
18 Louis St, Granville NSW Sydney 2142
Telefon: +61 2 7807 1186

- Ürünlerimizde hiçbir şekilde katkı ve glikoz maddesi bulunmamaktadır. 
- Türkiye’den kendi ithalatımız 1.Kalite Antep fıstığı, Türk Unu ve tereyağı kullanmaktayız. 

BAKLAVA - SU BÖREĞİ -KAHVALTI
saraysweetss

The best things in life are sweet

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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Melek Yunus  
0410 297 902

Zilan Oruc  
0475 913 250

Property Manager Principal
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Her hafta yeni bir
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PEMBEGÜL ABLA

com.au
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Avustralya
DONACAK

KIŞ MEVSİMİ KUTUP SOĞUĞU İLE GELDİ

Avustralya bu hafta üşüyecek. -3C’ye hazırlık olun! 
Kutup soğuğu, ülkenin doğusu ve güneyinde etkili 
olacak.  20 yıldır görülmeyen erken kış başladı! 

AVUSTRAL-
YA’NIN doğusu ve 
güneyi bu hafta 

kış soğunu ilikleri-
ne kadar hissedecek. 
Meteoroloji Bürosu, 
Melbourne’un pazartesi 
günü bu yılın şimdiye 
kadarki en soğuk günü-
nü yaşadığını açıkladı. 

8
SYDNEY İÇİN 

FırtınaFırtına
uyarısıuyarısı
Sydneyliler fırtınaya ha-
zırlıklı olun! SAYFA 15

PEMBEGÜL ABLA
Sonbaharın son günlerini de bitirmek üzereyiz. 
Evli evinde, köylü köyünde, işçide işinde iştigal 
ederken benim gözüm gençlerin üzerinde. 
Daha doğrusu delikanlılar ne eder ne işler diye 

onlara bir bakayım dedim. 

UÇUK KAÇIK İŞLER

14DETAYLAR 
SAFYA 9’DA

ALKOL RUHSATLI SATILIK RESTORAN 
Yıllık cirosu $700 bin üzerinde

MELBOURNE 
KUZEYİNE 

Büyük 
yatırım
RACING Victoria, endüstrinin geleceğini 
korumak için Melbourne Havaalanı yakınına,  
Flemington hipodromunun üç katı büyüklü-
ğünde bir arazi için anlaşma imzaladı. 

SAYFA 6’DA

>> BIR MAĞAZANIN 
ÖDEME OLARAK 

Yalnızca nakit 
kabul etmesi 
yasal mı?

ÖDEMEYE gittiğimde kasada 
“SADECE NAKİT” yazan bir tabela 
vardı. Üzerimde ise sadece kart-

larım vardı...

CAMPBELLFIELD YANGININDAN 

İnanılmaz 
görüntüler

YANGINDA cesedin bulunmasının 
ardından soruşturma sürüyor. Polis, 
korkunç yangının ardından bir cesedin 

bulunmasını araştırırken, Campbellfield'daki 
bir mülkte suç mahalli oluşturdu.

VİDEO HABERVİDEO HABER

>> >> GRİP AŞISI GRİP AŞISI 
Hangi eyaletlerde Hangi eyaletlerde 

Ücretsiz?Ücretsiz?

Avustralyanın en kalabalık eyalet-
leri grip aşılarını herkese ücretsiz 
hale getirmeye başladı. Ücretsiz 

aşı ile amaç insanları hastaneden uzak 
tutmak...

2

>> YOĞURT MİLYARDERİ 

Ulukaya 
Melbourne’da

Ders kitabı tadında başarı öy-
küsü. Yoğurt milyarderinin gözü 
Avustralya’da.10

İLK KEZ
KONUŞTU

SAYFA 
8’DE
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GÜLAY KARCI 

nbagrounds@gmail.com 
T: 02 8021 3080

A: 20/1 Civic Rd. Auburn NSW 2144

“Vasıflı ve yetenekli olmak yeni kapılar açabilir. Bende, insanlara 
bir meslek sahibi olmanın ne kadar harika olduğunu öğretiyorum..!’’ 

TEMİZLİK ELEMANLARI 
ARANIYOR – SYDNEY
Temizlik işlerinde Temizlik işlerinde tecrübeli bay ve bayan tecrübeli bay ve bayan 
elemanlar elemanlar arıyoruz.arıyoruz.

İRTİBAT:
CLEAN CARE CLEANING

Tel: 0410 687 931

Part ve full time
· Haftanın 7 günü iş imkânı.
· İsteyen 5 günde çalışabilir.
· Dolgun ücret.
· Arabası olması tercihimizdir.
· Taşeron olarak 
– subcontractors- çalışma imkanı.

Çalışma bölgeleri: 
Enmore - Newtown
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>> GRİP AŞISI 

Hangi eyaletlerde 
ücretsiz oldu?
Avustralyanın en kalabalık eyaletleri grip aşılarını herkese ücretsiz 
hale getirmeye başladı. Ücretsiz aşı ile amaç insanları hastane-
den uzak tutmak...

V ictoria Eyalet hükü-
meti, grip aşılarının 
tüm Victorialılar 

için ücretsiz olup olma-
yacağını henüz doğrula-
madı. Ülke genelinde artan 
COVID-19 vakaları ve sağlık 

sistemindeki aksamalar 
nedeniyle üç eyalet aşıları 
ücretsiz hale getirdi.

HANGİ EYALETLERDE 
ÜCRETSİZ

Güney Avustralya hüküme-

ti, tüm Güney Avustralyalılar için grip 
aşısının ücretsiz olduğunu duyuran son 
eyalet oldu.

Ücretsiz aşılar, 30 Haziran’a kadar 
sunulacak.

Eyalet Hükümeti, amaçlarının eyalet 
hastaneleri üzerindeki baskıyı hafif-

letmeyi amaçladığını söyledi. Ücretsiz 
aşılar, eyalete yaklaşık 5 milyon dolara 
mal olacak.  NSW eyaletide bir aylık 
dönemi kapsayacak şekilde grip aşısını 
tüm sakinleri için ücretsiz hale getirdi.

Queensland eyaleti de 30 Haziran’a 
kadar herkese ücretsiz aşı sunacak.

Beş 
ila dokuz 

yaş arasındaki 
çocuklar da ar-
tık bir eczane-
de aşı alabi-

lecek.

92 yaşındaki kadını
öldürdü ve şöyle dedi:

ÇOK HANIMDI, PİŞMANIMSydney temizlikçisi, 
2019’da yaşlı bir müş-
terinin vahşice öldürülmesi nedeniyle hapse atıldı.

Yaşlı müşterisini (92) döverek ve 
bıçaklayarak öldüren Sydneyli 
temizlikçi 22 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.

HANNY Papanicolaou, 2019’da Ashfield’deki 
evinde Marjorie Welsh’i vahşice 

dövdü. Welsh, boynuna taktığı tıbbi 
yardım cihazındaki uyarı düğmesi-
ne basarak acil servisleri uyarmayı 
başardı.

İki çocuk annesi Papanicolaou’un 
kumar bağımlılığı vardı ve 2 Ocak’ta 
Welsh’in evine gitmeden birkaç saat 
önce Canterbury RSL poker makine-
lerinde yaklaşık 400 dolar kaybettiği 
anlaşıldı.

Papanicolaou, büyükanneyi defa-
larca bıçaklamadan önce ona çömlek 
ve bastonuyla vurduğu bilgisi pay-
laşıldı. Mutfağında saldırıya uğrayan Welsh, altı hafta 

sonra aldığı yaralardan öldü. Marjorie Welsh, ölmeden 
önce saldırganı hastane yatağında 
teşhis etti.

Hakim Wright, cezasını verirken 
mahkemeye “cinayetin plansız ve 
fevri olduğunu” söyledi.

Robertson Wright, Cuma günü, 
Papanicolaou’nun gerçek pişmanlık 
gösterilerinin ve rehabilitasyon için 
iyi umutlarının, maksimum ömür 
boyu hapis cezasının uygun olmadığı 
anlamına geldiğini söyledi.

Karar açıklanırken ayaklarına 
bakan Endonezyalı Papanicolaou’un 

ağladığı aktarıldı. 39 yaşındaki temizlikçi, ömrünün en 

az 15 yılını parmaklıklar ardında geçirecek.
Büyükannenin kızları Angela ve Elizabeth, Mahke-

me dışında, hakimin kararından memnun olduklarını 
söyledi.

PİŞMANLIK GÖSTERDİ

Papanicolaou, Mahkemeye verdiği ifadede, pişmanlı-
ğını dile getirdi.

Yeminli ifadede, “Her şey için üzgünüm. Marjorie 
Welsh güzel bir hanımdı. Bana karşı her zaman çok iyi 
davrandı” dedi.

Papanicolaou, “Keşke o güne geri dönebilsem ve 
olanları değiştirebilsem. Günde beş defa Allah’tan 
beni bağışlaması için dua ediyorum.”

Papanicolaou, 2034’te şartlı tahliye için uygun 
olacak.

KFC’de bıçaklanan ‘genç çocuk’ olay yerinde öldü
GENÇ bir çocuk, bir fast food resto-
ranında bıçaklanarak öldürüldü. Olay, 

NSW’nin Casino kasabasında meydana geldi.
Polis ve sağlık görevlileri, 17.10’da 

Northern Rivers’daki Center Street, Casino 
adresindeki KFC’ye çağrıldı.

Olay yerine gelen ekipler, bıçakla yaralan-

mış iki genç erkek buldular.
İkinci genç çocuğun durumu kritik ve has-

tanede tedavi altında. Olay yerinden bıçakla 
kaçan bir erkeğin görüldüğü bilgisi aktarıldı.

Tanıklar, trajik bir şekilde ölen gencin 
16-17 yaşları arasında olduğuna inanıldığını 
söylüyor.
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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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Haftaya kapalı ve bulutlu başlayan Sydney’de Haftaya kapalı ve bulutlu başlayan Sydney’de 
soğuk havanın anı baskısı olması takmin soğuk havanın anı baskısı olması takmin 
ediliyor. Hafta genelince yer yer yağışlı ve parçalı ediliyor. Hafta genelince yer yer yağışlı ve parçalı 
bulutlu olabilir. Yüksek nem oranı etkili olacağa bulutlu olabilir. Yüksek nem oranı etkili olacağa 
benziyor, yer yer yağış veya mevsim normalleri benziyor, yer yer yağış veya mevsim normalleri 
üzerinde kar yağışı beklentisi var. Hastalıklara üzerinde kar yağışı beklentisi var. Hastalıklara 
kapı açabilecek bir hafta! Dikkatli olunuz..kapı açabilecek bir hafta! Dikkatli olunuz..
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İMALAT - ELEMAN ARANIYOR
MELBOURNEMELBOURNE

Alüminyum Kapı ve 
Pencere imalatında  
full tIme/part tIme 
çalışacak 
elaman aranıyor. 

Başvurularınız için: 0450 093 151

>> BARRY ROAD’DA

Büyük kaza
Melbourne Campbellfield semtinde pazar 
akşamı trafik kazası meydana geldi. Kaza 
sonrası iki kadının yaralandığı belirtildi.

F ordgate dükkanlarına yakın 
bir yerde, Pazar akşamı saat 
20.30 civarında (29 Ma-

yıs) meydana gelen kazaya üç 
aracın karıştığı bilgisine ulaşıldı. 
Olay yerine ilk ulaşan Ambulans 
görevlileri, yaralılara hemen 
müdahale etti.

Hasarlı kaza, Sydney Road is-
tikametinde tren rayının hemen 
geçince meydana geldi. Kazaya 
ilk müdahaleyi tren istasyonun-
dan gelen iki ‘protective servi-
ces’ çalışanı yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesi-

ne göre, Sydney Road yönüne 
giden araç sola dönmek ister-
ken karşıdan gelen araca çarptı. 
Çarpmanın etkisi savrulan 
araçta başka bir araca vurduğu 
yönünde bilgi aktarıldı.

Kazaya neden olduğuna 
inanılan aracın erkek sürücüsü 
Polis tarafından olay yerinde 
sorgulandı.

Olay yerine gelen Ambu-
lanslar iki kadını tedavi altına 
aldı. Kazaya karışan bir kadının 
hastaneye kaldırıldığı bilgisine 
ulaşıldı.

>> ABD BAŞKANI:

Melbourne’u
neden tercih etti
Melbourne merkezli bebek ma-
ması şirketi Bubs Australia, Ameri-
ka Birleşik Devletlerine bir milyon-
dan fazla kutu mama göndermek 
için bir anlaşma yaptı.

ABD Başbakanı Joe Biden, kendi twitter 
hesabından anlaşmayı duyurdu.

Bubs Australia, ABD genelindeki bebek maması 
kıtlığını hafifletmek için Amerika Birleşik Devlet-
leri ile bir anlaşma imzaladı.

Milyonlarca bebek maması kutu göndermek 
anlaşmasını Başkan Joe Biden Twitter’dan halkı-
na duyurdu.

Joe Biden yaptığı açıklamada, iyi haberlerim 
var: Bubs Australia tarafından üretilen 27,5 mil-
yon bebek maması Amerika Birleşik Devletlerine 
geliyor. En kısa sürede raflarımız doldurmak için 
için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, dedi.

ABD’DEKİ KITLIĞIN SEBEBİ

Ülkenin en büyük bebek mama üretici firması 
ülke çapında bir geri toplatma yayınladı. Geri 
çağırmanın ardından ülke genelindeki marketler 
boşaldı.

AVUSTRALYALILAR ETKİLENECEK Mİ?

Bubs Australia’nın web sitesinden yapılan 
açıklamada, Avustralyalı müşterilerinin bebek 
maması arzından etkilenmeyeceği konusunda 
güvence veriyoruz, denildi.

ABD Gıda ve İlaç idaresi (FDA) Bubs Australi-
a’nın altı ürününün ABD’de ithal edilmesine ve 
satın alım izninin çıkması hakkında yaptığı açık-
lamada “Amerikalı bebekler için güvenli, temiz ve 
besleyici olarak sağlam bir ürün. İncemelerden 
sonra bu karar verildi,” dedi.

NSW ve Victoria’da 50’ye yakın ölü
COVID-19 
vaka 
sayıları 
NSW ve 
Victoria’da 
nispeten 
sabit 
kalırken 
ölü sayısı 
50’ye 
dayanadı.

NSW ve Victoria’da acil servis dışında bekleme ve 
personel sıkıntısı yüksek seviyede. Her iki eyale-

tin de hastaneleri ve ambulansları büyüyen bir sağlık 
kriziyle karşı karşıya kalıyor.

NSW, son 24 saat içinde 7540 COVID-19 vakası kay-
detti.

Virüs nedeniyle yirmi beş kişi öldü. NSW Health, daha 
önce bildirilmemiş ölümleri de içerdiğini söyledi.

Düne göre düşüşle hastanede 1139 hasta var. Yoğun 
bakımda 33 kişi var.

VICTORIA

Victoria bir gecede 8737 COVID-19 vakası kaydetti. 
Yirmi iki kişi virüs kaynaklı öldü.

540 hasta hastanede virüs tedavisi görürken 33’ü 
yoğun bakımda.

>> SYDNEYLİLER DİKKATLİ OLUN!

‘Her yerde sümüksü şeyler’ 
BİLİM insanları, belediye konsey 
seslenerek düşme riskini azalt-

maya çalışın dedi. Yosun patlamasının 
yaşandığı Sydney’de bazı bölgeler 
“neredeyse bir yağmur ormanı 
gibi” olduğunu söyleniyor.

Sürekli yağışlı hava, yo-
sun ve çiçeksiz bitkilerin 
hızla büyümesi, düşen 
sonbahar yaprakları 
derken Sydneylilerin 
kaldırımlarda ve yollar-
da yürüme güvenlikleri 
sorgulanmaya başladı. 
Uzmanlar, kaldırım ve 
patika temizliğinin arttı-
rılmasını ve insanların daha 
dikkatli olması çağrısı yapıyor.

Sydney Kent belediyesi, CBD çevre-
sindeki kaygan yolların ciddi sorun hale 
geldiğini açıkladı.

The Royal Botanik Bahçesinden araş-

tırmacı Brett Summerall, daha önce hiç 
böyle bir büyüme görmediğini söyledi. 
Bahçelerin çevresinde ve şehrin dört 

bir yanında yosun patlamasını 
“neredeyse bir yağmur 

ormanı gibi” olarak 
nitelendirdi.

Summerall, “Her 
yerde bir sürü 
sümüksü şey var,” 
dedi.

Brett Summe-
rall, “Büyümeye ve 

genişlemeye devam 
ediyorlar. Daha 

büyükler ve daha da 
kalınlaşıyorlar, çoğalıyor-

lar ve genellikle hareket etsiz 
herhangi bir yüzeyi ele geçiriyorlar.”

Meteoroloji Bürosunun, fazladan ıslak 
bir kış kapıda açıklamasının ardından 
büyümemin devam etmesi beklenmekte.
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CAMPAIGN
If you’re thinking of selling your property and want more information about our 

campaign speak to one of our Professional Sales Representatives TODAY ‼️

Raine&HorneR

DALLAS

30 Day Campaign
$8,500 fixed commission
Includes advertising

From 01 June 2022 to 01 July 2022
conditions apply

1300 220 885 85 King Street, Dallasoffice@dallas.rh.com.au

JUSTIN SMITH    0416 611 178
HUSS CAGIN    0418 317 772
BEKLAN ALTUNTAS   0457 586 800

ERDAL AVSAR    0431 061 787
DUDI TASBASI    0452 510 876
HUSEYIN RAMADAN 0449 788 415

financial year Saleend of
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BİR MAĞAZANIN ÖDEME OLARAK 
YALNIZCA NAKİT KABUL ETMESİ YASAL MI? 

NAKİT ÖNEMLİ! 
Ödemeye gittiğimde kasada "SADECE NAKİT" yazan bir 
tabela vardı. Üzerimde ise sadece kartlarım vardı.

Hepimiz hayatın her zamankinden 
daha pahalı hale geldi. Kazandığı-
nız her doları uzatmanın ne kadar 

önemli olduğunu biliniyor.
Nakit yok, satış yok 

mu?
Birkaç gün önce 

trenle işe giderken 
kahve almak iste-
dim. Tren durağının 
aşağısında bir kahve 
dükkanı vardı, ben 
de içeri girdim ve bir 
kahve siparişi verdim. 
Ödemeye gittiğimde 
kasada “SADECE NA-
KİT” yazan bir tabela 
vardı. Üzerimde ise sadece kartlarım vardı.

Hemen hemen herkes kart kullanmasına 
rağmen mağazaların bunu yapması yasal 
mı?

Kısa cevap evet, yasal.

Avustralya Rezerv Bankasına göre, mal 
veya hizmetlerin sağlayıcısı “mal veya 
hizmetlerin tedariki için ‘sözleşme’ akde-
dilmeden önce ödemenin yapılacağı ticari 
şartları belirlemekte özgürdür”.

Basit bir dille, bir ürün satın alınmadan 
veya bir hizmet başlatılmadan önce açıkça 

ifade edildiği sürece, bir işletmenin kendi-
sine nasıl ödeme yapmak istediğini dikte 
etmesi yasaldır – tabii ki karşı taraf kabul 
ettiği sürece.

Pek çok insan vergi 
konusunu da merak 
ediyor.

Avustralya Vergi 
Dairesi, tabiki bazı 
işletmelerin vergi yü-
kümlülüklerini yerine 
getirmekten kaçınmak 
için nakit işlemleri 
kullandıklarının son 
derece farkında.

Üzerinde hiçbir 
vergi ödenmeden el 

değiştiren bu para “kara ekonomi” olarak 
adlandırılır.

Yine, eksiksiz kayıtlar tuttuğunuz ve 
doğru miktarda vergi ödediğiniz sürece, 
yalnızca nakit bir iş yürütmek yasaldır.

Bu web sitesinde verilen bilgiler sadece 
genel niteliktedir ve kişisel finansal tavsiye 
teşkil etmez. Bilgiler, kişisel hedefleriniz, 
mali durumunuz veya ihtiyaçlarınız dikkate 
alınmadan hazırlanmıştır. Bu web site-
sindeki herhangi bir bilgiye göre hareket 
etmeden önce, bu bilgilerin amaçlarınıza, 
mali durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun-
luğunu göz önünde bulundurmalısınız.

>> BAKAN DEVREYE GİRDİ 

Murugappan ailesi 
sevinçli ‘inanamıyoruz’
Murugappan ailesi, Labor (İşçi) Partisi hükümetinin 
davalarına müdahale etmesinin ardından Que-
ensland Biloela bölgesine geri dönecek.

GEÇİCİ İçişleri Bakanı Jim 
Chalmers’ın davalarına mü-

dahale etmesinin ardından 
Murugappan ailesinin 
vize statüsü değişe-
cek.

Chalmers, “göç-
menlik statüleri-
nin çözümüne yö-
nelik çalışılırken” 
geçiş vizelerine 
geri döneceklerini 
söyledi.

Taze bakan Chalmers; 
Nades, Priya ve çocukları 
Kopika ve Tharnicaa’nın artık ken-
dilerini sevgi dolu kollarla karşıla-

yan Queensland kasabasına geri 
dönebileceklerini söyledi.

Murugappan ailesi, 
Labor (İşçi) Partisi 

hükümetinin dava-
larına müdahale 
etmesinin ardın-
dan Queensland 
Biloela bölgesine 
geri dönecek.

Cuma günü 
yayınlanan bir bil-

diride, Maliye Bakanı 
ve Geçici İçişleri Bakanı 

Jim Chalmers’ın yetkisini, 
ailenin Biloela’da köprü vizeleriyle 
yaşamasına izin vermek için kulla-

nıldığı aktarıldı.
Bakan, “Aileyle görüş-

tüm. Geri dönüşleri için 
onlara iyi dileklerimi 
sundum.” dedi.

Ancak açıklama, aileye 
Avustralya’da kalıcı olarak 
yerleşmek için henüz bir 
vize verilmediğini açıkça 
ortaya koyuyor.

HİKAYE NASIL BAŞLADI

Avustralya’ya tekneyle 
gelen Priya ve Nade-
salingam Murugappan, 
2018’de geçici vizele-
rinin süresi dolmasının 
ardından Sınır Kuvvetleri 
görevlileri tarafından 
bölgesel Queensland’deki 
evlerinden çıkarıldı. Aile, 
daha sonra sığınma tale-
binde bulunmaya çalıştı.

Çift, 2012 ve 2013 
yıllarında Sri Lanka’daki 
iç savaşından kaçıp, insan 
kaçakçılığı tekneleri ile 
ayrı ayrı Avustralya geldi 
ve burada evlendi. Çiftin 
kızları Kopika ve Tharni-
caa Avustralya’da doğdu.

Aile, anakarada daha 
önce gözaltında tutul-
duktan sonra Ağustos 
2019’da Christmas 
Adası’nda gözaltına alındı, 
ve o zamandan bu yana 
mülteci statüsü almak 
için karmaşık bir yasal 
mücadele içindeler.

Eski başbakan Scott 
Morrison, ailesinin mülte-
ci olarak belirlenmediği 
için hükümetinin davaya 
müdahale etme niyetinde 
olmadığını ileri sürmüştü.

Melbourne kuzeyine büyük yatırım
Racing Victoria, endüstrinin geleceğini korumak için Melbourne Havaalanı yakınına, 
Flemington hipodromunun üç katı büyüklüğünde bir arazi için anlaşma imzaladı.

RACING Victoria, yeni bir 
yarış pisti ve eğitim mer-

kezi için Melbourne’ün kuzey 
batısına yatırım yapıyor.

Arazi, Melbourne Havaalanına 
10 dakikadan daha kısa mesa-
fede.

The Age’den Damien Ractlif-
fe haberine göre, sözleşme bu 
hafta imzalandı, ancak gizlilik 
nedeniyle Racing Victoria, satın 
almanın yerini, boyutunu veya 
fiyatını açıklayamadı.

Tesisin, Greenvale’deki Living 
Legends mülkü ve Oaklands 
Junction’daki Inglis satış komp-
leksinden çok uzakta olmadığı 
yazıldı.

Sandown arazi satışının en-
düstrinin çıkarlarına olacağını 

kabul eden Racing Victoria ve 
Melbourne Yarış Kulübü, geçen 
yıl bir mutabakat anlaşması 
imzaladı.

Satışın gerçekleşmesinin ar-
dından MRC’nin Caulfield’da bir 
pist inşa etmek için fonun bir 
kısmını almasına izin verilecek.

Fonun diğer kalanına da 
yarış çevrelerinde “Project X” 
olarak adlandırılan yeni yatırım 
yapmak için Racing Victoria’ya 
gidecek.

Eğitmen Troy Corstens, satın 
almanın sektöre “istediğimizi” 
oluşturmak için boş bir tuval 
vereceğini söyledi.

The Age’e konuşan Cors-
tens, “Sandown’dan kurtulmak 
istiyorsak, yeni bir şehir yoluna 
ihtiyacımız var” dedi.

Racing Victoria CEO’su 
Giles Thompson, “Birkaç yıldır 
kuzey-batı bölgesinde bir 
arazi takip ediyoruz. Şimdi bu 
bölgede önemli bir arazi par-
selini güvence altına almaktan 
memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Campbellfield yangınından İNANILMAZ görüntüler
Yangında cesedin bulunmasının ardından soruşturma sürüyor. Polis, korkunç yangının ardından 
bir cesedin bulunmasını araştırırken, Campbellfield'daki bir mülkte suç mahalli oluşturdu.

MELBOURNE Campbellfield 
semtinde bir ev Perşembe akşamı 

aniden alevler içinde kaldı. Evin içinde 
bir de ceset bulundu.

Görgü tanıkları, yangının hızla büyü-
düğünü aktarırken alevler yandaki evin 
fensine sıçradı. Komşu evdekiler hemen 
kendini dışarıya attı.

İtfaiye ekiplerinin, evin garaj kapısını 
kırarak arka bahçeden yangına müdahale 
etmeye çalıştığı aktarıldı.

Büyük ev yangını, Campbellfield 
Sydney Road üzerinde 26 Mayıs 
Perşembe akşamı 19.50 sularında 
meydana geldi.

EVDE CESET BULUNDU

İki katlı evde çıkan yangının söndürül-
mesinin ardından evde yapılan aramada 
bir ceset bulundu. Kimliği henüz be-
lirlenemeyen bir kişi hakkında Polisin 
araştırması devam ediyor.
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KAÇIRILMAYACAK FIRSAT! 
Sağlık nedenlerinden dolayı satılık bu iş yeri size 
çok kazandırabilir… İlk sahibi üç ev alarak ayrıldı…   
Alışveriş merkezi dışında 1995 yılından bu yana faaliyette olan 
bu kebap dükkânın sahibi özel, yani alışveriş merkezi değil.   
KEBAB, EKMEK, PİDE, GÖZLEME VE BÖREK satışı yapılmakta. 
İstenirse TOPTAN BÖREK satışı da yapılabilir.   
10 yıllık kira sözleşmesi bulunmakla birlikte, kirası yerine 
göre çok uygun.   
Önü araba parkı ve hızlı bir yaya trafiğine sahip

İÇERİSİNDE NELER YOK Kİ:   

• Yufka Makinası  
• Fırın 
• Cips makinası 
• 2 adet döner makinası  

• 4 adet buzdolabı 
• 1 adet dondurucu  
• 3 adet Menü TV

(3
87

2 
– 

79
)

(3
87

2 
– 

79
)BİTMEDİ… 

Yakın zamanda hemen arkasında apartman inşaatı başlıyor. Bu 
süre zarfında binlerce çalışanın merkeze akın etmesi bekleniyor.  
Bölgenin tek KEBAB dükkanını işletme fırsatını KAÇIRMAYIN… 

İrtibatİrtibat:: 0431 028 078 0431 028 078

>> KIZLARINI OKULA BIRAKTI 

Morrison ilk 
defa konuştu
Eski başbakan Scott Morrison, Koalisyonun federal 
seçimleri kaybetmesi üzerine “konuşmayacağını” ve 
bunun yerine “sessiz bir Avustralyalı” olmaya geri 
döneceğini söyledi.

Scott Mor-
rison’un 
geçen 
Cumartesi 
yaptığı son 
konuşma-
sına eşi ve 
çocukları 
da eşlik 
etti.

Üç yıldan fazla bir süredir Başba-
kanlık konutu ‘Kirribilli House’da 
yaşayan Morrison ve ailesi, şim-

dilerde Sutherland Shire’daki evlerine 
geri taşınmaya hazırlanıyor.

Cumartesi günkü seçim yenilgisinden 
bu yana ilk demeç veren Morrison, 2GB 
radyosundan Ben Fordham’a “İnsanların 
hayatlarında her zaman büyük değişim-
ler oluyor” dedi.

“Cook bölgesi seçmenlerim ile zaman 
geçirmeyi dört gözle bekliyorum.” diyen 

Morrison, “Shire’da sakin bir Avustralyalı 
olmaya geri döneceğim” dedi.

“TEKRAR BABA OLMAYI DÖRT 
GÖZLE BEKLİYORUM”

Morrison, Çarşamba sabahı kızlarını 
okula bıraktığı için de babalık görevine 
geri döndüğünü söyledi.

“Ailemle, istediğim kadar vakit geçir-
meyeli uzun zaman oldu.” ifadelerini 
kullanan Morrison, “Tekrar baba olmayı 
dört gözle bekliyorum” dedi.

Haberci Fordham’a konuşan Morri-
son, yenilgiden dolayı “hayal kırıklığına 
uğradığını” ancak milletvekili olarak 
devam edeceğini ve emekli olmayı da 
düşünmediğini söyledi.

BU İLK YENİLGİ DEĞİL

Morrison, “Liberal Parti ilk kez seçim 
kaybetmedi. Parti, yeniden toplanıp 
yeni liderlik altında yeniden siyasete 
odaklanacak. Bu yeni liderliğe, her 
türlü desteği vermeyi de dört gözle 

bekliyorum” dedi.

İNANILMAZ BİR ONURDU

Morrison, başbakan olarak görev yap-
manın “inanılmaz bir onur” olduğunu 
söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Her 
gün, her şeyim ile ülkeyi daha güvenli 
ve daha güçlü hale getirmeye çalıştım. 
Pandemi sırasında karşılaştığımız tüm 
zorlukların birlikte üstesinden geldik. 
Avustralyalılarla gurur duyuyorum. “ dedi.

>> 4’ÜNCÜ COVID AŞISI ZAMANI 

Bir milyondan fazla Avustralyalıya ÇAĞRI
Ülkenin aşı danışma 
merkezi (ATAGI), 
takviye aşılara uy-
gunluk derecesinde 
büyük bir değişiklik 
yaptı.

ATAGI, bir milyondan fazla 
Avustralyalıya çağrı yapa-

rak, kış ayları öncesinde ekstra 
koruma sağlamak için dördüncü 
bir COVID aşısı yaptırmalarını 
tavsiye etti.

Avustralya Bağışıklama Teknik 

Danışma Grubu (ATAGI), dördün-
cü doz alımını 16 ila 64 yaşları 
arasındaki engelli veya ağır sağlık 
koşullarına sahip kişileri içerecek 
şekilde genişletti.

Tavsiyenin yaklaşık 1,5 milyon 
kişiyi kapsadığı anlaşılıyor. Geçici 

Sağlık Bakanı Katy Gallagher, 
aşılar için herhangi bir tedarik 
sorunu olmadığını söyledi.

HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Senatör Katy Gallagher, “ATA-
GI’İN tavsiyesini tamamen kabul 

ediyoruz. Ancak, her-
kesin dördüncü bir 
doz almasının fayda 
sağlayacağı, şu anda 
ATAGI’nin görüşü 
değil.”

Kronik veya ağır 
rahatsızlıkları olan 16 
ila 64 yaşları ara-
sındaki kişiler, artık 
ATAGI tarafından dör-
düncü doz için uygun 
en yüksek risk grubu 
içinde sayılmakta.

Bu gruplardaki 
kişiler, 30 Mayıs’tan 
itibaren dördüncü 
bir COVID-19 aşısı 
alabilecekler.

YÜKSEK RİSK 
GRUPLAR İÇİN 
ZATEN VARDI

25 Mart itibarıyla 
en yüksek risk grubu-
nu oluşturan, 65 yaş 
ve üstü kişiler ile 50 
yaş ve üzeri Abori-
jin ve Torres Boğazı 
Adalılar için 4.dozlar 
uygun hale getiril-
mişti.

ÜÇÜNCÜ DOZ

ATAGI, COVID-19 
aşıları konusunda 
güncel kalmanın 
önemini vurgulamaya 
devam ediyor.

Nüfusun geri kalanı 
için, dördüncü bir doz 
henüz tavsiye edil-
medi.

Sağlıklı kişilerin, 
koruma sağlamak için 
üç doz almasını da 
önerilmekte.

>> MELBOURNE’ÜN KUZEYİNDE 
NEDEN ELEKTRİK GİTTİ 

17 bin hane etkilendi

HAVAALANININ 
karanlığa gömül-

mesi nedeniyle Jetstar 
ve dış hatlar terminalle-
rinde check-in ve bagaj 
hizmetleri durduruldu.

Çarşamba günü saat 
18.00’den civarında 
gerçekleşen kesinti son-
rası havaalanında olan 
yolcular, jeneratörün 
devreye girdiğini ancak 
havalimanında bir saat 
içinde iki kez elektrik 
kesintisi yaşandığını 
aktardı.

17 BİN HANE ETKİLEN-
Dİ

Tullamarine, kesinti-
den etkilenen tek bölge 
değildi. Elektrik kesintisi 
Melbourne’ün kuzeybatı-
sına yayıldı.

Keilor, Sunshine North, 

Braybrook, Craigieburn, 
Footscray ve Mariby-
rnong’da 17 bin hane 
etkilendi.

Gecenin sonunda 
elektrik yeniden verildi. 
Enerji şirketi Jemena, 
müşterilerine gösterdik-
leri sabır için teşekkür 
etti. Melbourne Hava-
limanı’nda hizmetlerin 
durması sebebiyle yolcu-
lar gecikme yaşandı.

Bir kadın uçağının 
iki saat rötar yaptığını 
söyledi. Bir diğer yolcuda 
kuyrukları “kaos” olarak 
nitelendirdi.

ABC’nin bildirdiğine 
göre, Keilor’daki bir 
terminalde yapılan test 
sırasında bir hata olması 
nedeniyle kesintinin 
meydana geldiğine 
inanılıyor.

Melbourne Havalimanını dahil 
binlerce ev günü karanlıkta kaldı. 
Peki, buna ne sebep oldu?
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>> POLİS ‘YILANIN KAFASINI KESTİK’ 

18 kişi tutuklandı
Polis, Sydney’in güneybatısında Çarşamba günü “dial-a-dealer” adlı bir 
uyuşturucu operasyonu düzenledi. Alameddine çetesi üyesi olduğu iddia 
edilen 18 kişi gözaltına alındı ve perşembe günü mahkemeye çıkarıldı.

O nlarca Alameddine çete üyesi 
göz altına alındı.

Gözaltına alınan 
zanlıların yaşları 19 ile 39 
arasında değişen erkekler 
olarak açıklandı. Zanlılara 
yöneltilen suçlamalar 
arasında, kokain, MDMA ve 
reçeteli uyuşturucu mad-

delerinin dağıtım ağında çalışmak.
Mahkeme belgelerine 

göre, Polis, 36 farklı tele-
fon üzerinden gerçekle-
şen şifreli mesajlaşmayı 
çözdü.

Polis, grubun Syd-
neylilere kokain torba-
ları götürmeden önce 

uyuşturucuyu paketlemek için güvenli 
evler kullandığını tespit etti.

Komiser Yardımcısı 
Mick Fitzgerald 
yaptığı açıklama-
da, Alameddine 
suç ailesine 
yönelik 
düzenlenen 
gizli polis 
operas-
yonunun, 
haftada 
250.000 
dolar kar 
getirdiğini 
ve tele-
fonların bir 
dizi cinayetle 
bağlantılı ola-
bileceğini ortaya 
çıkardığını söyledi.

Savcılığın delilleri 
arasında üyelerin 
fiziksel gözlemi, 
telefon dinlemeleri 
ve araçların takibi 
yer aldı.

Birkaç üst düzey 

üye de dahil olmak üzere grubun 
çoğunun kefaletle serbest 

bırakılması reddedildi.
Dosyalar Temmuz 
ayında mahkeme-

ye geri dönecek.
NSW Polis 
Komiseri Ka-
ren Webb, 
polisin 
“yılanın 
kafasını 
kestikle-
rinden” 
emin 

olduğunu 
söyledi.
Başbakan 

Yardımcısı Paul 
Toole Çarşamba 

günü yaptığı açık-
lamada; eyaletteki 
suç şebekelerinin 
bir tür “bölge 
terörü” olduğunu 
söyledi.

Toole, “Bu kişiler 
pisliklerden başka 
bir şey değil” dedi.

NSW Polisi, 
“yılanın kafasını 
kestiklerinden” 
emin olduklarını 

söyledi.

Polis, grubun 
Sydneylilere kokain 

torbaları götürmeden 
önce uyuşturucuyu 
paketlemek için 
güvenli evler 

kullandığını tespit etti.

AUBURN’a komşu semtte 
KENEVİR yetiştiriciliği

Sydney’de bir evin içinde yetiştirilen 200’den fazla 
kenevir bitkisine el konuldu.

EVİN içine kurulan topraksız sis-
temle milyonlarca dolarlık kenevir 

bitkisi yetiştirildi.
Polis, Lakemba ile Auburn 

arasında bulunan Greenacre 
semtindeki bir eve cuma 
günü baskın yaparak 213 
kenevir bitkisine el koydu.

Bitkilerin boy büyüklüğü 
evin tavanına kadar uzandı-
ğı açıklandı.

Greenacre’de yaşayan evin 
komşuları, görünüşte boş bir ev. 
Milyonlarca dolarlık bir uyuşturucu 
operasyonunun gerçekleşeceğini tah-
min etmiyorduk demekte.

Bir komşu, “Hiç şüphelenmedim. Konu 

hakkında hiçbir şey bilmiyorum” dedi.
Başka bir komşu, “Şok edici” dedi.
Bir diğer komşu da, “İnanamadım, 

nasıl olur hala anlamadım” dedi.
Evin her odası hidrofonik 
sistem donatılmış.

Bitkiler olgunlaştığı 
açıklanırken, dağıtıma hazır 
hale gelmesi evin içinde 
sistemin üç aydır çalıştığı 

anlaşıldı.
Cuma günkü baskın sırasın-

da evde kimse bulunamadı.
Operasyonla ilgili herhangi bir tutuk-

lama yapılmadı. Sydney’in güneybatı-
sındaki memurlar, yılda 50 uyuşturucu 
evini baskın yapıyor.

Evin 
her oda-

sı hidrofonik 
sistemle do-

natılmış.

Mandurah Kebab Masters (kebabmastermandurah.com.au)  
- Kendi işyerimizin Online sitesi.  
No Uber, No Menulog.   
mandurah kebab masters - Bing images 
mandurah kebab masters - Search (bing.com) 
 İşte! Online Menümüze bakarak bizim nasıl bir iş yeri olduğumuzu yakından 
görünüz.   

Yıllık Ciro $700k +  
Yıllık işçi maaşı $125k   
• Pazartesi – Cumartesi 9am 8pm arası açık. 
• Pazar günleri sabah 10am –  6pm kadar açık. 
• İsterseniz haftanın her günü akşam 10’a kadar da açabilirsiniz. 
• Akşam 6’dan sonra Nargile koymak için aranıp da bulunmayacak bir mekân. 
Yıllık cironuz 1 milyonu da aşar.   
Böyle bir işyerinden aranacak vasıflar: 
• Ucuz kira 
• Uzun vadeli Lease 
• İşçi ücreti yerine kendi aileniz için yılda 125 bin dolar nakit gelir.   
Bir işyerini satmak içi iki türlü fiyat belirleme olur: 
• Satmak için fiyat 
• Tutmak için fiyat 

BİZİM FİYATIMIZ SATMAK İÇİN $175 bin.  
İş bilen ve ailesi geniş olanlar için verdiğiniz parayı bir yılda kazanırsınız. Hele hele, 
bir de Nargile korsanız, bak kazancın keyfine. 
• Çok iyi bir yönetici olursunuz burası sizin açık bir para basan bir iş yeri olur, ya da, 
• İş yönetme kabiliyetiniz yoksa hiç uğraşmayınız – kısa zamanda verdiğiniz para-
yı da kaybedersiniz, iş yerini de.   
İlgilenirseniz: 

Veyis Haydardedeoğlu – 0418 999 766

DEVREN SATILIK ALKOL RUHSATI OLAN 
CAFE RESTAURANT

Biz sadece 
Kebab 
dükkânı 
değiliz 



INTERNET – CONNECTION 
- Specialists in wireless infrastructure.
- Closed loop network solutions
- Internet and VOIP phone solutions for home 
and office.
- Internal and external network/data solutions
- Nation wide connectivity

WEB – COMPUTER 
- Hosting
- Domain management 
- Virtual Servers
- Server setup and deployment 
- All Data Centre solutions

Contact details 
p. 1300 798 564

w. www.melbourneisp.com
e. hello@melbourneisp.com

Siz de fikrinizi söyleyin
İsim değişikliği sürecinde son düzlük
Moreland Kent Konseyi, mevcut isminin yerine geçtiğimiz günlerde 
açıklanan üç yerli isimden birini seçecek. Bölgede yaşayanlar da ken-
di belediyelerinin ismini belirleme sürecinde söz sahibi olabilecek.

HABER: SEDA ERCAN

M elbourne’un geleneksel sahipleri 
Wurundjeri Woi-wurrung halkı 
temsilcileri, bir süre önce bele-

diyeye başvurarak Moreland adının Ja-
maika’da kölelerin çalıştığı bir çiftlikten 
geldiğini, bölgenin yerlileri olarak bu 
ismin değiştirilmesini istediklerini bil-
dirdi. Moreland Belediyesi de Avustralya 

yerlileri ile uzlaşma planının bir parçası 
olarak isim değişikliği kararı aldı.

Belediye, yeni ismin belirlenmesi 
için bölgenin geleneksel sahipleri olan 
Wurundjeri Woi-wurrung halkı temsilci-
leriyle çalıştı.

Birkaç aylık bir çalışmanın sonucun-
da, Woi Wurrung dilinden kelimeler ve 
ifadeler içeren üç isim belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bu 

üç isimden Wa-dam-buk, “Yenilenmiş” 
anlamına geliyor. Merri-bek, “Kayalıklı 
ülke” ve Jerrang ise “Ağaç yaprağı” anla-
mını taşıyor.

Belediyenin yeni adı, bu üç seçenek 
arasından, toplumla yapılacak istişare 
sonucunda belirlenecek.

Bu konuda belediye, sınırları içinde 
yaşayan ve iş yeri sahibi olan herkesi 20 
Haziran 2022 tarihine kadar seçimini 

yapmaya ve söz sahibi olmaya davet 
ediyor.

İsimler üzerine oy kullanmak iste-
yenler, https://www.moreland.vic.gov.
au/my-council/about-council/rena-
mingmoreland/ web sitesinden anket 
formunu doldurarak oy verebilecek.

Ayrıca, adreslere gönderilen anket 
formunu doldurup, geri postalayarak da 
oy kullanmak mümkün.

>> YOĞURT MİLYARDERİ 

Ulukaya 
Melbourne’da
Ders kitabı tadında başarı 
öyküsü. Yoğurt milyarderinin 
gözü Avustralya’da.

GÜNEY Dandenong’da küresel 
bir yoğurt şirketi kuruldu. Dünya-

nın en önde gelen yoğurt şirketlerin-
den biri olan Chobani, Melbourne’ün 
güneydoğusuna doğru genişliyor.

Chobani imparatorluğunun arka-
sındaki New York milyarderi Hamdi 
Ulukaya, yoğurt yapmak için neden 
Melbourne şehrini seçtiğini açıkladı.

Hamdi Ulukaya, Melbourne’un 
Dandenong bölgesindeki 30 bin m2’lik 
üretim ve dağıtım tesisinin genişletil-
mesini denetlemek için tekrar Avust-
ralya’ya geldi.

Aslen Erzincanlı olan Ulukaya, 
Avustralya’nın gıdada dünyaya öncülük 
edebilecek gücü olduğunu söylüyor.

Avustralya’ya 2011 yılında giriş ya-
pan Chobani, ülkenin en sevilen yoğurt 
markalarından biri oldu.

2007 yılında ilk üretimini yapan 
Chobani, Ulukaya’nın deyişi ile 2012 yı-
lında milyarlarca satış rakamına ulaştı.

Ulukaya, şimdi Asya’ya önemli bir 
gıda ihracatçısı olmak için Avustral-
ya’da bir merkez kuruyor.

The Australian’daki haberde – Yatırı-
mın yapılacağı bölge için konuşan Ulu-
kaya, “Nüfusu küçük olmasına rağmen, 
arazi şaşırtıcı ve coğrafi olarak doğu ve 
Asya için mükemmel bir yer” dedi.

Avustralya basınına demeç veren 
Ulukaya, ”İnsanların (iklim) hakkında 

sohbet etmesinden çok memnunum. 
Gerçekten iklim değişikliğine tepki ver-
menin ve şimdi anlamlı işler yapmanın 
son derece önemli ve gerekli olduğuna 
inanıyorum.” dedi.

İLK FABRİKASINI ALIŞ HİKAYESİ

New York’da bir yoğurt fabrikası 
2005 yılında satış için reklam verdi. 
Ancak belli bir süre alıcısı çıkmadı. 
O anlarda fabrikaya yakın bir yerde 
çiftlikte çalışan Hamdi Ulukaya, junk 
emaillerini kontrol ettiğinde fabrikanın 
satış reklamını gördü. Ve hemen de-
pozitini ayarlayıp gerekli anlaşmaları 
yaptı.

9news verdiği demeçte, o günleri 
dün gibi hatırlıyorum diyen Ulukaya, ” 
ufak bir kasabada 55 kişi çalıştıran ve 
kapanan bir üretim tesisiydi. 2007’de 
büyük yoğurt üretimine başladık. Ve 
2012’ye geldiğimizde milyarca satış 
rakamına ulaştık,” dedi.

AVUSTRALYA’DA RAKAMLARLA 
YOĞURT

Enflasyon baskıları nedeniyle 
Avustralya’da yoğurt fiyatları ortalama 
yüzde 3’ün üzerinde arttı.

Yoğurt seviyoruz. Ulusal yoğurt ‘en-
düstrisi’ 1,47 milyar dolar değerinde.

Avustralyalılar her yıl yaklaşık 7,5 kg 
yoğurt tüketmekte.

Chobani 
yoğurtlarının 
CEO’su ve 
kurucusu 
Hamdi 
Ulukaya

Avust-
ralya’yı 

seviyorum. Çünkü, 
burada dinamik bir 

enerji var.

Hamdi Ulukaya
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Haftaya yağışlı ve yüzde 98 oranında yoğun 
nemle başlayan Melbourne’da bu hafta 
sağanak ve soğuk bir hava etkili olacak. Bu 
hafta yetkililerin ifadesine göre çok farklı, 
soğuk ve kar yağışlı olabilir. Şaşırtan bir hava 
durumunun yaşanabileceği uyarısı yapan 
uzmanlar önlem alınmasını söylüyor.

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



Kahvaltı tabağımız 
saat 10'dan 13.00'a 

kadar mevcut. 

Kafe ve 
Türk Pastanesi 
ürünlerinin 
en Lezzetlileri 
sizlerle… 

Rezervasyon 
yaptırmanıza gerek yok

     Sıcak Simitlerimiz 
her sabah saat 6:30’da 
fırından çıkıyor… 
          Kaçırmayın!

Adres: Roxburgh Park Shopping 
Centre  - Melbourne

Tüm hafta boyunca 
sabah 7 akşam 5 arası açığız 
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S onbaharın son günlerini de 
bitirmek üzereyiz. Evli evinde, 
köylü köyünde, işçide işin-

de iştigal ederken benim gözüm 
gençlerin üzerinde. Daha doğrusu 
delikanlılar ne eder ne işler diye 
onlara bir bakayım dedim. Tabiki 
de çoğu okulları açılmışken eğitim-
lerini tamamlamanın telaşındalar. 
Ama dönem ve uzun hafta sonu 
tatillerinde çok farklı işlerle meş-
guller. Aklımıza gelmeyecek değişik 
alanlara merakları var ve bu ülkede 
fazla masrafa girmeden istedikleri 
birçok şeyi gerçekleştirmeye gayet 
müsait, Maşaallah

ŞEHRİ HAVADAN TEMAŞA 

Rüzgârsız bir günde sabahın çok 
erkenden bir saatinde Westgate 
köprüsünden şehir istikametine 
doğru giderseniz tepede ateşlerini 
harlaya harlaya gezinen balonlar-
dan görebilirsiniz. Bazen sayıyoruz, 
en az beş veya sekiz tane sepetli 
balonları havada gezinirlerken 
görüyoruz. Herkesin sıcacık yatağın-
da mışıl mışıl uyuduğu bir saatte 
meraklıları balonla şehrin tepesine 

kuş bakışı yükselip güneşin doğu-
şunu seyrederlermiş. Merak ettim, 
birkaç saatlik uçma fiyatlarına bir 
baktım, pek de ucuz değil yani. Yok 
arkadaş, gezmeyi severim ama uçuk 
kaçık yerlerde öyle rahatça geze-
mem yani. 

Sorento taraflarında Yunus balık-
larıyla yüzmek isteyenlere uygun 
bir fiyata hizmet veren yerler gör-
düm. Ücretini ödeyince size bir dal-
gıç kıyafeti giydirip botlarla yunus-
ların olduğu yerlere götürüyorlar. 
Denizin ortasında bir yerlerde fok 
balıkları sürüsü de varken gruplar 
halinde denize dalıyorsunuz. Nazlı 
nazlı Yunuslarla yüzüyorsunuz, 
nasıl? Bence çok güzel. Allahualem, 
psikolojik rahatsızlıkları olanlara 
yunus balıklarıyla yüzmek, onlara 
dokunmak iyi gelir diyenlerde var. 
Başka ülkelerden gelen turistler 
nasılsa bu bilgiyi edinmişler, yunus 
balıklarıyla yüzmeye çok meraklı-
lar.  Ama kendi dalgıç kıyafetleri ve 
dalgıç tüplerini alıp denizin dibinde 
balıkları seyretmeye gidenlerde çok. 
Canı istediğinde takımlarını araba-
sına yükleyip balıkları tutup yemeye 

değil seyredip tefekkür 
etmeye meraklı gençler var.  

QUEENSLAND’A BE-
DAVA YOLCULUK NASIL 

YAPILIR!

Bir genç bana hararetle taa 
Queensland’dan bedavaya na-

sıl tatile gidileceğini tarif edip 
haber verdi. Şimdi, diyelim ki iyi bir 
şirketin karavanlarını oradaki turist-
ler sürerek Melbourne’a gelmişler. 
Burada karavanı bırakıp gitmişler. 
Bu lüks karavanı ehliyeti olanlara 
bedavadan veriyorlar. Hatta bazıları 
üç günlük petrol masrafını da ödü-
yor, sen geze geze karavanı Que-
ensland’a geri götürüyorsun, nasıl? 
Bu tür tatili daha çok uzun yollarda 
küçük ailesiyle aheste araba kul-
lanmak isteyen genç şoförler tercih 
ediyorlar. Dönüşte ya uçakla ya da 
ucuz araba kiralayıp hava çeke çeke 
yine evlerine dönebiliyorlar. 

Kayaya tırmanma işini seven 
gençlerde çok. Kapalı mekanlar-
da belinize bağlanmış emniyetli 
iplerle belli mesafeleri tırmanma 
denemeleri yapabiliyorsunuz. Ama 
Hanging Rock gibi piknik alanındaki 
gerçek kayalıklara tırmanmayı de-
neyenlerde var. Allaha şükür, henüz 
bir olumsuzluk yaşanmadı, çünki 
azami derecede tedbirler alınıp 
da bu sporu yapıyorlar. Diyelim ki 
beş-on kişilik bir grupsunuz. Gee-
long!da ormanın içinde bir yerlerde 
askercilik oynuyorlar. Grubu ikiye 
bölüp özel kıyafetler giydiriyorlar. 
Ellerinde silahları kaça-göçe herkes 
rakibini vurmaya çalışıyor. Kaçarken, 
saklanırken vurulanın üzeri gelen 

boyalı mermiden rengarenk oluyor. 
Kimsede mızıkçılık yapıp ben henüz 
vurulmadım diyemiyor, boyasından 
ortaya çıkıyor yani… 

YAŞ GÜNÜ ‘UÇAK SÜRME’

Bir genç hanım eşine yaş günü he-
diyesi olarak sürpriz uçak sürme satın 
almış. Ne güzel! Tecrübeli bir pilot 
eşliğinde, Melbourne’un semalarında 
uçak sürüp dolaşıyorsun. Genç hanım 
“teyze, eşim bir saatten fazla süren 
uçak sürmekten geldiğinde benzi 
sapsarıydı. Zor ayakta duruyordu. Onu 
bir yere yatırdık, mecburen ambulans 
çağırdım. Eşimle ilgilendiler, iyileşti-
rip gittiler. Ama ambulans çağırdığım 
için uçak sürme sürprizi bize çok 
pahalıya patladı” dedi. Meraklılarına 
helikopter veya uçak sürme hizmet-
leri her zaman var. Hayatta bir sefer 
yapılabilecek işlerden. 

PARAŞÜTLE ATLAMA 

Tanıdığım bazı gençler de senede 
birkaç sefer paraşütle atlamadan 
duramıyorlar. Bilhassa, yaz ayların-
da önceden ücretini ödeyip atlama 
gününü ayarlıyorlar. Şehir dışında 
farklı yerlerde paraşütle atlama 
noktaları var. İsterlerse atlama anı-
nın ve semadaki paraşütlü anlarının 
videosunu da satın alabiliyorlar. 
Küçük bir uçaktan paraşütle atlayıp 
semadan aşağılara süzülmekte çok 
heyecanlı, farklı bir deneyim. 

Bu kelimeleri, kâğıda dökerken 
“bir daha mı geleceğiz dünyaya” 
diye düşünmeden edemedim.  

Kış gelse de hayatlarımızı renk-
lendirmek lazım diyorum.

Pembegül Abla  

UÇUK KAÇIK İŞLER

PEMBEGÜL ABLA

>> LABOR PARTİSİ, ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ KURABİLECEK 

Senato nasıl olacak!
Anthony Albanese liderliğindeki Labor partisi, Macnamara’da öngörülen ga-
libiyetle çoğunluk hükümeti kuracak. Başbakan Anthony Albanese çoğunlukta 
bir Labor Partisi hükümeti kurmaya hazır görünüyor.

ABC seçim bilgisayarı, İşçi Par-
tisi’nin en az 76 sandalyeye 
(çoğunluk hükümeti kurmak için 

gereken asgari sayı) sahip olacağını 
tahmin ediyor.

Josh Burns’ün Macnama-
ra’da yeniden seçilmesiyle 
hükümet kendini güvence 
altına alacak.

Burns, Liberal Parti adayı 
Colleen Harkin’i iki par-
tili tercihte mağlup etti, 
ancak ilk tercihte ikinci 
olan Yeşiller’den Steph 
Hodgins-May’den güçlü bir 

meydan okumayla karşı karşıya kaldı.

İKİ BÖLGE HALA BELİRSİZ

Deakin ve Gilmore’un sandalyeleri ise 
şüpheli olmaya devam ediyor.

Albanese, Labor Partisi’nin hükümeti 
çoğunluk ya da azınlıkta yöneteceği 
netleştikten sonra geçen hafta yemin 
ederek göreve başladı.

Albanese, Genel Vali’ye, Labor Par-
tisi’nin istikrarlı bir hükümet 
kurabilen tek büyük parti 
olduğunu garanti ederek, dün-
ya liderleriyle buluşmak için 
Tokyo’ya gitmesine izin verildi.

SENATODA ŞENLİK VAR

Yeni hükümet, yasalarının 
geçişini güçlendirmek için te-
als (Deniz mavisi bağımsızları), 

diğer bağımsızlar ve Yeşiller ile anlaş-
malar yapmak zorunda kalacak.

En son Senato sonuçları, İşçi Parti-
si’nin yasaları geçirmek 
için Yeşillere ve potan-
siyel olarak Tazmanyalı 
Jacqui Lambie’ye veya 
yeni gelen ACT sena-
törü David Pocock’a 
da ihtiyacı olacağını 
gösteriyor.

Yüzme antrenörü çocuklara cinsel istismarda cinsel istismarda bulunmakla suçlandı

Başbakan Anthony Albanese, 
çoğunlukta bir Labor Partisi hü-
kümeti kurmaya hazır görünüyor.

51 yaşındaki 
bir yüzme 
antrenörü, 
20 yıl önce-
sine daya-
nan birden 
fazla çocuk 
seks suçla-
masıyla kar-
şı karşıya.

51 yaşındaki Brisbane’li erkek antrenör, geçen 
hafta polisin Brisbane’deki bir işyerini aramasının 

ardından tutuklandı.
16 yaşından küçük çocuklara yönelik üç adet uygun-

suz muamele ve bir adet cinsel saldırı ile suçlanıyor.
İddia edilen olaylar 2002 ve 2010 yılları arasında 

gerçekleşti.
Queensland Polisi, soruşturmanın devam ettiğini 

ve konuyla ilgili daha fazla yorum yapmacaklarını 
açıkladı.

Zanlının, 9 Haziran’da Brisbane Sulh Ceza Mahkeme-
sinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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MELBOURNE’DA DONDURUCU KUTUP HAVASI

Kar geldi!
Avustralya, pazartesi gününden iti-
baren kış mevsimine merhaba dedi. 
Victoria’nın sıcaklık derecesi aniden 
aşağıya doğru inmeye başladı bile.

Avustralyanın doğusu 
ve güneyi bu hafta 
kış soğunu iliklerine 

kadar hissedecek. Meteoro-
loji Bürosu, Melbourne’un 
pazartesi günü bu yılın 
şimdiye kadarki en soğuk 
gününü yaşadığını açıkladı.

Yağmur, dolu ve buz 
kesen rüzgarlar, kışın baş-
langıcını kutlamak için bu 
haftadan itibaren Melbour-
nelüleri selamlayacak.

Victoria Meteoroloji 
Bürosu, bir “kış patlaması” 
tehdidinde bulunurken, bu 
hafta için yıkıcı rüzgarlar, 
düşen sıcaklıklar, yağmur 
ve hatta kar tahmininde 
bulundu.

Victorianın Marysville 
bölgesindeki Lake Moun-
tain (dağı) bölgesine 
Pazartesi günü kar taneleri 

düşmeye başladı.
Salı gününden itibaren 

de Alpine ve Dandenong 
Sıradağlarına kar yapması 
beklenmekte.

Bazı bölgelerde kar 
yağışının 20 cm ila 50 
cm arasında değişmesi 
bekleniyor.

YIKICI FIRTINA KENDİNİ 
GÖSTERDİ

Adelaide’nin kuzeyinde 
etkili olan şiddetli rüzgar 
ve sonrasında yağan yağ-
mur, ağaçları ve elektrik 
hatlarını devirdi. Pazar-
tesi sabahı SES ekipleri, 
bölgedeki yüzlerce çağrıya 
yanıt verirken teyakkuz 
içinde beklemede kaldı. 
Yıkıcı rüzgarların hafta 
içinde Melbourne’da doğru 
gelmesi de beklenmekte.

>> AVUSTRALYA BU HAFTA ÜŞÜYECEK 

-3C’ye hazırlık olun!
Kutup havası, ülkenin çoğunu süpürecek ve 
bazı bölgelerde sıcaklıklar -3C’ye kadar dü-
şecek. 20 yıldır görülmeyen erken kış başladı.

GÜNEY Avustralya, Victoria, 
ACT, NSW, Queensland ve Batı 

Avustralya’nın güney doğu kıyıları, 
Esperance’den sınır boyunca Eucia’ya 
kadar geniş bir alan için sert bir hava 
uyarısı yapıldı.

Avustralya’nın sekiz büyük kentinde 
bu hafta sıcaklıklar tek haneli rakam-
lara düşecek. Canberra, Salı günü 1 
dereceyi görecek.

Avustralyanın doğusu ve güneyi bu 
hafta kutuplardan gelen soğuk hava 

kütlesinin etkisi altında kalacak.
BOM’dan yapılan bir açıklamada, 

“Güney ve doğu Avustralya’nın çoğu, 
hafta başından itibaren, önümüzdeki 
haftaya kadar güçlü ve sert soğuk 
cephe ve alçak basınç sisteminden 
etkilenecek” dedi.

Güney Avustralya, Victoria, Tasma-
nia ve doğu NSW sakinleri, ortalama-
nın altında sıcaklıklar, sağanak yağış, 
düşük seviyeli kar ve sert rüzgarlar 
ile hafta boyunca sarsılacak.

Sydney büyük fırtınayla yerle bir olacak
Sydney kent sakinleri, tehlikeli bir hava sisteminin yakında kentte 
ulaşacağı haberi üzerine şimdiden hazırlıklı olmaları istendi.

ÖZELLİKLE, NSW’in kıyı şeridinin tamamı bu 
hafta yağmur ve fırtınanın etkisinde olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağa-
nak yağışların ardından hızı saatte 
90 km aşan hasar veren rüzgarla-
rın kenti vurması bekleniyor.

UYANIK KALIN VE KOŞULLARI 
İZLEYİN!

Devlet Acil Servisi, araçların 
kapalı alanlara alınmasını, ağaç 
kenarlarından uzak durulmasını, 
evlerin, bahçenin veya balkonun 
etrafındaki gevşek eşyalarının 
emniyete alınmasını veya uzak-
laştırmasını, yere düşmüş elektrik 
hatlarından veya enerji verebile-
cek nesnelerden en az sekiz metre uzakta durmala-

rını tavsiye etti.
SES, “uyanık kalmanın ve koşulları izlemenin” 

önemli olduğunu söyledi.

KAR YAĞMAYA BAŞLADI

NSW, Çarşamba günü en buzlu 
havasını yaşayacak. Meteoroloji, 
“Antarktika patlaması gerçekten 
güneydoğuda şekillenecek” dedi.

NSW Ulaştırma idaresi, pazartesi 
günü yayınladığı uyarıda; ”Lith-
gow yakınlarındaki Great Western 
Otoyoluna kar yağıyor. Sürücüler 
dikkatli olun,” dedi.

Sydney’de sıcaklıklar hafta bo-
yunca ortalama 3C ila 6C altında 
kalması muhtemel.

TAHMİNLER IŞIĞINDA 2022 KIŞ
-Bu kış mevsimi yağışlı ve soğuk 
olacak. 
-Geçen yıl yaşanan kar mevsiminin bu 
yıl erken başlaması, nem yüklü havanın 
– soğuk Antarktika kütlesiyle birleşme-
si ile daha da tetiklenebilir. 
-Ortalamanın üzerinde kar yağışı ihti-
mali en yüksek seviyede. 
-La Niña, bu kış Avustralya genelinde 
olacak. Yoğun yağışlara ve sel potansi-
yeline neden olacak. 
-Uzmanlar, ülkenin çoğunun ortalama-
nın üzerinde yağış alma şansının yüzde 
70 ila 80 olduğunu tahmin ediyor.
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REKLAMLAR VE 
İLANLARINIZ
Gazete, Sosyal medya ve 

web sitesinde yayınlanmaktadır
LÜTFEN BİZE ULAŞIN

Advertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 
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Import & Export
Import & Export

RAW / ROASTED / DICED / FLOUR

Türkiye’den
GİRESUN

Yağlı
Fındıkları

Altın Ordu Fındıkları

goldennuts.com.au
 İBRAHİM

0433 192 381

www.goldennuts.weebly.com

Address: Glenroy VIC 3046
goldennuts@outlook.com.au

Raw, Roasted, price per kilo, deliver Australia wideRaw, Roasted, price per kilo, deliver Australia wide

1kg $25

NOT: Sydney dahil Avustralya’nın her yerine kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere kargo yapılabilir.
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ÇİĞ FINDIK 

>> TÜRKIYE'DE YAKLAŞIK 2 YIL SONRA 

Maskesiz sosyal 
hayat başladı
Ülke genelindeki tüm açık ve kapalı alan-
larda 8 Eylül 2020'de zorunlu hale gelen 
maske takma uygulamasının 629 gün sonra 
toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasıyla 
sosyal hayat tamamen "maskesiz" oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 
vakasının tespit edildiği 
11 Mart 2020'nin ardından 

virüsün hızla yayılması sonucu 
sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve 
restoranların kapatılması, toplu 
etkinliklerin durdurulması, uzak-
tan eğitime geçilmesi gibi birçok 
karar alındı.

HASTANELER HARIÇ MASKE 
ZORUNLULUĞU KALKTI

Hayatı direkt etkileyen kısıtla-
ma kararlarının yanı sıra virüsün 
yayılımını önleyebilmek için 
uygulanmaya başlanan maske, 
sosyal mesafe ve hijyen tedbirle-

ri, günlük alışkanlıkları tümüyle 
değiştirdi.

Mayıs 2020'den itibaren vaka 
sayılarına göre bazı illerde uygu-
lanmaya başlanan maske takma 
zorunluluğu, 8 Eylül 2020'de 
ülke genelinde, konutlar dışın-
daki tüm açık ve kapalı alanları 
kapsar hale geldi.

Bu tarihten sonra günlük 
hayatın ayrılmaz bir parçası olan 
maskeler cadde ve sokaklar, park 
ve bahçeler gibi açık alanlar ile 
toplu taşıma araçları, alışveriş 
merkezleri ve iş yerleri gibi tüm 
kapalı mekanlarda takılmaya 
başladı.

>> TÜRKIYE INSAN HAKLARI VAKFI: 

İşkence nedeniyle yapılan başvurular 
en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 2021 Yılı Teda-
vi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu'na göre 
2021'de 984 kişi kendisi veya bir yakını işkence ve 
kötü muameleye gördüğü için TİHV’e başvurdu.

VAKIF, başvuranların 616’sının yıl içinde 
işkenceye maruz kaldığını belirtiğini ve 

bu rakamın Vakfın kuruluşundan bu yana yıl 
içinde işkence nedeniyle yapılan en yüksek 
başvuru olduğunu belirtiyor.

Rapora göre, gözaltı sürecinde işkenceye 
maruz kalan 10 kişiden 7’si açık alanda veya 
toplumsal gösterilerde işkence gördü. Başvu-
ruların en küçüğü 5 yaşında, en büyüğü ise 

76 yaşında.
Kendisi işkence gördüğü için vakfa başvuran 

915 kişiden 871’i Türkiye içinde, 44’ü ise baş-
ka bir ülkede işkence gördüğü için başvurdu.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
Bölgesi doğumlular Türkiye nüfusunun 
%30,6’sını oluştururken işkence nedeniyle 
TİHV’e başvuranlar içinde bu bölgede doğan-
ların oranı %63,7 oldu.

>> 'DEZENFORMASYON YASASI' TEKLIFI MECLIS'TE: 

Halkı yanıltıcı bilgi verene 1 yıldan 
3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

SOSYAL medya ve internette “yalan 
haberle mücadele” gerekçesiyle hazırla-

nan ve kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” 
olarak adlandırılan yasa teklifi, AKP ve MHP 
milletvekillerinin im-
zasıyla TBMM Başkan-
lığı’na sunuldu.

Yasa teklifi ile Türk 
Ceza Yasası’na “halkı 
yanıltıcı bilgiyi alenen 
yayma” suçu eklene-
rek, “endişe, korku veya 
panik yaratma, ülkenin 
iç ve dış güvenliğini 
kamu düzenini ve 
kamu barışını boz-
maya” yönelik yayın yapanların 1 yıldan 3 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması 
öngörülüyor.

Yasa teklifi ile internet haber siteleri de 
Basın Yasası kapsamında “süreli yayın” olarak 
tanımlanıyor ve çalışanlarının basın kartı 
almalarının yolu açılıyor.

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Feti Yıldız 
ve AKP Kahraman-
maraş Milletvekili 
Ahmet Özdemir’in ilk 
imzacıları olduğu yasa 
teklifinde, aylardır 
çalışmayı yürüten AKP 
Grup Başkanvekili Ma-
hir Ünal’ın imzasının 
yer almaması dikkat 
çekti. Yasa teklifi ile 

sosyal medya, internet medyası, basın kartı 
alma koşullarına ilişkin yeni yükümlülükler 
getiriyor.

Import & Export
Import & Export

RAW / ROASTED / DICED / FLOUR

Türkiye’den
GİRESUN

Yağlı
Fındıkları

Altın Ordu Fındıkları

goldennuts.com.au
 İBRAHİM

0433 192 381

www.goldennuts.weebly.com

Address: Glenroy VIC 3046
goldennuts@outlook.com.au

Raw, Roasted, price per kilo, deliver Australia wideRaw, Roasted, price per kilo, deliver Australia wide

1kg $25

NOT: Sydney dahil Avustralya’nın her yerine kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere kargo yapılabilir.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR / NSW  
Pizza ve börek yapımından 
anlayan, kebab servisinde 
çalışacak elemanlar arıyoruz.  
Ücret dolgundur.   
Fully Tabouli Kebab  
ADRES: Greystanes 

İrtibat:İrtibat: 0404 099 298 0404 099 298
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Gece saat 22.00'dan sonra kebap dükkanında 
temizlik yapacak elemanlar aranıyor.

ELEMANLAR ARANIYORELEMANLAR ARANIYOR
Ryde/NSWRyde/NSW

0450 305 0560450 305 056
Telefon:Telefon:

Top Ryde city shopping Top Ryde city shopping 
centre’daki kebab dükkanına centre’daki kebab dükkanına 

kebab ve servis tecrübesi kebab ve servis tecrübesi 
olan hafta içi ve hafta sonu olan hafta içi ve hafta sonu 

çalışabilecek elemanlar çalışabilecek elemanlar 
aranmaktadır. aranmaktadır. 
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Gazete, Sosyal medya ve 
web sitesinde yayınlanmaktadır

LÜTFEN BİZE ULAŞINAdvertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 

Gazete, Sosyal medya ve 
web sitesinde yayınlanmaktadır

LÜTFEN BİZE ULAŞIN

Advertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 

DOLGUN MAAŞ!

ACİL BAY VE BAY ELEMANLAR 
ARANIYOR – SYDNEY 

Kebap Shop’larımıza;  
 
- Gündüz vakti çalışacak, mutfak tecrübesi 
olan bayan eleman alınacaktır.  
 
- Gece vardiyasında çalışacak, AKTİF ve 
İNGİLİZCESİ iyi olan erkek elemanlara ihtiyaç 
vardır. 

İrtibat: 0466 663 452 – Levent (Türkçe ve İngilizce)  

           0 406 085 253 – Ramiz (sadece İngilizce)

Bölge: Sydney şehir merkezi
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FULL TIME

İşyerimize Pizza ve Kebab servisinde 
çalışacak tecrübeli elemanlar arıyoruz  

Bölge: Inner- West

İrtibat: 0477 444 772 

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
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Almanya maymun çiçeği 
aşısı sipariş etti
Federal hükümet, maymun çiçeğine karşı Haziran’da 40 bin 
doz aşının temin edileceğini açıkladı. DSÖ ise hastalığın kamu 
sağlığı açısından “orta seviyede risk’’ oluşturduğunu belirtti.

ALMANYA’DA federal hükümet, 
maymun çiçeğine karşı aşı 

sipariş edildiğini açıkladı. 
Alman birinci kanalı 
ARD’ye konuşan Sağlık 
Bakanı Karl Lauterba-
ch, aşı tedariki için 
gerekli sözleşmeyi 
imzaladığını ve ha-
ziran ayında 40 bin 
doz, yıl içinde de 
200 bin doz aşının 
gelmesini bekle-
diklerini duyurdu. 
Yakın zamanda aşının 
tedarikinin gerçekle-
şeceğini öngördüklerini 
belirten Lauterbach, aşılar 
geldikten sonra hastalarla temaslı 
olanlara yönelik aşılama konseptleri ge-

liştirilebileceğini ifade etti. “Maymun 
çiçeğinin pandemi anlamında 

gerçek bir tehlike oluştur-
duğunu sanmıyorum” 

diyen Lauterbach, yine 
de “hoş olmayan bu 
hastalığın sönüm-
lendirilmesi gerek-
tiğini” belirtti.

ABD de geçen 
pazartesi hastalığı 
karşı Danimarkalı 

Bavarian Nordic 
firmasının aşılarını 

uygulamaya başlamış-
tı. İspanya da firmadan 

aşı sipariş ettiğini duyur-
muştu. Danimarka ise geçen 

hafta ilk etapta Hollanda’dan 200 
doz aşı temin edileceğini açıklamıştı.

DSÖ: Orta seviyeli risk oluşturuyor
Normalde Batı ve Orta Afrika’da görülen virüsün son dönemde bu derece yayıl-
mış olmasının olağan dışı olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pazar 
günü yaptığı açıklamada, hastalığın küresel düzeyde kamu sağlığı açısından orta 
seviyede risk teşkil ettiğini belirtti. Örgütün açıklamasında, “Virüsün insan patoje-
ni olarak yerleşme fırsatını bulması ve küçük çocuklar ile bağışıklığı baskılanmış 
kişiler gibi ağır hastalık risk gruplarına yayılması halindeyse kamu sağlığına karşı 
daha büyük bir tehdit oluşturabileceğine” de dikkat çekildi.

Kimi önde gelen salgın hastalıkları uzmanları, şimdiye kadar 20’yi aşkın ülke-
de görülen hastalığa karşı yetkilileri uyarararak COVID-19 pandemisinin başında 
yapılan hataların tekrarlanmaması çağrısında bulunuyor. DSÖ ise, kitlesel aşılama-
lara gerek olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Donbas "koşulsuz öncelik"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna’nın doğu-
sundaki Donbas bölgesinin "özgürleşterilmesinin" Rusya 
için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyledi.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov Fransız TF1 kanalına verdiği de-

meçte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair 
açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya 
için Ukrayna’nın doğusundaki 
Donbas bölgesinin “özgürlüş-
terilmesinin”, “koşulsuz bir 
öncelik” olduğunu söy-
leyerek, bunu “Ukrayna 
ordusu ve taburlarının 
Moskova’nın bağımsız 
devletler olarak tanıdığı 
Donetsk ve Luhansk’tan 
çıkarılması” olarak açıkla-
dı. Donbas bölgesi, Donetsk 
ve Luhansk’tan oluşuyor.

Lavrov Rusya’nın “askeri 
operasyonlar” yürüttüğü Ukray-
na’nın diğer bölgelerinde yaşayanların 
da gelecekleri konusunda kendilerinin 

karar vermesi gerektiğini söyledi. Kiev 
hükümeti Ukrayna’nın Herson bölgesin-
de da Rusya yanlısı Luhansk ve Donetsk 

modeline dayalı bir “halk cumhuriye-
ti” ilanına ilişkin kontrollü bir 

referandumun yapılacağını 
tahmin ediyor. Batı yanlı-

sı muhaliflerin protesto 
gösterileri ve Ukrayna’da 
hükümetin devrilmesi 
sonrasında Rusya yanlısı 
bu iki bölgede (Luhansk, 
Donetsk) 2014 yılında 

“halk cumhuriyetleri” ilan 
edilmişti. Rusya Devlet Baş-

kanı Putin Ukrayna’nın işgal 
edilmesinden kısa bir süre önce 

21 Şubat’ta, Donetsk ve Luhansk’ın 
bağımsızlığını tanıyan kararnamelere 
imza atmıştı.

>> DÜNYANIN EN İYİ MEZUNLARI 

İngiltere vizesi alıyor
37 üst düzey üniversiteden mezun olanlar, “yüksek 
potansiyelli bireysel” yeni vize programı kapsamında 
İngiltere’ye gitmek için başvuruda bulunabilecek.

BAZI akademisyenler, listede 
Güney Asya, Latin Amerika veya 

Afrika üniversitelerinin yer almama-
sından duydukları hayal kırıklığını 
dile getirdiler.

Afrika, Latin Amerika veya Güney 
Asya’dan hiç üniversitenin olma-
ması şaşırttı. Times Higher Educa-
tion’dan Phil Baty, ‘‘Bu, büyük bir 
sorun.” dedi.

Nijerya’daki Ilorin Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olan Dr Amina 
Ahmed El-Imam, bir Twitter gönde-
risinde, bunun gibi yeni fırsatların 
“Afrika yeteneklerini dikkate alması 
ve dahil etmesi gerektiğini” yazdı.

PROGRAMIN DETAYLARI

Program, İngiltere dışındaki en iyi 
üniversitelerin son beş yılda mezun 
olan mezunlarına sunulacak.

Mezunlar, nerede doğduklarına 
bakılmaksızın uygun olacak ve baş-
vurmak için bir iş teklifine ihtiyaç da 
duymayacaklar.

Uygun olan adaylara, lisans veya 
yüksek lisans derecesine sahip 
olmaları durumunda iki yıl, doktora 
derecesine sahip olmaları halin-
de üç yıl süreli çalışma vizesi de 
verilecek.

Daha sonra, belirli gereksinimleri 
karşılamaları halinde diğer uzun 
vadeli çalışma vizelerine de geçiş 
yapabilecekler.

Mezunlar, ailelerini de getirebile-
cekler. B1 yani orta düzeyde İngi-
lizce yeterliliğine de sahip olmaları 
gerekli.

AVUSTRALYA’DAN HANGİ ÜNİ-
VERSİTE LİSTEDE

Hükümet tarafından çevrimiçi 
olarak yayınlanan 2021’deki uygun 
üniversiteler listesinde Harvard, 
Yale ve MIT dahil olmak üzere 20 
ABD üniversitesi yer aldı.

Avustralya’dan da Melbourne üni-
versitesi listeye giren tek üniversite 
oldu.

HUME BELEDİYESİ PARK 
CEZALARINI İADE EDECEK
Victorian Ombudsman’ın soruşturmasının 
ardından Melbourne’ün kuzeyindeki binlerce 
sürücüye park cezaları iade edilecek.

HUME Kent Konseyi bölge-
sindeki binlerce sürücünün 

cezaları, park cezası skandalı son-
rasında iptal edilecek ve geri öde-
necek. Hume Belediyesi, uygun 
sürücülere mektup göndererek 
geri ödemelere başladı.

Hume belediyesi, Victoria içinde 
yanlış ceza kesen sekiz belediye 
bölgesinden biri. İadesi yapılması 
beklenen yaklaşık 16 bin ceza var.

KİMLERİN CEZASI İPTAL 
OLACAK

Haziran 2006 – Aralık 2016 
arasındaki bazı park cezaları iptal 
edilerek geri ödenecek.

Belediyenin web sitesinden 

ödemenizi geri almak için başvu-
ru yapabilirsiniz.

Konseyin web sitesinden yapı-
lan açıklamada, ”geri ödeme için 
tüm uygun sürücülere Hume Kent 
Konseyi’nden 2022 Nisan ayının 
sonundan itibaren postayla bildi-
rim gönderildi. Eğer, bir mektup 
almadıysanız ve uygun olduğu-
nuzu düşünüyorsanız, çevrimiçi 
formumuzu doldurmanız yeterli-
dir,” denildi.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız 
varsa, (03) 9356 6400 numaralı 
telefondan veya  
contactus@hume.vic.gov.au ad-
resinden İhlal Geri Ödeme Planı 
ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
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Sky Blue Travel & Tours

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

TÜRKİYE’YE GİDİŞ- DÖNÜŞ BİLETLERİ UCUZLADI
*

*

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

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

* Bilet fiyatları tarih ve havayollarına göre farklılık göstermektedir.

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

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

İrtibat: 0467 053 144

Türk Ekmeği yapabilen ve Servis bölümünde çalışacak elemanlar arıyoruz
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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.
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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
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(Osman)
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TÜRKİYE VE 
KIBRIS'A BİLETLER. 
SEVDİKLERİNİZ İLE SİZİ  
BULUŞTURUYORUZ.

ARENA TRAVEL
Lic. No. 2TA5022

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

Liverpool:
309 Macquarie Street

Liverpool NSW 2170

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

Nusret
0412 358 093
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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 

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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- 7
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ELEMAN ARANIYOR / NSW 
Granville Kebab House bünyesinde 
çalışacak elemanlara ihtiyaç vardır. 

1- Pide ve pizza ustası
2- Servis elemanı 

GECE VARDİYASI
Çalışma saatleri: 15.00 (pm) – 01:00 (am)

Yer: Granville Kebab House 
Adres: Granville NSW 2142

İrtibat: 0402 837 362

(3
86

8-
71

)

TEMİZLİK ELEMANLARI ARANIYOR / NSW
Granville Kebab 
House bünyesinde 
gece temizliğinde 
çalışacak elemanlara 
ihtiyaç vardır. 

Saatler: Gece saat 
1’den - saat 4’e 
kadar. 
İş: TakeAway shop 
temizliği. 

Evli çiftler için 
uygun bir iştir. 
İki kişi olması 
gerekmekte. İrtibat: 0402 837 362

(3
86

8-
71

)

UZUN VADELİ BİR İŞ ARIYORSANIZ, İŞTE FIRSAT!  

Coastal Kebab – Mandurah – Perth   
Batı Avustralya’nın en şirin şehri ve nüfus patlaması yaşayan bir tatil merkezi 

Mandurah (Perth Merkeze 60km)  
Melbourne ve Sydney’de alacağınız bir ev fiyatına Mandurah’da iki ev alma fırsatı.  
İş yerimize Manajer olarak yürütecek eleman arıyoruz.

ARADIĞIMIZ VASIFLAR: 
• İyi bir yönetme 
• Türk ekmeği (Pide)   
• Döner Kebab (Hazır Toptancıdan alıyoruz) 
• Gözleme 

BUNLARI BİLİYORSANIZ
İŞTE FIRSAT: 
• Uygun yönetici maaşı. 
• Kalacak ev.

Mandurah’ya taşınmanız için ailenizin uçak bileti vs.   
Genel bilgi için – Mal Sahibi Zakir Mutty’i 

0403 648 853 telefon numarasından arayınız. (3
87

2 
– 

75
)

Chef (Aşçı) aranıyor  
 PORT MACQUARIE – FULL TIME İŞ 
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>> GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ: 

Ben gerçek bir aslanım
Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas 
Podolski, sarı-kırmızılı takımda yaşadığı 

tüm anıların kalbinde olduğunu belirterek, “Ben 
gerçek bir aslanım.” dedi.

Sarı-kırmızılılarda 2015-2017 yıllarında forma 
giyen 36 yaşındaki Alman oyuncu, Ali Sami Yen 
Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda bulunan 
Galatasaray Müzesi’ni ziyaret etti.

Galatasaray’ın 2021-2022 sezonunda sergi-

lediği performansla ilgili de değerlendirmede 
bulunan Podolski, “Geçtiğimiz sezon, Galatasaray 
armasının standartlarında geçmedi ancak bu bir 
spor. Bazen ait olduğun yerde bulunamayabilir-
sin. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada 
oluruz ama söylediğim gibi futbolda inişler ve 
çıkışlar olabiliyor. Galatasaray’ın büyük bir tarihi, 
kültürü, gücü ve taraftarı var. Gelecek sene daha 
iyi olacaktır.” diye konuştu.

Kapım her 
zaman size açık
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Tüm teknik-
direktörlere, başkanlara ve oyunculara şunu söyledim, sorunuz 
varsa kapım her zaman size açık. Karşılıklı saygıyı yitirmeden 
iletişim kurmamız gerekiyor." dedi.

A MİLLİ FUTBOL 
TAKIMI TEKNİK 

DİREKTÖRÜ KUNTZ: 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan 
Kuntz, UEFA Uluslar Ligi maçları 
aday kadrosuna alınmayan 

oyuncularla ilgili yapılan eleşti-
riler konusunda kapısının her 
zaman açık olduğunu ancak 
ithamlar ve yapılan açıklama-
ların kendisini mutlu etmedi-
ğini söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesis-
leri'nde gerçekleştirilen basın 
toplantısında açıklamalarda bu-
lunan Kuntz, sözlerine, "Öncelikle 
Trabzonspor’u şampiyonluk nedeniyle 
kutlamak isterim. Sivas'ı da dünkü kupa 
zaferi için tebrik etmek isterim. Eski takım arka-
daşım ve kaptanımız Rıza’nın kupayı kaldırması 
beni çok mutlu etti. Avrupa’da mücadele edecek 
Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ile Süper 
Lig’e yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor’u 
tebrik ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Alman teknik adam, şunları kaydetti:
"Tüm teknik direktörlere, başkanlara ve 

oyunculara şunu söyledim, sorunuz varsa kapım 
her zaman size açık. Karşılıklı saygı-

yı yitirmeden iletişim kurmamız 
gerekiyor. Doğru şekilde iletişim 

kurmayı başarırsak iyi sonuç 
çıkacaktır. Burada ithamlar ve 
ifade ediliş biçimi beni mutlu 
etmedi. Bizim antrenör ekibi-
mizin içerisinde iki tane üst 
düzey takımları çalıştırmış ve 
sertifikalı antrenörlerimiz var. 

Seviyeleri benimle aynı. Orkun, 
Konferans Ligi’nde finalde oyna-

dı, orta sahada Hakan, Dorukhan, 
Salih Özcan da var. O mevkide ol-

dukça fazla oyuncumuz oldu. Kanatta da 
aynı şekilde. Burada istatistiklere girebiliriz ama 
açık konuşmak gerekirse bu tartışmayı Emre 
Mor üzerinden yürütmek istemem. Kendisiyle 
iletişim halindeyim ve milli takım kapısını açık 
tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynı durum 
geçerli. Genç oyuncular üzerinden bu soruya 
yanıt vermeyeceğim. Bir sorunuz varsa lütfen 
doğrudan bize gelin."

Kuntz, 
aday kadroya 

oluştururken oyuncu-
ların büyük ya da küçük 
takımda, Avrupa’da ya 

da Türkiye’de oynamasına 
bakmadığını, tek krite-
rinin performans ol-

duğunu belirtti.

"Salih Özcan da bir başarı hikayesi"
"Salih Özcan da bir başarı hikayesi" sözlerini kullanan Alman teknik adam, "İtalya maçında 
aramızdaydı, birkaç gün önce Dortmund ile mukavele imzaladı. Ondan da sahada hepimizin 
ondan beklediği rolü gerçekleştirmesini bekliyorum.” dedi. Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya’da Schalke'de Mehmet Can Aydın konusunu görüştüm. 3 ay sakatlık dönemi 
geçirdiği için bu kez milli takıma katılmama konusunda izin istedi. Daha hazır gelmek istiyor. 
Amdouni var onunla da iletişime geçtik, kendisi İsviçre 21 Yaş Altı defterini kapatmak istediğini 
ifade etti ancak A Milli Takım antrenörü onu İsviçre Mili Takımı’na dahil etti. İşimizin zor oldu-
ğunu düşünüyorum. Yunus buraya davet edilmeyi hak etti."

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 

Dünyada ses getirdi
Şampiyon Trabzonspor'un kendi saha-
sındaki dev şampiyonluk kutlamasının 
dünyada büyük ses getirdiği belirtildi.

BORDO-mavili kulübün, 14 Mayıs’ta Şenol Güneş 
Spor Kompleksi’ndeki şampiyonluk kutlamalarını 

düzenleyen organizasyon ajansı AdStation’ın Genel Koor-
dinatörü Hakan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 45 bin 
kişinin katıldığı kutlama için çalışmaların aylar öncesin-
den başladığını vurguladı.

Doğan, bugüne dek dünyada gerçekleştirilen büyük öl-
çekli organizasyonları inceleyerek Trabzonspor kutlama-
sını tasarladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede 
bulundu:

“En güncel teknolojik altyapıyı kullanarak görsel bir 
şölen oluşturmayı hedefledik. Gerek Trabzonspor yöneti-
minin, gerekse AdStation kurucusu sayın Muhittin Pala-
zoğlu’nun bu noktadaki vizyoner yaklaşımları da bizlerin 
organizasyonu hayal ettiğimiz şekilde kurgulamamızı 
sağladı. Kupa seremonisi için oluşturduğumuz 500 met-
rekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en 
büyük platformlardan biri oldu.”

>> UĞURCAN ÇAKIR 

Milli takıma odaklandı
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 
kampta olduğu A Milli Futbol Takım'a 
odaklandığını söyledi.

UEFA Uluslar Ligi’nde 
Faroe Adaları, Litvanya ve 

Lüksemburg ile karşılaşacak A 
Milli Takım’ın aday kadrosun-
da yer alan tecrübeli kaleci, 
Riva’daki Hasan 
Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’n-
de basın mensup-
larına açıklama-
larda bulundu.

Şampiyonluğun 
çok güzel bir 
duygu olduğunu 
anlatan Uğurcan, 
“Burası çok özel 
ve güzel bir yer. Burada olmak 
iyi hissettiriyor. Sezon bitti, 
şampiyon olduk yeri ayrıydı 
ama burası milli takım. Milli 
takım için elimizden geleni 
yapacağız.” diye konuştu.

Her rakibe karşı aynı cid-
diyetle mücadele etmeleri 
gerektiğini aktaran milli file 
bekçisi, “Hocamızın istedi-

ği ve oynatmak istediği bir 
sistem var. Ona en iyi şekilde 
adapte olmaya çalışacağız. Bu 
maçlarda onun istediklerini 
yapmaya çalışacağız. Maçların 

zoru, kolayı yok. 
Bu maçlardan 
da istediğimiz 
sonuçları alıp 
ülkemizi sevindi-
ririz.” ifadelerini 
kullandı.

Çakır, “Portekiz 
maçında fena oy-
namadık aslında. 
Maç da ayağımı-
za geldi. Burak 

abi çok şanssız bir şekilde 
penaltı kaçırdı. Canı sağ olsun. 
Ülke için çok şey yaptı. Maç 
berabere olsa daha farklı hi-
kayeler olabilirdi. Uzun zaman 
sonra Dünya Kupası’na gitmek 
istiyorduk. Bazı şanssızlıklar 
oldu. 2-2’yi yakalasak belki 
daha farklı şeyler konuşuyor-
duk ama geçmişte kaldı.” dedi.
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Address:  74-78 Auburn Rd, Auburn NSW 2144 
Phone:  02 9749 7997 

www.ecuautomotives.com.au

       02 9749 7997       0411 302 233

- ALL 
MECHANICAL 
REPAIRS  
- ALL 
ELECTRICAL  
- E-SAFETY 
CHECK

İİşte kupa 
işte şampiyon
Demir Grup Sivasspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nı kazanması nedeniyle kentte kutlama programı düzenlendi.

SİVASSPOR’UN KUPA 
ŞAMPİYONLUĞU 

KUTLANDI

S ivas Belediyesi tara-
fından düzenlenen 
kutlama programı, 

futbolcuların, teknik heye-
tin ve yöneticilerin otobüs 
ile Cumhuriyet Meydanı'na 
gelişiyle başladı.

Alanda toplanan çok sa-
yıda taraftar kırmızı-beyazlı 
ekibe sevgi gösterisinde 
bulundu.

Burada konuşma yapan 
Sivasspor Kulübü Başkanı 
Mecnun Otyakmaz, kırmı-
zı-beyazlı ekibin 55. kuruluş 
yıl dönümümüzü yaşadığı 
bu günlerde, 60. Türkiye Ku-
pası'nı müzesine götürmeyi 
de başardığını söyledi.

Türkiye Kupası'nın önemi-
ne vurgu yapan Otyakmaz, 
"Biz bu sezon kupaya çok 
emek verdik. Ne mutlu bize 
ki finalde muhteşem taraftar 
desteğini arkasına alan takı-
mımız, harika bir futbol orta-
ya koyarak kupayı kaldırdı. 
Bu kupa sadece takımımız 
için değil, Sivas şehri için 
de çok önemliydi. Oyuncu-

larımız ona göre oynadı ve 
mücadele etti. Herkes so-
rumluluğunu bildi ve herkes 
görevini yaptı." dedi.

"KIRILMASI ZOR BİR BA-
ŞARIYA İMZA ATTIK"

Sivasspor'un 2 sezondur 
üst üste Avrupa kupalarına 
katılmaya hak kazandığını 
anımsatan Otyakmaz, şunları 
kaydetti:

"Sivasspor başarısını 
devam ettirerek 3. yılında 
da ülkemizi yine Avrupa'da 
temsil edecek. Bir Anadolu 

takımı olarak kırılması zor 
bir başarıya imza attık. Avru-
pa oynama kültürüne alışan 
ve burada tecrübe elde eden 
takımımız, bu sezon da Avru-
pa Ligi'nde ülkemize puanlar 
kazandırmak için her şeyini 
ortaya koyacak. Bu başarıda 
büyük emekleri olan Teknik 
Direktörümüz Rıza Çalımbay 
ve ekibine, futbolcularımıza, 
yönetim kuruluma, kulüp 
çalışanlarımıza minnettarla-
rımızı sunuyorum. Kupamız 
Sivasspor’umuza ve şehrimi-
ze hayırlı olsun."

>> BODRUMSPOR

Spor Toto 1. Lig'e yükseldi
TFF 2. Lig play-off finalinde 
TECO Karacabey Beledi-

yespor’u 3-0 mağlup eden Bod-
rumspor, 
Pendiks-
por ve 
Sakar-
yaspor’un 
ardından 
Spor Toto 
1. Lig’e 
yükselen 
son takım 
oldu.

BODRUMSPOR, KUPASINI ALDI

Alsancak Mustafa Denizli Sta-
dı’ndaki müsabakanın ardından 
büyük sevinç yaşayan Bod-

rumsporlu oyuncular coşkularını 
kendilerini yalnız bırakmayan 
taraftarlarıyla paylaştı.

Daha 
sonra 
maçın ha-
kemlerine 
plaketleri, 
Bod-
rumsporlu 
futbolcu-
lara ma-
dalyaları 
takdim 
edilme-

sinin ardından Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkan Vekili Ali 
Düşmez Bodrumsporlu oyuncula-
ra kupalarını verdi.

>> BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ 

Ahmet Nur Çebi dönemi
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulun-
da Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan seçildi.

AKATLAR Kültür ve Spor 
Kompleksi'nde gerçekleşti-

rilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 
3965 oyun geçerli sayıldığı seçim-
de 397 boş oy kullanılırken, 59 oy 
geçersiz kabul edildi.

Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur 
Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat 

Çimen 1190 oyun sahibi oldu.
Ayrıca başkan adaylarından Fuat 

Çimen, kesin sonuçların açıklan-
masına kısa bir süre kala yönetim 
listesi ve ailesiyle birlikte Ahmet 
Nur Çebi'yle tokalaşarak tebrik 
etti. Çebi de Çimen'in tebriğine 
teşekkür ederek karşılık verdi.

F1 Monako Grand 
Prix'sini Perez kazandı

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı 
Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının 

Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.
Perez, yeniden başlatılan mücadeleyi, 3 saat 

dolana kadar kontrol altında tutarak bu sezon ilk, 
kariyerinin 3. birinciliğine ulaştı.

Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu

Finalin adı Celtics - Warriors
Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu 
Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan 
Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

DOĞU Konferansı'nda normal 
sezonu 2. sırada bitiren Celtics, 

konferans lideri Heat'i ağırladığı 7. 
karşılaşmayı kazandı ve NBA finaline 
adını yazdırdı.

Boston Celtics'te maçın en skorer 
oyuncusu Jayson Tatum, 26 sayı, 10 
ribaunt, 6 asistle galibiyette başrol 
oynadı. Celtics'te Jaylen Brown ile 
Marcus Smart 24'er sayı attı.

Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35 sayısı 
Bam Adebayo'nun 25 sayısı mağlubi-
yete engel olamadı.

Miami Heat'te oynayan milli basket-
bolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta 
süre almadı. Boston Celtics, Golden 
State Warriors ile NBA finalinde karşı-
laşacak.
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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

AD
VE

RT
IS

EM
EN

T


