AVUSTRALYA GÜNDEM daha ileride. İki lider, 
tercih edilen Başbakan olarak kabaca eşit.”

ÖNDEYKEN KAYBETMİŞTİ

Green, “Yani anketler geçen seferden bu sefer farklı 
bir hikaye anlatıyor. Muhtemelen doğru olamayacağı 
için onları görmezden gelinebilir. Labor, geçen sefer 
öndeyken kaybetti. Bu sefer farklı bir hikaye var.”

Labor partisinin bu seçimi alması için ” Labor hü-
kümet olmak için yaklaşık yüzde 3,2’lik bir oy oranı 
yani yedi sandalyeye ihtiyaç duyacak.”

21 Mayıs seçimlerini ilan etmesi ile birlikte Mor-
rison hükümeti, daha önce denenmemiş bir labor 
muhalefetine karşı kendini ekonomik performans 
da kanıtlanmış olarak gösteriliyor.

ODAK DEĞİŞİKLİĞİ
9News siyasi editörü Chris 
Uhlmann şse, Başbakan Scott 
Morrison’ın 2022 federal seçim 
kampanyası sırasında odağı 
kendisinden ve ekibine doğru 
kaydırmaya çalışacağını söyledi.

Uhlmann, Morrison’ın seçim 
kampanyasının kilit stratejisinin, 
karakterine yönelik son zaman-
larda yapılan çok sayıda kamu-
oyu saldırısından uzaklaşmak 
olacağını söyledi.

BAŞBAKAN ‘KENDİNİZİ GÜVENDE 
HİSSETMEK İSTİYOR MUSUNUZ’

HER iki liderin de Avustralya ve 
Çin arasında yaşanan sorunları 

göz arda edemeyecek olmasıyla ileride 
daha büyük jeopolitik gerilim şimdiden 
kaçınılmaz olarak görülmekte.

Uhlmann,, “Yeni bir Soğuk Savaş’a 
giriyoruz. Helecekteki herhangi bir Baş-
bakanı bununla test olacak. Bölgede bü-

yüyen bir Çin ile nasıl başa çıkacağımız 
üzerinde çalışmamız gerekiyor” dedi.

Hükümetin seçim konuşmasının bir 
parçası da, kendinizi güvende hisset-
mek istiyorsanız, o zaman Scott Morri-
son bununla başa çıkabilecek biri veya 
kendinizi Anthony Albanese’yi riske 
atabilirsiniz.’ oldu.

>> POLİS, MELBOURNE’DEKİ BİR EVDE 

$20 milyonluk ‘ice’ ele geçti
ABD’den ithal edilen uyuşturucuyu takip eden Fede-
ral polis, Melbourne’de bir evde yaklaşık 20 milyon 
dolar değerinde 40 kg ice uyuşturucusu ele geçirdi.

POLİS, Pazartesi gecesi uyuş-
turucu paketinin bir eve teslim 

edilmesinin ardından Melbourne’ün 
kuzey doğusu Doncaster East’da bir 
eve baskın düzenledi.

Baskında, Tutuklanan üç erkek; 
Glen Waverleyli (24), Doncasterlı (36) 
ve Bundoora’lı (20) üç kişi  
tutuklandı.

Polisin iddiasına göre, şahısların 
seyahat ettikleri üç araçta, bir ateşli 
silah, üç kilogramdan fazla ice, tartı, 
aletler, pasaportlar, radyo ekipmanı 
ve cep telefonları dahil uyuşturucu 

gereçleri bulundu.
Melbourne Sulh Ceza Mahkeme-

sinde hakim karşısına çıkan üç kişi 
Salı günü tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Darlow, uyuşturucuya el koymanın 
ve üç kişiyi tutuklamanın “son derece 
tatmin edici” olduğunu belirtti.

Tutuklamalar, ABD’den Melbour-
ne’e uyuşturucu ithalatına ilişkin 
dört aylık bir soruşturmanın parçası. 
Avustralya Federal Polisi, Avustralya 
Sınır Gücü ve Victoria Polisi’nden 
memurları operasyonda yer aldı.

Victoria Polis 
Dedektifi Müfet-
tişi Craig Darlow, 
şahısların iddia 
edilen suçlardan 
hüküm giymeleri 
halinde “önemli 
cezalar” ile karşı 
karşıya kalacakla-
rını söyledi.

Funded from Parliamentary Budget

Anthony Albanese
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PEMBEGÜL ABLA

Home Care Package ve NDIS
bütçenize değer katın

EVDE YAŞLI BAKIMI  
VE NDIS ONAYLI  

ENGELLİ BAKIM VE 
DESTEK  

HİZMETLERİ

“Bir aile yakınlığında”
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VE
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>> YARDIM BEKLEYEN YÜRÜYÜŞÇÜLER 
İÇİN SES’DEN GÜVENLİK İPUÇLARI 

Doğa yürüyüşü 
sezonu başlıyor! 

Vahşi doğada mahsur kaldığınız bir gece düşünün: yalnız, kaybolmuş, üşümüş, aç ve muhtemelen yaralı veya 
yardım çağıramayacak durumdasınız.

S ES'in, yürüyüşçülerden doğa 
yürüyüşü sezonu başlarken göz 
önünde bulundurmalarını istediği 

senaryo bu.
Havalar soğuduğu ve nem düştüğü 

için Queensland, NSW ve Victoria’da 
zirve yürüyüşü sezonu sonbaharda 
başlar. Fakat aynı zamanda günler de 
kısalır.

Tamborine Dağı SES ekibinden  
Paul Hinchcliffe'e göre, bu yıl acil 
durum ekipleri Gold Coast'un batısında 
yer alan gözde doğa yürüyüşü mekânı 
Scenic Rim bölgesinde meydana gelen 
bir dizi olaya yardım için çağrıldı bile.

Hinchcliffe, yürüyüşçüler kaybol-
duğunda SES'e aramaların genellikle 
öğleden sonra yapıldığını söyledi.

EKİPLERİ OLUŞTURMAK SÜRE 
ALIYOR

Kurtarmaların çoğunun gece boyunca 
devam ettiğini, dört veya daha fazla 
ekibi bir araya getirmenin saatler  
alabileceğini belirtti.

“Yakın zamanda yardım isteyen bir 
kişi pistin yaklaşık 700 metre dışında ve 
Barney Dağı'nın çok yükseklerindeydi.”

"Gece saat sekizde yürüyüşe başladık 
ve ertesi gün saat üçte kayıp kişiyle 
birlikte döndük."

Bu yılın başlarında Barney Dağı'nda, 
SES 8 kilometre boyunca bir yürüyüşçü-

yü sedyede "ertesi 
gün aydınlana 
kadar" kadar taşıdı.

NELER GEREKLİ 

Karanlıkta, ter-
mal battaniye ve 
el feneri gerekli.

"El feneri ile 
rotayı tekrar 
bulabilirsiniz, 
uzaktaki ışığı 
görebilirsek bu 
sizi bulmamıza 
yardımcı olur."

ÖNEMLİ 
NOKTALAR:

• Kurtarma ekip-
leri, Scenic Rim 

bölgesinden “düzenli” yardım çağrıları 
alıyor.

• El feneri, yiyecek, termal battani-
ye, GPS ve harita yürüyüşe giderken 
yanınıza almanız gereken en önemli 

eşyalardan bazılarıdır.
• Kur-

tarma 
görevli-
leri, in-
sanları 
belirle-
nen par-
kurlarda 
kalmaya 
ve bu 
doğa 
yürüyü-
şü sezo-
nunda 
hazır-
lıklı ol-
maya 
çağırı-
yor.

ETRAFTA DOLANIP DURMAYIN

Hinchcliffe, "Kaybolduğunuzu his-
sederseniz, hemen [üçlü 000] arayın. 
Etrafta dolanıp durmayın, çünkü sizi ne 

kadar çabuk bulursak o kadar iyi.”
Hinchcliffe, 

çoğu zaman in-
sanların "oldukça 
şaşkın" olduğunu 
ancak kurtarma 
ekiplerini gör-
düklerinde "her 
zaman çok mutlu 
olduklarını" söy-
ledi. 

"Dönüş yolun-
da morallerini 
yükseltmeye 
çalışıyoruz," diyen 
Hinchcliffe, 

"Onlarla sohbet 
edeceğiz, onları 
yürüyüş yapmak-
tan asla vazgeç-

memeleri için teşvik edeceğiz çünkü bu 
harika bir şey.”

"Ama aynı zamanda onlara uzun bir 
yürüyüşe çıkarken hesaba katmaları 
gereken her şeyi de hatırlatıyoruz."

En iyi 5 
SES ipuçları 
• Şarjı tam dolu 
bir cep telefonu 
veya acil durum 
vericisi taşıyın.
• Gündüz yürü-
yüşü planlıyor 
olsanız bile, 
gece yürüyüşü 
için de yetecek 
temel ihtiyaçları 
yanınıza alın.
• Yürüyüşten 
tahmini dönüş 
zamanınızı bir 
arkadaşınıza 
veya akrabanıza 
bildirin.
• İki veya daha 
fazla kişilik 
gruplar halinde 
yürüyüş yapın.
• Kaybolduğu-
nuzda hemen 
000’ı arayın.
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ARZUM MARKET

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

Gece saat
21.00’a kadar

Evlere 
teslimat

www.facebook.com/arzummarketau

order online now 
WWW.ARZUMMARKET.COM

Hoşgeldin
RAMAZAN

>> İKİ LİDERİ DE YAKINDAN TANIYIN 

Biri muhtemel 
Başbakan! Avustralya se-

çime giderken, 
Scott Morrison 
ve Anthony 
Albanese, baş-
bakan olmak 
için savaşıyor.

 Scott John Morrison Anthony John Albanese
PARTİ Liberal Labor

DOĞUM 13/05/1968 02/03/1963
AİLE Evli, iki çocuk. Boşanmış, bir çocuk.
EĞİTİM Bachelor of Science (Hons) Bachelor of Economics
  Ekonomi mezunu
SEÇİME TARİHİ Kasım 2007 Mart 1996
SEÇİM BÖLGESİ Sydney, Cook. Southern koltuğu Sydney, Grayndler.   
 Inner-southern koltuğu
BAKANLIK 2013’den – Günümüze 2007 – 2013
PORTFÖYLER Başbakan, sayman, göçmenlik  Altyapı, bölgesel 
 ve sosyal hizmetler. kalkınma ve iletişim
NE ZAMANDIR LİDER Ağustos 2018 Mayıs 2019

Her iki de hayatlarının büyük bir bölü-
münü siyaset içinde geçirdiler. Biri 21 
Mayıs’ta başbakan olacak, diğeri ise 

büyük olasılıkla siyasi kariyerinin sonuyla 
karşı karşıya kalacak.

Scott Morrison, John Howard’dan 

bu yana ilk kez Başbakan olarak seçime gidi-
yor. 14 yıldan fazla bir süre önce, ulusun lideri 
olarak tam bir dönem hizmet etti.

Federal parlamentonun 26 yıllık emektarı la-
bor Partisi’nden Anthony Albanese, 
Liberallari durdurmak istiyor.

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

SC
OT

T M
OR

RI
SO

N

Scott Morrison
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Anthony Albanese, John 
Howard’ın iktidara gelmesiyle 
ulus parlamentosuna girdi.

26 yıllık görev süresinin sade-
ce altısını hükümet sıralarında 
geçirdi. Federal siyasete yabancı 
olmasa da, geçen yıllarını ken-
disini halka yeniden tanıtmaya 
çalışarak geçirdi.

Kevin Rudd’un Başbakanlık gö-
revi sırasında Başbakan yardımcısı 
oldu ve yirmi yıldan fazla bir süre-

dir Labor Partisi’nin ön saflarında 
yer alıyor.

Albanese, 2013’teki liderlik 
oylamasında liderliği Bill Shorten’a 
kaptırdı. Ancak, iki seçim kaybettik-
ten sonra nihayet 2019’da Labor Par-
tisi’ne liderlik etme şansını yakaladı.

Albanese, 2019’da rakipsiz 
olarak liderliğe yükseldi. Labor 
Partisi bu seçimi kaybederse, ALP 
içinde onun yerini almak isteyen 
geniş bir aday yelpazesi var.

Morrison, İşçi Partisi’nin 
2007’de iktidara gelmesiyle par-
lamentoya giriş yaptı.

Eski bir Liberal eyalet müdürü 
ve Avustralya Turizmi başkanı 
olan Morrison, siyasi saflarda 
hızla yükseldi ve 2008’den 
beri Liberal cephede yer 
aldı.

Malcolm Turnbull’u 
deviren liderlik sızın-
tısı sonrası partinin 
başına geldi ve bir 
anda başbakan ola-
rak adlandırıldı.

İlginç olan ise Mor-
rison’un liderli boyunca 
büyük ölçüde spekülasyon 
olmadı ve tam bir dönem görev 
yaptı.

Partisini, tek başına 2019’da 
kazanma ihtimali az görülen 
seçimden zaferle çıkardı.

Bununla birlikte, o yılın ilerle-
yen zamanında Morrison, Avust-

ralya’nın doğu kıyısı yanarken 
Hawaii’ye gizli bir tatil yaptığı 
ortaya çıktı. Kendi parti Milletve-
killeri tarafından bile eleştirildi.

COVID-19 pandemisi sonun baş-
langıcı oldu. Pandemi, Morrison’a 

siyasi bir sıfırlama sağladı. 
Tüm ülkenin dışarıya ka-

patılması ona kendini 
yeniden ortaya koyma 
şansı verdi.

Kesenin ağzını aç-
masıyla, Kamuoyu yok-
lamalarındaki konumu 

yükseldi. Ve 2020’nin 
sonlarında Koalisyon’u 

dördüncü kez iktidara 
getirme yolunda göründü.

Ancak daha sonra tekrar so-
runlar başladı. Aşının piyasaya 
sürülmesi, Omicron zamanı hızlı 
antijen test eksikliği ve hibe prog-
ramlarındaki skandallar…. Morri-
son ve Koalisyonu halkın gözünde 
bir darbe aldığı görüldü.

BAŞBAKANLA DALGA GEÇİLDİ
 KÜFÜR EDİLDİ AMA KİMSE TEKMELENMEDİ!  

Avustralya Başbakanına yaklaşan yaşlı bir yerel sakin, 
derdini yüksek sesle anlattı hatta küfür etti buna rağmen 
Morrison sakinliğini hep korudu. İşte o anlar..

BAŞBAKANIN federal seçim-
ler öncesi gerçekleştirdiği Lake 

Macquarie ziyaretinde ilginç anlar 
yaşandı. Başbakanın yüzüne küfür 
edildi ve alay edildi.

Scott Morrison, Çarşamba gecesi 
Newcastle’daki Edgeworth Ta-
vern’da sıcak karşılanmadı.

Başbakan, habersiz bir şekilde 
gerçekleştirdiği bar ziyaretinde bek-
lediği sıcak karşılamayı göremedi.

Medya önünde gerçekleşen 
olayda, Başbakanın yanına yaklaşan 
yaşlı bir erkek, emekliler için federal 
hükümetin vergilendirme politikala-
rından şikayet etti.

Yerel sakin, Morrison’a “Değişiklik 
için beni iyi dinle” dedi.

Sakin, “Bir milyon dolarlık eviniz 
olabilir, bankada 250.000 dolar ve 
franking krediniz olabilir ama malul 
emeklinin geliri yok” ifadelerini 
kullandı.

Başbakana, “12 yıldır savaşıyorum 
dostum – tüm hayatım boyunca 
çalışmış engelli bir emekliyi tedavi 
ediyorsun … vergisini hep ödedi, 

şimdi ise o kimse vergilendiriliyor.” 
diyerek tepkisini gösterdi.

Öfkeli emekli daha sonra başba-
kanı seçim vaatlerini çiğnemekle 
suçladı;

”Geçen sefer seçildiğinde de 
şunları demiştin, ‘hayatı boyunca 
çalışan, vergisini ödeyen, herkese 
yardım edeceğiz, sizlere bakacağız.”

Yaşlı sakinin küfürlü sözler kullan-
masına rağmen Başbakan Morrison 
sakinliğini korudu.

“Bir şeyler yapsan f..k..g iyi olur. 
Boş sözlerinden bull sh…t bıktım” 
ifadelerine rağmen korumalar yaşlı 
adama müdahale etmedi.

SELFIE AZİZLİĞİ

Bardan gerçekleşen başka olay-
da, bir kadın başbakana yaklaştı ve 
onunla fotoğraf çektirmek istedi.

Selfie çekilirken, “Şimdiye kadar 
sahip olduğumuz en kötü başba-
kan olduğun için tebrikler” diyerek 
kendini filme aldı.

Morrison, olaydan açıkça hayal 
kırıklığına uğradı.

Anthony Albanese
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>> PANDEMİ BEYANI ÜÇ AY DAHA UZATILDI 

NE ANLAMA GELİYOR?
Premier Daniel Andrews, Victoria salgın ilanının üç ay daha uzatıldığını du-
yurdu. Eyalet hükümeti, eyalet genelinde COVID-19 kaynaklı “halk sağlığı için 
ciddi bir risk” bulunduğunu söyledi. Yeni salgın beyanı 12 Nisan Salı günü 
saat 23.59’dan itibaren geçerli olacak. Açıklamayı yapan eyalet hükümeti, 
“halk sağlığı için ciddi bir risk” var dedi. Uzatılmadaki en önemli faktör, vaka 
sayılarındaki son artış ve Omicron’un alt varyantındaki değişkenler oldu.

A ndrews, uzatılan beyanın Sağlık 
Bakanı ve Sağlık Baş Sorumlu-
su Vekili ile yapılan istişare ve 

tavsiyelerin dikkate alınmasından sonra 
yapıldığını açıkladı.

Başbakan Andrews, uzatılması ile 
eyalet genelinde COVID-19 bulaşması-
nı azaltmak için mütevazı ve mantıklı 

kuralların devamını sağladığını söyledi.
Andrews, “Bu kurallar, sağlık çalışan-

larına daha fazla destek ve Covid’in 
toplumumuz üzerindeki etkisini sınırla-
mak anlamına geliyor” dedi.

YENİ KURAL YOK

“Olması gerekenden daha fazla 

kurallar istemiyoruz” diyen Andrew, 
‘‘Topluluğumuzu korurken şu anda 
bulunduğumuz konumu korumak 
için tavsiyelere uymaya devam 
edeceğiz.”

Uzatmanın nedenleri ve Baş Sağlık 
Memurunun tavsiyesi mecliste masaya 
yatırılacak.

Yeni uzatma 12 Temmuz’da saat 
23:59’da sona erecek. Daha sonra üç ay 
daha uzatılabilecek.

Yeni pandemi beyanı, Sağlık Bakanı 
Martin Foley’e şu anda halk sağlığını 
korumak için makul ve gerekli gördüğü 
pandemi emirlerini çıkarma yetkisini 
veriyor.

AVUSTRALYA’DA aşırı derecede 
zengin olmak istiyorsanız, ya bir 

teknoloji girişimcisi olacaksınız yada bir 
maden holdingi sahibi.

Avustralya içinde derlenen ve yayın-
lanan ülkenin en zengin insanlarınında 
bazıları.

10’dan 1’e, işte 2022’nin en zengin 
Avustralyalıları:

10- Ivan Glasenberg (9.10 milyar 
dolar)

10. Ivan Glasenberg ($9.10 billion)
Güney Afrika doğumlu madencilik şefi 

Ivan Glasenberg, ülkedeki en zengin 
onuncu kişi. Dünyanın en büyük emtia 
tüccarı Glencore’un en büyük bireysel 
paydaşı.

İsviçre’de yaşamasına rağmen, Gla-
senberg hem Avustralya’da hem de 
Güney Afrika’da vatandaşı.

9- Melanie Perkins (15.89 milyar 
dolar)

9. Melanie Perkins ($15.89 billion)
Tech Darling ve çevrimiçi grafik 

tasarım yazılımı Canva’nın kurucusu 
Melanie Perkins, en zengin dokuzuncu 
Avustralyalı.

Perkins, iş hayallerinin peşinden git-
mek için 19 yaşında üniversiteyi bıraktı. 
Değeri 1 milyar doları aşan bir teknoloji 
girişiminin (“tek boynuzlu atlar” olarak 
da bilinir) en genç kadın CEO’larından 
biri.

8- Cliff Obrecht (15.89 milyar dolar)
8. Cliff Obrecht ($15.89 billion)
Cliff Obrecht (solda) Canva’nın diğer 

kurucu ortağı.
Eşi Melanie Perkins ile şirkette net 

değere sahip.
Obrecht’in, 2019 yılında Türkiye’de 

Perkins’e sadece 30 dolara mal olan bir 
nişan yüzüğü teklif ettiği bildirildi.

7- Clive Palmer (18.35 milyar dolar)
7. Clive Palmer ($18.35 billion)
Madencilik patronu ve siyasi joker 

Clive Palmer, tahmini net değeri 18,35 
milyar dolar olan yedinci en zengin 
Avustralyalı.

Demir cevheri, nikel ve kömür hol-
dingleri arasında Palmer aynı zamanda 
Birleşik Avustralya Partisinin de kuru-
cusu. Bağımsız milletvekili Craig Kelly 
partinin alt meclisteki ilk temsilcisi.

6- Harry Triguboff (20.81 milyar 
dolar)

6. Harry Triguboff ($20.81 billion)
Emlak fiyatlarındaki patlamadan 

etkilenen Meriton Group’un kurucusu ve 

genel müdürü Harry Triguboff, ülkedeki 
en zengin altıncı kişisi.

Avustralya’nın göçmen başarı öy-
külerinden en ünlüsüne sahip olan 
Triguboff, Avustralya’nın yüksek katlı 
konut binalarına yönelik artan talebinin 
arkasında bir imparatorluk inşa etti.

5- Scott Farquhar (25.99 milyar dolar)
5. Scott Farquhar ($25.99 billion)
Yazılım devi Atlassian’ın kurucu ortağı 

olan Scott Farquhar, ülkedeki en zengin 
beşinci kişidir ve tahmini net değeri 26 
milyar dolar.

Farquhar, Fairfax Ailesi’nin Point Pi-
per’daki eski mülkü Elaine’i o zamanlar 
rekor kıran fiyatla $75 milyon satın aldı.

4- Mike Cannon-Brookes (26.20 mil-
yar dolar)

4. Mike Cannon-Brookes ($26.20 
billion)

Mike Cannon-Brookes, Atlassian’ın 
diğer kurucu ortağı ve Avustralya’nın 
dördüncü en zengin kişisidir.

Yenilenebilir enerji için güçlü bir 
kampanya yürüten Cannon-Brookes, iş 
ortağının gayrimenkul rekorunu, 100 
milyon dolarlık rekor bir fiyatla yandaki 
evi satın alarak gölgede bıraktı.

3- Anthony Pratt ve ailesi (27.77 
milyar dolar)

3. Anthony Pratt and family ($27.77 
billion)

COVID-19 salgını sırasında çevrimiçi 
bir şey satın aldıysanız, Anthony Pratt’in 

işletmesi tarafından yapılan bir karton 
kutuda kapınıza kadar gelmiş olabilir.

Pratt, dünyanın en büyük özel sektöre 
ait ambalaj ve kağıt şirketi olan Ameri-
ka’daki Visy Industries ve Pratt Indust-
ries’in yönetim kurulu başkanıdır.

2- Andrew ‘Twiggy’ Forrest (31.77 
milyar $)

Andrew Forrest – daha çok “Twig-
gy” olarak bilinir – Fortescue Metals 
Group’un şu anki icracı olmayan başkanı.

Forrest aynı zamanda Yerli Avustralya-
lıların yaşam standartlarını iyileştirme-
ye ve modern köleliği sona erdirmeye 
odaklanan hevesli bir hayırseverdir.

1- Gina Rinehart (32.64 milyar dolar)
Avustralya’nın en zengin kişisi resmi 

olarak Gina Rinehart, çünkü emtia fiyat-
larındaki patlama, madencilik operasyo-
nu Hancock Prospecting’i artırıyor.

Rinehart, Avustralya tarihinde Olimpik 
spora en büyük bireysel bağışçı olduğu-
na inanılıyor.

AVUSTRALYA’NIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ AÇIKLANDI 

PEKİ NE İS YAPIYORLAR?
Kimi çok genç kimiyse tecrübeli. Çoğunun hayırsever olduğu ifade edliyor. İşte size ülkenin en zengin 10 ismi!
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>> KÖTÜ NİYETLİ MESAJLARIN SONU GELDİ! 

Telstra ‘mesajlarınızı’ 
okuyacak mı? 
B u tarz kısa mesajlar sadece can 

sıkıcı olmakla kalmaz, aynı zaman-
da paranızı, kişisel bilgilerinizi ve 

daha fazlasını çalma potansiyeline de 
sahip.

Telstra, can sıkıcı ve 
kötü niyetli metin me-
sajlarını telefonunuza 
ulaşmadan durdurmak 
için yepyeni bir SMS 
dolandırıcılığı filtresini 
tanıttı.

Telekom sağlayıcısı, 
kullanışlı yeni özelli-
ğin Telstra ve Belong 
ağlarına bağlı mobil 
cihazları kullanan 
milyonlarca Avustral-
yalı için otomatik olarak başladığını 
söylüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Dolan-
dırıcılık metin mesajları sadece can sı-
kıcı değil, aynı zamanda kötü niyetli ve 
paranızı çalma veya kişisel bilgilerinizi 
çalmak için kötü amaçlı yazılım yükle-

me, internet bankacılığınızı hackleme 
ve bağlantılarınıza bulaşma potansiye-
line sahip” dedi.

Şirket, “Ağımızdaki dolandırıcılık 
metin mesajlarının sayısının arttığını 

biliyoruz – 2020’deki 
50 raporla karşılaş-
tırıldığında, 2021’de 
Android cihazlara 
11.000’den fazla kötü 
amaçlı metin raporu 
aldık.” denildi.

“İşte bu neden-
le, ağımız üzerinde 
dolaşırken şüpheli 
bağlantılara sahip SMS 
dolandırıcılık mesajla-
rını bulup engellemek 

ve birçoğunu mobil cihazınıza ulaşma-
dan durdurmak için yepyeni bir özelliği 
açtık.“

63,6 MİLYON DOLAR KAYBEDİLDİ

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komis-
yonu, geçen yıl, telefon dolandırıcıların 

en yaygın yol olarak 
mesajlarını kullandı-
ğını ve aynı zamanda 
mali kayıp açısından 
da tehdit 
oluşturduğunu 
belirtti.

ScamWatch, Avustralyalıların 
geçen yıl telefon tabanlı dolan-
dırıcılıklardan 63,6 milyon dolar 
kaybettiğini tahmin ediyor.

TELSTRA MESAJLARI 
OKUYACAK MI?

Sunrise’a konuşan Telstra 
CEO’su Andy Penn, bazı kullanıcıların 
gizlilik endişeleri olabileceğini kabul 
etti. Çoğu metnin otomatik olarak tara-

nacağını, ancak şüpheli olarak işaret-
lenen belirli mesajlara bir “uzman”ın 
bakabileceğini söyledi.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, 
“Makineler SMS’in şüpheli olup 
olmadığına dair ipuçları arıyor” 
dedi.

CEO; “Bir şeye bakmamız 
gerekiyorsa, her şey anonimdir, 
kime ait olduğunu, nereden 
geldiğini veya nereye gideceği-
ni bilmiyoruz.“

Özellik otomatik olarak açılır-
ken Telstra ve Belong müşte-
rileri FILTER OFF yazıp 0438 

214 682’ye SMS göndererek özelliği 
kapatabilirler. 0438 214 682’ye FILTER 
ON yazılarak tekrar açabilirler.

Telstra, 
can sıkıcı 
ve zarar-
lı metin 
mesajlarını 
engelle-
mek için 
SMS do-
landırıcılığı 
filtresini 
kullanıma 
sunuyor. Bir SMS 

mesaj şüp-
heli görü-
nüyorsa, 
size ulaş-

madan onu 
engelleriz.
TELSTRA
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için

Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için 
üçüncü doz aşınızı hemen yaptırın.
Daha fazla bilgi için 1800 675 398 numaradan COVID-19 
danışma hattını arayın ve tercüman için 0’ı tuşlayın.

Herhangi bir belirti olursa test 
yaptırmaya devam edin.

İstendiğinde  
maske takın. 

Kapı ve pencereleri açık tutun, 
mümkünse açık havada buluşun.

DURDURUN

YAYILMASINI
COVID-19 UN 

'

coronavirus.vic.gov.au/turkish

COVID-19 un 

durdurmak

devam edin

>> FAİZ ORANININ YÜKSELMESİ 

Krize sebeb olur mu?
Avustralya’da faiz oranının gelecek yıl yüzde 1.5’e yükselmesi bekleniyor.
Avustralya merkez bankası, yükselen enflasyona bir sınır koymaya çalışırken, faiz 
oranının gelecek yılın ortasına kadar yüzde 1.5’e kadar yükselmesi bekleniyor.

AMP Capital ekonomisti Diana 
Mousina, Resmi faiz oranının 
2023’ün ortalarında yüzde 1,5’e 

yükselmesi öngörürken, bu yıl yani 
2022’nin sonunda ise yüzde 1’e yüksel-
mesini öngördü.

Mousina, “RBA, faiz oranlarını yükselt-
meye yaklaşıyor. Son Kurul toplantısın-
da, RBA daha şahin bir görünüm verdi. 
Önümüzdeki aylarda faiz artırımı için 
sahneyi hazırlıyor gibi görünüyor.“

Mousina, “RBA’nın nakit oranını 
2022’de en az yüzde 1’e (yüzde 0,1’den) 
ve ardından 2023’te yüzde 1,5’e yük-
seltmesini bekliyoruz,” dedi.

EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ

2023’te ulusal ev fiyatlarının yüzde 
5-10 civarında düşmesinin beklendi-
ğini söyleyen Mousina, ”bu da haneler 
için olumsuz bir servet etkisi anlamına 
geliyor” diye yazdı.

“Bu ortamda, hisse senedi piyasası-
nın da düşük performans göstermesi 
muhtemeldir.” diyen Mousina, bu ortam 
RBA’nın 2024’te faiz oranlarını tekrar 
düşürmesine neden olabilir, dedi.

KRİZE SEBEB OLUR MU?

Mousina, konut faiz maliyetlerinin 
“sürdürülemez seviyelere” yükselmesi-
nin pek olası olmadığını da söyledi.

Ekonomi uzmanı, “Genel çıkarım, faiz 

oranlarının yükseldiği zaman, Avustral-
ya’da ekonomik büyümeyi durduracak 
veya bir durgunluğa neden olacak kadar 
bir ihtimalinin çokta olası olmadığıdır.”

Şimdi asıl soru ise, RBA’nın faiz oran-
larını ne zaman artıracağı.

Westpac, RBA Başkanı Philip Lowe’un 
faiz açıklamasının yayınlanmasının 
ardından, bu yıl Haziran ayında ilk nakit 
faiz artırımının geleceğini tahmin eden 
diğer “dört büyük” bankaya katıldı.

>> ROYAL EASTER SHOW 

Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Sydney Royal Easter Show’da yaşanan kavgalı bıçaklanma vakasından sonra 
bir gencin (17) öldüğü ve diğer bir gencin de (16) yaralandığı açıklandı.

POLİS, Pazartesi gecesi saat 
20.00 sıralarında karnaval ge-

zinti bölümünde çıkan kavga sonrası 
üçüncü bir erkeği daha tutukladı.

Polis ekiplerinden yapılan açıkla-
mada, olay yerinde bıçakla yaralan-
mış iki erkek bulduklarını ve sağlık 
ekipleri gelmeden önce gençlere ilk 
müdahaleyi yaptıklarını açıkladı.

Westmead Hastanesine kaldırılan 
gençlerden durumu kritik olanın 
daha sonra hastanede öldüğü açık-

landı.
Göstericiler alandan uzaklaştırılır-

ken ve olay yerinde soruşturma ekibi 
oluşturuldu.

Olaya yol açan ve sonrasında yaşa-
nan anlar, sosyal medyada yoğun bir 
şekilde paylaşıldı.

Polis, elinde görüntü veya bilgi 
bulunan herkesin 1800 333 000 
numaralı telefondan veya web site-
sinde Crime Stoppers ile iletişime 
geçmesini istedi.
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A ylar öncesinden Ramazan’a 
hazırlık için evler tekrar 
gözden geçirilip temizlenip 

toparlandı. 
İftara misafirimiz olursa diye 

güzel ağırlayıp ikram edelim diye 
sarması, mantısı, köftesi, yufka 
ekmeği, böreği artık kimin elinden 
ne geliyorsa hazırlandı. Onlar da 
buzluklarda kısmetlisini beklemeye 
başlamıştı. Tabi devamında Rama-
zan gelecek diye işinden izin alan-
ları veya işini bırakanları biliyorum.  

İnsanlarımız; hatta cami, cema-
at, vakıflarımız günlerce Ramazan 
gelecek diye Allah için pür telaş  
hazırlandık, süslendik yani. Mübarek 
günler bütün güzelliğiyle bedenle-
rimizi, ruhlarımızı sarıp sarmaladı. 
Güzel haberler de gelmeye başladı 
bile. 

İNSANI YAŞAT Kİ İNSANLIK YAŞASIN

Vakıflarımız aracılığıyla denizaşırı 
ülkelere yollanan iftariyeliklerin 
resimleri gelmeye başladı. 

Bizden kilometrelerce uzakta 
insanlarla yemeğimizi paylaşmanın 
İnşaallah sevabına erişmenin huzu-
runu yaşadık.  O yaşlılarımızın dolu 
dolu güzel dualarıyla, gençlerimizi 
iftar sofralarından sonra teravih na-
mazlarında  görmek ayrı bir sevinç 
kaynağı bence. 

Ne diyeyim, Mübarek Ramazan 
ayını  anlatmakla bitmez en iyisi 
yaşamak lazım. 

BİZİM HİKAYEMİZ BÖYLE BAŞLADI

Yaklaşık dört beş yıl önce,bir 
Ramazan ayına girerken, bana “Abla 
evinizde Avustralyalılara iftar daveti 
vermek istermisiniz ?” diye sordular. 
Eşimle, biraz tereddütle kabul ettik.  

Çünkü İngilizcemiz belki yeter-
siz olabilir diye takıntımız vardı. 
Gözümüzü kapatıp “Ya Allah Bismil-
lah” dedik. Misafirlerimize severek 
kapılarımızı açtık. 

Hiç unutmam ilk davetimizde 
iş  üniformalarıyla polisler, hakim, 
savcı falan gelmişlerdi.  

Allah ne verdiyse pişirdik,  misa-
firlerimizi güzel güzel ağırladık. Bu 
işin bir yanı. Ama en güzel tarafı ise  
o insanlar iş gününde vakitlerini 
ayırmışlar.  

İSLAM!A MERAKI KARŞILADIK

Müslümanları tanımak, Ramazanı 
anlamak için,merak ettiklerini sorup 
öğrenmek için bize gelmişler. Ne 
güzel değilmi? 

Ben sokağa çıksaydım dinimizin 
güzelliklerini anlatmak için ke-
sinlikle bu insanları  bulamazdım.  
Yemekler bahane oldu İngilizceyi 
güzel konuşan başka misafirleri-

mizinde desteğiyle yemek 
anında ve sonrasında onla-
rın müslümanlıkla ilgili bir 
çok sorularını cevapladık, 

bilgilendirdik. Müslümanları, 
müslümanlığı tanımak ve 

anlamak istediklerini göz-
lemledim. Bence Müslüman 

olmayanlarla seviyeli bir nokta-
da diyalog kurabilmenin en güzel 
yolarından birisi de İftar sofralarıdır.

Sevgili Peygamberimizin hayatını 
okuyanlar iyi bilirler.  Sevgili eşi Ha-
tice annemizle evlenip Peygamber 
olduktan sonra insanlara Allah’ın 
emirlerini anlatmak için bir servet 
harcıyorlar. 

ROL MODELİMİZİ ANLATTIK

O zamanlarda Peygamber efendi-
miz Mekke halkına yemekli davet-
ler verip, tebliğ etmek için güzel 
sofralar kuruyordu. Bazıları dinliyor 
bazıları alay ediyorlardı. Ama O hiç 
anlatmaktan vaz geçmiyordu. Ne ki 
insanlar Allah’a inanarak kurtuluşa 
ersinler. Hal böyleyken bizlerde 
acizane peygamber efendimizin 
yaptıklarını günümüzde yapmaya 
çalışarak Allahın hoşnutluğunu 
kazanmaya çalışıyoruz haliyle.

SÜRPRİZ ZİYARETÇİLERİMİZ OLDU

Biz o ilk yaptığımız iftar davetinin 
tadını aldıktan sonra her sene en az 
bir iki diyalog iftarı almaya önem 
verdik. Bir seferinde Colak Milletve-
kili Richard Riordan da geldi. Politik 
kariyeri bir yana insanlığı, nezaketi 
güzel bir insan. Onun ve yanında 
gelen akademisyen, avukat bir çok 
kariyerli insanlarla önemli güzel 
sohbetlerimiz, paylaşımlarımız oldu. 
Sonrada Richard Riordan gile iade 
ziyareti yaptık, taa Colak ‘a gittik.  

Onlarda özellikle helalinden şirin 
bir sofrada bizi ağırladılar. Yanımıza 

müslüman bir Doktor ve ailesini, 
Avukat akrabasını falanda davet 
etmişler. Onlarında bize anlatmak 
istedikleri vardı, beraberce çok kıy-
metli bir zaman geçirdik.

Abla bu diyaloglarla elinize ne 
geçti diye sorabilirsiniz. 

TÜRLÜ SORULARLA KARŞILAŞTIK

Allahualem, insanları müslüman 
etmeye bizler güç yetiremeyiz. 
Kalpler Allah’ın elindedir. Kaldı ki 
Peygamber efendimiz bile çok iste-
mesine rağmen amcasının müslü-
man olmasına vesile olamamıştır. 
Çünkü Allah dilediğine hidayet 
nasip edecek, hepimiz bunun bilin-
cindeyiz. Misafirlerin “Oruca nasıl 
katlanıyorsunuz, niye oruç tutuyor-
sunuz, sonuçta ne kazanacaksınız, 
oruç tutamayanlar ne yapıyor..?” 
gibi çeşitli sorularını cevaplıyoruz. 

Kuran-ı Kerim’i bize bu asra ışık 
tutarak açıklayan Bediüzzaman Haz-
retlerinden anlatıyoruz. Bir çoğu biz 
Türkleri meğer Arapça konuşuyoruz 
sanırmış. Atatürk Harf devrimi yaptı, 
Türkler Latin harfleriyle okuyup 
yazar dediğimizde baya şaşırıyorlar. 

Kadınların hicabından, Türk 
yemeklerinden, helal yemekten, 
Hac’dan bir çok şeylerden soruyor-
lar münasipce anlatıyoruz. Keza 
onlarında bize anlatmak istedikleri 
çok farklı konular var. Kiliselerinde 
gençler çok azalmış, Aborjinler-
le aynı günde Avustralya gününü 
kutlayamadıklarından, işlerinin 
yoğunluğundan, İstanbul dan, Türk 
yemeklerinin lezzetinden, sığın-
macıların buraya entegre olmasın-
dan, dereden tepeden konuşurken 
insanlar vakit hiç bitmesin eve hiç 
gidilmesin istiyorlar sanki. Yüce Al-
lah hepimizin İftar davetlerini kabul 
olanlardan eylesin İnşaallah.

Pembegül Abla  

İFTARLA  DİYALOG

PEMBEGÜL ABLA

2022 FEDERAL SEÇIMLERINDE OY KULLANMAYA HAZIR MISINIZ?

F ederal seçimler ilan edilmiş bulunmaktadır; bu 
nedenle tüm Avustralyalıların oy kullanmak için 
doğru şekilde kaydolduklarını güvenceye almak 

amacıyla şimdiden harekete geçmeleri gerekmektedir.
Seçim Komisyonu Başkanı Bay Tom Rogers, 18 yaş 

ve üzerindeki tüm Avustralya vatandaşlarının yakla-

şan federal seçimler için kayıtlarını yaptırma ve oy kullanma hakkına sahip 
olduklarını ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunu söylemiştir.

Bay Rogers konuyla ilgili olarak “Oy kullanmak, 
önemsediğiniz konular hakkında size söz hakkınızı 
kullanma olanağı sağlar. Eğer kaydınızı yaptırmamış-

sanız, 2022 federal seçimlerinde oy kullanamazsınız,” demiştir.

Oy kullanmak amacıyla 
kayıt yaptırmak 
• Kaydınızı en geç 18 Nisan 2022 
Pazartesi günü akşam saat 8:00’e 
kadar yaptırmanız gerekir. 

Bay Rogers, kayıtlarının gün-
cel olup olmadığından emin 
olmayan tüm Avustralyalıları 
durumlarını hemen çevri-
miçi olarak kontrol etmeye 
çağırdı. 

“Eğer kayıtlı değilseniz, 
18 yaşını yeni doldur-
muşsanız veya Avust-
ralya vatandaşı olmuş 
ya da yakında adresinizi değiştirmişseniz, kaydol-
mak veya bilgilerinizi çevrimiçi olarak güncellemek 
için aec.gov.au sitesine bakınız.”

İnternete giriş imkanı olmayan Avustralyalılar, 
herhangi bir Avustralya Seçim Komisyonu (AEC) 
ofisinden bir kağıt kayıt formu alabilirler. Doğru şe-
kilde tamamlanan başvurular, seçmen kütüklerinin 
kapanma tarihinden önce AEC’ye teslim edilmelidir.

Çevrimiçi olarak kayıt yaptırma ve bilgilerinizi 
güncelleme konularında tercih ettiğiniz dilde yar-

dım ve bilgi için 1300 720 149 numaradan telefon 
tercümanlık servisini arayabilirsiniz.

Oy verme hakkında hizmetler
Avustralyalılar bu federal seçimde oylarını şahsen 

veya haklarının olması durumunda posta yoluyla 
kullanabileceklerdir.

Önümüzdeki haftalarda, TV, radyo, gazete, dijital 
ilanlar ve doğrudan postayı içeren kapsamlı bir AEC 
iletişim kampanyası yoluyla, Avustralyalılar seçime 

nasıl katılacakları ve kendilerine sunulan 
seçenekler hakkında bilgilendireceklerdir. 

Bay Rogers konu hakkında, “Bu kampanya, 
aec.gov.au/translated sitesi aracılığıyla çe-
şitli dillerdeki ilanların yanı sıra, seçmenle-
rin 30’dan fazla dilde federal seçimlere nasıl 
katılabilecekleri konusunda bilgiye erişebil-
melerine imkan sağlamaktadır,” demiştir. 

COVID güvenlik önlemleri
AEC, bu federal seçimi gerçekleştirme 

hazırlıklarını yaparken sağlık yetkilileri ile 
de yakın işbirliği içinde olmuştur. 

Bay Rogers konu ile ilgili olarak şunları 
belirtmiştir: “Seçmenlerin sağlığı ve güven-

liği AEC için bir önceliktir.” 
“COVID açısından güvenli bir seçim yapılmasına 

yardımcı olmak amacıyla oy kullanma merkezle-
rinde bir dizi koruyucu önlemler alınacaktır. Bun-
lar, çoğu Avustralyalıların artık çok aşina olduğu 
işlemlerdir.” 

Bu seçim için kaydınızı yaptırma ve oy kullanma 
hakkında istediğiniz dilde daha fazla bilgi için aec.
gov.au/translated sitesine bakınız veya 1300 720 
149 numaralı telefonu arayınız.
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1- Cleaning staff required for the 
following area Richmond:  
• Full time cleaners.  
• 7am to 3pm and 9 am to 5pm.  
• Starts Monday to Friday.  
• Must have experience in all cleaning 
activities.        
2- Clifton Hill cleaner required to work  
full time :  
• from Monday to Friday  
3- CBD:  
• Part time evening cleaners.  
• Minimum 4-hour shift.   
4- Springvale:  
• Part time.  
• Day and evening. 
5- Age care CBD and Outer 
suburbs required to work  
• full time and  
• part time

Staff required with 

some weekend work.   

   Award rates apply. 

Please send 
resume to:  

vinni@happsa.com.au or  

call 0407 128 006
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AVUSTRALYA 
GENELİ VEFAT 
DUYURULARI

MELBOURNE’DAN üç, Sydney ve 
Perth kentlerinden bir toplum bi-
reylerimizin Pazartesi günü vefat 
ettiği duyuruldu.

PERTH – NECATİ SAKİN

Perth Canning Süleymaniye 
camisinden yapılan açıklamada; 
Fremantle’da ikamet eden Necati 
Sakin vefat ettiği duyuruldu. Mer-
humun cenaze namazı hakkında 
henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

SYDNEY – RIFKI YÜKSEL

Sydney toplum bireylerimiz-
den Rıfkı Yüksel’in vefat ettiği 
duyuruldu. Merhumun cenazesi, 
12 Nisan 2022 Salı günü Öğle 
namazına kılınıp, namaz sonrası 
Rockwood Mezarlığına defnedile-
cektir.

REFERN CAMİSİNDEN YAPILAN 
DUYURU:

“İnna lillahi ve inna ileyhi 
râciûn”

“Biz Allah’a aidiz ve sonunda 
O’na döneceğiz”

Maskot semtinde ikamet eden 
Rıfkı Yüksel Vefat etmiştir. Mer-
hum’a Allah’tan rahmet, yakınla-
rına başsağlığı diliyoruz. Cenaze 
12 Nisan 2022 Salı günü Öğle 
namazına müteakip Rockwood 
Mezarlığına defnedilecektir.

Avustralya Alevi Federasyonun-
dan yapılan açıklama: Toplum 
üyelerimizden sevgili İsmail 
Ateş canımız 05/04/2022 tari-
hinde Hakk’a yürümüştür. İsmail 
Can’ın Hakka Yürüme Erkanı 14 
Nisan Perşembe günü öğlen 
saat 13:00’da Hallac-ı Mansur 
Cemevi’mizde yürütülecek ve 
sonrasında da tören bitikten sonra 
Kürdistanlılar Toplum Merkezi’den 
geçerek doğduğu topraklara uğur-
lanacak. AFA, üye kurumlarımız ve 
Cemevi’miz adına başta ailesine, 
akrabalarına ve tüm sevenlerine 
baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Işığı 
daim devri asan olsun. 

Saygılarımızla
Melbourne toplum bireylerimiz-

den Servet Utlu’nun hastanede 
vefat ettiği duyuruldu.

Oğlu Murat Utlu tarafından, Pa-
zar günü paylaşılan vefat mesajı: 
Muhterem dostlar, akrabalar. Sev-
gili babacığım biraz evvel Royal 
Melbourne hastanesinde ahireti 
irtihal eyledi. Hakkınızı helal edin 
dualarınızı esirgemeyin.

SALİH EREN

Melbourne toplum bireyleri-
mizden Salih Eren’in vefat ettiği 
duyuruldu. Merhumun Cenazesi 
12 Nisan Salı günü saat 13:30’da 
Sunhine Türk İslam Camisinde kılı-
nacak. Cenaze namazının ardından 
saat 14:30’da Fawkner mezarlığı-
na defnedileceği açıklandı.

>> BİR ÇOCUK HASTANEDE 

ACİL UYARI: Kinder Surprise geri toplatılıyor 
Acil uyarı: Kinder Surprise’ın yumurtası görünümlü Paskalya çikolatası, Salmonella 
mikrobu nedeniyle Woolworths, Coles ve Kmart’tan marketlerinden geri çağrıldı.

SAĞLIK yetkilileri, Paskalya için satın alınan popüler ürün 
için acil uyarıda bulundu.

Çok çeşitli Kinder Surprise yumurtaları Wo-
olworths, Coles, Kmart, Big W ve diğer büyük 
perakendecilerden acilen geri çağrıldı.

Popüler Ferrero Rocher markalı ürünler, sal-
monella kontaminasyonu nedeniyle raflardan 
toplatıldı.

NEDEN GERİ ÇAĞRILDI

Kinder Surprise Paskalya yumurtalarını 
yedikten sonra iki yaşındaki kız hastaneye 
kaldırıldı. Bu vakadan sonra dünya çapında 
bir geri çağırma ve tüketilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Dünya çapında 100’den fazla kişi, Kinder Surprise çikolatala-
rını yedikten sonra salmonella zehirlenmesine 
yakalandı.

Geri çağrılan ürünler:
Kinder Easter Basket 120g (6x20g) – best 

before dates from 7/10/22 up to and including 
20/11/22

Kinder Mini Eggs Hazelnut 100g – best 
before dates from 23/8/22 up to and including 
13/9/22

Kinder Surprise Maxi 100g – best before da-
tes from 23/8/22 up to and including 13/9/22

Kinder Surprise Maxi – Natoons 100g – best 
before dates from 23/8/22 up to and including 13/9/22

AVUSTRALYA’YA 

BİR DÜNYA 
YILDIZI DAHA 
GELİYOR
Barcelona futbol takımı 
dostluk maçı için ilk defa 
Avustralya gelecek. Baş-
kan yardımcısı, taraftar-
lara buluşmak için ‘iyi bir 
fırsat’ dedi.

AVUSTRALYA A liginden oluşan yıl-
dızlar karması ile (A-League All Stars) 

Barcelona takımı Sydney’de dostluk maçına 
çıkacak.

Yıldızlarla dolu müsabaka, A-League 
Erkekler büyük finalinden üç gün önce, 25 
Mayıs’ta Sydney’deki Accor Stadyumunda 
oynanacak.

Barcelona yönetimi, tarihlerinde ilk kez 
Avustralya’ya gideceklerini açıkladı. Dün-
yaca ünlü İspanyol futbol takımının Avust-
ralya’ya geliş tarihi ise bazı spor yazaları 
tarafından zamanlaması eleştirildi.

Barcelona takımı finale kalan iki takımın 
oyuncuları ile buluşamayacak.

Spor gazetecisi Phillip Rollo, “All Stars 
maçının zamanlaması çok kötü. A Ligi 
Erkeklerinde gerçek yıldızlarının o maçta 
mevcut olmayacak.”

SBS sunucusu Adrian Arciuli ise karşıt bir 
görüş dile getirerek, ”büyük finalin tanıtımı-
na yardımcı olmak için harika bir platform 
sağlayacağını düşünüyorum.”

Mutluluk korku 
filmine döndü!

‘THE Sydney 
Royal Easter 

Show’da büyük bir 
kaza yaşanmadan 
önlendi. Kemeri 
doğru şekilde bağ-
lanmadan tehlikeli 
bir oyuncağa binen 
çocuk, son anda 
kurtarıldı. O anları 
korku içinde izleyen 
anne duygularını 
paylaştı.

Anne Skylena 
Boustani 9News’e 
verdiği demeçte, 

“Açıkçası orada on-
ların gelip emniyet 
kemerini indirme-
lerini bekliyorsun.. 
Çocuğuma senin 
emniyet kemerini 
takacaklar dedim,” 
dedi.

Anne Boustani 
“Birkaç saniye sonra 
ride aleti yukarıya 
doğru sarsıntısını 
yapacaktı ve yukarı 
doğru çıkacaktı. Ve 
oğlum herhalde 
havaya fırlayacaktı.”
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Sky Blue Travel & Tours

- 50 senedir Türk toplumun hizmetinizdeyiz. 
- 7/24 Hizmet 

TÜRKİYE’YE GİDİŞ- DÖNÜŞ BİLETLERİ UCUZLADI
*

*

Address:Address: Number 2 Post Office Plc Glenroy 3046
Tel:Tel: 03 9306 7680 - Mobil: 04 58 012 767

e-mail:e-mail: info@skybluetravelandtours.com.au

* Bilet fiyatları tarih ve havayollarına göre farklılık göstermektedir.

Esnek çalışma saatleri:  
Akşam saat 17:00 - Sabah 05:00 arası.  

Hangi saatler sizin için uygunsa.    
Adres: 449 Hume Highway 2199 NSW   

İrtibat: 0467 053 144

Türk Ekmeği yapabilen ve Servis bölümünde çalışacak elemanlar arıyoruz
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ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat:  0408 026 366 - 0402 274 251

Sydney Easter Show ve Hafta Sonları  
gözleme işinde ve 

servisinde çalışacak  
elemanlar aranıyor.
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)

Business Class from $4750 
Economy from $1100 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR / SYDNEY
Kebab ve gözleme işyerimizde çalışacak,  

kebab işinde tecrübeli bayan elemanlar aranmaktadır.   
Adres: Fairfield Neeta City Shopping Centre.   

İrtibat: 0433 470 484

MR YEEROS NEWTOWN

İrtibat:  İbo - 0420 799 424
(Saat 13:00pm sonra arayabilirsiniz)

Elemanlar aranıyor - SYDNEY 
Full time/part time çalışacak elemanlar aranıyor. 

Dolgun ücret verilecektir.  

ÇALIŞMA SAATLERİ  
Pazar- Pazartesi- Salı gece 12.00AM 

Çarşamba -  Perşembe 02.00AM 
Cuma- Cumartesi 03:30AM kadar  

Rahat bir çalışma ortamı ile işi yoğun bir dükkan.   
Hafta sonları çalışmak isteyenler lütfen arayın. 

Halı yıkama 
fabrikasında 

Part- Full part time 
gündüz ve akşam 
vakti çalışacak 

elemanlara ihtiyaç 
vardır. 

BölgeBölge: Fairfield  : Fairfield  

İrtibatİrtibat: : 0416 804 4040416 804 404  (Sadık)(Sadık)

(3
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)
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TÜRKIYE VE 
KIBRIS'A BILETLER. 
SEVDIKLERINIZ ILE SIZI  
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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Sydney’in Auburn 
semtinde faaliyet 

gösteren restoranımıza, 
Tecrübeli Pide ve Pizza 

Ustaları, Servis ve 
Temizlik Elemanları 

alınacaktır.  

Müracaat:  
New Star Kebab Restaurant  

15 Auburn Rd Auburn NSW 2144 

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İrtibat: (02) 9643 8433

SATILIK KEBAB VE PIDE DÜKKANI 
SYDNEY- Fairfield Neeta City 

Shopping Centre 
Food Court içerisinde. 
- 17 yıldır faaliyette.  
- Kirası çok uygun. 
- Aile ile işletmeye 
uygun konumda. 
- Tüm ekipmanları 
çalışır vaziyette.  
- Yeniden kira anlaş-
ması yapılabilir. 

İrtibat: 0433 470 484

İstenilen ücret: $65 bin ya da
 en iyi teklif değerlendirilecektir.   

EZO KEBAB & GÖZLEME

(3
96

1-
64

)

İrtibat: 0416 449 177

ELEMANLAR ARANIYORSY D NEY

- Kebab iş yerinde çalışacak bay/bayan 
tecrübeli elemanlar aranmaktadır.  

- Looking for male/female staff to work 
in the kebab shop.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR / NSW  
Pizza ve börek 
yapımından anlayan, 
kebab servisinde 
çalışacak elemanlar 
aranmaktadır.  
Ücret dolgundur.   
Fully Tabouli Kebab  
ADRES: Greystanes 

İrtibat:İrtibat: 0404 099 298 0404 099 298

(3
95

9-
64

)
(3

95
9-

64
)

Yayın Sahibi
DUNYA TURKISH MULTICULTURAL MEDIA

Director
Mustafa Yilmaz

Art Director for Advertising 
Modern Media Advertising Agency

email: sydney@dunya.com.au 

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

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

en geç 
pazartesi 
gününe 

kadar bize 
bildiriniz. 

Telefon 0416 
775 867

KÖŞE YAZARLARIMIZ

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

Şeyma YAMAN
E-Ticaret Uzmanı
PEMBEGÜL ABLA   
Toplumsal olaylar 

Mustafa AKTAŞ
Sosyal Güvenlik 
Uzmanı 

Mustafa YILMAZ
Avustralya Gündem 

Burhan ÇINAR
Grafik Tasarım

Gazete, Sosyal medya ve 
web sitesinde yayınlanmaktadır

LÜTFEN BİZE ULAŞINAdvertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 
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B u haftaki lig maçlarında ma-
alesef beklenen ve özlenen 
heyecanlardan uzaktı.

Trabzonspor nasıl olsa Şampiyon 
oldum ha iki hafta önce ha iki hafta 
sonra acelem yok sindire sindire ya-
şarım diye işini rölantide götürüyor. 

Tebrikler Trabzon camiası yöneti-
mi ve En başta da değerli hocaları 
Abdullah Avcı ve Futbolcuları… 

Beşiktaş, bana göre yanlışlarını 
gördü ve şimdiden seneye gereken 
hazırlıkları başlamış havasında. Bu 
havayı yeni hocaları ile hem takım 
içinde hem seyircisi ile bütünleşmiş 
bir hava veriyorlar. 

Gerek Trabzon gerek Beşiktaş 
şimdiden doğru yoldalar. 

GELELİM DERBİYE

Öncelikle, Fenerbahçe ve Fener-
bahçelileri şimdiden tebrik ederim. 

Ama, maalesef derbi pek de 
alışmış olduğumuz heyecan ve 
futboldan çok uzaktı. 

Fenerbahçe’nin 
kalite farkı sonu-
cu belirledi ama

artık derbide 
öne çıkan her 
zaman olduğu 
gibi şu şişeleri 
atmalar, Futbol-
cuların Hakemin 
her düdüğünde 
etrafında doluşup nasıl etkilenir 
de bu bahaneyle dinleniriz hava-
sındalar… 

Bu sene bir kural uyguluyorlar 

güya dirsek atan kartla cezalana-
cak da be kardeşim nedir bu Tay-
lan ile Fenerbahçeli Rosin’in sanki 
yüzüne dirsek gelmiş gibi ahlayıp 
türüne ve hakemi kandırmaya ça-
lışmaları… Artık, Futbol federasyo-
nunun bu konuda el atması lazım. 
Gerçekten dirsek yiyen armut gibi 
düşer öyle ay vay diye tribüne 
bağırarak değil.. 

Nitekim, Rosi Marcoa pozisyo-
nunda seyirci Marcoa kart gösterdi 

ama Taylan Fener-
bahçe sahasında 
olduğunu unut-
muş olacak ki ha-
vasını aldı.. Hakem 
doğru karar verdi, 
devam ettirdi ve 
sonunda da ikinci 
golü buldular.

Bir de tüm hafta 
boyunca Kerem Kerem diye konu-
şup durdular. Gereksiz sorumluk 
altında kendi kahraman gibi gös-
terdi. Grup pası yapabileceği po-

zisyonlarda cılız ve yanlış vuruşları 
ile (Futbolun kaidelerinden uzak 
hareket eden bir anlayışla) takımını 
kurtarmak yerine mağlubiyette pay 
sahibi oldu.

Fenerbahçe de aynı pozisyonda 
gol açısı daha iyi olan arkadaşına 
verdi gol attılar. Yine ikinci golde 
de müsait durumdaki arkadaşına 
topu aşırdı topu ve 2. golü buldular. 

KAİDELER ASLA YANILTMAZ 
ASIL OLAN DA BUDUR… 

Eğer her iyi oynayan oyuncuyu 
pof poflarsan (Kerem gibi) oda 
daha çok ne yapacağım diye bolca 
top kaptırır. 

Futbol takım oyunu, bunu tüm ta-
kımlarımızın ve Futbol camiasının 
bir gün anlayıp reyting odaklı değil 
de Futbol kaideleri odaklı yorum ve 
önerilerde bulunmaları dileğiyle… 

Türk futbolunun gelişimi ve gele-
ceğine ancak bu yolla erişilebilecek 
ve başarıları getirebilecektir… 

Derbi Haftası

Hüseyin Çağın

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen 
Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe 
sahadan 2-0 
galip ayrıldı.

2-02-02-02-0

F enerbahçe, Galatasaray'ı yenerek 
bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. 
galibiyetini elde etti.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-laci-
vertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda 
da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. hafta-
larda üst üste 3 galibiyet alan 
Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında 
Trabzonspor ile berabere kalmış 
ve 4 maçlık seriyi hanesine 
yazdıramamıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor 
maçından sonra sırasıyla Ayte-
miz Alanyaspor, İttifak Holding 
Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u 
yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da ye-
nerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine 
ulaşmayı başardı.

LİGDE SON 8 MAÇTA 7 GALİBİYET
Fenerbahçe, Süper Lig'de son maç-

larda sergilediği etkili performansı 
Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 
müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez 
de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA 
GALATASARAY GALİBİYETİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasa-
ray'ı Kadıköy'de 4 maç sonra yendi.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda 
Galatasaray'a karşı son galibiyetini 

2016-2017 sezonunda elde etmişti. 
Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan 
karşılaşmadan Robin van Persie'nin 
golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy'de 
Galatasaray ile yaptığı 4 derbide 

2 mağlubiyet ve 2 beraberlik 
yaşamıştı.

SERDAR DURSUN 10. GOLÜNE 
ULAŞTI

Fenerbahçe'nin santrforu 
Serdar Dursun, ligde 10. golünü 

kaydetti.
Sarı-lacivertli ekibe sezon başında 

katılan Serdar, 14'ü 11'de 27 maça 
çıkarken 10 gol atma başarısı gösterdi.

Serdar ayrıca sarı-lacivertli formayla 
ilk derbi golüne de imza attı.

İRFAN CAN CEZALI DURUMA 
DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin milli futbol-
cusu İrfan Can Kahveci, cezalı 
duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesinde 

3 sarı kartı bulunan İrfan Can, müsaba-
kaya kart ceza sınırında çıkmıştı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı 
kart gören 26 yaşındaki oyuncu, Gözte-
pe maçında cezası nedeniyle kadroda 
olmayacak.

GALATASARAY, KADIKÖY'DEN 
PUANSIZ DÖNÜYOR

Karşılaşmada Miha Zajc ve 
Serdar Dursun'un gollerine 
engel olamayan sarı-kırmızılı 
takım, derbiden puansız ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde 
41 puanda kalırken, Fenerbahçe 

ise puanını 59'a çıkardı.

KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA 
KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbah-
çe'ye deplasmanda 4 maç aradan sonra 
mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce Ka-
dıköy'de çıktığı 4 lig maçında 2 galibi-
yet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Öte yandan Galatasaray, sahasında da 
2-1 kaybettiği Fenerbahçe'ye bu sezon 
ikinci kez yenildi.

Deplasmanda 13. kez puan kaybetti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 

bu sezon deplasmanda 13. kez puan 
kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, rakip 
sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sa-
dece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere 
kaldı ve 8'inde yenildi.

   DERBIDE GÜLEN TARAF DERBIDE GÜLEN TARAF 

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

kaynak: www.tff.org

32. HAFTANIN SONUÇLARI
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 1 İ. HOLDİNG KONYASPOR
GAZİANTEP F.KULÜBÜ A.Ş. 0 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 2 YUKATEL KAYSERİSPOR
V. FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 - 1 ALTAY
Ö. K. YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 GALATASARAY A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 MED. BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

1. TRABZONSPOR A.Ş. 32 21 9 2 59 27 32 721. TRABZONSPOR A.Ş. 32 21 9 2 59 27 32 72
2.FENERBAHÇE A.Ş. 32 17 8 7 56 35 21 59
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 17 7 8 52 35 17 583.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 17 7 8 52 35 17 58
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 32 16 5 11 45 31 14 53
5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 32 14 10 8 49 33 16 525.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 32 14 10 8 49 33 16 52
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 15 7 10 58 52 6 52
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 13 11 8 49 41 8 507.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 13 11 8 49 41 8 50
8.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 14 6 11 48 46 2 48
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 32 13 7 12 39 47 -8 469.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 32 13 7 12 39 47 -8 46
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 31 12 8 11 36 37 -1 44
11.KASIMPAŞA A.Ş. 32 11 8 13 49 47 2 4111.KASIMPAŞA A.Ş. 32 11 8 13 49 47 2 41
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 10 11 11 42 42 0 41
13.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. 32 11 8 13 41 44 -3 4113.GAZİANTEP F. KULÜBÜ A.Ş. 32 11 8 13 41 44 -3 41
14.GALATASARAY A.Ş. 32 11 8 13 42 47 -5 41
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 32 11 8 13 45 53 -8 4115.YUKATEL KAYSERİSPOR 32 11 8 13 45 53 -8 41
16.GZT GİRESUNSPOR 32 11 6 15 35 39 -4 39
17.ALTAY 32 8 5 19 33 48 -15 2917.ALTAY 32 8 5 19 33 48 -15 29
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 32 8 5 19 32 58 -26 29
19.GÖZTEPE A.Ş. 32 7 6 19 37 55 -18 2719.GÖZTEPE A.Ş. 32 7 6 19 37 55 -18 27
20.ÖZNUR K.YENİ MALATYASPOR 32 5 5 22 23 53 -30 20

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

DUNYA ’dan bir yenilik daha… ’dan bir yenilik daha… 
Önümüzdeki haftadan itibaren yayınlarımızda Victoria Eyaletinin 
Emlak piyasası hakkında siz değerli okurlarımızı aydınlatmak ve 
bilgilendirmek amaçlı köşe yazılarımız olacaktır. 

Emlak alımı ve satımı, 
kiralama, kiracı ve 
ev sahibi hakları gibi 
güncel konular da dahil 
bilgilendirici yazılarıyla 
Emlak piyasanın uzman 
ve tecrübeli isimleri 
bizlerle olacak. 

Siz değerli 
okurlarımıza yeni bir 

hizmet daha sunmanın 
mutluluğunu ve onurunu 

yaşıyoruz.  Gelecek 
sayımızdaki konumuz 

‘Evinizi Satarken’ dikkat 
etmemiz gereken 
hususlar olacak.  

Bu konular hakkında bilgi sahibi olma ve merak ettiğiniz sorularınızı bizlere e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. 
E-mail: info@dunya.com.au  

>> BEŞİKTAŞ 4 MAÇ SONRA 

KAZANDI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta-
sında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. 
Siyah-beyazlı takım bu sonuçla, ligde 
4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra 
galibiyet sevinci yaşadı.
Ligin 27. haftasında Demir 

Grup Sivasspor'u deplasmanda 
3-2 yenen siyah-beyazlı takım, 
sonraki 4 maçta Medipol Ba-
şakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor 
(1-1) ve Trabzonspor (1-1) ile 
berabere kalırken, Galatasaray'a 
2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, evinde ise 2 maç 
sonra kazanma başarısı göster-

di. İç sahada Altay'ı 1-0 yendik-
ten sonra Medipol Başakşehir 
ve Atakaş Hatayspor ile berabe-
re kalan siyah-beyazlı takım, bu 
şanssızlığını Aytemiz Alan-
yaspor karşısında sonlandırdı.

Siyah-beyazlı takım, 2016-
2017 sezonundan itibaren 
Süper Lig'de mücadele eden 
Aytemiz Alanyaspor ile evinde 
oynadığı 6 karşılaşmayı da 
kazandı.

Karşılaşmada fileleri iki 
kez havalandıran Michy 

Batshuayi, ligdeki gol 
sayısını 14'e yükseltti 

ve gol krallığı yarışında 
iddiasını sürdürdü.

>> TRABZONSPOR 23 HAFTADIR 

Liderliğini 
sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'de 32 haf-
ta sonunda 72 puanla ilk sırada 
yer alan Trabzonspor, 23 hafta-
dır liderliğini sürdürürken mutlu 
sona da yaklaştı.

LİGİN 9. haftasında Fenerbahçe'yi sa-
hasında 3-1 mağlup ederek rakibinden 

liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra 
liderlik koltuğunu bırakmadı.

EN ERKEN ŞAMPİYONLUK ŞANSIEN ERKEN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Trabzonspor, bu hafta sahasında Vavacars 
Fatih Karagümrük'ü yenip Fenerbahçe ve 
üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 
puan kaybetmesi halinde ligin bitimine 
5 hafta kala mutlu sona ulaşmış olacak.

Karadeniz ekibi, ligde 21 galibiyet, 9 beraberlik, 2 
mağlubiyet alarak 72 puan toplarken en yakın rakibi 
Fenerbahçe ile arasında 13 puanlık fark oluşturdu.

NBA'DE 82 maçlık 2022 normal sezonunu 
Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Doğu 

Konferansı'nda ise Miami Heat zirvede bitirdi.
Maçların 16 Nisan'da başlayacağı play-off'ta 

eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

BATI KONFERANSI

Phoenix Suns (1) - Play-in galibi (8)
Memphis Grizzlies (2) - Play-in galibi (7)
Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)
Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5)

DOĞU KONFERANSI

Miami Heat (1) - Play-in galibi (8)
Boston Celtics (2) - Play-in galibi (7)
Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)
Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)

Dört takım play-in turundan gelecek
Konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 8 

takım, play-in maçları oynayacak.
Play-in karşılaşmaları sonunda 4 ekip, kon-

feranslarında 7 ve 8'inci sıraları alarak adlarını 
play-off'a yazdıracak.

>> NBA’DE PLAY-IN VE 

Play-off eşleşmeleri 
belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi’nde 
(NBA) normal sezonun sona 
ermesiyle play-in ve play-off 
eşleşmeleri belli oldu.

4-14-14-14-1
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NDIS registered services  

range of comprehensive 
services to meet the needs 

of adults, children, and 
pediatric patients.   

ADS’ team of professionals 
specialise in providing 

personalized therapy and 
assistance.
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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
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