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PEMBEGÜL ABLA

Mübarek ramazan ayı bütün güzellikleriyle, 
hayrıyla, bereketiyle hayatlarımızdan akıp gidiyor. 
Bir dahaki Ramazan ayına erişir miyiz Allah bilir. 
Avustralya’daki Müslümanlar, ibadetlerle, iftar...

BAYRAM AREFESİ

SAYFA 22

En büyük 
bayramlarımızdan 

23 Nisan kutlu olsun.

SAMAN ALEVİ 
GİBİ..

Hüseyin ÇağınHüseyin ÇağınSAYFA 6

Bağlama dediğimizde 
tek bir enstrüman olarak 

düşünüyor olabiliriz..

Bağlama Ailesini 
Tanıyalım

MuHarreM aslanMuHarreM aslan

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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MUTLU
Bayramlar

Melek Yunus  
0410 297 902

Zilan Oruc  
0475 913 250

Property Manager Principal

AVUSTRALYALILAR ‘SAVAŞA’ HAZIRLANIN! BAKAN:

Hitler gibiler bitmedi
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Her hafta yeni bir
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Chef (Aşçı) 
aranıyor  
 
PORT MACQUARI
FULL TIME İŞ SAYFA 

21’DE

2022 FEDERAL SEÇIMLERINDE ÇEVRIMIÇI 
�ONLINE� OY KULLANABILIR MIYIM?

Üst düzey bir politikacı, Başbakan’ın artan Çin ve Rusya tehdidi hakkında 
açık bir uyarıda bulunmasının ardından söyleminin tonunu yükseltti.
BAŞBAKAN Scott Morrison, Pekin ile Solo-

mon Adaları arasındaki tartışmalı güvenlik 
anlaşmasının ardından kırmızı bir çizgi 
çizdiğini ve Çin’i Avustralya’nın kapısından 
uzak tutmak için müttefiklere katılmaktan 
çekinmeyeceğini söyledi. SAYFA 2’DE

Başbakan Scott Morrison, 
Anzak Şafak Anmaları sıra-
sında sert açıklamalar yaptı.

Labor Partisi milletvekili Richard Marles, “Kesinlikle hazırlan-
mamız gerekiyor, ancak bu hükümet altında bu hazırlığı gör-
medik,” dedi. Marles, “İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 
bu yana stratejik koşullar olarak birçok noktada daha da 
karmaşık olduğu tarihi bir andayız” diye konuştu. SAYFA 2’DE

MUHALEFET: 

Hazırlık 
şart

Savaş hazırlığı
Savunma Bakanı Peter Dutton, 
”Anzaklar tarafından yapılan feda-
karlığı hafife almamalıyız” dedi.

Dutton, “Hitler ve diğerleri 
gibi insanların sadece hayal 
gücümüzün bir ürünü olmadığı 
ya da tarihe mahkum oldukları 
konusunda gerçekçi olmalıyız.” 

dedi. SAYFA 2’DE

Bu damak tadı 
‘HERKESE UYAR’ SAYFA

8’DE

>> DAVETİYESİZ İFTARA;  

Belediye Başkanları ve 
Milletvekilleri de katıldı
AVUSTRALYA Nur Vakfının 
ikinci halka açık iftarı 23 Nisan 
Cumartesi akşamı gerçekleşti. Bu 
seferki iftara siyasetten de katı-
lım gerçekleşti. Her yıl Ramazan 

ayında halka açık davetiyesi iftar 
düzenlemeyi adet haline getiren 
vakıf, her seferinde yaklaşık 500 
yüzün üzerinde davetliği ağırla-

makta. SAYFA 12’DE

SAYFA 
10

Geri 
döndü

AVUSTRALYA’DA şafak ön-
cesi yağan yağmur ve soğuk 
hava koşulları, Pazartesi 

sabahı düzenlenen Anzak Günü 
şafak ayinlerine katılımı engelle-
yemedi.

14

İYİ PARTİ 
MELBOURNE’DA 

İftar 
verdi

İFTARA Melbour-
ne’da yaşayanlar ilgi 

gösterdi. SAYFA 11’DE

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ

AVUSTRALYA GÜNDEM

>> VICTORIA’DA 

COVID kuralları 
yine değişti
VICTORIA’DA mekana aşılı gi-
riş kuralı da dahil olmak üzere 

birçok  ‘COVID19 
kısıtlaması’ 22 

Nisan Cuma 
23.59’dan 

itibaren sona 
erecek. Müşterilerin herhangi 
bir mekana girmek için artık 
aşılı olmaları  gerekmeyecek. 
QR kodlu check-in’ler de rafa 
kaldırıldı. SAYFA 9’DA

ANZAC TÖRENLERİ
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EID MUBARAK 

Tüm Müslümanların
                                    Ramazan Bayramını 
                                                                                tebrik ederim. 

Polis, Craigieburn’da bu erkeği arıyor

POLİS, zanlının Ocak ayından bu yana Crai-
gieburn Sunnybrook Court adresinde bir evin 

ön kapısına gece boyunca defalarca yaklaştığını 
açıkladı.

İlk vaka 5 Ocak Çarşamba günü gece saat 2.50’de 
bildirildi. İddiaya göre, bir saat sonra, saat 3.50 
sıralarında tekrar aynı eve geri döndü.

Polis, zanlı erkeğin ayrıca 19 Ocak Çarşamba günü 

saat 3 civarında ve 24 Mart Perşembe günü saat 
3.20 zamanlarında üç kez adrese aynı gittiğini ve 
her seferinde ahlak dışı bir davranışta bulunduğunu 
iddia etti. Polis, soruşturmaya yardımcı olabileceği-
ne inandıkları bir erkeğin fotoğraflarını yayınladı.

Zanlının görünüş olarak Kafkasyalı, yaklaşık 40 ila 
50 yaşlarında, yaklaşık 175 cm boyunda, orta yapılı 
ve bıyıklı olarak algılanıyor.

Fotoğraftaki erkeği tanıyan veya bilgi sahibi olan herkesin 1800 333 000 
numaralı telefondan Crime Stoppers ile iletişime geçmesi veya www.
crimestoppers.com.au adresinden gizli bir rapor göndermesi rica olunur.

Polis, Melbourne’ün kuzeyinde bir evin kapısında defalarca müsteh-
cen cinsel eylemlerde bulunmakla suçlanan bir erkeği arıyor.

>> AVUSTRALYALILAR ‘SAVAŞA’ HAZIRLANIN! BAKAN: 

Hitler gibiler bitmedi

A
vustralya Savunma Bakanı Peter 
Dutton, Avustralya’nın savaşa ha-

zırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Dutton, Avustralya’nın savaşa hazırlan-

ması gerektiği konusunda uyararak, Çin 
ve Rusya tehdidi konusundaki söylemini 
değiştirdi.

Başbakan Scott Morrison, Anzak Şafak 

Anmaları sırasında sert açıklamalar 
yaptı.

Morrison, kırmızı bir çizgi çizdiğini ve 
Pekin ile Solomon Adaları arasındaki 
tartışmalı güvenlik anlaşmasının ardın-

dan Çin’i Avustralya’nın kapısından uzak 
tutmak için müttefiklere katılmaktan 
çekinmeyeceğini söyledi.

Üst düzey 
bir politikacı, 
Başbakan’ın 
artan Çin ve 
Rusya tehdidi 
hakkında açık 
bir uyarıda 
bulunmasının 
ardından söy-
leminin tonunu 
yükseltti.

Açıklamaların ardından Savunma 
Bakanıda ‘savaş’ kelimesini kullandı.

Peter Dutton, ”Anzaklar tarafından 
yapılan fedakarlığı 
hafife almamalıyız” 
dedi.

“Hitler ve diğer-
leri gibi insanların 
sadece hayal gücü-

müzün bir ürünü ol-
madığı ya da tarihe 
mahkum oldukları 
konusunda gerçekçi 
olmalıyız.” diyen Pe-

ter Dutton, Avustral-
yalıları “zamanımı-
zın gerçeğini” kabul 
etmeye teşvik etti.

Dutton, “Şu anda 
Başkan Putin, kadın-

ları ve çocukları öldürme-

ye istekli biri. Bu, 2022 yılında oluyor.” 
ifadelerini kullandı.

Çin’in “çok bilinçli bir yolda” olduğunu 
gerçeğine dikkat çeken Dutton, “barışı 
korumanın tek yolunun savaşa hazır-

lanmak ve bir ülke olarak güçlü olmak” 
olduğu konusunda uyardı.

Provoke edici konuşmuyorsunuz soru-

suna Dutton, “Şimdi-
lerde 1930’lara çok 
benzer bir dönem-

deyiz. 1930’larda, on 
yıl içinde çok daha 
önce konuşmuş ol-
mayı dileyen birçok 
insan olduğunu 
düşünüyorum” dedi.

MUHALEFET HA-
ZIRLIK ŞART

İşçi Partisi mil-
letvekili Richard 
Marles, “Kesinlikle 
hazırlanmamız 
gerekiyor, ancak bu 

hükümet altında hazırlığı 
görmedik,” dedi.

Marles, “İkinci Dünya Savaşı’nın sona 
ermesinden bu yana stratejik koşulları-
mızın birçok noktada daha da karmaşık 
olduğu tarihi bir andayız”

Avustralya Savunma Bakanı 
Peter Dutton
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İlk görüşme

ücretsiz

Danışman Alev Arslan
0403 222 487

Hukuki Tercüme ve Tercümanlık Bürosu

Aile Hukuku
(Boşanma, Velayet)

Public Liability
(Çevresel Kaza Tazminatları)

Superannuation
(Tam ve Kalıcı Sakatlık 

Talepleri)

Trafik Kaza 
Tazminatları

Mesleki İhmal Davaları
(Profesyonel İhmal)

İş Kaza Tazminatları

Göçmenlik ve 
Vize Başvuruları

(Immigration)

Vasiyet ve Vekalet Dava 
İtirazları

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

“Hukuk 

Dünyasının 
Uzman 

Liderleri 

Hizmetinizde”

ARSLAN ENTERPRISES
AJB

HEAD OFFICE 

1/2 JOHN STREET.  

LIDCOMBE NSW 

2141  

SYDNEY  

ELIZABETH STREET 

SYDNEY CBD  

2000 

MELBOURNE 

MELBOURNE CBD  

3000 

 

PO BOX 

247 AUBURN 

1835 NSW

NO  WIN 
NO PAY

“Tecrübemiz
Her Zaman Garantimizdir”
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Ramazan Bayramı’nı
huzur içinde

geçirmenizi dileriz
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Sydney/NSW Hava Durumu Tahmini www.dunya.com.au

Haftaya sağanak yağışla başlaması beklenen Haftaya sağanak yağışla başlaması beklenen 
Sydney’de yağmur çarşamba gününe kadar Sydney’de yağmur çarşamba gününe kadar 
etkisini gösterecek. Perşembe ve cuma ise nem etkisini gösterecek. Perşembe ve cuma ise nem 
miktarı azalacak çok buluşlu ve genellikle miktarı azalacak çok buluşlu ve genellikle 
güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Hafta güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Hafta 
sonu başlayacak yağmurun yeni haftanın ilk sonu başlayacak yağmurun yeni haftanın ilk 
gününe kadar etkili olması bekleniyor.gününe kadar etkili olması bekleniyor.

KATIE HALL MPKATIE HALL MP
MEMBER FOR FOOTSCRAY

204 Nicholson street, Footscray Vic 3011

96894283

katie.hall@parliament.vic.gov.au

katiehallmp.com.au

TÜM MÜSLÜMANLARIN 
 RAMAZAN BAYRAMINI
TEBRIK EDER, SAĞLIK

VE GUVEN ICINDE
OLMANIZI DILERIM.

  

Andrews’un sağ kolu Andrews’un sağ kolu 
görev bırakıyorgörev bırakıyor

Daniel Andrews’un sağ kolu Jeroen Weimar, COVID-19 müdahale komutanılığı görevini bırakıyor. Görevi bırak-
ması ne anlama geliyor!

>> ANLAMI BÜYÜK

J
eroen Weimar, eyalet gene-

linde pandemi önlemleri-
nin geri alınmaya başlama-

sıyla Nisan ayında Victoria’nın 
COVID-19 Müdahale Komutanı 
rolünden ayrılacak.

Weimar, Daniel Andrews’un 
pandemi basın toplantılarında 
tanıdık bir yüz haline geldi 
ve eyaletin COVID-19 testi, 
temas takibi ve aşılama 
programlarını koordine 

etmekten sorumluydu.

AYRILIŞI, PANDEMININ 
EN KÖTÜSÜNÜN BITTIĞINI 

GÖSTERIYOR

Eyalet hükümeti, bir dizi CO-

VID-19 kısıtlamasının ANZAC 
Günü uzun hafta sonu öncesin-

de artık kaldırıcağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı sekreteri 

Euan Wallace tarafından Per-
şembe günü personele gönde-

rilen bir e-postada, Weimar’ın 
görevini Nisan ayında tamam-

layacağı doğrulandı.
Sağlık Bakanlığı, “Jeroen’e 

COVID müdahalesine katkısı 
– özellikle özverisi, liderliği ve 
Victoria topluluğunu bilgilen-

dirmek ve güncel tutmak için 
harcadığı saatler için teşekkür 
ediyoruz” dedi. Sağlık Baş So-

rumlusu Brett Sutton görevi ise 
devam edecek.

Victo-
ria’nın 
COVID-19 
Müdahale 
Komutanı 
Jeroen 
Weimar, 
Nisan 
ayında 
görevi 
bırakıyor.

>> KÜÇÜK ÇOCUK 

Yangında 
can verdi

Polis, altı yaşındaki 
bir çocuğun ölü-
müne sebep olan 
ev yangının çıkış 
nedeni soruşturuyor.

QUEENSLAND’IN başkenti 
Brisbane’da Pazar sabahı yaşa-

nan feci yangınında küçük bir çok can 
verdi. İtfaiye ekipleri, Pazar sabaha 
karşı gece saat 04.00 civarında yanan 
eve ulaştığında ev alevler içinde 
kalmıştı.

Max Chirila’in annesi, babası ve er-
kek kardeşi evden kaçarken, yangının 
şiddeti nedeniyle evin arka tarafında 
bulunan 6 yaşındaki çocuğa ise ulaşa-

madılar.
Müfettişler, şarj cihazının altı yaşın-

daki çocuğu öldüren ev yangınına yol 
açtığına inanıyor.

Müfettişler, başlangıçta Clayfield’de-

ki ev yangının bir elektrik arızasından 
kaynaklandığından şüphelendiler, 
ancak yapılan daha fazla analizler 

sonrası, arızalı bir pil şarj cihazının 
yangını tetiklemiş olabileceğini ortaya 
çıkardı.

Şarj cihazı, çocuğun yatak odasının 
altında, zemin katta bulunuyordu.

Küçük çocuğun okul okul şapkasının 
yanına bırakılan bir mesajda “cennette 
iyi uykular” yazıyor.

ALARMIN ÖNEMI

Müfettişler, evdeki yangın alarmının 
çalıştığına da inanıyor.

Queensland FES’ten Mark Halver-
son, “Yangın başka bir yerde başlamış 
olsa bile yatak odaları ile birbirine 
bağlı duman alarmların çalmasıyla 
erken uyarıyı sağlanabilir. Bu nedenle, 
bu alarmlar tüm konut sakinleri için 
hayati bir güvenlik özelliğidir,” dedi.

VICTORIA’NIN en zengin aile-

lerinden biri olan Fox’dan 100 
milyon dolarlık dev bağış.

Lindsay Fox AC ve Paula Fox AO, 85. 
doğum gününü kutlamak için bağışta 
bulundular.

Yapılan bu bağış, Avustralya’da bir 
sanat müzesine şimdiye kadar yapı-
lan en büyük kültürel hediye olarak 
kayıtlara geçti.

Buna karşılık, galerinin yeni binası 
The Fox olarak adlandırılacak.

62 YILLIK KARIMA HAYIR DIYEMEDIM

Avustralyalı büyük lojistik şirketinin 
sahibi Fox, 9News’e, bu son bağışın 
karısının fikri olduğunu söyledi ve;

“Galeri için biraz para istediğini 
söyledi.. sonra bana ne kadar olduğu-

nu söyledi.. ama artık çok geçti.. çeki 
imzalamıştım” diye şaka yaptı.

Bayan Fox, kocasının kendisinden 
bağış yapmasını istediğinde tereddüt 
etmediğini söyledi. Eşi Fox ise “62 yıl 
evli kaldıktan sonra nasıl hayır diyebi-
lirim?” dedi.

Bayan Fox, “Eyaletimizi seviyoruz. Ve 
bence kazandığınızdan geri vermek 
çok güzel” dedi. Yeni galeri binası 
Southbank’taki 77 Southbank Bulvarı 
adresine inşa edilecek.

Endüstri Bakanı Danny Pearson, 
bağışın “Victoria halkına olağanüstü 
bir hediye” olduğunu söyledi.

>> 62 YILLIK KARIMA HAYIR DİYEMEDİM 

Victoria’ya $100 milyon bağış
Fox ailesi, 
Victoria 
Ulusal 
Galerisine 
100 milyon 
dolar 
bağışta 
bulundu.
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www.rh.com.au/dallas

commerc al property’s 
wanted

More res dent al and

Raine&Horne
DALLAS

35 BLAIR STREET, BROADMEADOWS VIC 

3 BEDROOMS, 1 BATHROOM, 1 GARAGE

15 STAWELL AVENUE, DALLAS VIC

3 BEDROOMS, 1 BATHROOM, 2 GARAGES

FOR SALE FOR SALE 
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ERDAL AVSAR 

0431061787 

erdal.avsar@dallas.rh.com.au

2 FABULAR STREET, DONNYBROOK VIC

3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, 2 GARAGES3 BEDROOMS, 1 BATHROOM, 1 GARAGE

FOR SALE FOR SALE 

HUSS CAGIN 

0418317772 

cagin@dallas.rh.com.au

BEKLAN ALTUNTAS 

0457586800 

beklan.altuntas@dallas.rh.com.au
Beklan Altuntas
Sales Manager Huseyin Cagin

Licenced Director

Erdal Avsar
Sales Professional
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SANATÇI

MuHarreM aslan

Muharrem Aslan

Bağlama Ailesini Tanıyalım www.muharremaslan.org

B ugünkü yazımda size kısaca 
bağlama ailesini tanıtmak 
istiyorum. Çünkü, sanırım bu 

pek detaylıca bilinmeyen bir konu. 
Bağlama dediğimizde tek bir ens-

trüman olarak düşünüyor olabiliriz 
ama tam olarak öyle değil. 

Görüntü ve ses tınıları farklı olan 
toplamda 7 üyeden oluşur bağ-

lama ailesi. Bunlar: Meydan-sazı, 
divan-sazı, çöğür, bağlama, 
bozuk, tanbura ve cura adla-

rını alarak halk müziğimizi 
renklendirir ve çeşitlendirir. 
Yazdıklarıma iki üye daha 
ekliyoruz; üç-telli-bağlama 
ve balta-sazı.. . Bu son yaz-

dığım ikisini ayrı tutmamın 
nedeni, belli başlı yörelerde 
çalındığı için daha az bilinir 
ve geç keşfedilmiş olmala-

rından kaynaklıdır. Tabi ki, bu 
durum akademik anlamdadır. 
Yani şöyle anlatmam gere-

kirse; önemli müzikolog Mahmut 
Ragıp Gazimihal, bağlama ailesini 
araştırmaları sonucunda 7 üye ola-

rak belirtmiştir ama 1990’lardan 
sonra bağlamanın bu eklediğim iki 
üyesi de araştırmalar sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Ve en önemlisi 
de, akademik anlamda yazılarak 
yerlerini almıştır. 

Akademik anlamda yazılmış 
olması neden önemli, yeri gelmiş-

ken bir parantez açmak istiyorum: 
Daha önceki bir yazımda size 
“balta-sazı”ndan söz etmiştim. Be-

nim çocukluğumdan beri bildiğim 

bir enstrümandır ama yaşadığım 
yöre ve başka birkaç yöre ile 
sınırlı kaldığı için pek bilinmez. 
Oysa bir araştırmacı tarafından 
kitaplaştırıldığı, tez konusu ya-

pıldığı ya da bilimsel bir makale 
şeklinde yayınlandığı zaman, 
dünyanın herhangi bir yerine 
rahatlıkla ulaştırmış ve bilgi-
lendirmiş oluyorsunuz. Böylece, 

yüzyıllar da geçse bu yazılı 
kaynak her gelen yeni nesi-
le, bu bilgiyi kendiliğinden 
aktarmış oluyor. Ne yazık ki, 
bizde bu alanda yazılı kay-

nak yetersiz olduğundan, 
örneğin sayısız halk türküsü 

zamanında notaya alınamadığı 
için yitip gitmiştir.
Evet, bu kısa anlatımdan sonra 

tekrar konumuza döner-
sek, bağlama ailesi aslında 
toplam 9 üyeden oluşuyor 

diyebiliriz. Ve şimdi bu üyeleri 
tanıyalım:

İlk olarak Meydan-saz’ından 
başlayalım. Meydan-sazı, bağla-

ma ailesinin en büyük boyutlu 
sazıdır. Eskiden ortamlarda ses 
sistemi bulunmadığı için, daha 
gür ses çıksın diye yapıldığı 
düşünülmektedir. Meydanlarda 
çalındığı için bu adı almıştır. 12 
tel takılır, bu nedenle zaman 
zaman on-iki-telli-saz denildiği 
de görülmektedir. Büyüklüğünden 
dolayı çalınması çok güçtür, bu 
yüzden pek tercih edilmez. 

İkinci olarak Divan-sazı di-

yelim... Meydan-sazı’ndan daha 
küçüktür. Bu, çalınmasını biraz daha 
kolaylaştırır ve çalgıcılar tarafın-

dan daha çok tercih edilir. Huzurda, 
yani divanda çalındığı için bu adı 
aldığı düşünülüyor ve 9 tel takılır.

Şimdi Çöğür’e gelelim. Çöğür, 
Divan-sazı ile aynı boyuttadır 
ama tel ve perde sayısı bakı-
mından farklıdır. Çöğür’e 6 ile 9 
arasında değişen tel takılır ve 15 
perdeden oluşur. Ayrıca, Çöğür’ün 
teknesi daha büyüktür. Evliya 
Çelebi’nin ‘Seyahatname’ adlı 
eserinde Çöğür’den bahsettiği 
görülmektedir.

Ve sırada ailenin en meşhur 
üyesi Bağlama var. Bağlama, hem 
sazın kendisine, hem düzene 
(akort), hem de tüm aileye adını 
vermektedir. Bağlama’ya 7 tel 
takılır. En çok tercih edilen ve 
kullanılan üyedir.

Bozuk, yaygın olan diğer bir 
bağlama üyesidir. Hem düzenin, 
hem de sazın adıdır. Hatırlarsanız 
daha önceki bir yazımda bağla-

mada yöresel tavırları yazmıştım. 
Yöresel tavırların birçoğu bozuk 
sazda ve düzende çalınır. Daha 
çok Ege yöresinde görülür bu 
bağlama üyesi.

Şimdi tanbura’ya bakalım. 
Tanbura, ebat olarak Bağlama’dan 
biraz daha küçüktür. Divan-sa-

zından bir oktav tizdir, bu yüzden 
Divan-sazı’nın curası olarak da 
bilinir. 

Cura’ya gelirsek, bağlama aile-

sinin en küçük boyutlu sazı olarak 
kendini belli eder. Cura, hem 
mızrap ile hem de şelpe (pençe) 

dediğimiz mızrapsız çalınış biçi-
miyle çeşitli yörelerde karşımıza 
çıkmaktadır. 6 ile 9 arasında deği-
şen tel takılmaktadır.

Şimdi aileye sonradan katılan 
son iki üyeden bahsedelim. Üç-
telli-saz, Teke yöresinde yörükler 
tarafından çalınır. Yalnızca şelpe 
tekniği ile geleneksel, kendine 
özgün bir çalınış ve müzik yapısı 
vardır. Bu anlamda özeldir ve üze-

rine daha çok araştırma yapılması 
gerekmektedir. Balta-sazı’nı ise 
daha önceki bir yazımda tanıtmış-

tım. Balta-sazı da yalnızca şelpe 
tarzı ile seslendirilir ve farklı, 
bulunduğu yöreye özgü bir çalınışı 
vardır. Alevi dedeleri tarafından 
çalınmazsa fazla bir anlam ifade 
etmez ve tat da vermez.

Böylece bağlama ailesini hızlıca 
tanımış olduk. 1990’lardan sonra, 
bağlama ile ilgili yazılı kaynak-

larda önemli ölçüde çoğalmalar 
başlamıştır. Bu sayede iki üye daha 
akademik literatüre eklenmiştir, 
kimi gelişmeler de sağlanmıştır. 
Araştırmalar arttıkça başka üyeler 
de aileye katılabilir, Anadolu kül-
türel derinliği içinden yeni, bilin-

meyen biçimler çıkarılabilir.

Office:  Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196  

Phone: (02) 9750 9088  Email: tony.burke.mp@aph.gov.au  

www.tonyburke.com.au  @Tony_Burke  Tony Burke MP

Authorised by Tony Burke MP,  Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

FEDERAL MEMBER FOR WATSON

HON TONY BURKE MP

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes 

to an end I want to thank the Islamic 

community for the generosity and charity 

they have shown to every Australian during 

the month of Ramadan.

MEMBER FOR WATSON

TONY BURKE MP

Bağlama 
Ailesi
1-Meydan-Sazı
2-Divan-Sazı
3-Çöğür
4-Bağlama
5-Bozuk
6-Tanbura
7-Cura
8-Üç-Telli-Saz
9-Balta-Sazı

>> PANDEMİNİN 

Son bulacağı tarih bu mu?
Avustralya’da dahil olmak üzere tüm Dünya’yı iki yıl-
dan fazla bir süredir etkisi altına alan Koronavirüs 
krizinde neredeyse sona gelindi.

A
vustralya’da COVID19 kısıtla-

maları yavaş yavaş kaldırılmaya 
başlandı.

En son Victoria ve NSW eyaletle-

ri kısıtlamalarda büyük değişiklikler 
açıkladı.

12 TEMMUZ’DA NE OLACAK

Victoria eyalet hükümeti, Nisan ayının 
başında pandemi beyanını 3 ayda (12 
Temmuz) uzattı.

Premier Daniel Andrews, Perşembe 
günü yaptığı açıklamada, eyaletin tartış-

malı pandemi beyanının 12 Temmuz’da 
sona ermesiyle sona ereceğini umduğu-

nu söyledi.

Andrews gazetecilere verdiği demeçte, 
“12 Temmuz’a kadar olan günlerde ne 
tür bağımsız uzman tavsiyesi alacağımı 
bilmiyorum” dedi.

Andrews, “Umarım başka [bir uzantıya] 
ihtiyacımız olmaz. Veya bundan daha 
azına ihtiyacımız olur. Veya başka bir 
düzenlemeye ihtiyacımız olmaz, bu da 
harika olurdu.”

Victoria’nın pandemi beyanı, Sağlık 
Bakanına maskeler ve aşılarla ilgili tali-
matlar da dahil olmak üzere halk sağlığı 
emirlerini yürürlüğe koyma yetkisi veriyor.

Yeni deklarasyon, Aralık ayında 
yürürlüğe girmesinin ardından Victoria 
genelinde kitlesel protestolara yol açtı.
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“Her şeyin taze yapılması gerekiyor”
LAZZAT, el yapımı noodles ve sıcak atmosferiyle Melbourne şehir merkezinin popüler bir Uygur 
mekânı olma yolunda. Restoran müdürü Şir Muhammed. “Her şeyin taze yapılması gerekiyor,’’ diyor.

A
vustralya'ya yeni bir restoran 
daha kazandıran Uygur 
Türkleri, sundukları 

farklı damak tadı ile 
tüm toplum üyele-

rimizi bekliyor. 
"Otantik Uygur 

Mutfağı" slo-

ganıyla açılan 
LAZZAT adlı 
restoranı, bizzat 
yerinde ziyaret 
ettik ve yemekleri-
nin tadına baktık. 

Uygur Türklerinden Res-

toran Müdürü Şir Muhammed, farklı 
yemekleri ile birçok kültüre hitap 

ettiklerini ifade ediyor. 

ÖZEL SPESIYALLERIYLE DE 
IDDIALILAR

Şefin hazırladığı özel 
spesiyaller de iddialı 
duruyor. Masaya 
oturduğunuzda sı-
cak yemeklerin biri 
daha bitmeden taze 

pişirilen bir başka 
yemek tabağı ortaya 

servis ediliyor… 
Sıcak yemeklerin arasın-

da gelen yumuşacık ve harika 
baharat tadı ile servis edilen ‘kuzu 
şişi’ yedikten sonra acaba tekrar aynısı 

gelecek mi diye beklemeye duruyor-
sunuz…

Şir Muhammed, "kebapla-

rımız haricinde en özel 
yemeklerimizden 
biri de el yapımı 
noodle’’ diyor. 

Ve bu sözlerin 
ardından servis 
edilen nood-

les biraz önce 
yediğiniz o leziz 
‘şiş kebabını’ unut-
turuyor.

Sormadan edemiyorsu-
nuz noodles’daki bu lezzet nereden 
geliyor? 

Muhammed, ‘hamuru elle yoğu-

rup birkaç saat işliyoruz. Hamur 
dinlendikten sonra elle 

noodles haline getiri-
liyor. 3-5 saat mesai 

alan bir yemek. 
Hazır noodles 
gibi kesinlikle 
değil.  Yemekle-

rimiz yüzde 
100 otantik 

Uygur 
yemek-

leridir,’ 
diyerek 
lezzetin 

sırrını 

Lazzat Uygur res-
toranı, Little Latro-
be caddesinin dar 
sokağından aşağıya 
doğru yürürken, (dı-
şarıdan gösterişsiz 
bir işyeri gibi dursa 
da) kırmızı kapısın-
dan içeri girince 
ben nasıl olurda 
buraya daha önce 
gelmedim, diyenler-
den oluyorsunuz. 

>> OTANTİK AMA SİZE YAKIN “LAZZAT” BURADA

FARKLI lezzetlerin yanı sıra özel ta-

lepleri de önemsediklerini kaydeden 
Şir Muhammed, “Bütününden kuzu 
kebabını da sipariş üzerine yapıyoruz. 
2 günde hazırlıyoruz. Uygur kültü-

rüne ait yemeklerinin 
yanı sıra Asya 
mutfağını da 
içine alıyoruz. 
Çinliler, Türkler, 
Araplar ve 
hatta Avustral-
yalılar beğeni 
ile müşterimiz 
oldu. Mutfağımız 

bir ama evrensel yemeklerimiz var. 
Çok çeşidimiz olduğu için herkese 
hitap ediyoruz.” dedi.

Meraklısı için, LAZZAT Uygur 
restoranı, 1/46 Little Latrobe 

Street Melbourne adresinde 
bulunmakta.

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ

AVUSTRALYA GÜNDEM

ÇEŞİDİ ÇOK! Damak tadı ‘HERKESE UYAR’

LAZZAT restoranın menüsünde, 30’dan fazla 
sıcak yemek var. Bunların yanı sıra soğuk ve sıcak 
salatalar da var. 

açıklıyor.
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Victoria’da birçok 
COVID kuralı değişti
Victoria’da mekana aşılı giriş kuralı da dahil olmak üzere birçok  
‘COVID19 kısıtlaması’ 22 Nisan Cuma 23.59’dan itibaren sona erecek. 
Müşterilerin herhangi bir mekana girmek için artık aşılı olmaları  
gerekmeyecek. QR kodlu check-in’ler de rafa kaldırıldı. 

Y
akın temaslar için de tecrit kuralları kaldırılırken, 
okullar, konaklama, perakende ve etkinliklerde 
maske zorunluluğu da kaldırılacak.

YAKIN TEMASLILAR NE YAPACAK!

Victoria sağlık 
bakanı Martin 
Foley, yakın te-

maslıların hangi 
şartlarda karanti-
nadan çıkacakları-
nı açıkladı:

- Kapalı alanlar-
da maske takma-

larını,
- Hastaneler ve 

yaşlı bakım evleri 
gibi hassas ortam-

lardan kaçınmaları,

- Yedi gün boyunca beş negatif hızlı antijen testi 
yapmalarını istedi.

Cuma günü saat 23.59’dan itibaren yürürlüğe gi-
recek yeni kısıtlamalara göre, müşterilerin konakla-

ma veya eğlen-

ce mekanlarına 
girmek için aşı 
durumlarını 
kanıtlamaları 
gerekmeyecek 
ve check-in QR 
kodları artık 
hiçbir yerde 
gerekli olmaya-

cak.

MASKELER

Maskelerin 

takılması ise 

sadece toplu taşıma araçlarında, taksi ve araç payla-

şımlarında, havaalanlarında ve sağlık, yaşlı bakımı ve 
adalet tesislerinde gerekli olacak.

MICKLEHAM TESISI  
HAKKINDA KARAR

Melbourne’ün kuzeyi Mickleham’da yakın zamanda 
açılan 200 milyon dolarlık karantina tesisi de açılış 
amacına uygun hizmet etmeyeceği açıklandı. Covid 
testi pozitif çıkan ve evde güvenli bir şekilde tecrit 
edilemeyenler bundan böyle bu tesislerde misafir 
edilecek..

NSW eyaletinden farklı olarak, Victoria’daki işçiler 
için uygulanan mevcut aşılama zorunlulukları ise 
devam edecek.

Çarşamba günkü yeni duyuru, eyaletin yüksek aşıla-

ma oranına ulaşmasının ardından geldi.
16 yaş ve üstü Victorialıların yaklaşık %95’i çift 

aşılıyken, %66’sı üç doz aşı yaptırdı.
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Haftaya kısmen güneşli başlaması beklenen 
Melbourne’de bu hal çarşambaya kadar 
etkili olacak. Perşembe günü ise çok bulutlu. 
Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. 
Cumartesi günü ise hafif yağmur şeklinde 
devam edecek. Pazar günü nem miktarı 
düşüyor ve genellikle güneşli olacak.

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

>> BROADMEADOWS’DA CİNSEL SALDIRI 

Meadow Heights’tan tutuklama
Melbourne’ün kuzeyinde, 20’li yaşlarında bir erkek 
cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı.

P
olisten yapılan açıklamada; 
Pazartesi gece yarısından önce 
Broadmeadows Railway Crescent 

yolunda yürüyen bir kadın, önce kimliği 
belirsiz bir erkek tarafından takip edildi 
ve sonra evde cinsel tacize uğradı.

Kadının suçlamaları arasında, zanlının 
‘kendisine cinsel saldırıda bulunduğu 
ve ayrıca ciddi şekilde fiziksel olarak 
saldırdığı’ iddia edildi.

Şahıs daha sonra evi terk etti. Kadın, 
hemen Broadmeadows Polis Karakolu-

na giderek yaşanan olayı Polise rapor 
etti.

Kadının tedavi için hastaneye kaldırıl-
dığı da açıklandı.

Henüz sabit bir adresi açık-

lanmayan 20 yaşındaki 
zanlı erkek, Salı günü 
öğleden sonra saat: 
15:00 civarında 
Meadow Heights’ta 
tutuklandı.

Dedektifler olayı 
derinlemesine 

araştırırken, Polis 
tutuklanan zanlıyı 
sorguluyor. Kadının bu evde saldırıya uğradığı iddia edildi. (Tedarik: 9 News)

>> PEKİ ÇEVRİMİÇİ? 

Kimler posta yoluyla oy kullanabilir 
Seçim günü sırada bek-
lemek istemiyorsanız 
ve geçerli bir sebebiniz 
varsa hemen kayıt olun.

COVID-19 salgını sonrası iş, 
alışveriş ve diğer bazı temel 

yaşam görevlerimizin çevrimiçi 
ortama taşındığını gördük.

Avustralya, COVID-19 salgınından 
bu yana ilk federal seçimlere gidi-
yor. Federal seçimler 21 Mayıs 2022 
Cumartesi yapılacak.

Oyunuzu çevrimiçi olarak kullanıp 
kullanamayacağınızı merak ediyor 
olabilirsiniz.

İşte cevabı: Hayır. 2022 federal 
seçimlerinde çevrimiçi oy kullana-

mazsınız.

Peki, federal seçimlerde POSTA 
yolu ile oy kullanabilir misiniz?

Cevap: Evet, yalnız yapmanız gere-

ken bazı işlemler var.

Posta oylamasına katılım 26 
Nisan’dan itibaren açık olacak. 
Seçmenler, 2022 federal seçimleri-

ne posta yoluyla katılmak için kayıt 
yaptırabilirler.

Avustralya Seçim Komisyonu, 26 
Nisan Salı gününden itibaren pos-

tayla oylama paketleri göndermeye 
başlayacak.

KIMLER POSTA YOLUYA OY KUL-
LANABILIR

Oy vermek için kaydolduğunuz 
seçmen bölgesi dışındaysanız.

Bir oylama yerinden 8 km’den 
daha uzakta yaşıyorsanız.

Seyahat edecekseniz.
Oy vermek için işyerinizi terk 

edemiyorsanız.
Ciddi şekilde hastaysanız… posta 

oylamasına başvurabilirsiniz.
Postayla oylama için başvuruda 

bulunursanız, oy pusulalarınızın 
seçim günü veya öncesinde 
doldurulması ve tanık olunması 
gerekir.

AVUSTRALYALI hava uzmanları, 
2022’de artan sel riskleri konusunda 
uyarıda bulundu.

Eğer, daha fazla yağışlı hava yolday-

sa, Avustralya 1974’ten bu yana en 
yağışlı koşullar içinde olacak.

NSW, bu yılın başından itibaren en 
yağışlı yılını kaydetti.

Avustralyalılar, neredeyse 50 yıldır ilk 
kez potansiyel olarak meydana gelebi-

lecek teh-

likeli hava 
akım kombi-
nasyonuyla daha 
sert hava koşullarına hazırlanmaları 
konusunda uyarıldı. Neredeyse 50 yıl-
dır bir arada görülmeyen tehlikeli hava 
akımı birleşimi, Avustralya’nın 2022’nin 
geri kalanında yükselen sel sularına 
maruz kalmasına neden olabilir.

Avustralya’nın 
doğu kıyıla-
rına, üçüncü 
bir La Nina 
hava olayı-
nın muhtemel 
olarak gel-
mesi ilgili ar-
tan endişeler 
açıklandı.

 

NE KADAR 
SÜRECEK

Uzmanlar, önümüzdeki 
altı ay boyunca Avustral-
ya’nın büyük bölümünde 
havanın normalden daha 

yağışlı olması beklendiğini 
açıkladı. Kış ayları tahminle-
ri için ülkenin yaklaşık yarı-
sından fazlasının ortalama 

yağmur düzeyinin yüzde 
80’ini aşma riskini 

gösterdiğini açık-
ladı.

>> SIKI DURUN! 

La Niña tekrar geliyor
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Home Care Package ve NDIS
bütçenize değer katın

EVDE YAŞLI BAKIMI  
VE NDIS ONAYLI  

ENGELLI BAKIM VE 
DESTEK  

HIZMETLERI

“Bir aile yakınlığında”
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İyi Parti Melbourne’da iftar verdi
İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı, Diaspora ve Lobiden Sorumlu Mehmet Ali Ka-
ramemiş’in ev sahipliğinde 2022 Melbourne Ramazan İftar yemeği düzenlendi. Usta Restaurant’ta 
gerçekleşen iftara Melbourne’da yaşayan Türk toplumu üyeleri ilgi gösterdi.

K onuklarını tek tek karşılayan İyi 
Parti Uluslararası Politikalar Baş-

kan Yardımcısı Mehmet Ali Kara-

memiş, “ikinci vatanım” dediği Avust-
ralya’ya pandemi yasakları nedeniyle 
22 aydır gelemediğini söyledi.Türk 
toplumu üyelerininin Avustralya’da 
birlik görüntüsü vermesinin kendisini 
mutlu ettiğinin altını çizen İyi Partili 
Karamemiş, temennisinin bu birlikteli-
ğin yaşatılması olduğunu kaydetti.

SIZLER MILLETIN TEMSILCISISINIZ

İftar sonrasında parti politikala-

rı hakkında bilgi veren Karamemiş, 
“Bugün Melbourne’da İyi Parti olarak 
bir ilki bu iftar programıyla yaşadık. 
Buradaki arkadaşlarımla eskiden 
beri dostluğum sürüyor, dört 
yıldır Türkiye’de aktif siyasetin 
içindeyim. Türkiye’deki siyaset 
hayatında bir sürü iyi şeyler 
de oluyor, olumsuz 
şeyler de oluyor. Genel 
Başkanımız Meral Ak-

şener hanımefendinin 
‘Millet Bizi Çağırıyor’ 
sloganıyla adım 
adım Anadolu’nun 
dört bir köşesini 
dolaşıyoruz. Diaspora 

ve lobi çalışmalarının ne kadar önemli 
olduğunu biliyor, genel başkanımızın 
talimatıyla bu konuda çalışıyoruz. Türk 
Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı 
oluşturduk. Hangi etnik kökenden olur-
sa olsun yurtdışına dağılmış soydaşla-

rımızı, vatandaşlarımızı Türk milletinin 
bir temsilcisi olarak görüyoruz.” 
şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARI ARTIRIYORUZ”

Yurtdışında yaşa-

yan Türk toplumu 
üyelerini ve so-

runlarını yakından 
takip ettiklerini sözle-

rine ekleyen İyi Parti 
Uluslararası Politikalar 

Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Karamemiş, “Avustralya’da 

3 yıl önce başlattığımız çalışmalara 
pandemi nedeniyle ara vermek zorun-

da kaldık ama bundan sonra daha sık 
programlar yapacağız. Dünyanın tüm 
bölgelerinde bunu yapıyoruz.” dedi.

SIYASETTEN ETKILENIP KAVGALI 
HALE GELENLER VAR

Türkiye’deki siyasi hava konusun-

da rahatsız edici durumlar olduğu 
bilgisini veren Karamemiş şunları 
söyledi:“Bildiğiniz gibi ülkemizde bizi 
yönetenlerin ayrıştırmacı, kutuplaştır-
macı, ötekileştirmeci siyaseti maale-

sef yurtdışındaki vatandaşlarımıza da 
yansıyor. Biz hep beraber bir olalım, 
birlikte güçlü olalım diyoruz. Türki-
ye’deki siyasetin çirkin dilini burada biz 
birbirimize söylemeyelim. Biz bunlarla 
Avrupa’da karşılaştık. Türkiye’deki 

siyasetten etkilenerek birbiriyle kavgalı 
halde olan vatandaşlarımızı gördük.  
Avustralya’da böyle bir şey duymadım, 
bundan sonra da olmaz inşallah. Biz 

İyi Parti olarak 
yurtdışındaki Türk 
diasporası olarak 
adlandırdığımız 
bütün yuttaşla-

rımızın yanında 
olacağız. Her za-

man onlara destek 

vereceğiz, bunu 
bilmenizi isteriz. 
Önümüzde bir yıl 
içinde seçim var. 

Genel Başkanımız Meral Akşener ha-

nımfendiyi başbakan, Millet İttifakı’nın 
adayını da cumhurbaşkanı yapmak için 
söz verdik. İktidara doğru yürüyoruz.”

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ

AVUSTRALYA GÜNDEM

Mehmet Ali Mehmet Ali 
KaramemişKaramemiş

Meadow Heights’tan tutuklama

Uzmanlar, önümüzdeki 
altı ay boyunca Avustral
ya’nın büyük bölümünde 
havanın normalden daha 

yağışlı olması beklendiğini 
açıkladı. Kış ayları tahminle
ri için ülkenin yaklaşık yarı
sından fazlasının ortalama 

yağmur düzeyinin yüzde 
80’ini aşma riskini 

gösterdiğini açık
ladı.
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AUSTRALIAN RELIEF ORGANISATION

RAMADANFor
Everyone

2022 Iftar & Food Pack Campaign

Your donations will be distributed to locals in 

Yemen, Lebanon, Asia Pacific & 

African Countries and Afghan refugees.

Credit Card / PAYPAL
donations visit:

aro.org.au

* For tax deductible invoice, please email your name & transfer receipt 

IFTAR
$7

FITR
$15 pp

FIDYAH $15
per person-per day

ZAKAT
a 2.5% tax of a Muslim’s total

savings & wealth.

For $1,000 you can sponsor
an Iftar Tent, hosted in your name, 

to feed up to 300 people.

IFTAR TENT
$1000

FOOD
PACK
$50

$50 FOOD PACK
includes basic food items such as rice,

flour, pasta, oil, sugar

Zakat & Fitr donations support 220 orphans worldwide

�������������������������������������
����
����	�������������������� �����������
���������������� �������������������������
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>> DAVETİYESİZ İFTARA;  

Belediye Başkanları ve 
Milletvekilleri de katıldı
Avustralya Nur Vakfının ikinci halka açık iftarı 23 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleşti. Bu seferki 
iftara siyasetten de katılım gerçekleşti. Her yıl Ramazan ayında halka açık davetiyesi iftar düzen-
lemeyi adet haline getiren vakıf, her seferinde yaklaşık 500 yüzün üzerinde davetliği ağırlamakta.

Y
üzlerce kişiye yemek hazırlamak 
için vakfın gönüllü kadınları 
sabahın erken saatlerinde ha-

zırlıklarına başlamakta. Vakıf Başkanı 
Fatih Yargı, ”hanım kardeşlerimizin 
hazırladıkla-
rı yemekler, 
takdir ve 
dualarla kar-
şılık bulmak-
ta.” dedi.

Yargı, ”On-
lar bizlerin 
gözünde ve 
gönlünde bi-
rer vefakar ve 
fedakar kah-
raman kardeşler,” ifadelerini kullandı.

IFTARA BELEDIYE BAŞKANLARI VE 
MILLETVEKILLERI DE KATILDI

İftar davetine her milletten insanla-

rın iştirak ettiğini söyleyen Yargı, ”Bu 
Ramazan ayında ikincisini düzenledi-
ğimiz davete, Fraser Bölgesi Federal 
milletvekilimiz Daniel Mulino, Footsc-
ray Eyalet milletvekilimiz Katie Hall, 

Tarneit Eya-
let milletve-
kilimiz Sarah 
Connolly, 
Brimbank 
Belediye 
Başkanı Jas-
mine Ngu-
yen, Mar-
ribyrnong 
Belediye 
Başkanı Ant-

hony Tran ve diğer misafirler iştirak 
etti.” açıklamalarında bulundu.

Davet sonunda katılımcıların 
memnuniyetleri yüzlerinden okundu. 
İftar daveti sonrası kılınan teravih 

namazlarının ardından vakfın sosyal 
tesislerine geçen davetliler, kahve ve 
çaylarını yudumlayarak geç vakitte 
kadar muhabbet etme imkanı buldu.

ÇÖMERTÇE DÜZENLENMIŞ BIR 
DAVET

Fraser Bölgesi Federal Milletvekili 
Daniel Mulino, Avustralya Nur Vak-
fı’nda dün gece çok özel bir davete 

katıldım, dedi.
Mulino, sosyal medya hesabın-

dan yaptığı fotoğraflı paylaşımda; 
Avustralya Nur Vakfı, yerel Müslüman 
topluluğumuzun yüzlerce üyesi için 
cömertçe bir iftar yemeğine ev sahip-
liği yaptı. Sıcak bir şekilde karşıladık-
ları için Avustralya Nur Vakfı toplu-
luğuna teşekkür ederim, ifadelerini 
kullandı.

Avustralya Nur Vakfının 2.ci halka açık iftar Avustralya Nur Vakfının 2.ci halka açık iftar 
davetine 500’ün üzerinde katılım gerçekleşti.davetine 500’ün üzerinde katılım gerçekleşti.

A
D

V
ER

T
IS

EM
EN

T 



13GÜNCEL 26.04.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

En güncel bilgiler için  

coronavirus.vic.gov.au/turkish adresini ziyaret edin.

Ramazan Bayramını kutlamak için bir araya geldiğinizde lütfen 

COVIDSafe kalmayı unutmayın.

Bu, mümkün olduğunca dışarıda buluşmak ve selamlaşmak, evleri iyice 

havalandırmak için pencere ve kapıları açık tutmak ve herhangi bir 

belirtinizin olması halinde test yaptırmak anlamına gelmektedir.

Kendinizi, sevdiklerinizi ve eyaletimizi korumak adına yaptığınız her şey 

için teşekkür ederiz.

Victoria, güçlü, nezaketli ve şefkatli bir Müslüman topluluğa ev sahipliği 

yapmaktan gurur duymaktadır ve Eyalet Hükümetimiz adına, Bayramın 

size ve ailenize sağlık ve refah getirmesini dileriz.

Bayramınız Mübarek olsun!

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

sevdiklerimizi koruyalım.

Ramazan Bayramını 
Kutlarken

Dan Andrews 

Premier of Victoria

Ros Spence 

Minister for 

Multicultural Affairs

>> LİDERLER TARTIŞMASI 2022: 

Morrison ve Albanese 
İLK DEFA bir araya geldi
Başbakan Scott Morrison ve Muhalefet Lideri Anthony Albanese, Çarşamba gecesi 
2022 Federal seçim kampanyasının ilk liderler tartışmasında bir araya geldi. Sky News 
sunucusu Kieran Gilbert tarafından yönetilen oturuma, 100 kararsız seçmen katıldı.

İ şte buluşmada öne çıkan başlıklar ve 
tartışılan önemli konulardan bazıları:

DIŞ POLITIKA

Gilbert, Solomon Adaları ile Çin 
arasındaki güvenlik anlaşmasına atıfta 
bulunarak ‘bunun bir dış politika başarı-
sızlığı olup olmadığını’ sordu.

Morrison, Avustralya’nın üzerine 
düşeni yaptığını söyleyerek bunun bir 
politika başarısızlığı olduğu iddiasını 
reddetti.

“Bu çok ciddi bir sorun ve çok uzun 
zamandır farkındayız” diyen Morrison

“İşte bu yüzden Pasifik ailemizi 
desteklemek için Pasifik’teki hızlandır-
ma fonumuzu yılda 1,8 milyar dolara 
çıkardık,” ifadelerini kullandı.

Albanese dönen Morrison, “Neden 
Çin’in tarafını tutuyorsunuz?” dedi.

Albanese ise bu sorudan pek mem-

nun değildi.
Albanese cevaben, “Bu, Başbakan’dan 

gelen çirkin bir karalama” dedi.
Muhalefet lideri; “Ulusal güvenlik bu 

tür bir karalamanın konusu olmamalı.”
Albanese, hükümetin hamlesinin “çok 

fazla bir Pasifik atılımı değil, bir Pasifik 
dolgusu” olduğunu söyledi.

Albanese devamında; “Gerçek şu ki, 
hepimiz Çin’in değiştiğini biliyoruz. Çin 
çok değişti. Daha agresif. Bölgede daha 
aktif olmalı, bunu anlamalı ve ona göre 
cevap vermeliyiz” dedi.

SIYASI GÜVEN VE YOLSUZLUK

İkiliye, farklı parti seçmenleri tarafın-

dan dile getirilen ‘demokratik sürece du-

yulan güvenin azalması’ konusu ve bunu 
seçmenlere tekrar nasıl geri kazandıra-

cakları soruldu. Siyasi zorbalığa karşı ne 
yapacakları ve Federal dürüstlük komis-

yonu hakkındaki tutumları da soruldu.
Morrison ayrıca sosyal medyanın ka-

muoyu tartışmaları üzerinde “yıpratıcı” 
bir etkisi olduğunu da söyledi.

Albanese ise, şu anda Avustralya’da 
demokratik sürece inanç olmadığını 
söyledi.

NDIS
Dört yaşında otistik bir oğlu olan bir 

kadın, NDIS fon kesintilerine atıfta bu-

lunarak liderlere ‘Ulusal Engellilik Fon 
Programını’ nasıl destekleyeceklerini 

sordu.
Başbakan Morrison, eski Başbakan 

Julia Gillard’a NDIS’i başlattığı için tak-

dirini sundu ve kayınbiraderinin Multipl 
skleroz hastası olduğunu ve bu plandan 
faydalandığını açıkladı.

Morrison, “Ulusal Engellilik Fon Pla-

nını tamamen finanse ediyoruz. Engelli 
olan her bir birey farklı olduğundan, 
yönetilmesi zor bir plan,” dedi.

TEKNELERIN GERI GÖNDERILMESI

Görünüşe göre gecenin en büyük 
tartışması sınırları koruma konusunda 
oldu.

Başbakan, hükümetinin planı olan 
‘ülkeye giriş yapmaya çalışan sığınmacı 
teknelerini durdurma’ politikasının etki-
li bir şekilde çalıştığını söyledi.

Morrison, “Bu kolay değil. Buna inan-

mak zorundasınız. Bunu anlamalısınız. 
Bunu nasıl güvenli bir şekilde yapacağı-
nızı bilmelisiniz” dedi.

KONUT

Tartışma konut satın alınabilirliği 
konusuna kadar geldi.

Gelecekteki bir hükümetin, konut 
satın alımını daha ekonomik hale 
getirmek ve yabancıların mülkiyet satın 
alınabilirliği hakkında ne yapacağı 
merak edildi ve soruldu.

Başbakan, eşi Jenny ile 30 yıl önce ilk 
evlerini aldıklarında konut piyasasına 
girmenin zor olduğunu söyledi, ancak 
şimdi daha da zor olduğunu kabul etti.

Bekar annelerin genellikle ihtiyaç 
duyulandan daha küçük mevduatla-

ra sahip olmalarına izin verme planı 
da dahil olmak üzere, hükümetinin 
konut satın alınabilirliğini iyileştirmek 
için halihazırda getirdiği planlardan 
bahsetti.

Morrison, “Bu programlar çalışıyor ve 
genişletiyoruz” dedi.

Albanese, hükümetin yaptığı bazı 
hareketlerin “müthiş” olduğunu söyledi 
ve destekledi.

Albanese daha sonra, ancak ön 
saflardaki çalışanların işe yakın yaşa-

malarını sağlamak için özellikle toplu 
konutlar ve uygun fiyatlı konut birimleri 
konusunda daha fazla eyleme ihtiyaç 
olduğunu da sözlerine ekledi.
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M
übarek ramazan ayı bütün 
güzellikleriyle, hayrıyla, 
bereketiyle hayatlarımızdan 

akıp gidiyor. Bir dahaki Ramazan 
ayına erişir miyiz Allah bilir. Avust-
ralya’daki Müslümanlar, ibadetlerle, 
iftar davetleriyle, hayır hasenatlar 
ile ramazan günlerini var gücümüz-

le Allah için güzel değerlendirmeye 
gayret ettik. Çalışanlar, okuyanlar, 
yolcular hatta çocuklar bile hep be-

raber kısacık zaman dilimine birçok 
güzel işleri sığdırmaya çalışarak bir 
ay pür telaş geçti. Sıra geldi rama-

zan ayının son haftasına. 

ARİFE GÜNÜ HAZIRLIKLARI 

Eskiden köyümüzdeki bakkalda 
hamur mayası falan satılmazdı. Ama 
bayram arifesi yaklaştığı zaman 
kadınlar önceden saklayıp muhafa-

za ettikleri hamur mayalarını hazır 
eder çoğaltırlardı. Parantez içinde, 
köyümüzde belki de elli yüz yıllık 
saklana gelen hamur mayalarının 
akıbeti şimdilerde ne oldu bilmiyo-

ruz. Mayası olmayanlar komşudan 

mayalarını alır bayrama iki gün kala 
günün adını alan arifelerini özenle 
hazır ederlerdi. Bazı yerlerde pişi 
veya bişi de denilen mayalı hamur 
kızartması bayramdan önceki iki 
günde olmazsa olmazdı yani. Rah-

metli annelerimiz, ninelerimiz bay-

ram yaklaşırken evlerin bacalarının 
yanında ölmüşlerinin arife kızartılıp 
yağ kokusu semaya yükselecek mi 
diye bekleştiklerine candan ina-

nırlardı.  Bir evde bayramdan önce 
arife pişirilince sevabından ölmüş-

lerimizi de gideceğini umdukların-

dan eli ayağı tutan herkes arifesini 
yapmaya çok önem verirdi. Bizim 
Dombay ovasının köylerinde haşhaş 
yağı sıklıkla kullanılırdı. Tertemiz 
yıkanan sacın çukur tarafında yağ 
azıcık göllendirilir, evin ocağında 
mayalı hamur yuvarlak tekerlek  
gibi şekil verilip kızartılırdı. Biriken 
bişiler komşulara, okuldan dağılan 
çocuklara, işçilere sokakta kim denk 
gelirse herkese sıcak sıcak dağıtılır 
birazı da eve bırakılırdı. Böylece 
herkes bu mübarek günde Allah için 

mevtalarının ruhuna hayır 
yapmış olmanın huzurunu 
yaşardı. 

Ben buralara geldiğimiz 
ilk yıllarda bayramdan önce 

arife yapmaya çok dikkat 
ederdim ama Allah affeylesin 

hem dağıtacak insan bulama-

dığımdan hem de işten güçten 
bu güzel adetimizi pek de sürdü-

remediğimi belirtmeliyim. Bayra-

ma son iki gün kala Müslümanlar 
mezarlık ziyaretlerine çok önem 
verirler. Bu ziyaret çok sevaplıymış 
diye herkes mezarlıktaki ölmüşleri-
mi ziyarete gitmeye gayret ederler. 
Kendi adıma çocukları her zaman 
tembihlerim “mezarlığa gitmek 
için birimizin ölmesini beklemeyin, 
altınızda arabanız var, gidin yolları 
ve mezarlık yordamını öğrenin. Me-

zarlığa varınca, Esselamun aleyküm 
ey mevtalar, bir gün bizde buralara 
geleceğiz deyip selam verin, Fa-

tihalar okuyun” diye uyarırım. Biz 
anne-babalar gençlerimizi uyarıp 
haber vermezsek sonradan mezarlı-
ğın yolunu yerini bulamayanları çok 
gördük. Bu işlerin sağlam sağlıklıy-

ken yapılması bence çok elzemdir.

ÖLEN OĞLUNU RÜYASINDA GÖREN 
ANNE 

Ramazan’a yaklaştığımız şu son 
haftada evlerde tatlı yapma telaş-

ları başlayacak. Bilenler kendince 
bayram tatlısını yapacak bilme-

yenlerse ne güzel kıymetli ustala-

rımızın yaptığı tatlılardan alacak. 
Bayramlarımızda misafirlerimize 

mutlaka tatlı ikram etmek isteriz 
yani. Yıllar önce bir Türkiye ziyareti-
mizde oğlunu elim bir trafik kaza-

sında kaybeden bir ablaya bayram 
ziyaretine gitmiştim. Hiç unutmam 
bana çok ibretli bir şey anlattı.  “Ben 
bu bayrama kadar oğlumu kaybetti-
ğim için çok üzgündüm. Bu yüzden 
ne arife ne tatlı hiçbir şey yapmaz-

dım, Allah affeylesin. Bu bayramdan 
bir gün önce öğlen oturduğum 
yerde canım geçmiş uyumuşum. 
Rüyamda camdan baktım, karşıda 
direğin yanında Rahmetli oğlumu 
bizim eve bakarken gördüm. Sevinç-

le, “oğluum gel, gel içeri gelsene” 
diye bağırdım. O yerinden kıpırda-

madan bana “niye geleyim, bayram 
için ne baklava yapmışsın, ne de 
böreK’’  dedi ben sıçradım uyandım. 
Sevincimden, bizimle oturan oğlu-

mun eşine “Seldaa..koş gel hamur 
yoğuralım, oğlumun sevdiği tatlıdan 
börekten yapalım” dedim az önce 
gördüğüm rüyamı anlattım. Ağlaya 
ağlaya, bu bayram onun maneviyatı 
evimize gelsin için tatlımızı yaptık” 
dedi. Allahualem, ölenle ölünmez 
ama bilhassa bayram arifelerinde 
Allah için yaptığımız küçük büyük 
hayır hasenatlardan mevtalarımı-
zın ruhunun haberdar edildiğine, 
hayırlarımızın onlara meleklerle 
ulaştığına bütün kalbimizle ina-

nıyoruz. Böyle böyle teselli olup, 
mevtalarımızı da dualarımızda anıp 
ihmal etmiyoruz, hepsinin ruhları 
şad olsun İnşaallah.

Pembegül Abla  

BAYRAM AREFESİ

PEMBEGÜL ABLA

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

Mutlu 
Bayramlar

Twitter'ın Elon Musk Elon Musk 
kararındakararında geri sayım

DÜNYANIN en büyük haberleşme 
platformlarından Twitter'ın, Elon 

Musk’ın satın alma teklifini kabul etme-

ye hazırlandığı bildirildi. Musk, Twitter’ı 
gerçek bir ifade 
özgürlüğü platfor-
muna dönüştürmek 
istediğini belirt-
mişti.

Twitter’in, ünlü 
girişimci Elon 
Musk’ın 43 milyar 
dolarlık satın alma teklifini kabul etmek 
üzere olduğu öne sürüldü. Reuters 
haber ajansının, konuya yakın birden 

fazla kaynağa dayandırdığı haberinde, 
anlaşmanın Pazartesi günü resmen 
açıklanabileceği vurgulandı.

Buna göre Twitter yönetimi, Musk’ın 
hisse senedi başına 
54,20 dolarlık teklifini 
kabul etmeye hazırla-

nıyor. Twitter yönetim 
kurulunun gün içinde 
bir araya gelerek, his-

sedarlardan satışa onay 
vermelerini tavsiye ede-

ceği belirtilirken, son dakikada satışın 
suya düşmesinin de olanaklar dahilinde 
olduğu kaydediliyor.

>> AVUSTRALYA’DA ANZAK GÜNÜ ANMA TÖRENLERİNE 

On binlerce kişi katıldı

FOTOĞRAF: Gelibolu'daki Avust-
ralyalı bir asker, yaralı arkadaşını 
tıbbi yardım noktasına taşıyor. 
(Savaş Müzesi)

Avustralya’da şafak öncesi yağan yağmur ve soğuk 
hava koşulları, Pazartesi sabahı düzenlenen Anzak 
Günü şafak ayinlerine katılımı engelleyemedi.

ON binlerce Avustralyalı, iki yıllık 
Covid kısıtlamalarının ardından 

tam kapasite düzenlenen Anzak Günü 
anma törenlerine 
iştirak etti.

Ülkenin dört bir 
yanında geçit tören-

leri düzenlendi.
Şafak ayininden 

sonra Vietnam 

Savaşı, İkinci Dünya 
Savaşı ve diğer ça-

tışmalardan gaziler 
binlerce izleyiciyle 
çevrili sokaklara 
döküldü.

Sydney, yakın 
zamanda Afganis-

tan’da savaşanların yürüyüşe öncülük 
etti.

Yakın zamanda 105 yaşına giren Alf 
Carpenter, geçit töreninde bacaklarının 
onu götürebildiği yere kadar yürüdü.

Bir gazi 9 News’e, “Alfie’yi herkes 

biliyor dostum, o bir efsane” dedi.
Avustralya ve Yeni Zelandalılar, 1. 

Dünya Savaşı sırasında Gelibolu’da 
ölenlerini Anzak 
Gününde andı.

Brisbane’de, 
pandemi sırasında 
kurulan “Şafak Işığı” 
geleneği, ailelerin 
şafak vakti Anzaklar 
ve diğer gazileri an-

mak için evlerinden 
dışarı çıkmasıyla 
devam etti.

Yağmurlu bir güne 
başlanılmasına rağ-

men, mumlar yakıldı 
ve evler gelincikler-

le süslenerek anma törenleri başladı.
Aile üyeleri akrabalarının ordu ma-

dalyalarını ve üniformalarını gururla 
takarken, Andrew Blackmore komşu-

lara dağıtmak üzere Anzak bisküvileri 
hazırladı.
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REKLAMLAR VE 
ILANLARINIZ
Gazete, Sosyal medya ve 

web sitesinde yayınlanmaktadır
LÜTFEN BİZE ULAŞIN

Advertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 
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Hugh McDermott MP
Member for Prospect

P 9756 4766

Shaoquett Moselmane MLC
Member of the Legislative Council 

P 9230 2526

Jihad Dib MP

Member for Lakemba

P 9759 5000

Chris Minns MP

NSW Labor Leader, Member for Kogarah
P 9587 9684

Steve Kamper MP
Member for Rockdale, Shadow Minister for 

Multiculturalism, P 9597 1414

Sophie Cotsis MP 
Member for Canterbury

P 9718 1234

Tania Mihailuk MP

Member for Bankstown

P 9708 3838

Paul Scully MP
Member for Wollongong

P 4226 5700

Stephen Bali MP
Member for Blacktown

P 9671 5222

Guy Zangari MP
Member for Fairfield

P 9726 9323

Edmond Atalla MP

Member for Mount Druitt

P 9625 6770

Julia Finn MP

Member for Granville

 P 9637 1656

Nick Lalich MP

Member for Cabramatta

P 9724 3381

Authorised by Chris Minns, Steve Kamper, Jihad Dib, Shaoquett Moselmane, Julia Finn, Hugh McDermott, Edmond Atalla, Paul Scully, Tania Mihailuk, Stephen Bali, Sophie Cotsis, Guy Zangari, and Nick Lalich, and. Funded using Parliamentary Entitlements.

Opposition Leader Chris Minns 
and your NSW Labor MPs 
wish you and your family 

a happy and blessed Eid al-Fitr.

Bayramınız kutlu olsun!
May your Eid be blessed!
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SOLDAN SAĞA       
1- Suçlama, suçlu görme. 6- Coşkun. 11- 
Dilek anlatan cümlelerin başına getiri-
lerek „ne olurdu“ anlamında özlem veya 
pişmanlık bildiren bir söz. 16- Yasal. 21- Bir 
gösteri veya toplantı binasında, temsil 
veya toplantı aralarında kullanılan dinlen-
me yeri. 22- Yok etme, ortadan kaldırma. 
23- Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen 
bölümü. 24- Yönetimsel. 25- Lorentiyum 
elementinin simgesi. 26- En kısa zaman. 

bölgesi halkı. 29- Fas’ın plakası. 30- İz, 
işaret. 31- Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu. 
33- Hukuki sonuç doğuran bir suç işleyen 
kimse. 35- Matematiksel işlem. 37- Işık, 
aydınlık. 39- Engerek yılanı. 40- Bir devlet 
büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan 
kurarak öldürme. 42- Adam öldürme. 44- 
Karamsarlık. 46- Tenis aracı. 48- Havanın 
yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgar. 
49- Geri çevirme, kabul etmeme. 50 - Ani 
bir değişiklik sonucunda ortaya çıkan 
şaşkınlık. 51- Farz olan namaza durmak 
için okunan iç ezan. 54- Sepici. 56- Maden 
kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, 
birleşiminde kömürden çok daha az 
oranda uçucu madde bulunan katı yakıt. 
57- Bir örgütün etkin üyesi. 61- Kültür, 
hars. 63- Kurşun boruların ağzını genişlet-
mek için kullanılan, şimşirden, sivri uçlu 
bir çeşit takoz. 64- Minimum. 66- Herhangi 
bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin 
tümü. 67- Köpek yiyeceği. 68- Hint kene-
virinden çıkarılan ve kullanılacak miktara 
göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu 
etkileri olan bir madde. 70 - Alkollü sert 
bir içki. 71- Toz bulutu. 73- Yarı. 74- Orta 
Doğu’da bir ülke. 76- Sivas’ın Zara ilçesine 
bağlı bucak. 79- Özen, ihtimam. 80 - Krali-
çe. 83- Belli bir işin sağlanmasına yardım 
eden araçların uygun yerlere döşenmesi 
veya döşenen bu araçların tümü, döşem. 
84- Kısaca Sosyal Sigortalar Kurumu. 86- 
Kızıl alev rengi. 87- Kendine söz söylenilen 
kimse veya kimselerin dikkati çekilmek 
istendiğinde adın başına getirilir ve uza-
tılabilir. 89- Birinin ölüm haberini veren. 
90 - En uzun yaya koşusu. 94- Polonya 
halkından olan. 96- Tanrı’ya özgü, tanrısal. 
100 - Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt 
ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek. 
102- Kışkırtmalar. 104- Yassı demir çelik 
ürünü. 105- Tepkili motorlarla çalışan, özel 
cihazların çıkardığı gazla basınç sağlanan, 
hızı çok olan uçak, tepkili uçak. 107- Türk 
Standartları Enstitüsünün kısa yazılışı. 
109- Kişinin içinde bulunduğu toplumu 
oluşturan ortam. 110- Hindistan’da bir 
din. 111- Güçlü ve becerikli. 113- Anlayış, 
görüş. 115- Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çe-
şitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı 
sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. 
116- Kabzasına doğru daralan bir tür kılıç. 
117- Lale bahçesi. 119- Breton saz şairlerinin 
kullandığı bir şiir tarzı. 120- Çam ağacından 
yapılmış su testisi. 122- İptidai, primitif. 123- 
Eski dilde altın. 124- Bir makyaj malzemesi. 
125- İçine sıvı ya da katı nesneler konulan 
her türlü oyuk nesne. 126- Afrika’da yaşayan 
bir tür antilop. 128- Yüksek ve çevresi açık. 
132- Fihrist. 134- Genellikle tarım amaçlı 
kullanılan bir araç. 138- Dingil. 139- Yanıcı 
cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, 
od. 141- Haşlanmış kuru fasulyenin üzerine 
ince doğranmış, tuzla ovulmuş soğan ve 
maydanoz katıldıktan sonra zeytinyağı, sirke 
dökülerek yapılan fasulye salatası. 142- 
Evren. 143- Maden Tetkik Arama Kurumu. 
144- Madagaskar’ın plaka işareti. 145- Bir 
hayvanın bir başka hayvanı yemek için 
yakalaması. 146- Bir yere bağlamak veya 
çekerek götürmek için hayvanın başlığına 
veya tasmasına bağlanan ip. 148- Tahıllar 
malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği 
kadar mayalandıktan sonra damıtılarak elde 
edilen alkollü içki. 150 - Yabancı, yakanların 
dışında kalan kimse. 152- İlaç, merhem. 153- 
Derece, radde. 155- Gece yapılan sinema, 
tiyatro gösterisi, matine karşıtı. 156- Roma 
imparatorlarının tacı. 157- Tahıl tanelerinin 
damıtılmasıyla elde edilen alkollü içki. 159- 
Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılan 

ayar, düzen. 160 - Uzun süre saklanabilen yi-
yeceklerin genel adı. 161- İlkel toplumlarda 
topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal 
sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir 
doğal nesne. 162- Pamuk, keten, yün, ipek, 
naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince 
lişerinden her biri.

YUKARIDAN – AŞAĞIYA 

1- Borçlarını ödemeyen tüccarın batma 
durumu. 2- Tuzlu suda, sirkede bırakılarak 
özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve. 
3-Şaşma anlatan bir ünlem. 4- Avuç içi. 
5- Çıkar. 6- Sınırlı. 7- Resimdeki ünlü pop 
sanatçımız. 8- Akciğerleri dinlerken hekimin 
duyduğu patolojik ses. 9- Tanrı bilimi. 10- 
Devlet görevlilerinin aylıklarından her ay 
belli oranda kesilen para. 11- Simgesi SN 
olan element. 12- Arjantinli kadın siyasetçi. 
13- Futbolda bir oyuncunun topu kaleye 
sokmak için ayağıyla yaptığı sert ve hızlı 
vuruş. 14- Bir toplumun, bir kuruluşun veya 
bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, 
bunalım, buhran. 15- Kavimle ilgili, budun-
sal. 16- Kıbrıs’ta bir liman kenti. 17- Davra-
nış, tavır. 18- Galyumun simgesi. 19- Ön gün. 
20- Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği 
veya erişebileceği en alt ve en üst sınır, yer. 
32- Anlam bakımından birbiriyle ilgili cüm-
leleri birbirine bağlayan bir söz. 34- İskan-
dinav mitolojisinde ilk insan. 36- İlkel bir 
deniz taşıtı. 38- Bir renk. 39- Konut. 41- Vinç. 

veya belde taşınan ateşli silah. 51- İsteğe 
bağlı olan. 52- Bir dinin öğretilmesi gereken 
inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. 
53- Ulusal. 55- Hava basıncı birimi. 56- Han-
gi kişi anlamında soru sözü. 57- Mimarlıkta, 
sanayide ve bazı sanat dallarında yer alan 
eserlerin taslak durumundaki küçük örneği. 
58- Bir spor dalı. 59- Yelkenin, sancağın 
veya çubukların aşağıya indirilmesi komutu. 
60 - İyilik, lütuf, ihsan. 62- Bir şeyin yukarı, 
göğe doğru olan yanı, fevk. 64- Molibden 
elementinin simgesi. 65- Börülce. 68- Özün-
den, kendinden. 69- Eski dilde akciğerler. 
72- Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de 
bulunduğunu belirtmek için kullanılan bir 
söz, ve benzerleri. 75- İki eli olan, iki ayak 
üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve 
düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı. 
77- Evcil bir geyik cinsi. 78- Eylemli, edimsel, 
gerçekten yapılan. 81- Bir göz rengi. 82- 
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında 
bir krem türü. 85- Ceviz. 88- Kabiliyet. 90 
- Genellikle halkın yarattığı, hayale daya-
nan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla 
insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri 
vb varlıkların başından geçen olağanüstü 
olayları anlatan edebî tür. 91- Karışık renkli. 
92- Yüksek makamlardaki devlet adamları. 
93- Afrika’da bir ülke. 95- Kadife, çuha, yün 

topallayan. 98- Çok acıklı olay. 99- Ticarette 
bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme 

veya satın alma. 101- Saçı olmayan. 103- 
Hırvatistan’ın uluslararası kodu. 106- Ku-
ran’da bir sure. 107- Türkiye Kömür İşletme-
leri. 108- Silisyumun simgesi. 109- Asya’da 
bir ülke. 112- Menteşe. 113- Gemilerde zırhlı 
kule. 114- Yasa dışı yollardan sağlanan ka-
zanç. 115- Kabıyla birlikte satılan bir malın 
kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde 
alıcıya verilen para. 116- Sesleri kaydetmek 
ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya 
gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan 
plastik daire biçiminde yaprak. 118- Çabuk 
anlama ve kavrama. 120- Hz. Muhammed’e 
ve onun soyundan gelenlere saygı bildir-
mek için okunan dua. 121- Topluca öldürme, 
kırım, soykırım. 122- Kadınlara özgü cezaevi. 
125- Kusma. 127- Ödünç alınmış mal. 128- 
Büyük piliç. 129- Başlıca yiyeceğimiz. 130- 
Lesotho’nun plaka işareti. 131- Önemi yok, 
olan oldu anlamında kullanılan bir sözcük. 
133- Küçük ok. 135- Türk Malını simgeleyen 
harşer. 136- Bilinenden, sözü edilenden ayrı, 
öbür, diğer. 137- Çok az kalmak. 140- Kişinin 
kendi varlığı ve davranışlarından kendine 
varma duyusu. 142- Yüz, omuzlar, sırt ve 
göğüsteki yağ bezleri ile ilgili kronik bir 
deri hastalığı. 145- Uluslararası serbest do-
laşım belgesi. 147- Doğu Karadeniz halkına 
verilen ad. 149- Tenis, voleybol gibi oyun-
larda maçın her bir bölümü. 151- Yumuşak, 
yuvarlak ve irice. 154- Romanya’nın plaka 
işareti. 158- Talyumun 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

20

60

99

137
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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

A
D

V
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T
IS

EM
EN

T

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. 

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.

(3
86

4-
47

)
(3

86
4-

47
)

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
8
6
6
-6
9
)

(3
8
6
6
-6
9
)

(Osman)
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TÜRKIYE VE 
KIBRIS'A BILETLER. 
SEVDIKLERINIZ ILE SIZI  
BULUŞTURUYORUZ.

ARENA TRAVEL
Lic. No. 2TA5022

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

Liverpool:
309 Macquarie Street

Liverpool NSW 2170

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

Nusret
0412 358 093
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Sydney’in Auburn 
semtinde faaliyet 

gösteren restoranımıza, 
Tecrübeli Pide ve Pizza 

Ustaları, Servis ve 
Temizlik Elemanları 

alınacaktır.  

Müracaat:  

New Star Kebab Restaurant  

15 Auburn Rd Auburn NSW 2144 

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İrtibat: (02) 9643 8433

SATILIK KEBAB VE PIDE DÜKKANI 
SYDNEY- Fairfield Neeta City 

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

İrtibat: 0433 470 484

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

EZO KEBAB & GÖZLEME

(3
96
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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 

Chef (Aşçı) aranıyor  
 
PORT MACQUARIE – FULL TIME İŞ 

Restoranımıza özellikle 
‘Türk yemeklerinde’ 
usta AŞÇI arıyoruz. 

·  Ailecek bölgeye taşınabilir.  
· Eşiniz veya arkadaşınız varsa 

iş imkanı sağlanacaktır.  
· İhtiyaç halinde ev kiralamaya 

yardımcı olunacaktır.  
· Dolgun maaş. 

İRTİBAT:  

Little Turkey Restaurant

02 5507 9696 (AVŞAR) 

1/18 PARK STREET, 
PORT MACQUARIE, 
NSW 

littleturkeyportmac@gmail.com 
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En büyük bayramlarımız-
dan 23 Nisan kutlu ol-
sun. Egemenlik ulusundur.

M
ustafa Kemal Atatürk’ün 
tüm dünya çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mı ile TBMM’nin açılışının 102. yıl 
dönümü kutlanıyor. Türkiye Cumhu-

riyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren 
TBMM’nin açılışının, egemenliği 
padişahtan alıp halka verildi.

Avustralya’da yaşayan tüm Türk 
toplumunun 23 Nisanını kutlarım.

Böylesine önemli bir günün, 
Avustralya’da her sene Anma günü 
olarak her yıl protokolün katıldı-
ğı, iki ülkenin bir arada yad ettiği 
anmalara şahit olduk. Ancak, gönül 
isterdi ki böylesine tarihe damga 

vurmuş bir olayın daha iyi ve iki 
toplum arasındaki kaynaşmayı 
artıracak şekilde anılması… Bu 
da bana göre organize edilecek 
iki ülke arasındaki Milli takımlar 
seviyesinde Dostluk maçları ile 
fevkalade olabilir kanaatindeyim. 

Hatırlıyorum da her sene 
Atatürk kupası düzenlenirdi. Türk 
Takımları arasında ve Sydney’e 
gidilirdi. Melbourne Türk Karması 
ile Sydney Türk Takımları arasında 
maçlar yapılırdı. Hatta, bir sefe-

rinde hatırlıyorum Canberra’ya 
da gidip Avustralya Karması ile 
oynamıştık. Canberra’daki Türki-
ye Konsolosu Tüm Takım ve biz 
yöneticileri ağırlamışlardı. Neden-

dir bilinmez bazen güzel olan bir 
organizasyonu daha iyi bir duru-

ma nasıl getirir geliştiririz, toplu-

mumuza nasıl fayda sağlarız diye 
beklerken kişi odaklı olduğu için 

kişi ve kişiler ellerini çektiler mi 
maalesef bu güzellikler de bitiyor. 

SORUN FUTBOLCUDA MI YOKSA 
TAKIMDA MI? 

Şimdi düşünüyorum da, yurt 
dışında yaşayan ailelerin- maddi 
imkanları yerinde olmazsa- çocuk-

larımızı kendi kültürümüzden ve 
değerlerimizden maalesef yeteri 
kadar bilgilendirilemedikleri için 
kolaylıkla bir yabancı milli takımı 
seçebiliyorlar, bunu örnekleri çok… 

Mesela bir Mesut Özdil, bana 
göre gurur duyulacak biri, Almanya 
milli takımının değişmez oyuncusu 
olup Dünya kupasını dahi kaldırdı. 

Eğer, Türk milli takımına seçilmiş 
olsaydı buralara kadar yükselmeyi 
hayal dahi edemezdi… Çünkü, Türk 
futbolu bu gidişle daha bir 20 sene 
Avrupa’da ve Dünya futbolunda 
finaller göremez. 

Bakıyoruz, aynı Mesut Fenerbah-

çe’de kadroya giremiyor… Yanlışlık 
bizim ülke futbolunda mı? Fener-
bahçe’de mi? Ya da Futboldaki 
seviye farkında mı? 

Eğer, dünyanın en iyi takımında 
oynamış, en iyi kulüplerde kupalar 
kaldırmış bir kişiyi Fenerbahçe’ye 
getiriyorsan onu oyundan kesemez-

sin ve onunla oynayan futbolcu ve 
Teknik heyetin kalite yetersizliğinin 
cezasını Mesut’a kesemezsin…

HAKAN ŞÜKÜR SANDALYE’DE 
OTURSA YETER 

Hatırlıyorum da Fatih Terim bir 
keresinde Hakan Şükür’ün formsuz 
döneminde kesmeyi düşünmüyor 
musunuz sorusu üzerine hayır ben 
Hakan’ın sandalyede oturtup yine 
oynatırım dedi… Ve bu ifadeler 
sonrası form grafiği artan Hakan 
Şükür ile de kazanılan UEFA kupası 
var… Ve attığı gollerle en çok emeği 
geçen futbolculardan biri oldu.

Yani, futbolda başarı veya top-

lumsal birliktelik anlık başarılarla 
olursa bu birliktelikler saman alevi 
gibi yanar söner…  Ama, bu başarıla-

rı sağlam temellere oturta bilirsek o 
zaman hem toplum olarak hem de 
futbol zemininde devamlı başarılara 
ortak olabiliriz kanaatindeyim. 

Bitirirken, Naçiz hane bir tavsiyede 
bulunmak istiyorum. Türkiye Konso-

losluğumuz, Spor bakanlığı ve Kültür 
bakanlıkları neden her sene düzenle-

nen ANZAK törenlerini panayır havası 
şeklide iki ülkenin kültürel, sanatsal ve 
spor müsabakalarını yapılabileceği bir 
etkinliğe çevirmiyor. 

TOPLUMSAL
 BİRLİKTELİK YOKSA 
BAŞARILAR SAMAN 
ALEVİ GİBİ YANAR 

SÖNER Hüseyin Çağın

>> TRABZONSPOR'UN HÜCUM OYUNCULARI 

DURDURULAMIYOR
Spor Toto Süper Lig lideri bordo-mavililerde, Cornelius 14, Nwaka-
eme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol 
olmak üzere toplam 54 gole imza attılar.

S
por Toto Süper Lig’de 34 hafta sonunda 76 
puanla liderliğini sürdürerek 35. hafta öncesi 
şampiyonluğu matematiksel olarak garantile-

meye çok yaklaşan Trabzonspor’un hücum oyuncuları 
durdurulamadı.

Ligde 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri ha-
valandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma 
başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibinde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, 

Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 
5 gol olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole 
imza attı.

Trabzonspor’da Marek Hamsik ve sakatlanarak 
sezonu kapatan Gervinho 2’şer, ara transfer dönemin-
de Çaykur Rizespor’a giden Yusuf Sarı’nın yanı sıra 
Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1’er gol 
kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı 
golle geldi.

>> MAÇININ BİLETLERİ 

5 dakikada 
tükendi
Trabzonspor'un Spor Toto Sü-
per Lig'in 35. haftasında 30 
Nisan Cumartesi günü sahasın-
da Fraport TAV Antalyaspor ile 
yapacağı maçın biletleri satışa 
çıktıktan kısa süre sonra bitti.

TRABZONSPOR Kulübünün, Fraport TAV 
Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00’te 

satışa sunulacağını açıklaması üzerine bordo-ma-

vili taraftarlar, sabah erken saatlerden itibaren 
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki bilet 
satış gişesine geldi. Gişe önünde kuyruk oluşturan 
taraftarlar, karşılaşmayı tribünlerden izleyebilmek 
için bilet alabilecekleri saati bekledi.

Sürmene ilçesinden gelen Orhan Ateş, “Çok 
heyecanlıyız. Biletleri bekliyoruz, bilet alacağız. 
1976’dan beri Trabzonspor’un şampiyonlukla-

rını gördüm. O günden bugüne Trabzonspor’un 
peşindeyiz, bizim gururumuz, heyecanlıyız, çok 
özlediğimiz bir şampiyonluk. Sabah namazından 
beri bilet almak için bekliyoruz.” dedi.

Sadece şampiyon olacağı için değil her zaman 
Trabzonspor’u desteklediğini dile getiren be-

densel engelli Fatma Büşra Çiçek de bordo-ma-

vili takım için bilet gişesinde daima bekledik-

lerini söyledi. Çiçek, sabah 07.00’den itibaren 
bilet almak için beklediğini anlatarak, “Biz 7’den 
70’e değil daha anne karnından başlayıp mezara 
kadar da bu sevgiyi yaşıyoruz. Şu an gerçekten 
tüylerim diken diken, ne diyeceğimi de bilmi-
yorum. Hayırlısıyla inşallah bu sene şampiyon 
olacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.
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35. HAFTA MAÇLARI
GZT GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP F. K. A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİ. BAŞAKŞEHİR FK
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - V. FATİH KARAGÜMRÜK
TRABZONSPOR A.Ş. - F. TAV ANTALYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR - ALTAY
YUKATEL KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR - Ö. K. YENİ MALATYASPOR

kaynak: www.tff.org

34. HAFTANIN SONUÇLARI
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 6 FENERBAHÇE A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.
V. FATİH KARAGÜMRÜK 2 - 1 GZT GİRESUNSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 1 GÖZTEPE A.Ş.
ALTAY 0 - 1 GALATASARAY A.Ş.
Ö. KABLO YENİ MALATYASPOR 2 - 3 İ. HOLDİNG KONYASPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 1 YUKATEL KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

1.TRABZONSPOR A.Ş. 34 22 10 2 63 29 34 761.TRABZONSPOR A.Ş. 34 22 10 2 63 29 34 76
2.FENERBAHÇE A.Ş. 34 19 8 7 64 35 29 65

3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 19 7 8 59 38 21 643.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 19 7 8 59 38 21 64
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34 17 6 11 49 32 17 57

5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 34 14 10 10 50 40 10 525.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 34 14 10 10 50 40 10 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 34 14 9 11 44 40 4 51

9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 34 14 8 12 42 49 -7 509.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 34 14 8 12 42 49 -7 50
10.ATAKAŞ HATAYSPOR 34 14 7 13 50 54 -4 49

11.GALATASARAY A.Ş. 34 13 8 13 45 47 -2 4711.GALATASARAY A.Ş. 34 13 8 13 45 47 -2 47
12.KASIMPAŞA A.Ş. 33 12 8 13 53 47 6 44

13.YUKATEL KAYSERİSPOR 34 11 10 13 47 55 -8 4313.YUKATEL KAYSERİSPOR 34 11 10 13 47 55 -8 43
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 10 12 11 43 43 0 42

15.GAZİANTEP FUTBOL KUL. A.Ş. 34 11 9 14 43 49 -6 4215.GAZİANTEP FUTBOL KUL. A.Ş. 34 11 9 14 43 49 -6 42

16.GZT GİRESUNSPOR 34 11 7 16 36 41 -5 40

17.ALTAY 34 8 6 20 34 50 -16 3017.ALTAY 34 8 6 20 34 50 -16 30

18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 34 8 6 20 33 65 -32 30

19.GÖZTEPE A.Ş. 34 7 7 20 38 58 -20 2819.GÖZTEPE A.Ş. 34 7 7 20 38 58 -20 28
20.ÖZNUR K. YENİ MALATYASPOR 34 5 5 24 25 58 -33 20

Süper Lig  Süper Lig  PUAN DURUMUPUAN DURUMU O G B M A Y AV P
2021-2022 SezonuTürkiye'de "spor" denilince akla ilk futbol, "spor kulübü" denilince de sırasıyla 

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor.

Türkiye’nin taraftar haritası
T

ürkiye'nin ilk çevrim içi bahis platformu Bilyoner, 
DORinsight araştırma şirketi 
aracılığıyla Türkiye'deki taraf-

tarlığın haritasını çıkarmak üzere 
bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, ilgilenilen 
spor dalları, taraftarı olunan spor 
kulüpleri, taraftarlık düzeyleri gibi 
başlıklar incelendi.

Türkiye'de 600'ü kadın toplam bin 
200 kişinin katılımıyla yapılan araş-

tırmaya göre, en çok ilgilenilen spor 
dalında yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, yüzde 
62 ile basketbol ikinci, yüzde 51 ile voleybol ise üçüncü 

sırada yer alıyor. Bu üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, 
buz hokeyi, snooker ile diğer spor 
branşları takip ediyor.

"Spor kulübü" denilince akla ge-

len ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbah-

çe olurken, sarı-lacivertli kulübün 
ardından yüzde 29 ile Galatasaray, 
yüzde 22 ile Beşiktaş, yüzde 3 ile 
Trabzonspor geliyor.

Araştırmada "Süper Lig'de en be-

ğendiğiniz futbol takımı hangisidir?" 
sorusunun cevabı sırayla Galatasa-

ray (yüzde 27), Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 21) 
ve Trabzonspor (yüzde 12) oldu.

>> SAKARYASPOR'UN SPOR TOTO 1. LİG'E YÜKSELMESİ 

Rüstemler 
Tesisleri'nde 
kutlandı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Be-
lediyespor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine 2 hafta 
kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen 
Sakaryaspor'un şampiyonluğu, Rüstemler Tesisle-
ri'nde coşkuyla kutlandı.

KENT girişinde taraftarlarca 
coşkuyla karşılanan yeşil-siyahlı 

sporcuları taşıyan takım otobüsü, 
yoğun ilgi nedeniyle gece Rüstemler 
Tesisleri'ne geldi.

Meşale yakıp tezahüratlar yapan 
taraftarlar, futbolcularla çeşitli marş-

lar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Ekrem Yüce, buradaki basın top-

lantısında, şampiyonluğun arkasında 
ciddi emeğin olduğunu söyledi.

Bu akşam 7'den 70'e herkesin 
şampiyonluk kutlamasına katıldığını 
aktaran Yüce, "Sakarya ayağa kalktı, 
bugün tebessüm etti, Sakarya'nın 
yüzü güldü. Sakarya'nın yüzünü 
güldürenleri tebrik ediyorum. Allah 
onların da yüzünü güldürsün inşal-
lah." dedi.

"İnanmak gerekiyordu, inançlarımız 
oldu." ifadesini kullanan Yüce, şunları 
kaydetti:

"Omuz omuza vermek gerekiyordu, 
verildi, sevgi gerekiyordu, verildi, da-

yanışma gerekiyordu, verildi. Bugün 
yıllardan beri özlemini çektiğimiz, 
hasret duyduğumuz, 'Başaramaz-
sınız.' diyenlere karşı 'Başaracağız.' 
dediğimiz tacımızı birlikte takmış 
olduk. Dolayısıyla bu başarı kimsenin 
değil, Sakaryaspor'a gönül verenlerin, 
gözyaşı dökenlerin başarısıdır. Sakar-
yaspor, yıllardır özlediği, beklediği o 
güzel şanlı günlerine tekrar dönmüş-

tür. Hayırlı olsun. İnşallah bu başarı-
larımızın artarak devam edeceğine 
inanıyorum."

"SAKARYA, BÖYLE TARIHI BIR 
GÜNÜ YAŞAMAMIŞTI"

Kulüp Başkanı Cumhur Genç de 
şampiyonluğun tüm camiaya, taraf-
tara hayırlı olmasını dileyerek, Baş-

kan Yüce başta olmak üzere emeği 
geçenlere teşekkür etti.



24 REKLAM26.04.2022 SALI / TUESDAY www.dunya.com.au

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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