
SEYMAYKA

S-18

PEMBEGÜL ABLA
Ne güzel tutabilenler oruçlarını tutuyor, bir kısmı-
mız, zekât, sadaka, fitresini ödüyor, bir kısmımız 
oruçlulara iftar ettirmek suretiyle Allah’a karşı şu 
mübarek günlerde kulluğumuzu...

MELBOURNE’UN CAMİLERİ

SAYFA 22

Süper Lig’de 
neden iyi 

golcü yok?
Hüseyin ÇağınHüseyin Çağın

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
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Uzağı yakın eden ustalar
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Her hafta yeni bir
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KONFEKSIYON FABRIKASINDA ÇALIŞACAK 

Tecrübeli makineciler aranıyor
SAYFA 19’DA

Avustralya ile Türkiye 
arasında 10 bin kilomet-
reden fazla mesafe olsa 
da Ramazan ayıyla bir-
likte gurbette yaşayan 
toplumumuz için uzağı 
yakın eden ustalarla bir 
bir görüştük. İşte size 
şeker gibi bir haber..

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

>> HACI USTA

25 YILDIR 
tatlılar yapıyor 
EL açımı yufkaları ile hazırladığı 
baklavaları yıllardır sadece Türk 
toplumuna değil birçok farklı 
milletten müşterisine sunmakta.  
SAYFA 12’DEO 'Sultanların' 

lokumu
YAZARIMIZ Pembe Gül, Lokum 
için “duruşunu hiç bozmayan tek 
tatlı” demişti. SAYFA 12-13’TE

>> DENEMEDENDENEMEDEN 
GEÇMEYIN!

HALKA TATLI  
MELBOURNE’UN en yeni lez-
zetleri arasında yer alan ‘halka 
tatlı’ artık şimdi size çok yakın. 
SAYFA 13’TE

Dikkat edilmesi
gereken hususlar

EV SATARKEN

Hüseyin Çağın 

Öncelikle, aceleci davranmayıp 
enflasyon, Banka Interest’i (Faizi) 

doğrudan alakalı olarak değişen ev 
piyasasından haberdar olmalıyız.

SAYFA 11’DE

>> GREENVALE’DE INSAN KALINTILARI BULUNDU 

Polis olay yerinde
MELBOURNE Greenvale Reser-
voir’da insan kalıntıları bulundu. 
Olay, gizemini hala koruyor. Adli tıp 

görevlileri olay yerini araştırırken, 
popüler piknik park alanının büyük 
bir bölümü de kordon altına alındı.

AVUSTRALYA’YA 
GIRIŞ 

Bir COVID 
kuralı daha 
değişti

AVUSTRALYA’YA 
gelen denizaşırı 
ziyaretçileri rahatla-

tan bir Covid kuralı daha 
kaldırıldı.

11

Büyük yangın
VICTORIA’DA fa-
aliyet gösteren iki 
take-away dükkanı 

alevler içinde kalırdı. İki 

restoran harap olurken, 
alevler havaya yükselir-
ken çevrede izleyenler 
panikle kaçıştı.

>> TÜRK KEBAB 
IŞYERI KÜL OLDU

14

Avustralya İslam 
toplumuna övgü

GÖÇ, Vatandaşlık, Göçmen Hizmetleri ve Çok 
Kültürlü İşler Federal Bakanı Alex Hawke, 
kutsal Ramazan ayını Müslümanlar ile birlikte 

kutlamak için iftar daveti düzenledi. 
8

VAY BE! ÇOCUKLAR IÇIN 
CÖMERTLIĞINIZ INANILMAZ!

MELBOURNE ROYAL Çocuk Hastanesi için her 
sene ‘Good Friday’ günü düzenlenen bağış gece-
sinde bu sene rekor kırıldı.6

Böyle rekora can kurban
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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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Yeni haftaya genellikle güneşli başlaması gerekn Yeni haftaya genellikle güneşli başlaması gerekn 
Sydney’de bu hava çarşamba gününe dek Sydney’de bu hava çarşamba gününe dek 
sürecek. Perşembe günü itibariyle yağış etkisini sürecek. Perşembe günü itibariyle yağış etkisini 
gösterecek. Hafif yağmurun cumartesi gününe gösterecek. Hafif yağmurun cumartesi gününe 
kadar sürmesi tahmin ediliyor. Pazar günü kadar sürmesi tahmin ediliyor. Pazar günü 
sağanak yağış etkisini gösterecek. Hafta içi nemli sağanak yağış etkisini gösterecek. Hafta içi nemli 
hava rahatsız edici olabilir.hava rahatsız edici olabilir.

Çanakkale savaş alanlarında, Avustralya ile Türkiye arasında insanlık tarihin-
de eşi benzeri olmayan bir dostluk doğmuştur. Bu dostluğun devamı adına 
‘Move the House’ projesi, 24 Nisan 2022 Pazar günü, Avustralya ve Türk 
toplum üyelerinin katılımıyla, Gelibolu’da can veren Avustralyalı, Yeni Zelan-
dalı ve Türkiyeli her askerin anısına birer ağaç dikmeyi hedeflemektedir.

>> ‘MOVE THE HOUSE’

Gelibolu'daki her 
şehit için bir ağaç

D ikilen her ağaca bir şehit aske-
rin adının verilmesi de, 
onların asil ruhlarıyla 

Avustralyalıların ve Türk-
lerin gelecek nesilleri 
için bir dostluk simgesi 
olmasını sağlayacaktır.

1934'de Çanakkale'de 
Türk Ordusu Yarbayı 
olarak görev yapan Mus-
tafa Kemal Atatürk, şehit 
ANZAK'lara şu övgüyü 
yazmıştı:

“Bu memleketin toprakları 
üzerinde kanlarını döken kahramanlar… 

burada bir dost vatanın toprağındasınız. 
Artık huzur içinde uyuyunuz. 

Bizim vatanımızda yan yana 
yatan Johnniler ile Meh-

metler arasında bizim 
için hiçbir fark yoktur. 
Uzak diyarlardan evlât-
larını harbe gönderen 
analar, gözyaşlarınızı 
dindiriniz. Evlâtlarınız bi-

zim bağrımızdadır. Huzur 
içindedirler ve huzur içinde 

rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu 
toprakta canlarını verdikten son-

ra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”

Çanakkale savaş alanlarında, Avustral-
ya ile Türkiye arasında insanlık tari-

hinde eşi benzeri olmayan bir dostluk 
doğmuştur.

>> KUCAĞINDA BEBEKLE ARABA KULLANAN SÜRÜCÜ 

Hapse atıldı
Sydneyli sürücü, kucağında tuttuğu 11 aylık 
bebeğin ölümü nedeniyle hapse atıldı.

P. R. Watfa, bebeğinin bir araba 
kazasında ölmesinden sonra en 

az iki yıl üç ay hapis cezasına çarptı-
rıldı.

Düşük hızlı bir araba kazasına ka-
rışmadan önce kucağında bir bebekle 
araba kullanan Syd-
ney’li bir erkek, bebe-
ğini öldürmekten en 
az iki yıl üç ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

Peter R. Watfa’nın 
11 aylık çocuğun 
kucağında olduğunu 
inkar etti.

New South Wales 
bölge mahkemesi 
yargıcı Tanya Smith, 
jürinin çocuğun arka 
koltukta bir bebek 
kapsülünde olduğu 
iddiasını reddetmesi-
nin “şaşırtıcı olmadığını” söyledi.

Smith, Perşembe günü Watfa’yı 
mahkemede mahkum ederken, “Ço-
cuk emniyet cihazlarının kullanılma-
sının zorunlu olmasının asıl nedeni 
küçük çocukların güvenliğidir” dedi.

Watfa, iki yıl üç ay şartlı tahliye 
olmaksızın üç yıl dokuz ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

44 yaşındaki tamirci, geçen yılın 
Kasım ayında, ağır cezai ihmal ne-
deniyle adam öldürmekten suçlu 
bulundu.

Tamirci, 25 Şubat 2019’da Lurnea 
eczanesinden yakınındaki bir eve 

kısa bir yolculuk 
yaparken, BMW’si-
ne başka bir araba 
çarptığında ve hava 
yastığı devreye girdi. 
Çocuğun DNA’sı hava 
yastığında bulundu 
ve yüzünün sağ ta-
rafındaki desenli bir 
yara tespit edildi bu 
da direksiyon simidi-
nin önüne yapıştırıl-
mış BMW logosuna 
benziyordu.

Hakim Smith, 
Watfa’nın kucağında 

bebekle ne kadar süre araba kul-
landığını veya hangi nedenle araba 
sürdüğünü belirlemenin mümkün 
olmadığını söyledi.

Ancak, bebeğin kucağında oldu-
ğunu hala inkar ederek, gerçek bir 
pişmanlık göstermediğini veya yanlış 
yaptığını kabul etmediğini bulundu, 
dedi.

Yargıç, Watfa’nın 
bebeğin ölümüyle ilgili 
çözülmemiş kederiyle 
ilgili depresyon ve travma 
sonrası stres bozukluğu 
belirtileri hakkındaki 
raporlara atıfta buluna-
rak; “Suçluyu hayatının 
geri kalanında etkilemesi 
muhtemel bir şey” olan 
çok ciddi bir keder çekti-
ğini kabul etti.

Alan YıldızAlan Yıldız
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OFFICE: 1300 220 885 - 85 King Street, Dallas 3047
www.rh.com.au/dallas

commercial property’s 
wanted

More residential and

Raine&Horne
DALLAS

185 DALLAS DRIVE, 
DALLAS MELBOURNE 3047

LeasedLeasedLeasedLeased

More rental properties wanted 
Contact our property manager 

Cigdem Cengiz 

0424 962 1150424 962 115
Email: cigdem@dallas.rh.com.au

21 STRICKLAND AVENUE, MILL PARK, 
MELBOURNE 3082

2 SAINT ROAD, 
CRAIGIEBURN MELBOURNE 3064

2/12 ELGATA CLOSE, MEADOW 
HEIGHTS, MELBOURNE 3048

LeasedLeased LeasedLeased

Cigdem Cengiz
Director & Property Manager
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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
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Siber tacizdeki artışlar 
daha fazla kadını etkiliyor
Cep telefonlarındaki casus yazılımlar. Araçlara bağlı GPS takip cihazları. Oyuncakların 
içindeki kameralar. Bunlar avukatlar ve siber istismar üzerine çalışan akademisyenlere 
göre kadınların takip ve taciz edilme biçimlerinden bazıları.
Önemli 
noktalar:
• Avukatlar, 
teknolojik yön-
temlerle takip 
edilen veya taci-
ze uğrayanlarda 
önemli bir artış 
gördüklerini 
söylüyor.
• Kadınların 
evlerindeki 
kameraları 
tespit etmek ve 
telefonlarındaki 
casus yazılımla-
rı kontrol etmek 
için federal 
finansman kul-
lanılacak.
• Uzmanlar, 
daha fazla risk 
oluşturmadan 
finansmanın eri-
şilebilir olması 
ve mağdurlara 
danışılması 
gerektiğini 
söylüyor.

A ile avukatı Catherine Leach, teknoloji ala-
nında "büyük bir gelişme" görüldüğünü 
söyledi. Uygulamalar, GPS takip cihazları 

ve kameralar aile içi istismarcılar ve tacizciler 
tarafından bir silah olarak kullanılıyor.

Leach, "Bir müvekkilime kocası çocuklarının 
fotoğrafını gönderdi. Müvekkilimin fotoğrafı 
açmasıyla beraber telefonuna casus 
yazılım yüklendi." dedi.

Avukat, "Bunun ardın-
dan kocası müvekkilimin 
telefonuna izinsiz olarak 
erişebildi."

TEKNOLOJİ ODAKLI 
YENİ BÜTÇE 

Federal hükümet geç-
tiğimiz günlerde kadın ve 
çocukları aile içi ve cinsel 
şiddetten korumak için "tek-
noloji odaklı" bir pakete 104 
milyon dolarlık bütçe ayrıldığını 
duyurdu.

Bütçenin içinde kadınların evlerindeki 
kameraları saptayan ve telefonlarının casus 
yazılımlara ve takip edilmeye karşı korunması-
nı sağlayan güvenlik uygulamaları için ayrılan 
54,6 milyon dolar yer alıyor.

Geçen yıl ev içi ve aile içi şiddete yönelik 
yapılan ulusal bir anket, avukatların üçte iki-
sinden fazlasının pandemi sırasında müvekkil 

sayısında artış bildirdiğini ortaya koydu.

GÖZLENME, FİZİKSEL ŞİDDETTEN DAHA 
FAZLA KORKU UYANDIRABİLİR

Kadın Hukuk Servisi (WA) Genel Müdürü Jen-
nie Gray, mağdurlar için gözlenmenin fiziksel 
şiddetten daha fazla korku yarattığını söyledi.

Gray, "Bunların tamamı zorlayıcı kontrol dina-
miğinin bir parçasıdır." dedi.

Finansman paketi ayrıca teknolojiyle 
beraber kolaylaşan istismar konu-

sunda toplumsal farkındalığı da 
artırmaya çalışacaktır.

Leach, teknoloji tabanlı istis-
mar mağdurları için en büyük 
zorluklardan birinin inanılmamak 
olduğunu söyledi.
"Çok sık" bir şekilde kocalar eşle-

rini zihinsel rahatsızlığı varmış gibi 
lanse ediyor.
Leach, "Bu kadınlara inanmayan insan-

ları görüyorsunuz. 'Paranoyaklaşıyorsun, bu 
bir komplo teorisi 
değil, seni takip 
etmiyor' demeye 
başlıyorlar." dedi.

"Ve insanlar bunu 
ciddiye almıyorlar."

Dr. Gray, kadınla-
rın bu tür vakaları 
polise sunduklarında "eşit olmayan bir tepki" 

aldıklarını söyledi.

TELEFONLARDA CASUS YAZILIM OLUP 
OLMADIĞINI KONTROL ETME

Leach, takip edildiklerinden şüphelenen 
müvekkillerine casus yazılımları kontrol 
ettirmek için telefon mağazasına gitmelerini 
tavsiye etti. Batı Avustralya Üniversitesi Nüfus 
ve Küresel Sağlık Okulu Başkanı Colleen Fisher, 
1990'larda kadınlara yönelik şiddeti araştırma-
ya başladı.

Başkan, teknoloji tabanlı istismara yönelik 
devlet harcamalarının aile içi şiddet destek 
hizmetlerini ve BT sektörünü iş birliğine teşvik 
etmesi gerektiğini söyledi.

Profesör Fisher, "Geleneksel olarak bu alanda 
çalışanlar; aile içi şiddet uzmanları ve hukuk-
çular. Bu alanda teknolojik uzmanlığa sahip 
değiliz." dedi.

ÇOCUK OYUNCAKLARINDAKİ KAMERALAR

Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nden 
meslektaşlarıyla tek-
noloji tabanlı istismar 
üzerine çalışan profe-
sör, istismar türlerinin 
Facebook fotoğrafları 
üzerinden konum sap-
tamaktan fotoğrafların 
arkasına gizli kamera 

yerleştirmeye kadar değiştiğini söylüyor.

Aile içi şiddet destek hizmetleri:
• 1800 Respect national helpline 1800 737 732
• Women's Crisis Line 1800 811 811
• Men's Referral Service 1300 766 491
• Lifeline (24-hour crisis line) 131 114

Vay be! Çocuklar için 
cömertliğiniz inanılmaz!
Melbourne ROYAL Çocuk Hastanesi için her sene ‘Good Friday’ 
günü düzenlenen bağış gecesinde bu sene rekor kırıldı.

GEÇEN sene, 18 milyon doların 
üzerinde bağış toplandı. Bu sene 

ise net 22 Milyon 328 bin 154 do-
lar bağış ile olağanüstü yeni 
bir rekor kırıldı.

Good Friday Appeal 
twitter hesabından 
yapılan açıklamada 
toplanan para için, ‘‘Vay 
be! Çocuklar için cö-
mertliğiniz inanılmaz!” 
ifadeleri kullanıldı.

Hesap yapılan açıkla-
mada; 2022 Good Friday 
Appeal rekor kırıldı ve 
$22.328.154 bağışlandı. Bağış 
yapan, gönüllü olan ve destekle-

yen herkese – TEŞEKKÜRLER!, denildi.
Temyiz şu anda 421.000.000 doların 

üzerinde bir artış sağladı.

FEDERAL VE EYALET 
HÜKÜMETİ DE DESTEK 

VERDİ

Victoria ve Federal 
Hükümet, Good Friday 
Bağış kampanyasına 
4 milyon dolar ta-
ahhüt etti. Başbakan 

Daniel Andrews, bağışın 
yalnızca Victoria için 

değil, ulusal ve uluslararası 
düzeyde çocuklar için kritik 

öneme sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Scott 
Morrison, 7 
yaşındaki Hana 
Shahmoradi 
ve 7 yaşındaki 
Ariya Milkins 
ile Hastanede 
selamlaştı. 
Tedarik: JASON 
EDWARDS/AA-
PIMAGE
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United Australia Partisine   1   Numaradan Oy Verin 

ADVERTISEMENT

FREEDOM ÖZGÜRLÜK
FREEDOM ÖZGÜRLÜK
FREEDOM ÖZGÜRLÜK

LİBERALLER VE İŞÇİ PARTİSİNİN BİRBİRİNDEN FARKI YOK

Yetkilendiren: Clive Palmer, United Australia Party, Level 17, 240 Queen Street, Brisbane 4000

Vote  1  United Australia Party

UAP13469N9N

KANDIRILMAYIN

>> AVUSTRALYA'DA ELEKTRIKLI OTOMOBIL SATIŞLARI ARTIYOR, ANCAK ALIM DIĞER PAZARLARIN GERISINDE

Fiyatlar ne zaman daha makul olacak?
Kobus Terblanche'ın günlük işe gidiş geliş yolculuğu, benzinden günde 25 dolar tasarruf ettiğini hesapladığın-
da keyifli hale geliyor. 

E ylül ayında, sürüş maliyetinin 
yüksek fiyattan daha ağır basaca-
ğını fark ettiğinde elektrikli Nissan 

Leaf'e geçiş yaptı. O zamandan bu yana 
altı ay içinde Brisbane ve Sunshine 
Coast arasındaki 200 kilometrelik gidiş 
- dönüş yolculuğunda yaklaşık 3.000 
dolar yakıt tasarrufu yaptı.

"Arabayı şarj etmek bana 7,20 dolara 
mal oluyor. Benzer ebatlardaki benzinli 
bir araba ise 32 dolara mal olacaktı. 
Her zaman motor sesini duymadığımız 
ya da titreşimleri hissetmediğimiz bir 
araba yaratacakları günü hayal ettim 
ve işte o gün geldi. Yeni bir teknolojinin 
içinde olduğunuzu hissediyorsunuz."

Eyalet hükümetinin verilerine göre, 
Queensland' da kayıtlı tüm otomobil-
lerin yalnızca yüzde 0,16 'sı, yani 6 bini 
elektrikli.

Yavaş alımlara rağmen, sektör tüketi-
cileri etkileyebilecek önemli bir değişi-
me uğramak üzere.

Origin Energy'nin kurumsal strateji ve 
e-mobilite genel müdürü Chau Le, ön ve 
işletme maliyetlerini kapsayan toplam 
mülkiyet maliyetinin (TCO) önümüzdeki 
12 ila 24 ay içinde Avustralya'da ilk kez 
daha uygun fiyatlı geleneksel otomobil-
lerle eşit seviyeye ulaşacağını söyledi.

Petrol fiyatlarının son zamanlarda 
yükselmesi nedeniyle kritik eşiğin öne 
çekildiğini söyledi.

Le, yılda 25.000 km'den fazla yol kat 
eden tüketicilerin önce eşitlenme nok-

tasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.
"Benzin litre başına 2,20 dolar. Bunu 

elektrikli arabaların eşdeğerine dönüş-
türürseniz, litre başına 50 sent eder. İyi 
bir tasarruf." dedi.

100 km'de 3 dolar gibi düşük maliyeti 
olan sıfır emisyonlu otomobilin kullanı-
labileceğini tahmin ediyor.

Elektrikli Araç Konseyi'ne göre servis 
ve onarım maliyetleri geleneksel oto-
mobillerden yüzde 70 daha ucuz olacak.

Terblanche, her 30.000 kilometrede 
bir arabasına bakım yaptırıyor.

"Ters gidebilecek tek şey, aracı şarj et-
meyi unutmanızdır. Arabada bir milyon 
kilometre gidebileceğinizi ve aracınızın 
eskimeyeceğini düşünüyorum. Yıprana-
cak çok az parça var."

Piyasa trendlerini analiz eden Boston 
Consulting Group (BCG), bazı lüks elekt-
rikli otomobiller ve geleneksel otomo-

billerin toplam mülkiyet maliyetinin 
şimdiden eşitliğe ulaştığı-
nı belirledi. BCG'nin iklim 
uzmanı James Tilbury, 
daha küçük SUV'ların de 
yakında parite noktasına 
ulaşacağını söyledi.

Tilbury, "Ancak toplam 
sahip olma maliyeti, hızlı 
alımı teşvik etmek için ye-
terli olmayacak - örneğin 
kolaylık gibi rol oynayan 
başka faktörler de var" 
dedi.

PEŞİNAT FİYATLARI 
NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzun vadeli kazanımlara rağmen, 
elektrikli otomobilin ön maliyetini 
birçok kişi için fazla. Bu durum kısa 
vadede değişmeyecek.

BCG'den elde edilen veriler, Avustral-
ya'da dünya çapında 400'e kıyasla yak-
laşık 38 seçenek olduğunu ve bunların 
sadece beşinin 60.000 doların altında 
olduğunu gösteriyor.

Tilbury, küçük bir elektrikli otomobilin 
benzinli ve dizel otomobillere kıyasla 
12 bin dolar ve SUV araçların 25 bin do-
lar daha pahalı olacağını tahmin ediyor.

"Daha ucuz SUV'lar ve daha uygun 
fiyatlı otomobiller için ön fiyat paritesi-
nin uzağındayız."

Le, ön maliyetlerin daha makul fiyatlı 
aralıklara ulaşmasının beş yıl daha 
süreceğini söyledi. "Bu durum, elektrikli 

araçların kitlesel pazarda 
benimsenmesini sağla-
yacak bir dönüm noktası 
olacak." dedi.

"Daha büyük sedanların 
ve SUV'ların pariteye daha 
erken ulaşmasını bekliyo-
ruz. Bu arabalarda batarya 
maliyetinin oranı küçük 
binek araçlardan daha 
düşük olacaktır."

Elektrikli Araç Konseyi, 
elektrikli otomobil satış-

larının üç katına çıkarak geçen yıl 20 
bin 655' e ulaştığını ve elektrikli otomo-
billerin satılan tüm araçların yüzde 2 
'sini oluşturduğunu belirtti. Baş yönetici 
Behyad Jafari, talebin arzı geride bırak-
tığını ve müşterilerin bazı modeller için 
aylarca hatta yıllarca beklediğini söyledi.

Elektrikli 
otomobillerin kayıtlı 
olduğu yerler:

• Brisbane City, 95
• South Port, 79
• Surfers Paradise, 69
• Hope Island, 61
• Fortitude Valley, 52
• All other suburbs, 4,606
• Toplam Elektrikli Oto-

mobil Sayısı 5.695

Queensland'ın en çok 
satan elektronik 
otomobilleri:
• Tesla Model 3 (55 
adet)
• Tesla Model S (9 adet)
• Nissan Leaf (8 adet)
• Tesla Model X (7 adet)
• Hyundai Kona (4 adet)
•Hyundai Ionıq (4 adet)
Kaynak: Queensland hükümeti
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BU ARALAR HAPŞIRMA, GÖZ KURULUĞU 
VE BURUN AKINTINIZ VAR MI? 

Cevabı 
belli oldu

BRISBANE ve Canber-
ra’da en yüksek derecede 

polen seviyesi kaydedilirken, 
ani artışlar Sydney, Melbourne, 
Bendigo, Adelaide ve Tasma-
nia’nın bazı bölgelerinde de 
hissedildi.

Ocak ayının sonunda itiba-
ren Brisbane’in poleni seviyesi 
önceki beş yıllık ortalamanın 
3,8 katına yükseldi. Canberra, 
son 10 yıllık verilere göre en 
yüksek seviyeye çıkarken, Syd-
ney ise önceki iki yıla oranla 

önemli ölçüde yüksek seviye-
lere sahip bir görünüm verdi.

Adelaide’nin polen seviye-
leri önceki üç yıla oranla iki 
katına çıktı.

Uzmanlar, bu sezon artan 
polen seviyelerini La Niña 
hava durumuna bağlarken, se-
bep olarak da yoğun yağışları 
gösterdi.

QUT Allergy Group profe-
sörü Janet Davies, özellikle 
Brisbane’da polen sezonunun 
hala devam ettiğini söyledi.

VICTORIA’DA YENI BIR 
VARYANT 

Tullamarine’de 
görüldü
Victoria’daki atık sularda, 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından araştırılmakta olan 
COVID-19’un Omicron varyantı-
nın yeni bir alt türü tespit edildi.

VICTORIA Sağlık departmanı, Tullamarine 
havzasındaki atık su örneklerinde Omicron 

virüsünün yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini 
doğruladı.

Yeni alt varyant, dünya çapında yalnızca bazı 
ülkelerde tespit edildi. Şimdi ise Avustralya’da.

Bu alt değişken varyant yakın zamanda Güney 
Afrika, Botsvana, Belçika, Danimarka, Birleşik Kral-
lık ve Almanya’da az sayıda vakada tespit edildi.

Tespit edilen son varyant, Omicron BA.4 veya 
BA.5’in yeni alt varyantı.

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada; 
“Şu anda yeni vartant ile BA.2 varyantı arasında 
gözlemlenen önemli epidemiyolojik farklılıklar 
bulunmamaktadır,” denildi.

Yeni alt varyantın, Omicron türünün 

önceki alt varyantlarından daha bulaşıcı veya 
şiddetli olup olmadığı ise hala belirsiz.

DSÖ, halihazırda BA.1 ve BA.2 alt varyantlarının 
yanı sıra BA1.1 ve BA.3’ü izlemektedir.

AŞISIZLAR İÇİN ÖLÜMCÜL OLMAYA 
DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Tedros 
Adhanom Ghebreyesus Çarşamba günü yaptığı 
açıklamada, ”Bu virüs, zamanla daha bulaşıcı hale 
geldi. Özellikle, sağlık hizmetlerine ve antiviral-
lere erişimi olmayan korunmasız ve aşılanmamış 
kişiler için ölümcül olmaya devam ediyor.”

Adhanom Ghebreyesus, “Kendinizi korumanın 
en iyi yolu aşılanmak ve önerildiğinde takviye 
aşıları almaktır.”

Meadow Heights TREN ARABAYA ÇARPTI
MELBOURNE’DA dün yaşanan iki ayrı 
kazada bir kişi ölürken bir kişi yaralı olarak 

hastaneye kaldırdı. Meadow Heights’taki kazanın 
videosu haberin en aşağısında.

Bir yaya motosikletin çarpması sonucu hayatını 
kaybederken, diğer biri sürücü tren çarpışmasını 
kıl payı atlattı.

Bir diğer kazada, öğleden sonra saat 16.40’da 

Meadow Heights’a dönüş trafik lambalarının kö-
şesinde (Paringa Bulvarı ile Pascoe Vale Yolu’nun 
kesiştiği yer) meydana geldi. Hızlıca gelen Tren, 
raylarının üzerinde duran araca çarptı.

Olayı görenler karşıdan gelen treni durdurmak 
için işaretler yapsada tren duramayarak araca 
hızla çarptı. Yardıma gelenlerin sayesinde araç 
içindeki yolcu kurtuldu.

>> WILLIAM 8 YILDIR KAYIP 

Üvey anneye suçlama

WILLIAM Tyrrell, 2014 
yılında kuzey NSW’de 

kayboldu. 
Tyrrell’in üvey 
annesi, eyalet 
suç komisyonu-
na yanlış veya 
yanıltıcı kanıtlar 
vermekle suç-
landı.

Tyrrell’in orta-
dan kaybolması-
nı araştırmak için 
kurulan Rosann’a 
görev gücün-
den dedektifler 
Perşembe günü, 
56 yaşındaki bir 
kadını mahke-
meye katılması 
için bir bildirim 
yayınladı.

Tyrrell’in koruyucu annesi 
olduğu anlaşılan kadının, 

24 Mayıs’ta 
Sydney’de-
ki Downing 
Center yerel 
mahkemesinde 
hakim karşısına 
çıkacak.

William Tyrrell, 
en son üç ya-
şındayken Eylül 
2014’te üvey 
büyükannesinin 
kuzey NSW’deki 
evinde oynarken 
görüldü.

Koruyucu 
ebeveynlerin 
hiçbiri yasal 
nedenlerle 

adları açıklanamaz

William Tyrrell’in üvey annesi, Polisin iddiasına 
göre, yanıltıcı kanıtlar vermekle suçlandı.

William Tyrrell, en son 
üç yaşındayken Eylül 
2014’te üvey büyükan-
nesinin kuzey NSW’deki 
evinde oynarken görüldü.

Avustralya İslam toplumuna övgü
Göç, Vatandaşlık, Göçmen Hizmetleri ve Çok Kültürlü İşler Federal Bakanı Alex Hawke, kutsal Ramazan ayını Müslü-
manlar ile birlikte kutlamak için iftar daveti düzenledi. Ev sahibi federal bakan Alex Hawke, Avustralya İslam toplu-
muna ne kadar başarılı oldukları ve nasıl katkıda bulunup adımlarını hızlandırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyor 
ve onları övüyorum. O halde, bu akşamki iftar yemeğine ev sahipliği yapmak benim için gerçekten bir ayrıcalık, dedi.

>> DÜNYA GAZETESI IFTARA DAVETLIYDI 

Western Sydney Üniversitesi-
nin Parramatta kampüsünde 
düzenlenen etkinliğe dini, 

toplumsal ve siyasi liderlerin önde 
gelen isimleri katıldı. Dünya gazetesi de 
daveliler arasında yer aldı.

Federal Bakanı Alex Hawke, Bakan 
olarak iftar yemeğine ev sahipliği yap-
maktan dolayı memnuniyet duyduğunu 
söyledi.

Hawke, ''Burada, kuzey Parra-
matta'da büyüdüğüm için şahsen 
biliyorum ki İslam toplumu bizim 
en büyük topluluklarımızdan 
biridir,'' dedi. 

''Hem Bakanlığım hem 
de ben, sizlerin topluluğu-
nuz içinde seçkin liderler 
olduğunuzu düşünüyoruz. Toplumumu-
zun çok zor bir dönemden geçmesine 
yardımcı oldunuz'' diyen Federal Bakanı 
Alex Hawke, Covid19'un zorlu dönemi-
ne atıfta bulundu ve Müslümanların 
göstermiş olduğu uyumdan dolayı da 

teşekkürlerini sundu. 
NSW'deki Müslüman toplumların, 

özellikle son seller ve salgının ardından, 
eyalete yaptıkları katkılar hem fede-
ral hem de eyalet düzeyinde gündem 
olmuştu.

NSW PREMIER’DA İFTAR DAVETİ 
DÜZENLEDİ 

NSW Premier organizesinde Salı 
gecesi iftar daveti düzenlendi.

Eyalet Çokkültürlülük Bakanı “Bu 
grupların her birine, NSW’yi yaşamak, 

çalışmak ve ziyaret etmek için harika 
bir yer haline getiren şefkatle-

ri, yardımseverlikleri ve 
adanmışlıkları için teşekkür 
etmek istiyorum.”

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi 
Başkanı Şeyh Shadi Alsuleiman da, bu 
gibi etkinliklerin herkesi bir araya getir-
mesi açısından önemli olduğunu söyledi.

“NSW, çok kültürlülüğü gerçekten 
uygulayan ve inanç çeşitliliğine saygı 

duyan dünyadaki birkaç yerden biridir” 
dedi.

NSW Hükümeti geçtiğimiz günlerde 
Avustralya’daki en büyük Ramazan kut-

laması olan Lakemba Ramazan Geceleri 
festivalini desteklemek için Canterbur-
y-Bankstown Belediyesi’ne 250,000 
dolar verdi.

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM
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Representing 
Our Diversit y

En son 30 yıl 
önce gerçekleşti 

RAMAZAN, PASKALYA VE FISIH

Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinin anıldığı Good Friday (İyi 
Cuma), bu hafta Yahudilerin Fısıh bayramının başlangıcına denk 
geliyor. İslam dini içinde Cuma günü hem Mübarek bir gün 
hem de şu anda Ramazan ayının ortasındayız.

A vustralya’da yaşayan binlerce Hı-
ristiyan, Yahudi ve Müslüman, 15 
Nisan Cuma 

günü kendi özel dua 
ve şenliklerinde bir 
araya gelerek bu 
günü kutlamakta.

Üç İbrahimî dine 
özel bu anlarının bir 
birine denk gelmesi 
en son 30 yıl önce 
gerçekleşti.

YEMEKSİZ OLMAZ

Yahudiler, Fısıh’ta mayasız ekmek 
gibi özel yiyecekler yerler… Müslü-
manlar, uzun oruçlu gününün sonunda 
iftar yemeklerinin tadını çıkarırken, 
geleneksel çikolatalı yumurtasız bir 

Paskalya’da düşünülemez.

FISIH

Fısıh, eski İsraillilerin Mı-
sır’daki kölelikten çıkışını anıyor. 
Yahudi inancına göre Hz. Musa 
eski Mısır’ın lideri Firavun’a 
şunları söyledi: “halkımı bırak.”

Bu inanç, Martha Luther King 
ve Amerika’daki siyah topluluk 
için sivil haklar kampanyası da 

dahil olmak üzere, 
çağlar boyunca tarihi 
özgürlük mücadelele-
rine ilham verdi.

Fısıh, ritüel bir 
yemek veya “Seder” 
içeren 8 günlük bir 
festivaldir. Anketler, 

Fısıh bayramını, Yahudi halkının %74’ü 
kutlamakta ve bu da en 
popüler Yahudi ritüeli 
olduğunu göstermekte.

Seder: Yahudilerin 
pesah (hamursuz) bayra-
mında evlerinde yedikleri 
törensel yemek.

FISIH VE PASKALYANIN 
BULUŞMASI

Fısıh Sederi, genellikle 
İsa’nın son akşam yeme-
ği olduğu da düşünülür. 
Yahudilik ve Hıristiyanlık 
teolojik ve tarihsel olarak 
iç içe geçmiştir. Papa olan 
II. John Paul, Yahudiliği 
“imandaki ağabeylerimiz” 

olarak adlandırmıştı. Ancak, ilişki her 
zaman bu kadar pembe 
olmadı. Yüzlerce yıldır 
Hristiyanlar, Yahudi 
topluluklarına yönelik 
saldırılara yol açan 
İsa’nın öldürülmesin-
den Yahudileri sorumlu 
tuttular. Bu saldırılar 
Paskalya öncesinde 
özellikle genellikle 

zehirli hale geldi.
Kan gündemi 1144’te İngiltere’de 

doğdu, tüm dünyaya yayıldı. O dönem-
den sonra Yahudi topluluklarının zulme 
uğramasına neden oldu. Uzun süren 
kavgalardan sonra, Yahudiler 1290’da 
sınır dışı edildi. 350 yıl sonra ise Britan-
ya’ya tekrar yerleştirildi.
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Yeni haftaya yağışlı hava ile “merhaba” 
diyen Melbourne’da çarşambaya kadar 
hafif seyretmesi gereken yağmur perşembe 
günü sağanak bekleniyor. Cuma günü ile 
yağoş son bulacak ve mevsim normallerinde 
kısmen güneşli hava kentte etkisini 
gösterecek. Hafta sonu yağış yok..

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

Ev fiyatları düşmeye başladı
Melbourne ve Sydney’in birçok bölgesinde ev fiyatları düşerken kiralar ülke genelinde ‘patladı’. Rekor Brisbane’da.

KIRALAR PATLADI 

A nalistler, krizin daha da kötüleşmesini beklerken 
mevcut kiralık mülk 
sayısının rekor düzey-

de düşük olması nedeniyle 
kiraların yükseldiği açıklama-
sı geldi.

Her iki başkentte de son 12 
ayda kiralar yüzde 10’unun 
üzerinde arttı.

Ev kiraları bir yılda yüzde 
14,7 artarken, Unit ev kiraları 
ise yüzde 11,2 artış sağladı.

SQM Research’ün genel 
müdürü Louis Christopher ABC’ye verdiği demeçte, 

“Saha içindeki gerçek şu ki, birçok aile, birçok genç 
gerçekten ihtiyaç duydukları evi 
bulamayacaklar,” dedi.

ŞEHİR MERKEZİNE GERİ DÖNÜŞ

Ülkenin en büyük başkentlerin-
de şehre geri dönüşler başladı. , 
kira maliyetini artırıyor. Sydney’in 
CBD’sindeki daire kiraları son 30 
günde yüzde 5,5 ve Melbourne’ün 
CBD’sinde yüzde 7,4 arttı.

COVID-19 dolasıyla Avustralya’ya 
göçün durmasıyla her iki eyalette 

kiraların en çok düştüğü bölgeler arasındaydı.

Bununla birlikte, Brisbane yüzde 15,2 artışla ev ve 
unit kiralarında yıllık en büyük artışı kaydetti.

EV FİYATLARI DÜŞÜYOR AMA 
ALICI İLGİSİ HALA YÜKSEK

Ülkenin birçok yerinde ev fiyatları düşerken kiralar 
da aynı anda yükseliyor.

CoreLogic’e göre, Mart çeyreğinde ev fiyatlarının 
düştüğü bölgelerin yüzdesi Melbourne’de yüzde 46,8, 
Sydney’de yüzde 38,6, Hobart’ta yüzde 10,9, Perth’de 
yüzde 13,4 ve Darwin’de yüzde 18 oldu.

En büyük değer düşüşüne sahip Melbourne bölgesi 
yüzde 6,4 düşüşle Cremorne oldu. Sydney’de en sert 
düşüş Beaconsfield yüzde 5 ile oldu.

Monash üniversitesi Endonezya’da BİR İLK

ENDONEZYA Eğitim Bakanı Nadiem Maka-
rim, Monash Indonesia’nın açılışında yaptığı 

konuşmada, “Monash Üniversitesi’nin Endonezya 
kampüsünün, Endonezya’daki ilk yabancı sermayeli 
üniversite olarak başlamasının ardından kaliteli 
eğitim için daha geniş fırsatlar sunmasından mem-
nunum” dedi.

Melbourne içerisinde dört kampüsü bulunan 
Monash College, Avustralya, Çin, Malezya, Hindistan, 
İtalya ve Güney Afrika’da bulunan kolejler ile dünya-
nın çeşitli ülkelerinde programlar sunmaktadır.

Monash Üniversitesi, Times Higher Education 
tarafından Dünya Üniversite sıralamasında 57’inci 
konumda.

Monash, Endonezya’da kampüsü olan ilk yabancı üniversite oldu.

>> SEÇIM GEZISI IPTAL 

Başbakan’ın konvoyunda kaza

>> SEÇIMLER ÖNCESI ILGINÇ ANLAR 

Başbakanın yüzüne gelen top

Başbakan Scott 
Morrison, PERŞEM-
BE günü öğleden 
sonra meydana 
gelen araba kazası 
sonrası dört güvenlik 
görevlisinin sağsalim 
hastaneye nakledil-
diğini söyledi.

TASMANIA’DA Başbakan’ın 
güvenlik aracının yoldan çıkması 

sonucu dört memur yaralandı.
Başbakan Morrison ise söz konusu 

kazaya dahil olmadı ve yaralanmadığı 
açıklandı.

Tasmania Polisi, gizli polis arabasının 
Elizabeth Kasabası yakınlarındaki Bass 
Otoyolu üzerinde batıya doğru ilerler-

ken Mitsubishi Triton ile çarpıştığını ve 
sonrasında yoldan çıkarak yuvarlandığı-
nı açıkladı.

Kazanın kesin sebebi ise hala araştı-
rılıyor. Ön araştırmalara göre, Triton’un 
gizli polis arabasının arkadan çarptığı 
yönünde. Araçta bulunan iki Tasmania 
Polis memuru ve iki Avustralya Federal 
Polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

AVUSTRALYA Başbakanı Scott 
Morrison, Federal seçim tarihini 

ilan etti. 
Siyasiler 
duyuru ile 
birlikte 
hızla sa-
halara geri 
döndü.

Yayın-
lanan bir 
videoda, 
Başbakan 
ve Liberal 
Parti li-
deri Scott 
Morrison 

Basketbol oynarken görüntülendi. İlk 
anda topla  bir fotoğrafçıyı yanlışlıkla 

hedef 
alan 
Morrison, 
daha 
sonra 
kendi 
hedef 
oldu ve 
yüzüne 
çarpan 
top 
sonrası 
gözlüğü 
yere 
düştü.

>> KELIMELERIN TÜKENDIĞI O AN 

251km hız ve cep telefonu
Aşırı hız yapan kadın sürücü, Pazar sabahı erken saatlerde 
Victoria’nın merkezinde saatte 251 km hızla yakalandı. 
Melbourne’ün kuzey batısından bir kadın aşırı hız yapma 
iddiasıyla ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

POLIS, Paskalya 
Pazarı günü saat 

12:30 sularında saatte 
251 kilometreye ulaşan 
sedan otomobilini kay-
dettiklerinde “neredey-
se kelimelerin tüken-
diğini” 
açıkladı.

Memur-
lar, aracı 
yaklaşık 
15 km 
uzaklıkta-
ki Kyneton’da durdurdu. 
Hallam bölgesinden ka-
dının o anlarda da cep 
telefonunu da kullandı-
ğını iddia edildi.

Polis, kadının ha-

yatı tehlikeye atma, 
tehlikeli hızda araba 
kullanma ve araba 
kullanırken cep tele-
fonu kullanma gibi 
suçlardan celpname ile 
suçlanmasının bek-

lendiğini 
söyledi.

Polis, 
günün 
sonunda 
arabaya 
el koydu.

Victoria yollarında 
uzun hafta sonunu tatili 
boyunca üç kişi haya-
tını kaybetti. Polis, 90 
binden fazla nefes testi 
yapıldı.

HABER DETAY
Sürücü, Woodend’deki 

Calder Freeway (Oto-
yolu) üzerinde hız sınırı 
110 km/s’lik bir bölgede 
saatte 251 km hızla 
giderken tespit edildi.

42 yaşındaki bir 
kadının celp nedeniyle 
birden fazla suçlamayla 
karşı karşıya kalması 
muhtemel.

Polisler, Paskalya 
tatili döneminde hız, 
sürüş bozukluğu, dikkat 
dağınıklığı ve yorgunlu-
ğu hedef alan bazı özel 
operasyonlarda bulundu.
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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”
AD

VE
RT

IS
EM

EN
T

AVUSTRALYA’YA GIRIŞ 

Bir COVID kuralı daha değişti
AVUSTRALYA’YA gelen denizaşırı ziya-
retçileri rahatlatan bir Covid kuralı daha 

kaldırıldı.
Son kaldırılan test şartı, salgın başladığından 

bu yana yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir 
yürürlükteydi. Böylelikle ülkeye gelmeden engel 
bir büyük kural daha gevşetildi.

Avustralya, Salgın zamanı uyguladığı sert 
Covid kuralları ile Dünya’da gündem oldu.

Kaldırılan kuralla birlikte, yolcular, uçağa 
binmeden 72 saat içinde alınması gereken 

RAT’lerden ve pahalı PCR testlerinden 
kaçınabilecek. 

18 Nisan Pazartesi gününden itibaren 
Avustralya’ya uçmadan önce artık negatif 
bir COVID-19 testi sonucu bulundurmanız 
gerekmeyecek.

Federal Sağlık Bakanlığından konu hakkında 
yapılan açıklama; Avustralya Hükümeti 
artık Avustralya’ya seyahat eden kişilerin 
seyahatten önce COVID-19 testi yaptırmasını 
şart koşmuyor. 

Hüseyin Çağın 

Hüseyin Çagın 

                              Dikkat edilmesi gereken hususlar

Bu konuda ev sahiplerine bazı 
tavsiyelerim olacak; 

Öncelikle, her ay açık-
lanan Merkez bankası inte-
restlerini yakından takip 
edin. Çünkü, interest 
yükselmesi ev piya-
sasını doğrudan ters 
orantılı olarak etkiler. 
Şöyle ki, Merkez ban-
kası (reserve bank) 0.5 
% interest artırdığında 
bunun bizim ödediğimiz 
banka interestlerine (Faizi-
ne) yansıması %1 ve daha fazla 
olarak banka faizlerinin artması 
demektir ki. 

• Bu %1 olduğunda ortalama 
$500.000 banka borcu olan bir 
ailenin SENEDE $5000, AYDA da 
yaklaşık $417 ödemesi demektir. 

• Bu %2’ye yükseldiğinde o 

zaman YILLIK $10.000, AYLIK da 
yaklaşık $834 tekâmül eder.

Dolaysıyla, satarken Reser-
ve bank ‘interest’lerinin 

düşük olması Satıcının 
Avantajına bir durum-
dur. 

Diğer bir husus, 
sırf piyasa iyi evimi-
zin değeri artı diye 
ev satmak doğru bir 

hamle olmayabilir. 
Unutmayalım ki, alacak 

olduğumuz evin fiyatı da 
artmış olacağından acele kara 

vermeden iyi hesap yapmalıyız. 
Bu konuda Aile içinde uygun 

bir şekilde düşünülerek hareket 
edilmeli… 

Burada güvenilir bir Real Esta-
te’den (Emlak firması) fikir alına-
bilinir… 

Evlerinin değeri hakkında 3-4 ayda 
bir alına bilecek bedava Appraisal 
(Emlak Değeri) ile de evin asıl olan 
piyasa değeri esas alınarak plan ve 
program yapılmalı…

Bu konuda, değişik özel sebep-
ler söz konusu olduğunda benim 
için satın veya alın demek doğru 
olma çünkü her aile kendi gelirini 
giderini iyi hesap ederek hareket 
etmelidirler. 

Unutmamalıdırlar ki çok büyük 
bir borcun altına girecekler ve 
ödemeleri yıllar sürecek. Ülke 
siyasetindeki ekonomik döngü-
den direk olarak etkilenecekleri 
için benim tavsiyem her zaman 
en zor şartlarda dahi Ailelerini 
ve Aile Bütçelerini stres altına 
sokmayacak şekilde borçlanmala-
rı, bu konuda da en güzel tavsiye 
ve planlamayı muhasebecileri ile 
danışarak yapmalıdırlar.

Her insan, özellikle de bizim Türk 
toplumu her şeyin en iyisini hak 

ediyorlar, çünkü buradaki halkımız 
çok büyük başarılara imza attı. 
Bizlerin, aile büyükleri olarak yeni 
nesle önder olarak doğru nasihat 
vermemiz gerekmektedir.

Biz, yani Rain & Horne Dallas ola-
rak, Emlak konusunda toplumumu-
zun her türlü soru ve sorunlarına 
yardımcı olmak için varız ve buna 
hazırız. Bizleri Emlak konusunda 
her zaman arayabilir ve fikir almak 
için ofisimize gelebilirsiniz. Gerek 
mail atarak gerekse de arayarak 
istediğiniz konuda bizimle irtibata 
geçebilirsiniz.

EV SATARKEN

Ön-
celikle, ace-

leci davranmayıp 
enflasyon, Banka 

Interest’i (Faizi) doğ-
rudan alakalı olarak 
değişen ev piyasa-
sından haberdar 

olmalıyız.
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Müslümanlar için Ramazan ayı, gün doğumu ve gün batımı arasında oruç 
tutulması gereken yılın en kutsal ayıdır. İftar sonrası, yemekler yenip ve 
namazlar kılındıktan sonra tatlı vakti için geri sayım başlamıştır.

İftarın ikinci raunduna hazırlık 

>> HACI USTA, AVUSTRALYA’DA 25 YILDIR TATLI SEKTÖRÜ IÇERISINDE

25 YILDIR durmaksızın 
TATLILAR yapıyor 
El açımı yufkaları ile hazırladığı baklavaları yıllardır sadece Türk toplumuna 
değil birçok farklı milletten müşterisine sunmakta. 

T atlı imalat serüvenine Tür-
kiye'deki pastanelerde ufak 
yaşlarda başladığını ifade 

eden Hacı Usta, Ramazan ayıyla 
birlikte işlerindeki yoğunluğun da 
arttığını söyledi.

ÇOKLAVA "ÇOK" TUTULUYOR

Türki-
ye’nin tatlı 
lezzetleri-
ni Avust-
ralya'da 
yaşatan 
Hacı Usta, 
Çoklava 
ve fıstık 
sarmasının 
son zaman-
larda tutu-
lan tatlılar 
arasında 
olduğunu belirtti. 

Baklava, çoklava, 
kokanatlı hurma, 
tulumba, lokma, 
hanım göbeği, 
kadayıf, şeker-
pare, tat-
lı-tuzlu kuru 
pasta, fıstık 
sarma gibi 
bir farklı lez-
zeti bir arada 
sunan Hacı 
Usta Pastanesi, 
Ramazan Bayramı 
öncesi siparişlerini 

almaya baş-
lamış bile… 

"EL YAPIMI 
LEZZETLER 
SUNUYOR"

Ramazan ayının 

işleri açısında yoğun ama bir o ka-
darda heyecanlı geçtiğini söyleyen 
Hacı Usta, "Normal döneme göre 
işlerimiz ramazan ayında iki katı 
seviyeye çıkıyor. Sabahlara kadar 
çalışıyoruz. Kapıdaki açılış saati-
miz 9'dan altıya kadar ama farklı 

zamanlar için siparişlerimiz 
oluyor. Bazen sabah çok erken 
bazense gece geliyoruz. Gün-
lük, taze ve el açımı ürünler 
sunuyoruz. Dükkanıma hiçbir 
zaman hazır yufka koymadım. 

'HACI USTA'

Bu arada Hacı Usta'nın 
gerçek ismini merak edenler 
için onu da yazmadan geçme-
yelim. Kendisine sorduk, Hacı 
bir marka mı yoksa gerçek 
isminiz. 

İşte cevap; 'Benim gerçek 
ismim Hacı. Halkımızda so-
nuna Usta'yı ekledi, Hacı Usta 
olarak bilindik.'' 

Hacı Usta, 35 Augusta Ave, 
Campbellfield adresinde 
hizmet vermekte. 

O 'SULTANLARIN' 
LOKUMU
Yazarımız Pembe Gül, Lokum için “duruşunu hiç bozmayan tek tatlı” demişti. 

A vustralyalılar, 'Türk lokumu-
nu' çok seviyor. Bu sevgiyi 
kazandıran firmalardan biri 

de Sultan Delight. 
Sultan Delight (Lokum) ima-

lathanesi, Avustralya'nın hemen 
hemen her yerine yıllardır Türk 
Lokum lezzetini ulaştırmakta. 
Toplumumuzun gurur kaynağı 
firmalarından biri olan Sultan 
Lokumun ünü Yeni Zelanda'ya 
kadar ulaşmış... Firma, şu anda 
oraya da ihracat gerçekleştir-
mekte. 

Üretici 
firma, lokumun 
birçok çeşidini 
büyük bir zah-
metle üreterek 
yerli ve yaban-
cı toplumlara 
ulaştırmakta. 
Firma Sahibi 
Mehmet beye 
'Yabancılar hangi lokumu daha 

çok seviyor 
diye sordu-
ğumuzda; 
'güllü ve na-
neli olanlar' 
dedi.

Üretim 
yeri ziya-
retimizde 
gördük 
ki, ağızda 
dağılmaya 
hazır hale gelen lokumlar, özenle 

kesiliyor ve 
yine özenle 
hazırlanan 
paketlere tek 
tek yerleştiri-
liyor…

YENI MODA 
'BISKÜVILI 
BAKLAVA'

Sultan 
firması, lokumun yanı sıra bak-
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Müslümanlar için Ramazan ayı, gün doğumu ve gün batımı arasında oruç 
tutulması gereken yılın en kutsal ayıdır. İftar sonrası, yemekler yenip ve 
namazlar kılındıktan sonra tatlı vakti için geri sayım başlamıştır.

İftarın ikinci raunduna hazırlık M elbourne Kuzeyi Broadmeadows ve çevresinde, iftar 
telaşı Türk pastanelerinde ayrı bir zaman dilimi olarak 
yaşanmakta. 

Okuyucularımız için, Ramazan ayının tam ortasında üretici 
tatlı firmalarını ziyaret ederek fotoğraflar eşliğinde kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

Melbourne’un en popüler camilerinden biri olan Broadme-
adows Camisine çok yakın mesafede bulunan Hacı Usta 

ve Meadow Heigts'taki Camilere kısa bir yürüyüş mesafesinde 
bulunan Sweet World gibi tatlıcıların önlerinden geçerken taze 

tatlı kokusunu hissetmemeniz mümkün değil... 
Aç ve susuz kalınan uzun bir günün ardından iftar 
sonrasında yanında bekleyen 'tatlılar' yemeklerden 
yendikten sonra adeta olmazsa olmazlar arasında 
beklemekte... 

Hele ki çay ve kahveyle... MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

>> DENEMEDEN GEÇMEYIN!

HALKA TATLI  
Melbourne’un en yeni lezzetleri ara-
sında yer alan ‘halka tatlı’ artık şimdi 
size çok yakın… 

M eadows Heights Alışveriş Mer-
kezi dışında uzun yıllardır 
yerli ve yabancı topluma 

hizmet veren ‘Sweet World’ 
adı gibi Dünyanın tatlısını ve 
kurabiyesini müşterileri ile 
buluşturuyor. 

Gün ağarırken kapılarını 
müşterilerini açan pastane; 
simidi, poğaçası ve böreği 
ve de çay ve kahvesiyle sa-
bah erkenden işe gidenlerin 
uğrak adresi… 

Kuru Pasta 
çeşitlerinde Mel-
bourne’da en fazla 
çeşidi bulunduran 
pastane desek 
abartmış olmayız 
sanırım... 

Tatlı ve kuru 
pasta çeşitlerinin 
yanı sıra özel gün-
lere özel pastalar 
hazırlayan kek 
ustaları, Rama-
zan’da da pasta 
satışlarının devam 
ettiğini söyledi.

RAMAZAN AYIN-
DA BIR BAŞKA 

YOĞUNLUK 

Ramazan ayı, bu 
pastanede her gün 
ayrı bir yoğunluk-
ta geçmekte. 

İftar saati yaklaştıkça dükkânın içi adeta 
ana baba günü... 

Özenle her gün Tulumba ve Halka 
Tatlı’yı hazırladıklarını söyleyen 

Pastane İşletmecisi Aynur 
Özdemiroğlu, Ramazan 

ayında ne kadar saat 
dengemiz bozulsa da 
tatlı çeşitlilerimizden 
taviz vermeyerek her 
gün tatlı severleri 
tatlılarımızla buluştu-
ruyoruz, dedi. 
Ramazan Bayramı 

öncesi siparişleri-
niz vermekte 

geç kalma-
yın uyarısı 
yapma-
dan da 
geçme-
yelim… 
Bu arada 

‘Şambali 
Tatlısını’ 

da deneme-
den geçmeyin. 

‘Sweet World’ 
pastanesi Meadow Heights 
Alışveriş Merkezi içerisinde 

Shop 20/55 adresinde hizmet vermekte. 

O 'SULTANLARIN' 
LOKUMU
Yazarımız Pembe Gül, Lokum için “duruşunu hiç bozmayan tek tatlı” demişti. 

çok seviyor 
diye sordu-
ğumuzda; 
'güllü ve na-
neli olanlar' 
dedi.

Üretim 
yeri ziya-
retimizde 
gördük 
ki, ağızda 
dağılmaya 
hazır hale gelen lokumlar, özenle 

kesiliyor ve 
yine özenle 
hazırlanan 
paketlere tek 
tek yerleştiri-
liyor…

YENI MODA 
'BISKÜVILI 
BAKLAVA'

Sultan 
firması, lokumun yanı sıra bak-

lavalarıyla da 
Avustralya 
piyasasında 
ayrı bir üne 
sahip. Firma 
yetkilileri, bu 
aralar bisküvili 
baklavanın yer-
li ve yabancılar 
arasında çok 
tutulduğunu 
açıkladı. 

'Sultan Delight' firması, baklava 
'butterscoff' adıyla bisküvili bak-
lavayı yeni piyasa sürdü. Firma 
sahibi Mehmet Bey, gelen sipariş-
lerden memnun.  

Baklava ustaları, normal bil-
diğimiz baklavanın içine cevizle 
birlikte bisküvi de karıştırıyor…  
Ve ortaya son zamanların yeni 
lezzeti ‘bisküvili baklava’ çıkıyor. 
Tabi ki pişirme süresinde ve ha-
zırlık aşamasında bazı püf nokta-
larda yok değil…  
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>> MEADOW HEIGHTS’DAN 
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZ ALTINDA

Ölümlü 
kaza Melbourne’ün ku-

zeyinde yaşanan 
ölümlü bisiklet 
kazasında araba 
çekicisi şoförü  
suçlandı.

M elbourne’ün kuzeyin-
de salı günü yaşanan 
talihsiz kazada bir bi-

sikletçi öldü. Bisiklet sürücü-
sünün ölümüne sebep olma 
iddiasıyla bir araba çekici 
şoförü gözaltına alındı.

Polise göre, bir erkek 
bisikletçi Salı günü öğleden 
sonra saat 13.30 sıralarında 
Güney Pascoe Vale’deki Mel-
ville Yolu boyunca kuzeye 
giderken Brearley Parade 
kavşağında bir kamyona 
çarptığını açıkladı.

Brunswick West’ten 43 
yaşındaki şahıs, kaza sonrası 
olay yerinde hayatını kay-
betti.

9news’un haberine göre, 
48 yaşındaki Meadow 

Heights’lı kamyon şoförü 
olay yerinde kalarak polisle 
işbirliği yaptı.

Ölüme neden olabilecek 
tehlikeli sürüşle suçlanan 
şoför Çarşamba günü Mel-
bourne Sulh Ceza Mahke-
mesinde hakim karşısına 
çıkacağı açıklandı.

Kaza sırasında kamyonun 
Melville Road’a doğru dön-
düğü anlaşıldı.

Çarpışmaya tanık olan veya 
araç kamerası görüntüleri 
veya daha fazla bilgiye sahip 
olan herkesin 1800 333 000 
numaralı telefondan Crime 
Stoppers’ı araması veya 
www.crimestoppersvic.com.
au adresinden gizli bir rapor 
sunması isteniyor.

>> GREENVALE’DE INSAN KALINTILARI BULUNDU 

Polis olay yerinde

Melbourne 
Greenvale 
Reservoir’da 
insan kalıntı-
ları bulundu. 
Olay, gize-
mini hala 
koruyor.

A dli tıp görevlileri olay 
yerini araştırırken, popüler 
piknik park alanının büyük 

bir bölümü de kordon altına 
alındı.

Melbourne kuzeyinde, yürü-
yüşçüler ve piknikçiler arasında 
popüler olan tenha bir parkta 
salı gecesi insan kalıntıları 
bulundu.

Polis, Şehir merkezinin yak-
laşık 21 km kuzeyinde bulunan 
Greenvale Reservoir’ın, park 

alanında insan kalıntılarının 
bulunduğuna dair çağrıların ar-
dından 18:30 olay yerine geldi.

Olay yeri ekibi, Adli tıp gö-
revlileri ve SES kordon altın-
daki yerde çalışmalarını devam 
ettiriyor.

Park alanının büyük bir bölü-
mü de polis tarafından şeritle 
kordon altına alındı.

Forensic officers and the SES 
are on the scene and have scat-
tered coloured markers around 

the area.
Polis, korkunç bulgunun ko-

şullarını henüz belirlemedi.
Halka açık piknik alanları ile 

popüler bir yer olarak bilinen 
Greenvale Reservoir’in 53 
hektarlık alanında park alanı 
ve yürüyüş parkurlar da yer 
almakta.

Parkın güney kısmı, Mel-
bourne Water’ın baraj duvarını 
yeniden inşa etmesi için yakın 
zamanda kapatıldı.

>> TÜRK KEBAB IŞYERINDE 

Büyük yangın
Victoria’da faaliyet gösteren iki take-away 
dükkanı alevler içinde kalırdı. İki restoran 
harap olurken, alevler havaya yükselirken 
çevrede izleyenler panikle kaçıştı.

MORNINGTON’DA 
faaliyet gösteren The 

Red Rooster ve yanındaki ke-
bab dükkanı, 17 Nisan Pazar 
günü öğleden sonra şiddetli 
yangının ardından adeta kül 
oldu.

Bir görgü tanığı, “Neredey-
se bir ateşin üzerinde oturu-
yormuşsunuz gibi hissettim, 
etraf gerçekten çok sıcaktı” 
dedi.

Yangının, Mornington Star 
Kebaps’ın önünde başladığı-
na inanılıyor. Henüz resmi bir 
açıklama yapılmadı.

Channel 9, işyerini 4 yıldır 
Yıldız Akdoğan’ın işlettiğini 

yazdı. İşyerini kaybetmenin 
üzüntüsüyle konuşan Ak-
doğan, her şeyin beş dakika 
içinde olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, beş dakika 
içinde her yerde alevler 
olduğunu belirtti.

Yolun karşısında bulunan 
itfaiye istasyonundan ekipler, 
kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ancak, yangını kontrol 
altına almak için onlarda 
zorlandı. Red Rooster ve 
Kebab işyerinin tabelaları 
daha fazla dayanamadı ve 
sonunda yere çakıldı.

Yetkililer, şimdi yangının 
nasıl çıktığını araştıracak.

>> ÖĞRENCI BORÇLARI SILINSIN 

‘Medicare’ diş bakımını karşılasın
GREENS (Yeşiller) Lideri Adam Bandt, iklim değişikliği ve yaşam 
maliyetinin en önemli seçim öncelikleri olacağını söyledi.

ADAM Bandt, “Söndür-
meye çalışırken ateşe 

benzin dökemeyeceğimiz 
konusunda hepimiz hemfi-
kiriz” dedi.

Greens parti lideri Adam 
Bandt 9’uncu kanalın Siyasi 
Editör Chris Uhlmann’a 
ilginç açıklamalarda bu-
lundu.

Uhlmann, 21 Mayıs fede-
ral seçimleri öncesindeki 
Yeşillerin politikası hakkın-
da her şeyi sordu.

Bandt, parti olarak önce-
liklerinin, parlamentonun hem Yukarı hem de 
Alt Meclislerinde dengeyi sağlamaları halinde 
“iklim kriziyle, yeni kömür ve gaz projelerine 
son vererek mücadele edeceklerini” söyledi.

Bandt, yaşam maliyetiyle mücadele etmenin 
kendisi için bir diğer önemli öncelik olduğunu 
da sözlerine ekledi.

DİŞ BAKIMI MEDICARE İÇİNE ALINACAK

Adam Bandt, “Medicare içine diş ve ruh sağlı-

ğını getirmek, konut satın 
alınabilirlik krizini çözmek, 
öğrenci borçlarını silmek 
ve ayrıca ücretsiz çocuk 
bakımı için bastırmak.. Tüm 
bunları yapmak istiyoruz” 
dedi.

Uhlmann, Bandt’in yu-
karıda belirtilen girişimler 
için nasıl bir bütçe yapmayı 
planladığını sorduğunda, 
Bandt, bunun “şirketler ve 
milyarderlere” düştüğünü 
söyledi.

DENİZAŞIRI KARLAR VE ADİL VERGİ PAYLA-
RINI ÖDEMEZLER

Bandt, “Şirketlere ve milyarderlere adil vergi 
paylarını ödeterek. Şu anda, bu ülkedeki [bazı] 
büyük şirketler hiç vergi ödemiyor. Yani sadece 
birçok açıklığı kapatarak, adil paylarını ödeme-
lerini sağlayarak bunları yapabiliriz. Bankalar ve 
Apple gibi birçok durumda, burada büyük karlar 
elde eden ve gönderen büyük şirketlerden 
bahsediyoruz.”
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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

-

N e güzel tutabilenler oruçlarını 
tutuyor, bir kısmımız, zekât, 
sadaka, fitresini ödüyor, bir 

kısmımız oruçlulara iftar ettirmek 
suretiyle Allah’a karşı şu mübarek 
günlerde kulluğumuzu süsleyebildi-
ğimiz kadar güzelleştirmeye çalışı-
yoruz. Bu manada her yaptıklarımız-
la Allah’ın bizlerden hoşnut olmasını 
umuyoruz. Tabi bu da insana tarifi 
imkansız bir huzur, bir gönül rahat-
lığı veriyor. Allah’ım hepsini kabul 
eylesin İnşaallah.

Yaklaşık otuz yıl önceki günlerde 
Ballarat Road üzerindeki Kıbrıs ca-
misi arazisi geniş olmasına rağmen 
ibadet mekanı küçük bir yerdi. Nüfus 
arttıkça Ramazanda teravih namaz-
ları için, bayram namazı için büyük 
çadırlar kurulmaya başlanmıştı. Rah-
metli Hasan Dellal abi şimdiki muh-
teşem caminin planlarını hazırlatmış 
ilk temeli milletvekili İan Baker’la 
atmışlardı. Caminin inşaatı bağış ve 
yardımlarla biraz yavaş gitti ama 
sonunda bitti. O zamanlarda yeni 
yeni halka açık hem bayramlaşma 
hem de kermesler başlamıştı. Para 

bağışlamak isterdim ama hesaplar 
denk gelmiyordu. Rahmetli Hasan 
abiye “bana bir masa bir de elektrik 
kablosu verin katmer yapıp satayım” 
dedim. Memnuniyetle kabul etti. Ben 
ne bileyim, bizim Dombay ovasının 
katmerini Kıbrıslı kardeşlerimizde 
bilirlermiş. Geçmiş gün Kıbrıs cami-
sinde ilk defa katmer satarak bağışı-
mı yapmak bana da nasip oldu. 

BOSNA CAMISI VE SAVAŞ 

Tam da o sıralarda Bosna’dan 
dehşetli katliamlar, acı haberler 
gelmeye başlamıştı. Station Road 
Deer Park adresinde gayet geniş bir 
arsa üzerinde Bosna camisi inşaatı 
başladı.  Galiba o acılı elemli gün-
lerinde tesiriyle Bosna camisi çok 
çabuk yapılıp derhal ibadete açıldı. 
Orayı da inşaat sıralarında gidip 
gezdim, baktım. Halk kendini çok 
çabuk toparladı, imamları cemaatleri 
bi tamam derhal ibadete açıldı. Ya-
kınlarını savaşta kaybeden Bosnalı 
kardeşlerimizin o acılı zor günlerde 
Bosna camisinin onlara güzel bir te-
selli kaynağı olduğunu gözlemledim. 

Şu an çok teşekküllü güzel 
bil külliye vazifesi görüyor. 
Camilerimiz zor zamanlarda 
dualarla Allah’a sığındığımız 

yegâne teselli yerleridir de.
Kıbrıs camisinin çok ya-

kınlarında adını hatırlayama-
dığım Arapların da bir camisi 

vardır. Keza Sunshine Road 
üzerinde ki Nur vakfının yanından 
geçerseniz bir gezin, bakın, bir na-
maz kılıp çaylarından için derim. Çok 
tafsilatlı, ibadetlerinizi güzellikle ya-
pabileceğiniz ender mekanlardandır.

Bana başka eyaletlerden gezmek-
ten gelenler sağda solda rastladık-
ları, kapıları kilitli, eski viran birkaç 
Afgan deve sürücülerinin mescitle-
rinden bahsediyorlar. Kullanılma-
dıkları için zamanla yıkılmaya yok 
olmaya başlamışlar. Ama şimdilerde 
Müslüman nüfusu gittikçe artıyor ve 
insanlar ibadetleri hakkında bilinç-
liler Maşaallah. Herkes Cumasını, te-
ravih ve bayram namazlarını mekâ-
nında eda etmek istiyor. Bu yüzden 
son zamanlarda değişik semtlerde 
cami, mescit inşaatları başladı. Şu 
an tam adresini bilmiyorum ama bir 
tanesi Truganina semtinde ibadete 
açılmış ama tam bitmemiş. Halen 
yardım topladıklarını biliyorum.  
Hume Highway üzerinde inci tanesi 
gibi duran Quba mescidi inşaatı de-
vam ediyor. Bölge halkı yardımlarını 
ne kadar tez yaparsa camilerine o 
kadar tez kavuşurlar İnşaallah

Ramazan ayına yakın günlerde eli-
me bir broşür geçti. Melton semtin-
de Markazul Huda Jaame Mascid‘ine 
yardım toplanıyormuş. Siz kıymetli 

okurlarım için gittim baktım. Tanı-
dıklardan biraz yardım topladım, 122 
Brookly Road Brookfield adresindeki 
cami inşaatına eşimle gittim. Önce-
den haberleşmiştik, bizi Doktor İm-
teaz ve kaptan Bilal baş sorumlular 
olarak karşıladılar. Ön cepheden park 
yeri azmış gibi görünen caminin yan 
taraftan arkaya geçince kocaman bir 
arazisi var. Ne güzel acilen ibadet ve 
abdest yerlerini yapıp hemen halka 
açmışlar. Onların da bir çok eksikleri 
ihtiyaçları var. Misal hanımlara ayrı, 
özel geniş yer olması lazım. Doktor 
Bilal gün be gün yardımlarla yerlerin 
genişletilip daha çok insana ibadet 
yeri hazırlanacağından açıklamalar 
yaptı bize bilgi verdi. İmkanı olan 
gidip bir baksın, yardım etsin İnşa-
allah.

Daha tarihçesini anlatacağım baş-
ka yerlerde vardı ama şimdilik bu-
rada nokta koyayım. Şimdiye kadar 
Müslümanların ibadet yerleri hemen 
hepsi gönüllü hayırsever insanların 
fedakârca destekleriyle Allah Rızası 
için olan işler. Kanaatimce Avust-
ralya devleti bu gibi mekanların 
masraflarını cömertçe desteklemeli, 
yardım etmeli. Çünki, buralarda 
toplaşıp sosyalleşen insanlardan 
Avustralya’ya zarar gelmez, bilakis 
çok fayda gelir. İnsanlar aldıkları 
nasihatler, terbiye ve disiplinlerle 
ülkenin kurallarına uyarlar, kanunsuz 
işlerden kaçınırlar, insanlara haksız-
lık yapmazlar, doğayı korurlar, başka 
dinden insanlara saygılı ve yardım-
sever olurlar. 

Avustralya Müslümanlarız olamaz 
diyeyim. Pembegül Abla  

MELBOURNE’UN CAMİLERİ

PEMBEGÜL ABLA
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SOLDAN SAĞA       
1- Japonya’da bir kent. 6- Erkek yardım-
cı. 11- Kelimelerin kök veya gövdesinin 
sonuna gelen ek. 16- Akdeniz bölgesin-
de bir akarsu. 21- Sınır. 22- İşe dayanan, 
iş üstünde, pratik. 23- Argoda hazır, 
tetik. 24- Eski dilde söz. 25- Lorenti-
yum elementinin simgesi. 26- İlenme, 
beddua. 27- Yönelme durumu. 28- Her-
hangi bir sebeple acelecilik. 29- Dün-
yanın uydusu. 30 - Filipinlerin plaka 
işareti. 31- Maksim Gorki’nin bir yapıtı. 
33- Buyuran, emreden, üst. 35- Kadınlar 
hamamında hizmet eden kadın. 37- 
En çok atlarda görülen, insanlara da 
bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, 
sakağı. 39- Erdemleri bakımından çok 
büyük, yüce. 40 - Fihrist. 42- Resimdeki 
ünlü sanatçı. 44- Serbest ekonomiden 
yana olan. 46- Hayvanlarda yara yerin-
den çıkan beyaz tüyler. 48- Eski dilde 
altın. 49- Gelinlerin başlarına takılan 
süs. 50 - İçilecek çayın kıvamı. 51- Gü-
vey. 54- Burun iltihabı. 56- Deve. 57- 
Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı. 
61- Sözleşme, kontrat. 63- Suyu emme, 
ıslanma. 64- Bir yolu veya geçidi kapa-
mak için her türlü araçtan yararlanıla-
rak yapılan engel. 66- Eski dilde yuva. 
67- Parlak kırmızı renkte değerli bir taş. 
68- Petrol çıkan dağımız. 70 - Birinin 
ölüm haberini veren. 71- İkinci meş-
rutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde 
yayımlanmış bazı gazete ve dergilerin 
ortak adı. 73- Tenis, voleybol gibi oyun-
larda maçın her bir bölümü. 74- İlgili. 
76- Yazışma. 79- Eti yenecek hayvanları 
kesen veya dükkanında perakende 
olarak satan kimse. 80 - Işıltı birimi. 83- 
Çok zehirli bir alkaloit. 84- İskambilde 
koz. 86- Türkiye’nin uluslararası trafik 
simgesi. 87- Haiti’nin plaka işareti. 89- 
Eski dilde zor, çetin. 90 - Soyutlama. 94- 
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç 
ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya 
cansız nesne. 96- Pesetanın dörtte biri 
değerinde İspanyol parası. 100 - Hint 
destanı. 102- Bozulmuş. 104- Dingil. 
105- Kül rengi, boz renk. 107- Alışveriş 
işlerinn sağladığı para kazancı. 109- 
Pastacı, terzi vb.nin kullandığı dişli, 
küçük demir çark. 110- Çabuk olan, 
süratli. 111- İrade zayışığı. 113- Kuzey 
Amerika’da bir ülke. 115- Eski dilde 
dudak. 116- Sterlinin yüzde biri değe-
rinde para birimi. 117- Zorunlu öğrenim 
çağındaki kız ve erkek çocuklarının 
temel eğitim ve öğretimini sağlamak 
için devletçe açılan veya açılmasına 
izin verilen beş yıllık okul. 119- Kısaca 
Yüksek Seçim Kurulu. 120- Kısaltması 
Tİ olan element basit bir element. 122- 
Bir parça, azıcık. 123- En kalın erkek sesi. 
124- Kimse, kişi. 125- Tuzak, kapan. 126- 
Doktor. 128- Bir koyun cinsi. 132- Özellik, 
vasıf. 134- Değişik sayıda tümen ve savaş 
destek birliklerinden kurulu büyük askeri 
birlik. 138- Eski dilde göz. 139- Sembol 
niteliğinde yapı, abide. 141- Elektrik sığa 
birimi. 142- Titreyiş, ürkme. 143- İnsan 
bedeninde göğüsle karın arasında da-
ralmış bölüm. 144- Karada veya denizde 
evcil olmayan hayvanları vurma veya 
yakalama işi. 145- Kripton’un simgesi. 
146- Söylenmesi istenmeyen veya gerek-
li görülmeyen bir özel adın yerini tutan 
kelime. 148- Davranışı, düşünce, duygu 
bakımından ince, nazik olan kimse. 150 
- Zirkonyum’un simgesi. 152- Kurçatov-
yum’un simgesi. 153- Argoda „yok“ anla-
mında kullanı- lan bir sözcük. 155- Kalın-
ca ve açık saman renginde, yarı mat bir 
yazı kağıdı türü. 156- İlk olimpiyat oyun-
ları- nın düzenlendiği kent. 157- Acımaya, 
vicdana veya mantığa dayanan adalet. 
159- Kuşatma, sarma, çevirme. 160 - Deri 
tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı 
buruk bir madde. 161- Karşıtlık, karşıt 
olma. 162- Öğrencinin not durumunu 
gösteren belge.

YUKARIDAN - AŞAĞIYA 
1- Bir toplum içinde kişilerin uymak 
zorunda oldukları davranış biçimleri 

ve kuralları. 2- Hamam ve banyolarda 
musluk altında bulunan, içinde su birik-
tirilen, yuvarlak, mermer, taş veya plastik 
tekne. 3- İsim. 4- Işın. 5- Dış ülkeden 
mal alımı. 6- Bir kimseyi veya bir olayı 
hatırlatan nesne veya kişi. 7- İstatistik. 
8- Çelik çomak oyunu. 9- Közlenmiş 
patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile 
yapılan bir çeşit yemek. 10- Yetme, yetişir 
miktarda olma. 11- Yüz, yüzey. 12- Cerrah. 
13- Afrika’da bir ırmak. 14- Kesin vadeli 
değerlerin kuru ile primli değerlerin 
kuru arasındaki fark. 15- fiart. 16- Güzel 
kokulu özsuyu olan büyük bir ağaç. 17- 
Rumen para birimi. 18- Kızıl alev rengi. 
19- Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli 
toprak parçası. 20- İçinde sıvı durumda 
ilaç bulunan cam tüp. 32- Kısaca Avrupa 
Topluluğu. 34- Bir renk. 36- Azerilerin 
mızrapla çalınan telli çalgısı. 38- Dernek, 
kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, 
belli miktarlarda ödedikleri para. 39- Tü-
mör. 41- Eski dilde bayındır, mamur. 43- 
Para. 45- Gerçekleştirilmesi zamana bağlı 
istek. 47- Bir cins balık. 51- Bir organımız. 
52- Amerikan pamuğu. 53- Muğla iline 
bağlı ilçelerden biri. 55- Ekmek. 56- Bre-
ton saz şairlerinin kullandığı bir şiir tarzı. 
57- Yasa. 58- İçinde görüntü ve seslerin 
kaydedildiği manyetik şerit kutusu. 59- 
Teklif. 60 - Lişeri dokumacılıkta kullanı-
lan bir bitki. 62- Yabancı. 64- Baryum’un 

simgesi. 65- Eski dilde dilek. 68- Düz, 
geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, 
kâğıt veya karton vb. şeyleri bir yere 
tutturmak için kullanılan araç. 69- Fildişi 
Sahillerinde bir kent. 72- Onur kırma, 
onura dokunma. 75- Afrika’da yaşayan bir 
tür antilop. 77- Duygu. 78- Fizikte içinden 
elektrik akımı geçebilen yalıtılmış tel 
ile bu telin sarılı bulunduğu silindirden 
oluşan aygıt. 81- Türkiye Radyo Tele-
vizyon Kurumunun kısaltması. 82- Dik 
tutularak parmakla çalınan, üç köşeli ve 
telli, büyük çalgı. 85- Muğla’nın bir ilçesi. 
88- Tahıl. 90 - Yeryüzü parçası, toprak. 
91- Yüzde çıkan kıllar. 92- Ramazan’da 
oruca başlama zamanı. 93- Bir şeyin 
gerçekleşmesini önleyen sebep. 95- Tür-
lü metallerden yapılmış, kopmaya karşı 
bir direnç gösteren ince uzun nesne. 
97- İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kafi. 
98- Boğa güreşi alanı. 99- Tadı güzel, lez-
zetli. 101- Su yolu. 103- Tedavi amacıyla 
kullanılan jöle yapısında bir krem türü. 
106- Herhangi bir amaçla kurulu düze-
ne veya devlet güçlerine karşı gelme, 
başkaldırma. 107- Kısaca Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı. 108- Anadolu Ajansını sim-
geleyen harşer. 109- Geri çevirme, kabul 
etmeme. 112- fiiddetli korku. 113- Güney 
Asya kıyılarıyla Hint Denizi’nde yaz ve kış 
mevsimlerinde birbirine ters yönlerden 
esen geniş alanlı rüzgâr. 114- Yararlan-

ma. 115- Para ve ticaretle ilgili işlemler-
de kullanılabilecek durumda olan satın 
alma gücü. 116- Ucundaki lüle içine tü-
tün konulan ve yakılarak dumanı çekilen 
kısa, çubuk biçimindeki tütün içme aracı. 
118- Zoolojide (Serinus canaria) olarak 
tanımlanan, İspinozgillerden, yeşilimsi 
veya sarı tüylü, koni biçiminde küçük 
gagalı, ötücü kuş. 120- Düzgün söz söy-
leme kolaylığı. 121- fiarkıda tekrarlanan 
bir bölüm. 122- Genellikle altın, gümüş 
vb elementlerden yapılan ve bileğe süs 
için takılan halka. 125- Gözdeki ışıltı. 
127- İçinde, üstünde hiç kimse veya 
hiçbir şey bulunmayan. 128- Anlamlar, 
anlatımbilim. 129- Eklenmedik, kötü, 
hoşa gitmeyen bir haber veya olay kar-
şısında duyulan acınma. 130 - Radon’un 
simgesi. 131- Bir kimsenin görev, ödev, 
toplumsal veya hukuki bakımdan yeri 
ve özelliği. 133- Ses tınlaması. 135- 
Rubidyum’un simgesi. 136- Fakülte-
nin yönetiminden sorumlu profesör. 
137- Osmanlılara bazı görevlilere üç 
ayda bir verilen ücret. 140 - Kuru tütün 
yaprağını andıran kızılımsı kahverengi. 
142- Bir bayan adı. 145- Elbisede çeşit. 
147- Yerel bilgisayar ağı. 149- Çoğul bi-
rinci kişi zamiri. 151- Protein sentezine 
yardımcı asit. 154- Sodyum elementi-
nin simgesi. 158- Stronsiyum elementi-
nin simgesi.

SAYFA 02 S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Okurlar›m›z için haz›rlam›fl oldu¤umuz bu bulmacada; örnek sözcükteki rakamlardan yola ç›karak di¤er rakamlara
isabet eden harfleri bulmaya çal›flacaks›n›z. Harflerin tamam›n› buldu¤unuzda bir metin elde edeceksiniz.

KR‹PTO BULMACA KAKURO BULMACA 

SAYI MANTI⁄I

9 15 1 13 17 19 15 17 1 2 21 5 17 18 21

5 7 1 13 5 3 7 8 13 20 13 1 18 21 18

12 6 17 27 18 17 5 7 5 18 13 17 5 4 8

8 18 17 27 6 22 6 28 15 21 15 5 26 15 20

13 25 8 15 28 14 23 18 8 1 6 17 18 18 8

6 17 27 6 22 6 13 27 27 13 18 8 18 21 6

17 18 10 15 29 18 3 29 15 21 27 13 . 16 14

25 8 15 16 13 21 7 8 18 25 6 17 13 26 13

17 27 15 7 8 9 18 17 6 17 9 2 9 5 2

17 2 25 7 5 27 13 25 15 17 9 15 1 13 17

19 15 17 1 2 21 5 19 4 18 17 27 18 7 5

18 27 18 21 2 23 28 2 17 2 9 5 13 5 7

17 4 19 18 9 6 25 7 21 4 9 16 13 8 15

16 4 11 18 16 15 21 27 15 18 17 8 18 1 6

8 18 17 8 18 21 6 16 15 17 25 18 19 18 9

18 27 6 9 11 18 16 15 21 13 25 18 3 18 17

8 18 21 18 25 18 20 18 8 13 19 8 15 9 16

18 19 8 18 1 18 10 18 22 6 9 27 15 27 13

A B C Ç D E F G ⁄ H I ‹ J K L

M E T ‹ N fi E N T Ü R K

M N O Ö P R S fi T U Ü V Y Z W

SOLDAN SA⁄A
1- Japonya’da bir kent. 6- Erkek yard›mc›. 11- Kelime-
lerin kök veya gövdesinin sonuna gelen ek. 16- Akde-
niz bölgesinde bir akarsu. 21- S›n›r. 22- ‹fle dayanan,
ifl üstünde, pratik. 23- Argoda haz›r, tetik. 24- Eski dil-
de söz. 25- Lorentiyum elementinin simgesi. 26- ‹len-
me, beddua. 27- Yönelme durumu. 28- Herhangi bir
sebeple acelecilik. 29- Dünyan›n uydusu. 30 - Filipinle-
rin plaka iflareti. 31- Maksim Gorki’nin bir yap›t›. 33-
Buyuran, emreden, üst. 35- Kad›nlar hamam›nda hiz-
met eden kad›n. 37- En çok atlarda görülen, insanlara
da bulaflan ölümcül bir hayvan hastal›¤›, saka¤›. 39-
Erdemleri bak›m›ndan çok büyük, yüce. 40 - Fihrist.
42- Resimdeki ünlü sanatç›. 44- Serbest ekonomiden
yana olan. 46- Hayvanlarda yara yerinden ç›kan be-
yaz tüyler. 48- Eski dilde alt›n. 49- Gelinlerin bafllar›na
tak›lan süs. 50 - ‹çilecek çay›n k›vam›. 51- Güvey. 54-
Burun iltihab›. 56- Deve. 57- Karesi verilen bir say›ya
eflit olan say›. 61- Sözleflme, kontrat. 63- Suyu em-
me, ›slanma. 64- Bir yolu veya geçidi kapamak için
her türlü  araçtan yararlan›larak yap›lan engel. 66- Es-
ki dilde yuva. 67- Parlak k›rm›z› renkte de¤erli bir tafl.
68- Petrol ç›kan da¤›m›z. 70 - Birinin ölüm haberini ve-
ren. 71- ‹kinci meflrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde
yay›mlanm›fl baz› gazete ve dergilerin ortak ad›. 73-
Tenis, voleybol gibi oyunlarda maç›n her bir bölümü.
74- ‹lgili. 76- Yaz›flma. 79- Eti yenecek hayvanlar› ke-
sen veya dükkan›nda perakende olarak satan kimse.
80 - Ifl›lt› birimi. 83- Çok zehirli bir alkaloit. 84- ‹skam-
bilde koz. 86- Türkiye’nin uluslararas› trafik simgesi.
87- Haiti’nin plaka iflareti. 89- Eski dilde zor, çetin. 90
- Soyutlama. 94- Baz› ilkel toplumlarda do¤aüstü güç
ve etkisi oldu¤una inan›lan canl› veya cans›z nesne.
96- Pesetan›n dörtte biri de¤erinde ‹spanyol paras›.
100 - Hint destan›. 102- Bozulmufl. 104- Dingil. 105-
Kül rengi, boz renk. 107- Al›flverifl ifllerinn sa¤lad›¤›
para kazanc›. 109- Pastac›, terzi vb.nin kulland›¤› diflli,
küçük demir çark. 110- Çabuk olan, süratli. 111- ‹rade
zay›fl›¤›. 113- Kuzey Amerika’da bir ülke. 115- Eski
dilde dudak. 116- Sterlinin yüzde biri de¤erinde para
birimi. 117- Zorunlu ö¤renim ça¤›ndaki k›z ve erkek
çocuklar›n›n temel e¤itim ve ö¤retimini sa¤lamak için
devletçe aç›lan veya aç›lmas›na izin verilen befl y›ll›k
okul. 119- K›saca Yüksek Seçim Kurulu. 120- K›salt-
mas› T‹ olan element basit bir element. 122- Bir par-
ça, az›c›k. 123- En kal›n erkek sesi. 124- Kimse, kifli.
125- Tuzak, kapan. 126- Doktor. 128- Bir koyun cinsi.
132- Özellik, vas›f. 134- De¤iflik say›da tümen ve sa-
vafl destek birliklerinden kurulu büyük askeri birlik.
138- Eski dilde göz. 139- Sembol niteli¤inde yap›, abi-
de. 141- Elektrik s›¤a birimi. 142- Titreyifl, ürkme.
143- ‹nsan bedeninde gö¤üsle kar›n aras›nda daral-
m›fl bölüm. 144- Karada veya denizde evcil olmayan
hayvanlar› vurma veya yakalama ifli. 145- Kripton’un
simgesi. 146- Söylenmesi istenmeyen veya gerekli
görülmeyen bir özel ad›n yerini tutan kelime. 148- Dav-
ran›fl›, düflünce, duygu bak›m›ndan ince, nazik olan
kimse. 150 - Zirkonyum’un simgesi. 152- Kurçatov-
yum’un simgesi. 153- Argoda „yok“ anlam›nda kullan›-
lan bir sözcük. 155- Kal›nca ve aç›k saman renginde,
yar› mat bir yaz› ka¤›d› türü. 156- ‹lk olimpiyat oyunlar›-
n›n düzenlendi¤i kent. 157- Ac›maya, vicdana veya
mant›¤a dayanan adalet. 159- Kuflatma, sarma, çe-
virme. 160 - Deri tabaklamada, hekimlikte kullan›lan,
tad› buruk bir madde. 161- Karfl›tl›k, karfl›t olma. 162-
Ö¤rencinin not durumunu gösteren belge. 
YUKARIDAN - AfiA⁄IYA 1- Bir toplum içinde kiflilerin
uymak zorunda olduklar› davran›fl biçimleri ve kuralla-
r›. 2- Hamam ve banyolarda musluk alt›nda bulunan,
içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, tafl veya plas-

tik tekne. 3- ‹sim. 4- Ifl›n. 5- D›fl ülkeden mal al›m›. 6-
Bir kimseyi veya bir olay› hat›rlatan nesne veya kifli. 7-
‹statistik. 8- Çelik çomak oyunu. 9- Közlenmifl patl›-
can, sar›msakl› yo¤urt ve k›yma ile yap›lan bir çeflit
yemek. 10- Yetme, yetiflir miktarda olma. 11- Yüz, yü-
zey. 12- Cerrah. 13- Afrika’da bir ›rmak. 14- Kesin va-
deli de¤erlerin kuru ile primli de¤erlerin kuru aras›nda-
ki fark. 15- fiart. 16- Güzel kokulu özsuyu olan büyük
bir a¤aç. 17- Rumen para birimi. 18- K›z›l alev rengi.
19- Tar›ma elveriflli olan, s›n›rl› ve belirli toprak parças›.
20- ‹çinde s›v› durumda ilaç bulunan cam tüp. 32- K›-
saca Avrupa Toplulu¤u. 34- Bir renk. 36- Azerilerin
m›zrapla çal›nan telli çalg›s›. 38- Dernek, kurulufl, ku-
lüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikle-
ri para. 39- Tümör. 41- Eski dilde bay›nd›r, mamur.
43- Para. 45- Gerçeklefltirilmesi zamana ba¤l› istek.
47- Bir cins bal›k. 51- Bir organ›m›z. 52- Amerikan pa-
mu¤u. 53- Mu¤la iline ba¤l› ilçelerden biri. 55- Ekmek.
56- Breton saz flairlerinin kulland›¤› bir fliir tarz›. 57-
Yasa. 58- ‹çinde görüntü ve seslerin kaydedildi¤i
manyetik flerit kutusu. 59- Teklif. 60 - Lifleri dokuma-
c›l›kta kullan›lan bir bitki. 62- Yabanc›. 64- Baryum’un
simgesi. 65- Eski dilde dilek. 68- Düz, genifl bafll›, k›-
sa bir çivi görünüflünde, kâ¤›t veya karton vb. fleyleri
bir yere tutturmak için kullan›lan araç. 69- Fildifli Sa-
hillerinde bir kent. 72- Onur k›rma, onura dokunma.
75- Afrika’da yaflayan bir tür antilop. 77- Duygu. 78-
Fizikte içinden elektrik ak›m› geçebilen yal›t›lm›fl tel ile
bu telin sar›l› bulundu¤u silindirden oluflan ayg›t. 81-
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun k›saltmas›. 82-
Dik tutularak parmakla çal›nan, üç köfleli ve telli, bü-
yük çalg›. 85- Mu¤la’n›n bir ilçesi. 88- Tah›l. 90 - Yer-
yüzü parças›, toprak. 91- Yüzde ç›kan k›llar. 92- Ra-
mazan’da oruca bafllama zaman›. 93- Bir fleyin ger-
çekleflmesini önleyen sebep. 95- Türlü metallerden
yap›lm›fl, kopmaya karfl› bir direnç gösteren ince uzun
nesne. 97- ‹htiyac› karfl›layacak kadar olan, kafi. 98-
Bo¤a gürefli alan›. 99- Tad› güzel, lezzetli. 101- Su
yolu. 103- Tedavi amac›yla kullan›lan jöle yap›s›nda
bir krem türü. 106- Herhangi bir amaçla kurulu düze-
ne veya devlet güçlerine karfl› gelme, baflkald›rma.
107- K›saca Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›. 108- Ana-
dolu Ajans›n› simgeleyen harfler. 109- Geri çevirme,
kabul etmeme. 112- fiiddetli korku. 113- Güney Asya
k›y›lar›yla Hint Denizi’nde yaz ve k›fl mevsimlerinde
birbirine ters yönlerden esen genifl alanl› rüzgâr. 114-
Yararlanma. 115- Para ve ticaretle ilgili ifllemlerde kul-
lan›labilecek durumda olan sat›n alma gücü. 116-
Ucundaki lüle içine tütün konulan ve yak›larak duman›
çekilen k›sa, çubuk biçimindeki tütün içme arac›. 118-
Zoolojide (Serinus canaria) olarak tan›mlanan, ‹s-
pinozgillerden, yeflilimsi veya sar› tüylü, koni biçiminde
küçük gagal›, ötücü kufl. 120- Düzgün söz söyleme
kolayl›¤›. 121- fiark›da tekrarlanan bir bölüm. 122-
Genellikle alt›n, gümüfl vb elementlerden yap›lan ve
bile¤e süs için tak›lan halka. 125- Gözdeki ›fl›lt›. 127-
‹çinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir fley bulun-
mayan. 128- Anlamlar, anlat›mbilim. 129- Eklen-
medik, kötü, hofla gitmeyen bir haber veya olay kar-
fl›s›nda duyulan ac›nma. 130 - Radon’un simgesi.
131- Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki
bak›mdan yeri ve özelli¤i. 133- Ses t›nlamas›. 135-
Rubidyum’un simgesi. 136- Fakültenin yönetiminden
sorumlu profesör. 137- Osmanl›lara baz› görevlilere
üç ayda bir verilen ücret. 140 - Kuru tütün yapra¤›n›
and›ran k›z›l›ms› kahverengi. 142- Bir bayan ad›. 145-
Elbisede çeflit. 147- Yerel bilgisayar a¤›. 149- Ço¤ul
birinci kifli zamiri. 151- Protein sentezine yard›mc›
asit. 154- Sodyum elementinin simgesi. 158- Stron-
siyum elementinin simgesi. 

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
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RES‹ML‹ KARE BULMACA 

Dikdörtgenleri o
flekilde kullan›n ki
befler rakaml›
say›lar› oluflturan
kare haline gelsin,
say›larda soldan-
sa¤a ve
yukar›dan afla¤›ya
hep ayn› olsun...

Örnek 1 8 7 5 0
8 2 4 6 8
7 4 7 1 2
5 6 1 2 8
0 8 2 8 3

0
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4

0

8

3

8

2

9

9

8

6

6 2 7

3 8 2

0 7 4

8 7 9

7 5 9 4
3 2

8

0 9

8

4

3

Bulmacam›zda
temel amaç
diyagramdaki
kutular›n 
1'den 9'a kadar
rakamlarla
doldurulmas›
esas›na
dayan›yor.
Oyunda
hücrelerdeki
köflegenlerin
sa¤›nda verilen
say›, sa¤›ndaki
rakamlar›n
toplam›n›, alt›nda
verilen say› ise
alt›ndaki
rakamlar›n
toplam›n› verir.
Yazarken
karelerin
toplam›n›n, ba¤l›
hücredeki say›ya
eflit olmas›n›
sa¤lay›p bir
rakam› sadece bir
kere kullan›l›r.
Ancak herhangi
bir toplam›
oluflturan gruptaki
rakamlar›n da
birbirinden farkl›
olmas› flart.
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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

(3
96

4 
– 

65
)

(3
96

4 
– 

65
) KONFEKSIYON FABRIKASINDA ÇALIŞACAK 

Tecrübeli 
Makineciler alınacaktır

İş, Part time - Full Time  
ya da Casual.  
- Overlak, Plain ve  
Coverstitch makinalarını  
kullanmasını bilmesi lazım.   
KAPLAN GROUP 
Adres: 267 Holt Prade. 
Thomastown VIC

İrtibat:İrtibat: 0404 065 008 0404 065 008

(3
86

6-
69

)
(3

86
6-

69
)

(Osman)

Victoria ekonomisine 
$3 milyar akacak 

>> MELBOURNE’DA OKUL YANGINI 

Bir kişi tutuklandı

Victoria Kırsalı, 2026 Commonwealth 
Games’in ev sahibi olarak açıklandı.

AÇILIŞ töreni Melbour-
ne MCG’de gerçekleşti-

rilecek ve Ballarat, Bendigo, 
Geelong ve Gippsland’da spor 
etkinlikleri düzenlenecek.

Daniel Andrews, Victori-
a’nın 2026 İngiliz Milletler 
Topluluğu Oyunları’na resmi 
olarak ev sahipliği yapaca-
ğını duyurdu. Açılış töreni 
Melbourne Kriket Sahasında 
yapılacakken, oyunlar büyük 
ölçüde bölgesel Victoria’da 
olacak.

OYUNLAR NE GETİRECEK

Kırsalda konut ve birinci 
sınıf spor tesisleri de dahil 
olmak üzere topluluk altya-
pısına yatırım yapılacak.

Hükümet, “kalıcı bir miras” 

olacağını ve gelecekteki 
etkinlikleri de çekeceğini 
açıkladı.

Victoria ekonomisine 3 
milyar dolardan fazla katkı,

oyunlardan önce 600’den 
fazla tam zamanlı iş,

oyun sırasında 3.900
ve bittikten sonra 3.000 iş 

oluşturması bekleniyor.
Etkinliği yürütmenin 

maliyeti henüz açıklanmadı, 
ancak Andrews bunu bir “ya-
tırım” olarak nitelendirdi.

Commonwealth Games 
Federation başkanı Louise 
Martin, Commonwealth 
Games Australia ve Victoria 
hükümetinin etkinlik için 
“cesur ve yenilikçi bir vizyon” 
belirlediğini söyledi.

>> BIR GENÇ DAHA KAVGADA ÖLDÜ 

Polis’ten cinayet soruşturması
Evander Tuala, Sydney’de yaşanan kavga sonucu kafasından ağır 
yaralar aldı ve sonrasında hastanede öldü.

23 yaşındaki Evander Tuala, Cu-
martesi gecesi Darlinghurst’teki 

Oxford Caddesi’ndeki kavga sırasında 
başından ciddi şekilde yaralandı ve 
bilincini kaybetti.

Cumartesi sabahı saat 12:30 
sularında Oxford Oteli’nin önünde 
yaşanan yumruklaşmada Tuala’nın 
yere düştüğü ve kafasını çarptığı iddia 
ediliyor.

Polis, gencin Pazartesi gecesi St 
Vincent’s Hastanesinde öldüğünü 
söyledi.

ABC News, biri 19, ikisi 20 yaşında 

üç erkeğin, kavga çıkarmakla suçlan-
dığını, ancak iddia edilen ölümcül 
darbeyle ilgili henüz kimse suçlanma-
dığını yazdı.

Dedektifler, olaya 10 ila 15 kişinin ka-
rıştığına inanıyor. Soruşturmaya yardım-
cı olması için çevreden çekilen video 
görüntülerine izlenmesi için çağrı yaptı.

Surry Hills polis amiri, olayı “çok, çok 
ciddiye” aldılarını ve cinayet masası 
dedektiflerinin olaya yardımcı olduğu-
nu açıkladı. Müfettiş Duncan, “Vakayı 
olası bir cinayet olarak değerlendiriyo-
ruz” dedi.

Evander Tuala, 
Oxford Caddesinde 

iddia edilen bir saldırıda 
ağır yaralandı.  

(Tedarik: Facebook)

Melbourne’da bir ilkokul binası, salı 
gecesi kundaklama sonrası çıkan 
yangında büyük ölçüde hasar gördü.

VICTORIA’NIN kırsal bölgesinden (olay ma-
halline yaklaşık 200km 

uzaklıkta) 20 yaşındaki bir 
erkek kundaklama şüphesi ile 
Çarşamba günü tutuklandı.

Yangının, Mitcham’daki 
Whitehorse Road üzerindeki 
Antonio Park İlkokulunda, 
gece yarısından hemen sonra 
başladı. Üçlü sıfıra ilk çağrı 
gece saat 12’den hemen son-
ra yapıldı.

Yaklaşık 40 itfaiyeci bir yangına müdahale etti. 
Portatif sınıfın iyi yandığı 
ve yakındaki bir fabrikayı da 
tehdit ettiğini görüdü.

İtfaiyeciler, gece sabah 
01.09 sularında yangını kont-
rol altına aldı. Yangın çevrede-
ki otlara da sıçradı.

Okulu ateşe vermekle suçla-
na şahıs, Melbourne Sulh Ceza 
Mahkemesinde yargılanacak. 
Şu anda Victoria’da okul tatil.

ÇANAKKALE'DEKI ETABI KAZANAN AVUSTRALYALI EWAN

Ata mezarlarını ziyaret etti
Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası etaplı bisiklet yarışı olan ve 
bu yıl 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etabını kazanan Avustralyalı Ca-
leb Ewan, Çanakkale'de atalarının mezarlarını ziyaret etti.

AVUSTRALYA’NIN Çanakkale 
Konsolosu Lucas Robson’un 

da eşlik ettiği ziyarette konu-
şan Ewan, “Bir gün burayı 
ziyaret etme şansımın 
olacağını hiç tahmin etme-
dim. Gelibolu etabı sonrası 
burayı ziyaret etme şansımın 
olduğunu duyunca geldim.” 
ifadelerini kullandı.

Ewan, “(Anzaklar) Bölgedeki turu 

kazanmak için ekstra bir motivasyon oldu. 
Burayı ziyaret etmekten dolayı çok 

mutluyum.” şeklinde konuştu.
Ewan, “Günümüzde Avust-

ralya, Yeni Zelanda ve Türkiye 
arasında ilişkiler çok iyi. 
Ülkelerimiz arasında artık 
barış var. Buraya gelmekten 

dolayı çok mutluyum ve çok 
iyi karşılandık.” değerlendirme-

sinde bulundu.
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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

AD
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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
96

1-
64

)



21SERİ İLAN 19.04.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

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
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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
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Yayın Sahibi
DUNYA TURKISH MULTICULTURAL MEDIA

Director
Mustafa Yilmaz

Art Director for Advertising 
Modern Media Advertising Agency

email: sydney@dunya.com.au 

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

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

en geç 
pazartesi 
gününe 

kadar bize 
bildiriniz. 

Telefon 0416 
775 867

KÖŞE YAZARLARIMIZ

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

Şeyma YAMAN
E-Ticaret Uzmanı
PEMBEGÜL ABLA   
Toplumsal olaylar 

Mustafa AKTAŞ
Sosyal Güvenlik 
Uzmanı 

Mustafa YILMAZ
Avustralya Gündem 

Burhan ÇINAR
Grafik Tasarım

Gazete, Sosyal medya ve 
web sitesinde yayınlanmaktadır

LÜTFEN BİZE ULAŞINAdvertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 
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Her hafta heyecanla bekledi-
ğimiz lig maçları artık hiçbir 
tadı olamayan her hafta 

futbol dışında konuların ve komplo 
teorilerinin ortaya atıldığı bir kaosa 
dönüştü buna da en başta Federas-
yon çanak tuttu. 

Nasıl mı? Öncelikle verilen ceza 
kararlarındaki tutarsızlık kırmızı 
kart cezası en az 2 maç iken kalkıp 
tokat atmış bir oyuncuya 1 maç ceza 
verdiler. Maç yorumu yapan eski 
hakemler ve futbolcu yorumcuları 
bana göre penaltıyı, faul, kırmızı 
ve sarı kart yorumları yaparak hem 
futbolcuların hem hakemlerin hem 
de taraftarın kafasını karıştırdılar. Bir 
hafta penaltı olan ikinci hafta olma-
dı takıma ve hakeme göre değişti. 

Kalitesiz ve seviyesiz reyting 
odaklı futbol programları hele bir 
tanesi var ki artık iyice zıvanadan 
çıktı…

Ahmet Çakar, eski hakem işi 
gücü komplo teorine ve çılgın 
tahminlerde bulunup saçmala-
ması. Bir Fenerbahçeli Abdülkadir 
Durmaz var. Ağzını şapurtarak 
Fener galibiyetinde herne şart-
larda olursa olsun gerile gerile 
kahve içmesi, ama tek olumlu bir 
öz eleştirisini ve Türk futboluna 
faydalı bir önerisini duyamadık…

Eski mi desek Beşiktaş eski-
si Sinan Engin ne başarısı var… 
Avrupa’da top oynamış mı tarihe 
geçecek bir başarısı var da biz 
mi atladık… Geveze her konuda 

konuşan, kimseyi konuşturtmayan 
geveze… Zırt bırt herkesin lafını 
bölen, hiç bir futbol bilgisi olma-
yan Rasim Kütahyalı, Beyaz futbol 
programı bence Kara futbol dese-
ler daha iyi olurdu…

Diğer tarafta A-Spor da izledi-
ğim, sunuculuğunu Erdem Bitik’in 
sunduğu programda Mert Nobre, 
Serdar Sarıdağ ve Mehmet Öz-
can’ın katıldığı program o kadar 
seviyeli ve aydınlatıcı ki hangi 
takımlar neyi doğru yaptıkları için 
bu konumda hangi takımlar neleri 

yanlış yapmışlar dünü ve bugünü 
ile Türk futbolu hakkında eğitici ve 
öğretici seviyeli yorumlar… 

Şimdi gelelim Golcü konusuna… 
Türk futbol tarihine ve Avrupa’ya 
adını yazdırmış Tanju Çolak gibi 
bir efsane ile program yapıp hatta 
daha ötesi futbol takımlarımızın 
genç yetenek golcülerin yetişmesi 
tecrübelerinden yararlanması ge-
reken bir yetenek ne bir televizyon 
programına ne de bir futbol takımı-
na davet ediliyor neden?

İlla ki tanıdık dayılar mı olacak 
yada birilerinin ağzıyla mı konuşup 
yorum yapmalı bu insanlar… 

Neden, Tanju Çolak, Feyyaz Uçan, 
Aykut Kocaman, Necati Ateş,… gibi 
eski golcülerle bir program yap-
mazlar mesela bugün Gol kral ligi 
en çok 20-25 gol iken Tanju Çolak 
30 gol üzerine nasıl çıkıyordu…

Süper Lig’de neden iyi golcü yok?

Hüseyin Çağın

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

>> TRABZONSPOR'UN KANAT OYUNCULARI 

G   l yollarında sessiz
Bordo-mavili takımda Visca 6, Nwakaeme ise 4 maçtır rakip fileleri havalandıramadı

S por Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda 
bulunan ancak son 4 haftada 1 mağlubiyet, 
3 beraberlik alarak galibiyet göremeyen 

Trabzonspor'un forvetteki kanat oyuncuları sessiz 
kaldı.

Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında 
rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonun-
daki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı 
oyuncu, son 4 haftada gol kaydedemedi.

Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 
31. haftada Beşiktaş, 32. haftada Gaziantep FK ve 33. 

haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maç-
larda gol atamayan Nwakaeme, 4 haftadır Türkiye kariye-

rindeki gol rekorunu gerçekleştiremedi.
Nijeryalı oyuncu, son oynanan Fatih Karagümrük 

maçında yedek kulübesinde oturtulurken ikinci yarı 
başında oyuna dahil oldu.

Trabzonspor ile devre arasında anlaşan Visca, kısa 
sürede 5 gole ulaşırken son haftalarda gol yolların-
da etkili olamıyor. Boşnak oyuncu, ligin 27. hafta-

sındaki Yukatel Kayserispor maçının ardından son 6 
karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı 
maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kur-
makta oldukça zorlandı.

GZT GIRESUNSPOR ILE BEŞIKTAŞ 
ARASINDAKI KARŞILAŞMA 

0-0 sona erdi
Spor Toto Sü-
per Lig'in 33. 
haftasında GZT 
Giresunspor ile 
Beşiktaş ara-
sında oynanan 
karşılaşma 0-0 
sona erdi.

8. dakikada GZT Giresunspor kontratağında Umut 
Nayir topu Süleymanov'a aktardı. Sert vuruşta 
stop yandan farklı şekilde auta gitti.
18. dakikada Batshuayi'nin sert şutunda meşin 
yuvarlağı kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla kurtardı.
43. dakikada Gzezzal'ın yaklaşık 30 metreden 
sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk son anda topu 
kornere çeldi.
47. dakikada Umut Nayir müsait pozisyonda iste-
diği gibi vuramadı ve boşta kalan topu Beşiktaş 
defansı uzaklaştırdı.
50. dakikada Süleymanov’un vuruşunda meşin 
yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da 
çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 sona erdi.

>> KENAN SOFUOĞLU, MILLI MOTOSIKLETÇILERI 

Şampiyonluğa hazırlıyor
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofu-
oğlu, milli motosikletçileri şampiyonluk parolasıyla yarışlara hazırlıyor.

SAKARYA'NIN Akyazı ilçesinde 
sporcularla çalışmaları sürdüren 

Sofuoğlu, sezonun iyi başladığını ve 
Türk pilotların yarıştıkları her katego-
ride lider durumda olduklarını 
belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu'nun, 
Dünya Superbike Şampi-
yonası'nın İspanya'da dü-
zenlenen 1'inci ayak ikinci 
yarışının son kısmında 
lastikleri zorladığı için her 
iki yarışı üçüncü bitirdiğini 
anlatan Sofuoğlu, sporcu-
nun Hollanda'da zafer için 
mücadele vereceğini vurguladı.

Sofuoğlu, Can Öncü'nün de 600 cc'de 
artık favori haline geldiğine değinerek, 
"Her iki yarışta lider durumdayken, o da 

sonlara doğru biraz tecrübe kaybından 
ötürü bir yarışı üçüncü bitirdi, diğer 
yarışın ortalarında arıza başladı, son 
tura gelmeden de motoru bozuldu." 

şeklinde konuştu.
Sofuoğlu, Dünya Su-
persport klasmanında da 
beklediklerinin üzerinde 
performans sergilediğini 
anlattı.

Sofuoğlu, öte yandan 
pilotların, Uluslararası 

Motosiklet Federasyonu 
(FIM) Dünya Moto3 Şam-

piyonası'nın ikinci ayağı ABD 
Grand Prix'sini ilk 5'te bitirdiğini 

aktararak, yarışları izlerken her sporcu-
nun Türk bayrağıyla lider gitmesinden 
gurur duyduğunu dile getirdi.
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34. HAFTA MAÇLARI
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRS.A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
V. FATİH KARAGÜMRÜK - GZT GİRESUNSPOR
GAZİANTEP FUTB.KULÜBÜ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
ALTAY - GALATASARAY A.Ş.
Ö.K. YENİ MALATYASPOR - İ. HOLDİNG KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATAKAŞ HATAYSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

kaynak: www.tff.org

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

1. TRABZONSPOR A.Ş. 33 21 10 2 60 28 32 731. TRABZONSPOR A.Ş. 33 21 10 2 60 28 32 73
2.FENERBAHÇE A.Ş. 33 18 8 7 58 35 23 62
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 18 7 8 56 36 20 613.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 18 7 8 56 36 20 61
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 16 6 11 46 32 14 54
5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 33 14 10 9 49 37 12 525.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 33 14 10 9 49 37 12 52
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 33 15 7 11 59 55 4 52
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 13 12 8 49 41 8 517.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 13 12 8 49 41 8 51
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 14 8 11 43 39 4 50
9.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 7 12 50 51 -1 499.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 7 12 50 51 -1 49
10.V. FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 8 12 40 48 -8 47
11.KASIMPAŞA A.Ş. 33 12 8 13 53 47 6 4411.KASIMPAŞA A.Ş. 33 12 8 13 53 47 6 44
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 10 12 11 43 43 0 42
13.YUKATEL KAYSERİSPOR 33 11 9 13 46 54 -8 4213.YUKATEL KAYSERİSPOR 33 11 9 13 46 54 -8 42
14.GALATASARAY A.Ş. 32 11 8 13 42 47 -5 41
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 11 8 14 42 48 -6 4115.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 11 8 14 42 48 -6 41
16.GZT GİRESUNSPOR 33 11 7 15 35 39 -4 40
17.ALTAY 33 8 6 19 34 49 -15 3017.ALTAY 33 8 6 19 34 49 -15 30
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 33 8 6 19 33 59 -26 30
19.GÖZTEPE A.Ş. 33 7 6 20 37 57 -20 2719.GÖZTEPE A.Ş. 33 7 6 20 37 57 -20 27
20.Ö.KABLO 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

Kanarya seriyi sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

2-02-02-02-0
5 maçlık seri
Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye 
yükselterek, bitime 5 hafta kala lider 
Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 
11'e düşürdü.

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisi-
ni 5 maça taşıdı.

Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan 
sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet se-
risine geçen hafta Galatasaray karşısında 
elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.

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

F enerbahçe, Göztepe galibiyetiyle 
çıkışını sürdürdü.

Son haftalarda gösterdiği 
başarılı performansla taraftarlarını 
memnun eden sarı-lacivertliler, 9. 
maçında 8. galibiyetini elde ederken, 
1 de beraberlik yaşadı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ 3 MAÇLIK 
GOL YEMEME SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez 3 
maç üst üste gol yemedi.

Sezonun ilk 3 maçında Adana 
Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor 
ve Altay'a karşı gol yemeyen sarı-laci-
vertliler, bu süreçte 9 puan toplamıştı.

Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardın-
dan aynı seriyi Yukatel Kayserispor, 
Galatasaray ve Göztepe karşısında da 
yakalamış oldu.

PENALTI VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe'nin 2. golünü 
kaydettiği penaltı vuruşu 
VAR kararı sonucu geldi.

Sarı-lacivertlilerin 80. 
dakikada soldan geliştirdi-
ği atakta Rossi gol çizgisinde 
topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, 
VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada 
penaltı noktasını gösterdi. 83. daki-
kada topun başına geçen Arda Güler, 

fileleri havalandırdı.
Maçın 68. dakikasında Serdar 

Aziz'in yerine oyuna giren Arda, bu 
golle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel 

Kayserispor müsabakalarından 
sonra bu sezon ligdeki 3. 
golünü atmış oldu.

Fenerbahçe'nin Yunan 
futbolcusu Dimitris Pelkas, 
maçı tamamlayamadı.
Müsabakanın 27. dakikasın-

da kendini yere bırakan 28 ya-
şındaki futbolcu, oyuna devam etmek 
istedi ancak 30. dakikada bir kez daha 
kendini yere bırakarak sedyeyle oyun 
alanını terk etti.

Burak Elmas: Galatasaray'ın değerleri ve aile bütünlüğü 

Uzun zamandır tehdit altında
Kulüp Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ın en önemli unsuru olan 
değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galata-
saray'ın içinde bulunduğu bu tehlikeli durumu hissederek bir müca-
dele vermek şart" dedi.

GALATASARAY Kulübü Başkanı 
Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün 

değerlerinin ve camia bütünlüğünün 
tehdit altında olduğunu belirterek, 
bununla mücadele etmenin şart 
olduğunu söyledi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 
Salonu'nda gerçekleştirilen nisan 
ayı olağan divan kurulu toplan-
tısında konuşan Burak Elmas, 
"Atilla İlhan'ın söylediği gibi 'Ay-
rılıklar da sevdaya dahil, çünkü 
ayrılanlar hala sevgili.' Bugün 38. 
Başkan olarak buradaki son konuş-
mamı yapıyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugüne kadar 

çok sayıda yıllık olağan genel kurulun 
yapıldığını ve birçok ayrışmanın yaşan-
dığını anlatan Elmas, "Şunun teminatını 

verebilirim ki her ne olursa olsun 
son gerçekleşen olağan genel 

kurulumuzun, Galatasaray'da 
ileriye dönük tamiri zor bir yara 

açmasına, ileride Galatasaray'ın 
birleşmesini engelleyecek bir 
sorun olmasına izin vermeyece-
ğiz. Olan oldu artık ileriye bak-
mak lazım. Çünkü Galatasaray 

çok kritik bir dönemden geçiyor. 
Galatasaray'ın en önemli unsuru 

olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun 
zamandır tehdit altında. Galatasaray'ın 

içinde bulunduğu bu tehlikeli durumu 
hissederek bir mücadele vermek şart." 
diye konuştu.

"ONLAR DA BİZİM YAŞADIKLARIMIZI 
YAŞAYACAKLAR"

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte 30 
Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli 
genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile 
Metin Öztürk'ün yarışacağını anımsata-
rak şunları kaydetti:

"Sizlere garanti ediyorum onlar da 
bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu 
kişiye mahsus bir muamele değil artık. 
Galatasaray'da, Galatasaray'ı kendisine 
hafta sonu eğlencesi yapmış, eleştiriyi 

geleceğe birlikte gitmek için değil ken-
dini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, 
kişilerle intikamını Galatasaray üzerin-
den alan, Galatasaray'ı, ailesi ve yaşadı-
ğı değerler olarak değil bir araç olarak 
görenler, onlara da bunları yapamaya 
devam edecek. Sizlerden çok öneli bir 
ricam var. 30 Nisan'da kim başkanımız 
seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle on-
ların yıpratılmasına değil çoğunluğun 
desteğiyle onların Galatasaray'a hizmet 
etmesine, Galatasaray'ı ileriye taşınma-
larına izin verin. Görevlerinin tamam-
lanmasına izin verelim. Eleştirileri 
kişi bazlı değil konu bazlı yapalım. Bu 
Galatasaray'ın geleceği için çok önemli."

NBA’de Play-off heyecanı başladı
Amerikan Basketbol Ligi’nde play-off turu, 4 karşılaşmayla devam etti.

DOĞU Konferansı play-off serisi ilk ma-
çında Miami Heat, evinde Atlanta Hawks'ı 

115-91 yenerek 1-0 öne geçti.
Maçta 8 üçlük isabeti bulan Heat oyuncu-

su Duncan Robinson, 27 sayı kaydederken, 
Jimmy Butler 21, P.J. Tucker 16 ve Kyle Lowry 
10 sayı attı.

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer play-off 
serisi ilk maçında Milwaukee Bucks, saha-
sında Chicago Bulls'u 93-86 yendi.

CELTİCS, SERİNİN İLK MAÇINI KAZANDI

Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında 
Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 

115-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Boston Celtics'te Jayson Tatum, 31 sayıyla 

oynadı.
Brooklyn Nets'te Kyrie Irving'in kaydettiği 

39 sayı, galibiyet için yeterli olmadı.
Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Phoenix 

Suns, sahasında New Orleans Pelicans'ı 
110-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

TOPLU SONUÇLAR

Miami Heat - Atlanta Hawks: 115-91
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls: 93-86
Boston Celtics - Brooklyn Nets: 115-114
Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 110-99
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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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