
PEMBEGÜL ABLA
2000’li yılların başlarında çocuklar 
eğlensin diye dış gövdesi kiremit-
ten bir dümbelek satın almıştım. İlk 
dokunuşta çıkan güm gümlü ses 

çocukların çok hoşuna gitti, dümbelekle 
baya ilgilendiler. 

BENİM BİR DÜMBELEĞİM VAR

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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Bağlamanın Tarihçesi 

ve Gelişimi MuharreM aslan 6

Bağlama 
değişerek 
ve varlığını 
koruyarak 
günümü-
ze kadar 
gelmiş-
tir. 

Derbi Haftası Hüseyin Çağın

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 
heyecanı ve kalitesi düşüktü.

22

14

Güclü bağlarım var

13

Federal Milletvekili Maria Vamvakinou 
ile Federal seçimlere sayılı günler kala 
özel bir röportaj gerçekleştirdik. 2001'den 
bu yana Calwell bölgesinden Milletvekili 
seçilen Vamvakinou, uzun yıllardır Türk 
toplumu ile yakın ilişkiler içerisinde. 

VAMVAKINOU: TÜRK TOPLUMU ILE ORTAK BIR GÖÇMEN GEÇMIŞIM VE

AVUSTRALYA’YA 4 yaşında Yunanistan’dan gelen Maria 
Vamvakinou, göçmen kökenli olmasıyla, göç-
menlerin sorunlarını yakından bilmekte ve on-

lara çareler arayan politikalar üzerinde çalışmakta. 
MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM Maria VamvakinouMaria Vamvakinou

>> AUBURN’DA 

Bayram festivali
AUBURN Gelibolu Camii avlusundaki ‘Ramazan Bayramı Festivali’, 
yoğun bir katılımla gerçekleşti. SAYFA 4’TE

>> ‘HEM KENDIME 
HEM DE RAKIBIME 

DUA EDIYORUM’ 
Avustralyalı 

boksör

57KG’DA 
şampiyon 
Avustral-

yalı boksör, ABC 
Sport’a verdiği 
demeçte, “(Boks 
ringinde) yürüyo-
rum ve kendimi 
bir aslan gibi his-
sediyorum.” dedi.

Türkiye’de
2

>> AVUSTRALYA, DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSINDE 

Yeni Zelanda, Tayvan ve Doğu 
Timor’un gerisinde kaldı

Uluslararası bir gazetecilik 
izleme örgütü, yıllık basın 
özgürlüğü endeksinde 

Avustralya’daki med-

ya özgürlüğünün kırılgan oldu-
ğunu ve çevre ülkelere nazaran 
daha az korunduğu sonucuna 
vardı.

9

8

>> SURIYE’DE TUTULAN 
AVUSTRALYALILAR 

Ülkeye neden 
geri alınmıyor

BIRLEŞMIŞ Milletler (BM), Suriye’de 
tutulan Avustralyalıların ‘işkence 
standardını karşılayan’ koşullarda 

olduğunu söyledi.

>> COVID VE GRIP BIRLEŞTI 

Avustralya’da 
ilk ölüm

UZMANLAR Avustralyalıları aşı 
olmaya çağırırken, Victorialı bir kadın 
‘flurona’ya yakalandıktan sonra öldü.13

>> DÜNYA ARTIK ÇOK KÜÇÜK 

Uçuşlar 
tek sefer!

QANTAS, dünyanın en uzun ticari 
uçuşlarını yapacak uçaklarını gök-
yüzüne çıkarmaya başlayacaklarını 

duyurdu.
10

VICTORIA SAHILINDE 
GEZEN PENGUENLER 

Hayran 
bırakıyor
Victoria sahiline toplanan 
5.000’den fazla penguen, 
54 yıllık bir rekor kırdı. 
SAYFA 10’DA
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2022 federal seçimleri için
resmi kılavuzunuz

2022 federal seçimlerine ilişkin resmi kılavuzunuzun bir kopyasının şimdiye kadar 
posta kutunuza gelmiş olması gerekir.

Bunların tercüme edilmiş sürümlerini aec.gov.au/translated adresinden 
indirebilirsiniz.

Kılavuz, seçim günü olan 21 Mayıs Cumartesi günü oyunuzun geçerli olması için 
ihtiyacınız olan tüm bilgileri içermektedir. 

18 yaş ve üzeri tüm Avustralya vatandaşlarının oy kullanması yasalar açısından 
zorunludur.

Oyunuz Avustralya’nın şekillendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Seçim Komisyonu Başkanı tarafından onaylanmıştır; 10 Mort Street, Canberra.
Authorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra.

aec.gov.au/translated   1300 720 149Daha fazla  
bilgi için: 

>> ‘HEM KENDIME HEM DE RAKIBIME DUA EDIYORUM’ 

Avustralyalı boksör Türkiye’de
57kg’da şampiyon

Avustralyalı 
boksör, ABC 
Sport’a ver-
diği demeçte, 
“(Boks ringin-
de) yürüyorum 
ve kendimi 
bir aslan gibi 
hissediyorum.” 
dedi.

Rahimi, Sydney'in 
güneybatısındaki 
Greenacre spor 
salonunda genç 
boksörler için bir 
rol model. (ABC 
Sport: Amanda 
Shalala) 5 7kg’da şampiyon Avustralyalı boksör, ABC 

Sport’a verdiği demeçte, “[Boks ringinde] 
yürüyorum ve kendimi bir aslan gibi hisse-

diyorum.” dedi.
İlk maçından sadece dört yıl sonra Milli 

takıma çağrılan Tina Rahimi, İngiliz Milletler 
Topluluğu Oyunları’nda Avustralya adına boks 
yapan ilk Müslüman kadın olacak.

Rahimi, 2018’deki ilk dövüşünden bu yana 
15-2’lik bir galibiyet-mağlubiyet rekoru var.

FITNESS’TAN DÖVÜŞ KULÜBÜNE

Rahimi şu anda Türkiye’de ve IBA Kadınlar 
Dünya Boks Şampiyonası’ndaki ilk maçına 
hazırlanıyor.

RahimiBeş yıl önce, yerel spor salonunda 
eğlenmek için pedlere vuruyordu.

Daha sonra 
sadece kadınlara 
yönelik boks ders-
lerine başladı, an-
cak bir arkadaşı-
nın kavga ettiğini 
gördükten sonra 
yolu belirlendi.

Rahimi, “Kendi-
mi adadım, daha 
fazla koşmaya 
başladım, daha sağlıklı beslenmeye başladım. 
Ve 2018’de Şubat ayında ilk kavgamı yaptım” 
dedi.

İLK MAÇI VE DUYGULARI

Avustralya’da İranlı bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelen Müslüman savaşçı, ringde 
başörtüsü, uzun kollu tişört ve tayt ile kavga 
ediyor. giyiyor.

Şampiyon Boksör Rahimi, “Gerçekten erkeksi 
değilim, bu yüzden bir boksör gibi görünmüyo-
rum. Bu yüzden, ‘herkes bana bakacak ve beni 
yargılayacak’ gibi hissediyordum. Ama oraya 
atladığımda kendimi harika hissettim. Sadece 
işimi yaptım ve ilk dövüşümü kazandım.”

Rahimi, gergin geçen ilk kavgasının ardından 
bu yana çok daha fazla galibiyet aldı.

Bu yılın başlarında ulusal sıklet unvanını 
kazandı ve Birmingham’daki Dünya Şampiyo-
nası ve Temmuz’daki İngiliz Milletler Topluluğu 
Oyunları için seçildi.

ONUN İLHAMI DUA

Her boksörün kendine ait ilhamı olduğu bi-
linir. Rahimi için dövüş zamanı geldiğinde onu 
ateşleyen inancı.

ABC’ye konuşan Rahimi, ”Dua ediyorum, Al-
lah’tan beni muzaffer kılmasını diliyorum,” dedi.

Rahimi, “Kur’an dinliyorum ve oraya gitmeden 
önce gerçekten maneviyat yüklü olmayı sevi-
yorum. Allah’ın bana yardım etmesini, ve sonra 
hem beni hem de rakibimi güvende tutması 
için dua ediyorum.”

Rahimi, Sydney’in güneybatısındaki Greenac-
re’deki Brotherhood Boxn Club’da antrenman 
yapıyor.

Rahimi, maçlarına 
çıkmadan önce Kuran 
okuyor ve dua ediyor. 
(ABC Sport: Amanda 
Shalala)

Rahimi, Avustralya tüy sıklet şampiyonluğunu kazan-
dıktan sonra turnuvanın en iyi kadın boksörü seçildi.

‘Allah’tan beni 
muzaffer kılmasını 
istiyorum’ diyen 
Tina Rahimi, 

dünyanın en iyi 
boksörü olma 
arayışında.
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İlk görüşme

ücretsiz

Danışman Alev Arslan
0403 222 487

Hukuki Tercüme ve Tercümanlık Bürosu

Aile Hukuku
(Boşanma, Velayet)

Public Liability
(Çevresel Kaza Tazminatları)

Superannuation
(Tam ve Kalıcı Sakatlık 

Talepleri)

Trafik Kaza 
Tazminatları

Mesleki İhmal Davaları
(Profesyonel İhmal)

İş Kaza Tazminatları

Göçmenlik ve 
Vize Başvuruları

(Immigration)

Vasiyet ve Vekalet Dava 
İtirazları

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

“Hukuk 
Dünyasının 

Uzman 
Liderleri 

Hizmetinizde”

ARSLAN ENTERPRISES
AJB

HEAD OFFICE 
1/2 JOHN STREET.  
LIDCOMBE NSW 

2141  

SYDNEY  
ELIZABETH STREET 

SYDNEY CBD  
2000 

MELBOURNE 
MELBOURNE CBD  

3000 
 

PO BOX 
247 AUBURN 
1835 NSW

NO  WIN 
NO PAY

“TecrübemizHer Zaman Garantimizdir”
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Ramazan Bayramı’nı
huzur içinde

geçirmenizi dileriz
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Haftaya sağanak yağışla başlayan Sydney’de Haftaya sağanak yağışla başlayan Sydney’de 
yağmur çarşamba günü hızını azaltacak. yağmur çarşamba günü hızını azaltacak. 
Perşembe günü sağanak etkili olacak, cuma Perşembe günü sağanak etkili olacak, cuma 
günü ise hafif yağmur bekleniyor. Hafta günü ise hafif yağmur bekleniyor. Hafta 
sonunda ise yağış etkisini kaybedecek ve kısmen, sonunda ise yağış etkisini kaybedecek ve kısmen, 
genellikle güneşli olacak. Hafta sonunda genellikle güneşli olacak. Hafta sonunda 
ailenizle güzel vakit geçirmeniz dileğiyle..ailenizle güzel vakit geçirmeniz dileğiyle..

>> AUBURN’DA 

Ramazan Bayramı Festivali
Auburn 
Gelibo-
lu Camii 
avlusun-
daki ‘Ra-
mazan 
Bayramı 
Festivali’, 
yoğun bir 
katılımla 
gerçek-
leşti.

Auburn Gelibolu Camii avlusunda Ramazan 
Bayramının ardından Cuma günü, bayram 
festivali düzenlendi. Sabah 10’da başlayan 

bayram festivali gece geç saatlere kadar devam 
etti.

Festival, Gelibolu Camii imam Hatibi Abdülha-
lim Erkoç’un Ahilik duasıyla başladı.

Hatip Erkoç duasında; Cümlemizi darlıktan, 
bereketsizlikten, aldanmak ve aldatmaktan mu-
hafaza eyle. Kermesimizi bereketli eyle, haram 

lokmaları boğazımızdan geçirtme, rızkımızı bol-
laştır, alışverişimizi kolaylaş-
tır, helale alıştır, rızana ulaştır 
cümlelerine yer verdi.

Pandemi sonrası ilk defa ya-
pılan bayram şenliğine yoğun 
katılımın gözlendi.

Auburn merkezindeki 
festival gece 22:00’ya kadar 
devam etti. Çok sayıda farklı 

kuruluş ve STK’nın stant açtığı şenliğe, yediden 
yetmişe yüzlerce kişi ka-
tıldı.

İmam Abdülhalim Erkoç, 
yazılı mesajında, standı 
düzenleyen Auburn Geli-
bolu Camii Yönetimine ve 
çalışanlarına stantlarda 
gönüllü olarak çalışan 
herkese teşekkür etti.

Yediden yetmişe 
yüzlerce kişi 
festivali  
ziyaret etti.

>> AVUSTRALYA SÜPERMARKETLERINDE 

ANTİBİYOTİK krizi
Yeni yapılan 
bir araştırma-
da, Avustralya 
süpermarket-
lerinde satılan 
somon ve sığır 
eti örneklerinde 
yüksek antibiyo-
tik direnci oranı 
saptandı.

MELBOURNE Monash Üni-
versitesinden araştırmacılar 

tarafından yürütülen araştırmada, 
antibiyotiklerin somon ve sığır 
etindeki bakterilere karşı ne kadar 
etkili olduğunu incelediler. Mikroor-
ganizmaların antibiyotiğe dirençli 
genlerini araştırdılar.

Bu genler, insanlara tüketim yo-
luyla geçebiliyor.

Monash Üniversitesinden Doçent 
Chris Greening, “Bu genlerin atık 
suya geçmesi ve ardından çevresel 
kirlenmeye neden olması da müm-
kün” dedi.

Sığır eti örneklerinin yüzde elli 
beşi ve somon örneklerinin yüzde 
39 ‘unun yaygın olarak kullanılan 
bir dizi antibiyotiğe karşı direnç 
taşıdığı bulundu.

Greening, “Etlerdeki direnç sevi-
yelerinin beklediğimizden çok daha 
fazla çıkması endişe verici.” ifadele-
rini kullandı.

Etin pişirilmesi ise bu bakterilerin 
bulaşma riskini azaltıyor.

Gıda kaynaklı antibiyotik di-
rencini izlemek için yeterli çaba 
gösterilmediğini belirten Greening, 

“Avustralya’nın ihtiyacı olan şey 
hem antibiyotik tüketimini hem 
de antibiyotik direncini izleyen bir 
gözetim sistemidir.”

Gıda Standartları Avustralya Yeni 
Zelanda (FSANZ), Haziran 2022’den 
itibaren Avustralya gıdalarındaki 
antibiyotik direncini inceleyen 
yeni bir çalışma başlatacaklarını 
bildirdi.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ ‘GERÇEK 
BİR SORUN’

Antibiyotik direnci, enfeksiyon-
ları tedavi etmeyi zorlaştırabilecek 
küresel bir sorun haline geliyor.

Canberra Hastanesi enfeksiyon 
hastalıkları doktoru Peter Collignon, 
“Antibiyotik direnci artık antibiyotik 
ilaçların işe yaramaması anlamına 
gelir. Bakteriler antibiyotiği etkisiz 
hale getiren kimyasallar üretiyor. Bu 
ciddi bir sorun.“ dedi.

Collignon , “Dünyada tedavi ede-
mediğimiz enfeksiyonlara yakalanıp 
ölen insanlar zaten var. Antibiyo-
tiklerin işe yaramadığı bir dünyada 
her yıl fazladan milyonlarca insanın 
ölmesi söz konusu olabilir.”

>> COVID VE GRIP BIRLEŞTI 

Avustralya’da ilk ölüm

Uzmanlar Avust-
ralyalıları aşı 
olmaya çağırır-
ken, Victorialı bir 
kadın ‘flurona’ya 
yakalandıktan 
sonra öldü.
Victorialı bir ka-
dının, hem grip 
ve hem de CO-
VID-19’a bulaştık-
tan sonra öldüğü 
açıklandı.

VICTORIA’DA yaşlı bir kadının ‘fluro-
na’ olarak adlandırılan hastalıktan 

ölmesinin ardından, Sağlık uzmanları, hem 
grip hem de COVID-19’a aynı anda yaka-
lanmanın potansiyel olarak 
riskleri konusunda uyardı.

GRİP MEVSİMİNİN EN KÖ-
TÜSÜ GELİYOR

Avustralyalılar, daha soğuk 
aylara hazırlanıyor. Uzman-
lar, yeni grip mevsiminin bir 
dizi risk faktörleri nedeniyle 
gördüğümüz en kötü mev-
simlerden biri olabileceği 
konusunda uyardı.

Birçok Avustralyalı, daha 
şimdiden her iki hastalığı da 
aynı anda bulaştı.

Queensland Üniversite-
sinden Bulaşıcı Hastalıklar 
Uzmanı Dr Paul Griffin, grip 
için aşılama oranlarının şu anda normal-
den daha düşük olduğunu söyledi.

Griffin, “Bu grip mevsimi oldukça kötü 
geçecek. Grip aşı oranlarının, normal-

den daha düşük olacağı tahmin ediliyor. 
“İnsanlar negatif bir COVID testi alıyor ve 
iyi olduklarını düşünüyorlar, ancak yine de 
gribi yayıyorlar.” dedi.

NE KADAR ENDİŞELİ 
OLMALIYIZ?

Birleşik Krallık’ta yakın 
zamanda yapılan bir araştır-
ma, fluronun her iki virüsten 
de ölüm riskini iki katına 
çıkardığını buldu.

Paul Griffin, flurona’nın 
“oldukça önemli” olduğunu 
belirterek; ”İnsanların aşı 
olmalarını sağlamak için 
endişeli olunmasına ihtiyaç 
var” dedi.

“Flurona oldukça önemli-
dir ve her iki enfeksiyondan 
kaynaklanan tüm ciddi so-
nuçların şansını büyük ölçü-

de artırdığını biliyoruz.” diyen Griffin, “Yani, 
hastaneye yatma olasılığınız çok daha 
yüksek. Bunun sonucunda ciddi sonuçlarla 
karşı kalma olasılığınız çok daha yüksek.”

Fluron nedir?
Flurona, COVID-19 
ve grip ile aynı anda 
bulaşma olma duru-
munu tanımlamak için 
üretilmiş bir terimdir.

Pandemi sırasında 
uygulanan sokağa 
çıkma yasağı ve maske 
takma zorunluluğu, 
grip yayılmasını sınır-
lamaya yardımcı oldu, 
ancak serbestiyetlik 
devam ettikçe vakala-
rın artması bekleniyor.
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commercial property’s 
wanted

More residential and

Raine&Horne
DALLAS

4/52 DUNSTAN PARADE, CAMPBELLFIELD
$300K PLUS BUYERS

2 BEDROOMS, 1 BATHROOM, 1 GARAGE

19 DARGIE COURT, DALLAS 
OWN YOUR OWN SHOP / INVESTMENT 

OPPORTUNITY

FOR SALE FOR SALE FOR SALE FOR SALE 
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22 TERANG STREET, DALLAS

3 BEBROOMS, 1 BATHROOM, 2 GARAGES
10 GLENVIEW STREET, ROXBURGH PARK 
3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, 2 GARAGES

UNDER OFFERUNDER OFFER FOR LEASEFOR LEASE

BEKLAN ALTUNTAS 
0457586800 
beklan.altuntas@dallas.rh.com.au

Cigdem Cengiz 
0424 962 115
cigdem@dallas.rh.com.au
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Cigdem Cengiz
Director & Property Manager

Beklan Altuntas
Sales Manager

Simon Diamond
Sales Professional

Demet Saray
Receptionist

Irem Uyanik
Sales Personal assistance

Huseyin Cagin
Licenced Director

Dudi Tasbasi
Sales Professional

Erdal Avsar
Sales Professional

Fatma Ilhan
Sales Professional

Sema Bozkurt
Sales Professional

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

Izzy Cengiz

HUSS CAGIN 
0418317772 
cagin@dallas.rh.com.au
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Cigdem Cengiz
Director & Property Manager

Beklan Altuntas
Sales Manager

Simon Diamond
Sales Professional

Demet Saray
Receptionist

Irem Uyanik
Sales Personal assistance

Huseyin Cagin
Licenced Director

Dudi Tasbasi
Sales Professional

Erdal Avsar
Sales Professional

Fatma Ilhan
Sales Professional

Sema Bozkurt
Sales Professional

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

Izzy Cengiz

OFFICE: 1300 220 885 - 85 King Street, Dallas 3047

Cigdem Cengiz
Director & Property Manager
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SANATÇI

MuharreM aslan

Muharrem Aslan

www.muharremaslan.org

Bağlama, Anadolu ve yakın doğu 
halk kültürünün bir çalgısı 
olarak yüz yıllardan beridir; bir 

iletişim, kültürü koruma ile duygu 
ve düşünceleri aktarma aracı ola-
rak her zaman günlük yaşamımızda 
yerini bulmuştur. Uzun insanlık tarihi 
boyunca aktarımı sağlanan sayısız 
kültür ürünü gibi bağlama da değişe-
rek ve varlığını koruyarak günümüze 
kadar gelmiştir. Bu anlamda bağla-
manın tarihçesini öğrenmek ve doğru 
anlamak önemlidir. Geriye dönüp 
baktığımızda; bazen bağlamayı diyar 
diyar dolaşarak hikâyeler aktaran 
bir halk ozanına eşlik eden çalgı 
olarak görmekteyiz, bazen bir hasta-
yı iyileştirme aracı olarak ve bazen 
de topluluğu bir araya toplayan saz 
olarak görmekteyiz.

Kültür yaşamımızda bu 
derece önemli yer tutan 
bağlamanın tarihi M.Ö. 
2000’li yıllara kadar uza-
nıyor. Dünyaca ünlü etno-
müzikolog Laurence Picken 
yaptığı detaylı araştırmalar 
sonucunda, bağlamanın (Ko-
puz) Anadolu, Ortadoğu ve Kafkas-
lar’da M.Ö. 2000 yıllarında kullanıl-
dığını akademik olarak yazmaktadır. 
Ayrıca, Mısır ve Hıristiyan dönemin-
deki Bizans’ta kullanıldığını da aynı 
kitabında belirtmektedir. 

Bağlamanın ilk kökeni Kopuz ola-
rak adlandırılmıştır ve biçimi fark-
lıdır. Bir önceki paragrafta Kopuz’u 
parantez içinde belirtmem bundan 
kaynaklıdır. Yazılı kaynaklarda Kopuz 
olarak geçen çalgı, tarih içinde biçim 
değiştirerek bugünkü bildiğimiz 

bağlama şeklini almıştır. Daha ge-
rilere gidersek, bunu ek bilgi olarak 
vermek istiyorum, aslında tüm var 
olan yaylı ve mızraplı sazların Asya 
kökenli olduğu düşünülmektedir ve 
bir yay biçiminden başlayıp çoğal-
dığı savı ileri sürülmektedir. Elbette 
bunlar temelleri olan araştırma ve 
iddialardır. Yani ilk enstrümanın 
bildiğimiz bir yay biçiminde olduğu 
ve seslerin bu yaya dokunuşlar ile 
oluşturulduğu düşünülüyor. Daha 
sonra çeşitlenerek harp, kopuz ve 
diğer enstrümanlara bürünmeye 
başlamış. Cafer Açın ve Erol Par-
lak bu konuda kapsamlı araştırma 
yapmışlardır.

Tekrar bağlamanın kökeni olan 
Kopuz’a dönecek olursak; Şama-
nizm’de yer edindiği tarih kitap-
larında yer almaktadır. Burada 
Kopuz’un tedavide kullanıldığı, 

iradeleri güçlendirme ve duy-
guları dinlendirmede bir 
araç olarak yararlanıldığı 
görülmektedir. Yani Ko-
puz’un, Şamanizm yoluyla 
toplum yaşamında önemli 

bir yer oluşturduğu söylenebilir. 
Bu vurgudan sonra, şimdi günü-

müze daha yakın bir tarihe gidelim. 
Ünlü müzikolog Mahmut Ragıp 
Gazimihal, yaptığı araştırmalar 
sonucunda, 1212 yılında ölen Men-
gütaş Tay’ın kabristanında Kopu-
zist yazdığını belgelemektedir. Bu 
anlamda o yıllarda Kopuz çalanlara 
Kopuzist dendiğini ve çalgının o 
dönemlerde var olduğunu görmüş 
oluyoruz. Daha sonra Kopuz’u, Yunus 
Emre (1240-1321), Kaygusuz Abdal 

(1341-1444) şiirlerinde, Dede Korkut 
hikâyelerinde ve Evliya Çelebi (1611-
1682) ‘Seyahatname’sinde yazılı 
olarak görmekteyiz. 

Kopuz, tarih içinde böylece ad 
değiştirerek tüm çevre toplumlarına 
dağılmıştır. Mesela Kırgızistan’da 
Komuz, Türkmenistan ve Uygur’da 
Dutar, Özbekistan’da Tambur ve 
Sato, Azerbaycan’da Saz ve Ka-
zakistan’da Dombra adlarıyla yer 
edinmiştir. Bunlara ek olarak Walter 
Feldman, Kopuz’un Macaristan’da 
Kopza ve Çekya Cumhuriyeti’nde Ko-
boz, Kobez ya da Kobzicku adıyla yer 
aldığını yazmıştır.  Yukarıda da be-
lirttiğim gibi, bunlar temelleri olan 
araştırmalardır 
ve görmekte-
yiz ki, Kopuz 
ad değiştirerek 
farklı toplum 
yaşamlarına 
girmiş ve o 
kültürlerde 
sağlam bir 
şekilde yer bulmuştur.

15. yy.dan sonra Kopuz, Ana-
dolu’da yavaşça bağlamaya dö-
nüşmeye, kendi şeklini ve ailesini 
oluşturmaya başlamıştır. Ünlü halk 
ozanlarımız tarafından sadık bir 
dost olarak kullanılmış ve onlar 
tarafında geliştirilmiştir. Örneğin, 
Pir Sultan Abdal (1480-1550), Kazak 
Abdal (16. yy.), Köroğlu (16. yy.), 
Karacaoğlan (17. yy.), Dadaloğlu 
(19. yy.) ve Âşık Veysel, bağlamanın 
bugünlere gelmesinin en önemli 
öncüleri olmuşlardır.

Bağlamanın Anadolu’da gelişmesi 
ve ilerlemesi, madeni tellerin kulla-
nılmaya başlanması sayesinde esas 
olarak 17. yy.dan sonra hızlanmıştır. 
Bu konuda 14. yy. civarında Ko-

puz’da da madeni tellerin kullanıldı-
ğı şeklinde yaygın bir görüş de vardır 
ama kesin olarak 17. yy.da bağlama-
da önemli ölçüde kullanılmaya baş-
landığını biliyoruz. Bir diğer gelişme 
ise, bağlamada çeşitlenme ile bir aile 
oluşmaya başlamıştır. Bildiğiniz gibi, 
daha önceki bir yazımda bu tanıtımı 
yapmıştım. Ayrıca, mızrapın yaygın 
olarak kullanılmasından dolayı, yine 

önceki bir yazımda be-
lirttiğim gibi, bağlama-

da yöresel tavırlar 
oluşmaya başla-
mıştır. Ek olarak, 
bağlama ailesi 

ve yöresel tavırlardan 
dolayı, bağlamada değişik birçok dü-
zen (akort) sistemi meydana gelmiş 
ve perde sayısında da çoğalmalar 
olmaya başlamıştır.

Evet… kısaca bağlamanın tarihçesi 
ve gelişimini böylece sizlere anlat-
mış oldum. Şunu rahatlıkla söyle-
yebilirim ki, bağlamanın en yaygın 
biçimde hayat bulduğu yer Anadolu 
toprakları olmuştur. Bu çalgı, Anado-
lu’da bir yaşam ve kültür aracı haline 
bürünüp, halkın dili, sözü olmuştur 
ve halen de öyledir.

Son olarak size Yunus Emre ve Kay-
gusuz Abdal’dan, içinde Kopuz geçen 
iki dörtlük aktarmak istiyorum… 

Kaygusuz 
Abdal:
Otuz kopuz, kırk ceşte, elli ıklığı rebab
Hub çalınsın odada iki telli saz ile
Bunca sözü söyledik bize baki kalır yanı yok
Kaygusuza nazar eyle bir güler yüz ileYunus 

Emre:
Ey Kobuz ile ceşte
Aslın nedir bu işde?
Eydür aslımdır ağaç
Koyun kirişi birkaç…

Bağlamanın Tarihçesi ve Gelişimi

>> EVE GIREN HIRSIZLARDAN ‘TACIZ’ 

Polis hırsızları tarif etti

Dedektif Megan Stefanec, grubun görünüşte Afrikalı oldu-
ğunu ve yaşlarının 16 ile 20 arasında olabileceğini söyledi.

MELBOURNE’ÜN batısında, hırsızlık 
için eve giren beş erkek, kadın ve 

çocuğa saldırdı.
Olay, Cuma gecesi saat 23:55 sıraların-

da Melton, Raleighs Road’daki bir evde 
gerçekleşti. Hırsızların, arka kapısına zorla 
kırarak girdiği evde bir kadın, bir genç 
erkek ve bir çocuk vardı.

Polise göre, silahlı adamlar dokuz yaşın-
daki çocuğa saldırdı ve daha sonra 51 yaşın-

daki kadına tacizde bulunarak para istedi.
16 yaşındaki çocuk yardım almak için 

evden koşarken, hırsızlar oyun konsolu ve 
cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçtı.

Çocuk yara almadan kurtulurken, kadın, 
hayati tehlikesi olmamasına rağmen has-
taneye kaldırıldı.

Dedektif Megan Stefanec, grubun görü-
nüşte Afrikalı olduğunu ve yaşlarının 16 
ile 20 arasında olabileceğini söyledi.

Brunswick cinayetinde tutuklama
BRUNSWICK’TEN bir kadın, Brunswi-
ck’teki Hope Caddesinde meydana 
gelen bıçaklama cinayetleriyle 
ilgili suçlandı.

Acil servis ekipleri, Perşem-
be sabahı erken saatlerde 
bıçaklama ihbarı üzerine 
Brunswick Hope Caddesi’ne 
çağrıldı. 61 yaşındaki Coburg’lu 
bir erkek hastane yolunda ölürken, 
59 yaşındaki Brunswick’li bir erkek ise 
mülkte ölü bulundu.

Polis, daha sonra 44 yaşındaki 

Brunswick’li bir kadını tutukladı.
İki ayrı cinayetle suçlanan kadın, 29 
Ağustos’ta Melbourne Sulh Ceza 

Mahkemesinde hakim karşısına 
çıkana kadar tutuklu kalacak.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Dedektifler, kadını Brunswick 
bölgesinden Carlton North’a 

götürdüğüne inanılan bir sürü-
cüyü hala bulmaya çalışıyor. Polis, Ute 
sürücünün araç arkasında alet kutuları 
olduğunu söyledi.
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>> UKRAYNA BÜYÜKELÇISI

Rusyanın kazanmasına 
izin vermeyin!
Victoria Parlamentosunda asılı duran Ukrayna bayrağının, savaş bi-
tene kadar orada kalacağı açıklandı. Bayrak, Avustralya ve Aborjin 
bayrakları arasında son 70 gündür dalgalanmakta.

U krayna’nın Yeni Canberra Büyü-
kelçisi Vasyl Myroshnychenko, 
Victoria parlamentosuna ülkesine 

verdiği desteklerinden dolayı nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Ukrayna’nın Avustralya Büyükelçisi, 

savaştan zarar gören ulusu için daha 
fazla destek istedi. Ukrayna’nın Avustral-
ya Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, 
Avustralya’dan savaşın parçaladığı ulusa 
yardım etmek için daha fazlasını yardım 
istedi. Bir çok ulus için tehdit olacağını 

söyleyen Myroshnychenko, Skynews’e 
Rusya’nın bu savaşı kazanmasına izin 
vermemeliyiz açıklamasını yaptı.

Parlamento binası önünde açıklama 
yapan Myroshnychenko, Bushmaster 
gibi asker araçlar ve daha fazla silah 

yardımı çağrısı yaptı.
Avustralya, Ukrayna’nın savunmasını 

desteklemek için bugüne kadar yaklaşık 
70 milyon dolarlık askeri yardım ve 65 
milyon dolar insani yardım sağladı. 7 bin 
Ukraynalı mülteci ülkeye kabul edildi.

>> SURIYE’DE TUTULAN AVUSTRALYALILAR 

Ülkeye neden geri alınmıyor
Birleşmiş 
Milletler (BM), 
Suriye’de tutulan 
Avustralyalıların 
‘işkence 
standardını 
karşılayan’ 
koşullarda 
olduğunu söyledi.

Avustralyalı Mariam 
Dabboussy, eşi 

tarafından Suriye'ye 
götürüldü ve şu 

anda ülkenin kuzey 
doğusunda 
gözaltında 
tutuluyor.

(ABC: Four 
Corners)

BM, Avustralya hükümetini, Suriye’nin 
kuzey doğusundaki sefil kamplarda 

tutulan 30’u çocuk 46 Avust-
ralya vatandaşının işkenceye 
benzer koşullarda yaşadığını 
aktardı.

Listede, 2015 yılında Lüb-
nan’da tatil yapan Batılı Syd-
neyli Mariam Dabboussy’da 
var. Mariam, IŞİD savaşçısı 
kocası tarafından sekiz, beş ve 
dört yaşlarındaki üç çocuğu 
ile Suriye’ye götürüldü. Rapor-
da, bazı kadınların Suriye’ye 
zorlanmış veya kaçırılmış 
olabileceğini de ekliyor.

BM, Avustralya hükümeti-
ninin, vatandaşlarını Suri-
ye’den geri almaya çağırdı.

Dabboussy’nin babası 
Kamalle, daha önce kızını 
ve torunlarını görmek için 
Suriye kamplarına seyahat 
ettiğinden koşulları ilk elden 
gördü.

Avustralya hükümetinin onları ve diğer 
Avustralyalıları eve getirmek için acilen 
harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

“Savunmasız Avustralyalı çocukların 
hayatlarıyla siyaset yapmayı bırakın.” açık-

lamasını ABC’ye yapan Dab-
boussy “Bu, Scott Morrison’ın 
görmezden gelemeyeceği 
bir mektup değil, 10 uzman 
ve BM kuruluşundan” dedi.

Raporlara yanıt olarak, 
Avustralya’nın Cenevre BM 
Büyükelçisi Amanda Gorley, 
hükümetin kuzeydoğu Su-
riye’deki durumu yakından 
izlediğini ve endişe duydu-
ğunu, orada Avustralyalı-
ların varlığından haberdar 
olduğunu açıkladı.

Büyükelçi, “Avustralya, 
Suriye’nin kuzey doğusunda-
ki gözaltı tesisleri üzerinde, 
Avustralya’nın uluslararası 
insan hakları yükümlülükle-
rinin ülke dışında uygulan-
masını sağlamak gibi yargı 
yetkisini kullanmayı kabul 

etmiyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Marise Payne, hükümeti-

nin Avustralyalıların güvenliğini yurt içinde 
düşünmek zorunda olduğunu söyledi.

HABER DETAY
BM, gözaltına alınanlar-
dan bazılarının acil sağlık 
sorunları ile karşı karşıya 
olduğunu açıkladı.

Avustralya’nın BM 
büyükelçisi, hükümetin 
durumu yakından izledi-
ğini söyledi.

BM İnsan Hakları 
Konseyinden açıklanan 
raporda, Al-Hol ve Roj 
dahil olmak üzere ku-
zeydoğu Suriye’de geçici 
gözaltında tutulan, bazı-
ları iki yaşında olan çok 
sayıda Avustralyalı kadın 
ve çocuklarının adlarını 
listeleniyor.

Marise Payne, Solomon 
Adaları ile görüştü
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin ile gü-
venlik anlaşması imzalayan Solomon Adaları mevki-
daşı Jeremiah Manele ile Brisbane’de bir araya geldi.

IKILI görüşmede Payne, 
Pekin’in Pasifik bölgesinde 

yabancı bir askeri üs kurması endi-
şelerini yineledi.

KARARLARINA SAYGILIYIZ AMA

Görüşme sonrası açıklama yapan 
Payne, “Avustralyanın, Solomon 
Adaları’nın karar alma mekanizma-
sında egemen olduğunu, ve karar-
larına saygı duyduğumuzu belirt-
tim. Ancak, şeffaflığın olmaması da 
dahil olmak üzere Çin ile yapılan 
güvenlik anlaşmasıyla ilgili derin 
endişelerimizi de yineledik” dedi.

MUHALEFET GÖRÜŞME DEVAM 
ETMELİ

Muhalefet Lideri Anthony Alba-
nese, daha önce Payne ve Başba-
kan Scott Morrison’ı anlaşmayı 
ilk ele alışları nedeniyle eleştirdi. 

Albanese daha sonra iki liderin 
görüşmesinin “zamanının geldiğini” 
söyledi.

Albanese Cuma günü yaptığı 
açıklamada, Labor Partisi’nin anlaş-
madan çıkan sonuçların ardından 
Avustralya’nın Pasifik ulusuyla 
ilişkisini onarmak için çalışacağını 
ifade etti.

BİZE HAKARET EDİLDİ

“Bize hakaret edildi.” diyen Solo-
mon Adaları Başbakanı Manasseh 
Sogavare parlamentosuna yaptığı 
konuşmada ülkesinin güvenlik 
anlaşmasına karşı çıkanların “istila” 
tehdidi altında olduğunu söyledi.

Sogavare, “Elimizde Colt 45’lerle 
dolaşan anaokulu öğrencileri gibi 
muamele görüyoruz ve bu nedenle 
denetlenmemiz gerekiyor” diye 
ekledi.

>> LABOR’DAN IDDIALI ÇIKIŞ 

Öğrencilere her yıl $12 bin nakit
LABOR, yüksek puan alanları öğretmenlik okuma-
ya teşvik etmek için nakit ödeme yapma sözü 
verdi.

Labor Partisi, Federal seçimlere sayı-
lı günler kala bir vaat daha açıkladı.

Açıklanan planın, ‘öğretim stan-
dartlarını yükseltmek ve öğretmen 
açığını azaltma’ olduğu belirtildi. Ya-
pılan duyuruda; Üniversite sınavında 
80 ve üzeri alan öğrenci, eğer eğitim 
fakültesinde okumayı tercih ederse 
yılda 10.000 dolara kadar nakit yardımı 
alacak. Eğer, öğrenci mezun olduktan sonra 
kırsal bölgelerde iş yapma sözü de verirse yılda 
10 bin yerine 12 bin dolar karşılıksız nakit alacak.

Labor partisinin uzun vadeli hedefi, önümüzde-
ki 10 yıl içinde 80’in üzerinde puan alıp eğitim 

fakültesini seçen öğrenci sayısını yılda 
yaklaşık 1.800’den 3.600’e yani ikiye 

çıkarmak.
Gölge Eğitim Bakanı Tanya Pliber-

sek, “Öğrencilerin, tıp ya da hukuka 
girmek için rekabet ettiği gibi öğre-
tim alanına da girmesi için rekabet 
etmesini istiyoruz.”
Labor, öğretmenleri elde tutmanın 

yollarını bulmak için eyaletler ve bölge-
lerle birlikte çalışmayı da vaat ediyor.

Planın tamamı dört yıl içinde 146.5 milyon 
dolara mal olacak.

HABER DETAY
Nakit, beş yıl boyunca yılda 1.000 öğrenciye sunulacak.
Labor, aynı zamanda öğrencileri öğretmen olmak için başka 
mesleklerde yeniden eğiten programları artırma sözü verdi.
Koalisyon ise geçen hafta öğretim standartlarını iyileştirme ve 
işgücü boşluklarını doldurma sözü verdi.
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>> AVUSTRALYA, DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSINDE 

Yeni Zelanda, Tayvan ve Doğu 
Timor’un gerisinde kaldı
Uluslararası bir gazetecilik izleme örgütü, yıllık basın özgürlüğü endeksinde Avustralya’daki medya özgürlüğünün 
kırılgan olduğunu ve çevre ülkelere nazaran daha az korunduğu sonucuna vardı.

A vustralya, Sınır Tanımayan Ga-
zeteciler’in (RSF) 2022 Dünya 
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 

ülke arasında 25’ten 39’a geriledi. Yakın 
komşuları Yeni Zelanda 11., Timor-Les-
te ise 17. sırada yer aldı. İlk üç sıra ise 
Norveç, Danimarka ve İsveç’in oldu.

RSF, Avustralya’da “Artan resmi 
baskıyla birlikte medya mülkiyetinin yo-
ğunlaşmasını kamu yararına haberciliği 
tehlikeye atıyor” dedi.

1980’lerin sonlarından bu yana askeri 
diktatörlükten liberal demokrasiye ge-
çiş yapan Tayvan, Avustralya’nın hemen 
üzerinde 38. sırada yer aldı.

Avustralya, siyasi partilerin 2007 
yılına kadar yasaklandığı tarihsel olarak 
baskıcı bir medya ortamına sahip 
anayasal bir monarşi olan Bhutan’ın da 
gerisinde kaldı.

RMIT’de gazetecilik dersi veren Tito 
Ambyo ABC’ye verdiği demeçte, “Avust-
ralya’da medya ve gazeteciliği izleyen 
birçok kişi endişelendi .” dedi.

“Avustralya’da gazetecilik sağlıklı bir 
durumda değil ve bence sonuçlar bir 
şeyler yapmamız gerektiği konusunda 
bizim için iyi bir uyarı.”

Mülkiyet, ‘sorunlu’ yasalar ve sindirme
RSF, Avustralya’nın dünyadaki en 

yüksek medya mülkiyeti yoğunluğun-
dan birine sahip olduğunu ve haber 
medyasının çoğuna Nine Entertain-

ment ve News Corp’un hakim olduğunu 
söyledi.

Nine’ın bir sözcüsü, gazeteciliğin 
Nine’ın kurumsal çıkarlarından bağım-
sız olduğunu ve bunun bir editoryal 
bağımsızlık tüzüğüyle sağlandığını 
söyledi.

Sözcü, “Gazetecilerimizin her biri-
nin izleyicilerinin bağımsız, doğru ve 
hesap verebilir habercilik yapmalarını 
sağlamak için üstlendiği çalışmaların 
arkasındayız.” dedi.

Ayrıca, Guardian ve internetteki diğer 
haber kuruluşlarına işaret ederek Avust-
ralya’daki medya mülkiyeti ile ilgili 
endişeleri reddetti.

RSF, 2019 ‘da ABC’nin Sydney’deki 
merkezine ve siyasi gazeteci Annika 

Smethurst’un Canberra’daki evine yapı-
lan baskınların “kamu yararına haberci-
liğin varlığını tehdit eden endişe verici 
bir yasal emsal” yarattığını söyledi.

Raporda, basın özgürlüğünün Avust-
ralya anayasası tarafından güvence 
altına alınmadığı ve son yıllarda ulusal 
güvenlikle ilgili birtakım “sorunlu” 
yasaların gazetecilerin gizli kaynakla-
rının korunması ilkesini ihlal ettiğini 
belirtildi.

RSF ayrıca, Medya, Eğlence ve Sa-
nat İttifakı’nın (MEAA) anketine 
katılan Avustralyalı gazeteci-
lerin yaklaşık yüzde 90’ının 
“tehdit, nefret ve yıldırma 
olaylarının artmasından 
korktuğunu” tespit eden 
araştırmasına da atıfta 
bulundu.

Gazetecilerin yaklaşık 
dörtte biri çalışırken fiziksel 
saldırıya uğradığını bildirdi.

MEAA medya başkanı ve ABC ga-
zetecisi Karen Percy, ulusal güvenlik 
yasalarının “gazetecilerin işlerini yapma 
biçimlerini kısıtladığını” söyledi.

Başkan Percy, “21 Mayıs seçimlerin-
den sonra hükümeti kim kuracaksa, onu 
ulusal güvenlik yasalarının gazetecilik 
üzerindeki etkisini gözden geçirmeye 
davet ediyorum. Hükümet medyayla 
birleşmeyi düşünüyorsa ses çeşitliliğini 

önemsemelidir ve gazetecilerin korun-
masını gözetmelidir.” dedi

Percy, “Basın özgürlüğünün gerçekte 
ne anlama geldiğine dair bir taahhüt 
olmalı” dedi.

Pandemi ve buna bağlı aşırılık yanlısı 
hareketlerin Avustralya’daki gazeteci-
lere yönelik şiddette artışa yol açtığını 
söyledi.

ABC genel müdürü David Anderson 
bu hafta gazetecilere yönelik çevrimiçi 

istismarın artan dezenformas-
yon, komplo teorileri ve 

aşırılıkçılıkla bağlantılı 
olarak arttığını söyledi.

“Medya profesyonel-
lerimize yönelik çevri-
miçi nefret ve istismar-
da bir artış olduğunu 
hepimiz hissettik ve 

gözlemledik. Zorbalığın 
yıkıcı etkisini gördük.”

RMIT öğretim görevlisi 
Ambyo, Avustralya’daki hükümet-

lerin “gazetecileri demokrasinin önemli 
bir parçası olarak görmeye başlaması 
gerektiğini” söyledi.

“Avustralya’da öldürülen veya hapse 
atılan gazetecilerimiz yok, ancak çok 
fazla suistimal gördük.” diyen Ambyo,’ge-
nellikle ırkçı veya cinsiyetçi nitelikte 
çevrimiçi tacizin’ gerçekleştiğini ifade 
etti.

Karen Percy, Avustral-
ya’daki çoğu medya çalı-
şanı, etik ve kamu yararına 
çalışan gazeteciler dedi.

Avust-
ralya, 2021’in 

ortalarında Apple 
Günlük gazetesinin zorla 
kapatılması dahil Hong 
Kong’da hızla kötüleşen 
basın özgürlüğü konu-
sundaki endişelerini 

dile getirdi.
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Haftaya kısmen güneşli ve çok bulutlu 
başlaması beklenen Melbourne’de perşembe 
gününden itibaren yağışlı havanın etkisi 
hissedilecek. Yağışlı hava hafif yağmur 
şeklinde önümüzdeki haftanın ilk gününe 
kadar etkili olacak. Kapalı ve yağışlı hava 
kendinize vakit ayırmanız için bir fırsat..

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

>> DÜNYA ARTIK ÇOK KÜÇÜK 

Uçuşlar 
tek sefer 
olacak
Qantas, dünyanın en uzun ticari uçuşlarını yapacak uçaklarını gökyüzüne 
çıkarmaya başlayacaklarını duyurdu.

A vustralyalı Havayolu Şirketi 
Qantas, dünyanın en uzun ticari 
uçuşlarının 2025’te gökyüzünde 

olacağını duyurdu. İlk uçuşlar, Syd-
ney’den New York ve Londra’ya doğru-
dan olacak.

Avustralya’nın milli taşıyıcısı, milyarlar-
ca dolarlık uzun mesafeli uçuşlar yapabi-
len 12 adet Airbus A350-1000’in sipari-
şini doğruladı. “Gündoğumu Projesi” adlı 
rotalarının ilki New York ve Londra’ya 

olacak. Daha sonra, uçaklar dünyadaki 
hemen hemen her şehre Avustralya’dan 
sadece bir uçuş uzakta olacak.

AVUSTRALYA ÇOK UZAK KAVRAMI 
SON BULACAK

Qantas CEO’su Alan Joyce, “Bu son 
projemiz ile geleneksel olarak Avustral-
ya’ya seyahat etmeye meydan okuyan 
mesafe tiranlığı son bulacak.” dedi.

Avustralya’dan şu an ki en uzun rota 

‘Perth-Londra’ arasında 2017 yılında 
başladı.

Joyce, ”Qantas A350 ile seyahat bir 
başka olacak. Özellikle premium ka-
binlerde gerçekten olağanüstü olacak. 
First ve Business Class Koltuklarımız, 
uçuşlara yeni bir ölçü getirecek.”

İlk başlayacak New York ve Londra 
uçuşlarının ardından Paris ve Frankfurt 
şehirlere direk uçuşların kısa sürede 
başlaması bekleniyor.

>> COVID SONRASI BU 
AŞI ÇOK ÖNEMLI

Bir aşı 
ricası daha

AVUSTRALYA’DA Grip mevsimi-
nin erken başlamasıyla ebeveyn-

ler çocuklarını aşı yaptırmaya çağrıldı.
İlk uyarı NSW’den geldi. Eyalet sağ-

lık yetkilileri, grip mevsiminin erken 
başladığını ve şu anda ciddi artış 
yaşandığının anlaşılmasının ardından, 
ebeveynler, çocuklarını gripten koru-
maları konusunda uyarıldı.

Eyalet Sağlık Baş Sorumlusu Kerry 
Chant, H1N1 ve H3N2 varyantlarının 
şu anda baskın olduğunu söyledi.

Dr Chant, “Grip sezonunun başladı-
ğına dair erken bir uyarılar aldık” dedi.

Chant, “Grip testi pozitif çıkan [in-
sanların] oranı yüzde 5,5 civarında. Bu 
da bizim grip sezonuna erken başla-
ma çağrısı yapmamıza tekabül ediyor. 
Ayrıca, özellikle 0-4 yaş grubunda 
artan hastane sunumları ve hastaneye 
yatışlar görüyoruz.”

NSW’de Nisan son haftası itibariyle 
aylık 1.024 yeni grip vakası tespit 
edilirken, sadece önceki hafta sadece 
478 vaka görüldü.

ÖZELLİKLE BEŞ YAŞ ALTI TEHLİKEDE

Dr Chant, influenzanın (grip) iki yıl-
dır ilk kez top-
lumda yaygın 
olarak dolaştı-
ğını söyledi ve 
‘özellikle, beş 
yaş altı çocuk-
ların risk altın-
da olduğunu’ 
vurguladı.

”Grip, 
çocuklarda 
çok ciddi bir 
hastalık olabilir” açıklamasını yapan 
Chant, “Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı 
ile ortaya çıkabilir. Açıkçası astımı ve 
diğer hastalıkları varsa onları da daha 
da kötüleştirebilir.”

AŞI EN BÜYÜK KORUMA

Aşının ciddi hastalıklara ve hastane-
ye yatışlara karşı en büyük korumayı 
sağladığını ve ebeveynleri çocuk-
larını influenzaya karşı aşılatmaya 
çağırdığını ifade eden Dr Chant, “Çok 
fazla [aşılama] yorgunluk olduğunu 
biliyorum, toplumumuzdan tekrar tek-
rar aşı olmasını istedik. Ancak, aşılar 
kendinizi, sevdiklerinizi ve daha geniş 
bir çevreyi korumanın çok kritik bir 
bileşenidir, ” dedi.

GRİP AŞISI NEREDE YAPTIRABİLİR

Grip aşısı, altı aydan beş yaşına 
kadar olan çocuklar için ücretsiz. Aile 
hekimliği kliniklerinde (GP) mevcut.

Kimlere 
ücretsiz
Hamile kadınlar,
Aborijin ve Torres 
Boğazı Adalılar,
ciddi sağlık sorunları 
olanlar,
65 yaş üstü kişiler.
Altı aydan beş yaşına 
kadar olan çocuklar.

>> COVID YARDIM 
DOLANDIRICILIĞI 

Bir kişi 
suçlandı

NSW eyaletinden 
42 yaşındaki bir kişi, 

eyaletin hükümetinin mali 
desteğine sahte bilgiler 
kullanarak başvurduğu ve 
aldığı iddiasıyla mahke-
meye sevk edildi.

Zanlının, COVID-19 
işletme hibeleri, JobSaver, 
Test ve İzole olma, Fare 
Kontrolü ve Kira desteği 
de dahil olmak üzere çok 
sayıda yardım için sahte 
evraklarla başvurularda 
bulunduğu ve toplamda 
246 bin 450 dolar yar-
dım ödemesi aldığı iddia 
ediliyor.

Polis, zanlının dolandırı-
cılıkla başvurduğu planlar 
için toplamda 590 bin 
550 dolar talep ettiğini 
açıkladı.

Greenacre semtinden 
zanlı, aldatma yoluyla fi-
nansal avantaj elde etmek 
ve daha birçok suçlama 
ile mahkemeye çıkacak. 
Şahsın kefalet talebi red-
dedildi ve 6 Temmuz’da 
Burwood Yerel Mahke-
mesinde hakim karşısına 
çıkacak.

NSW Polisi, şüpheli 
hükümet destek programı 
başvurularını araştırmaya 
devam edecek.

>> AVUSTRALYA’DAN IKI BÜYÜK SAVUNMA YATIRIMI 

Neyin hazırlığına doğru!
Avustralya’dan 4 milyar dolarlık yeni savunma yatırımları. 
Son teknoloji insansız denizaltı ve füze.

SAVUNMA Bakanı Peter Dutton, 
Hint-Pasifik’te artan gerilimler arasında 

Kraliyet Avustralya Donanması için insansız 
denizaltılar inşa etmek için 2 milyar dolarlık 
bir yatırım yapılacağını açıkladı.

Proje, Savunma Ba-
kanlığı ve askeri tek-
noloji şirketi Anduril 
Australia arasında 
imzalandı. Anlaşmaya 
göre, önümüzdeki üç 
yıl içinde üç Ekstra 
Büyük Otonomlu De-
nizaltı Aracı (XLAUV) 
üretilecek.

HİNT-PASİFİK 
BÖLGESİNE VURGU 

YAPTI

Bakan Dutton, 
insansız gemilerin 
donanmanın yüzey 
ve denizaltı filosunu 
güçlendireceğini ve 
Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın korunması-
na yardımcı olacağını söyledi.

Dutton, “XLAUV’ler son teknoloji ile müret-
tebatsız robotik gemilerdir” dedi. 

10 ila 30 metre uzunluğunda değişen 
insansız denizaltılar, çeşitli askeri yükleri 

uzun mesafelerde taşıma kapasitesine sahip 
olmakla birlikte gizli, çok rollü, denizaltı kabi-
liyetine sahip olduğu açıklandı.

FÜZE SATIN ALINACAK

Federal Hükümet, 
ayrıca Evolved Sea 
Sparrow Füzelerini de 
yatırım çin daha önce 
2 milyar dolarlık bir 
rakam açıklamıştı.

En az 50 km uzaklıktan 
gelen füzeleri de tespit 
edebilen bu yeni silahla-
rın ilk sevkiyatı, dene-
meler için Avustralya’ya 
geldi. Füzeler, donanma-
nın Anzak fırkateynlerine 
ve Hobart muhriplerine 
konuşlandırılacak.

ÇİN’İN SOLOMON 
ADALARI ANLAŞMASI

Avustralya’dan yapılan 
tüm bu yatırım duyuruları, Çin’in Solomon 
Adaları ile güvenlik anlaşmasının ardından 
doğan güvenlik endişelerinin arasında geldi.

Çin, anlaşmaya göre, Queensland sahi-
linden 1700 km uzaklıktaki küçük Pasifik 
ülkesinde bir askeri üs kurabilir.

Çin ve 
Solomon 
Adaları 
tarafından 
imzalanan 
güvenlik 
anlaşma-
sına göre, 
Çin ordu-
su Pasifik 
ülkesinde 
bir üs 
kurabilir. 
(AP)

?
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ADVERTISEMENT

Representing 
Our Diversit y

Röportaj sonrası esnaf turu 
Meadow Heights Alışveriş Merkezindeki Türk esnafları ile bir araya gelen Maria Vamvakinou, esnafın 
sorunlarını yakından dinledi. Seçmenlerin, seçimler öncesi görüşlerini ve beklentilerini not aldı. 

Sweet World pastanesinde bu-
luştuğumuz Maria Vamvakinou, 
o anda orada bulunan Emlakçı 

Halil Okur ile bölgedeki ev fiyatları 
ve faiz artışının piyasaya etkisini 
konuştu. Iraklı bir aile yanına gelerek 
fotoğraf çektirdi. 

İşyeri sahibi Sedat Özdemiroğlu 

sohbet eden Vamvakinou, kendile-
rinin de evde baklava yaptığını an-
lattı. Ekmek Kadayıfını çok sevdiğini 
söyleyen Vamvakinou, tatlı ve kuru 
pasta çeşitlerinin bolluğuna hayran 
kalarak, Özdemiroğlu’nun çok iyi iş 
çıkardığını ve burada sadece Türk 
müşterilerini değil diğer millet ve 

kültürlerden insanları da görmek çok 
güzel dedi. 

Alışveriş merkezi içerisinde Türk 
ürünleri satan bir züccaciye mağa-
zasını da ziyaret eden Maria Vam-
vakinou, Türkiye’den gelen Türk 
ürünlerine hayran kaldı. Türkiye’nin 
bu konuda çok başarılı olduğunu 

söyleyen Vamvakinou , Türk kahvesini 
çok sevdiğini söyledi ve çömlekten 
yapılma bir cezve satın aldı. Maria 
Vamvakinou, işyeri sahibi ile Covid 
döneminde yaşanan zorluklar hakkın-
da sohbet etti.  Kadın Kuaförünü de 
ziyaret eden Vamvakinou, burada da 
kadınlarla bir süre sohbet etti. 

Kadın Kuaförünü de ziyaret Kadın Kuaförünü de ziyaret 
eden Vamvakinou, kadınlar-eden Vamvakinou, kadınlar-
la bir süre sohbet etti.la bir süre sohbet etti.

Maria Vamvakinou, Türkiye’den Maria Vamvakinou, Türkiye’den 
gelen ürünlere hayran kaldı.gelen ürünlere hayran kaldı.

İşyeri sahibi Sedat Özdemiroğlu sohbet 
eden Vamvakinou, kendilerinin de evde 
nasıl baklava yaptığını anlattı.
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Maria Vamvakinou, Emlakçı Halil Okur ile bölgedeki Maria Vamvakinou, Emlakçı Halil Okur ile bölgedeki 
emlak piyasası ve ev fiyatları hakkında konuştu.emlak piyasası ve ev fiyatları hakkında konuştu.

''Türk toplumu ile ortak bir göçmen 
geçmişim ve güçlü bağlarım var''
Federal Milletvekili Maria Vamvakinou ile Federal seçimlere sayılı günler kala özel bir röportaj gerçekleştirdik. 
2001'den bu yana Calwell bölgesinden Milletvekili seçilen Vamvakinou, uzun yıllardır Türk toplumu ile yakın 
ilişkiler içerisinde. 

A vustralya'ya 4 yaşında Yunanis-
tan'dan gelen Maria 
Vamvakinou, göçmen 

kökenli olmasıyla, göç-
menlerin sorunlarını 
yakından bilmekte 
ve onlara çareler 
arayan politikalar 
üzerinde çalışmakta. 

Yaşlı bakımı sektöründe yaşanan ih-
maller hakkında çok sayıda üzücü rapor 
işittik. Federal Labor hükümeti, Kraliyet 
Komisyonunun bu konudaki tavsiyeleri-
ne nasıl yanıt verecek?

Türk toplumumuzda olduğu gibi diğer 
göçmen toplulukları arasında da yaş-
lanan bir nüfusumuz var. Aileler, yaşlı 
ebeveynlerine bakmak için güçlü bir 
sorumluluk duygusu hissetmekteler. 

Onları, bir bakım evine veya huzu-
revine yerleştirme kararı, ailenin tüm 
üyeleri için çok zor alınan bir karardır. 
Ailelerimiz, yaşlı ana-babalarının alaca-
ğı bakımın kalitesi konusunda özellikle 
derinden endişe duymaktadır. Aileler, 
sevdiklerinin güvende olduğundan 
ve iyi bakım aldığından emin olmak 
istemekteler.

Türk toplumu içerisindeki yaşlılar, 
Federal Labor hükümetin bu planından 
büyük fayda sağlayacak. 

Labor hükümeti olarak, Türk toplu-
mundaki yaşlı insanların bu endişeleri-
ne son vereceğiz. Çünkü, tüm politika-
mız bu sorunları çözme yolunda olacak 
ve Kraliyet Komisyonunun tavsiyelerine 
kulak vereceğiz. 

Özellikle, 24 saat hizmet veren hem-
şirelerle, bakım konusuna daha fazla 
zaman ayrılacak. Ve daha fazla bakıcı 
bulunmasını sağlayacağız.

Yaşlı bakımı; sorumluluk, saygınlık ve 
özenle yönlendirilen yüksek düzeyde 
hizmet sunma kalitesinde olmalıdır, bu 
işte kâr gütme amacı olmamalıdır. 

TÜRK TOPLUMU EĞİTİME BÜYÜK 
ÖNEM GÖSTERMEKTE 

Eğitim, fırsatlara ulaşmada kilit bir rol 

oynamakta. Bu alanları da geliştirmek 
için neler yapacaksınız?

Yerel bölge topluluklarımız ve özellik-
le de yerel Türk topluluğumuz, eğitime 
büyük bir önem göstermektedir. Tüm 
göçmenler gibi onlar da eğitimin daha 
güvenli bir geleceğe giden bir yol ol-
duğunu kabul 
ediyorlar. 

Bölgemiz-
de bulunan 
İslami, Türk ve 
devlet okulla-
rımız, gençleri 
eğitmek için 
harika işler 
çıkarıyor. 
Gençlerimize, 
lise sonrasında 
üniversite veya 
TAFE'de eğitim 
ve öğretim 
olanakları 
sunabilmek 
istiyoruz.

Bunların haricinde, yeni bir mesleğe 
veya sektöre yeniden yetenek kazan-
mak isteyen yetişkinlerimiz için de bazı 
taaddütlerimiz olacak.

Federal Labor Partisi olarak, Ücretsiz 
TAFE planımız var. Morrison Hükümeti-

nin ihmalleri nedeniyle mesleki alanlar-
da şu anda kritik açıklar bulunmakta. Bu 
alanların iyileşmesine odaklanacağız.

Federal Labor partisinin 'Geleceğin 
Avustralya Meslek Planı' ile bu açık 
kapatılacak. 

'Geleceğin Avustralya Meslek Planı' 
kapsamın-
da, bu açığı 
kapatacak ve 
kritik iş gücü-
ne istihdam 
sağlayacağız. 
Bu bağlamda, 
45.000 yeni 
TAFE pozisyo-
nu ve 20.000 
yeni üniversite 
pozisyonu da 
dahil olmak 
üzere 465.000 
Ücretsiz TAFE 
pozisyonu 
sağlanacak. 

Yeni iş imkanları oluşturma projeleri-
niz toplumumuza nasıl bir katkı sağla-
yacak? 

Yerel Türk topluluğunun, Avustralya 
üretimine yaptığı katkı hem yerel 
hem de ulusal ekonomimiz için çok 

önemli olmuştur. 
Ford, Hard Yakka ve Pacific Brands 

gibi fabrikaların kapandığı bir ortamda, 
imalat sanayimizi yeniden ekonomide 
canlandırmak için Labor hükümetinin 
tüm gücünü kullanacağına gerçek bir 
inancım var. 

Avustralya'da üretim yapılmasını 
düşündüğümde, yerel toplumumuzun 
ve özellikle de Türk toplumumuzun 
muazzam bir katkısı olacağını şimdiden 
hissediyorum.

Bu nedenle, Federal Labor Partisi, 
işçiler için güvenli yeni işler oluşturmak, 
ekonomik kalkınmayı canlandırmak ve 
Avustralya'nın yerel kaynaklarını kulla-
narak ekonomide bağımsızlık kapasitesi-
zimi yükseltmesi için 15 milyar dolarlık 
Ulusal Yeniden Yapılanma Fonu kuraca-
ğını söylemekten gurur duyuyorum.

Siz, Göç Ortak Daimî Komitesi Başkan 
Yardımcısı ve yerel topluluğunuz için 
önemli olan Filistin Parlamento Dost-
ları Eş başkanısınız. Bu konulara biraz 
değinebilir misiniz?

Yerel Türk toplumu ile ortak bir göç-
men geçmişim ve güçlü ilişkilerim var. 

Bana göre, Avustralya'nın göç progra-
mı çok kültürlülüğü benimsemektedir. 
Türk toplumu da başarıları ile bu çok 
kültürlülüğünün bir parçası olmuştur. 
Bu benimse ile, dilimizin, kültürümüzün 
ve inancımızın korunmasını hep destek-
lendi ve tüm göçmenlere Avustralyalı 
olma fırsatı verildi.

Bu fırsat ve katılımın yeni gelen göç-
menleri de kapsaması gerekiyor.

Bu nedenle, Federal Labor Partisi, 
TPV'leri (Geçici Koruma Vizeleri) orta-
dan kaldırmaya kararlıdır. Böylece, TPV 
vizesinde bulunan insanlara burada 
kalıcı olarak kalma imkânı ve diğer 
topluluğumuz ile eşit olma fırsatını 
verebiliriz.

Filistin konusu, bölgemdeki yerel 
topluluk için çok önemli bir konu. 
Gururla şunu söyleyebilirim ki, Ulusal 
Labor Partisi, Filistin'i bir devlet olarak 
tanımaktadır. 

MUSTAFA YILMAZMUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM
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2000’li yılların başlarında 
çocuklar eğlensin diye dış 
gövdesi kiremitten bir düm-

belek satın almıştım. İlk dokunuşta 
çıkan güm gümlü ses çocukların 
çok hoşuna gitti, dümbelekle baya 
ilgilendiler. Ama neşemiz çok uzun 
sürmedi, dümbelek kısa zamanda 
kırıldı kullanılmaz hale geldi. 

O zaman için maalesef çocukların 
hevesi kursağında kalmıştı. Böylece 
çocukların herhangi bir enstrümanı 
öğrenmek veya çalmanın ne kadar 
hoşlarına gittiğini keşfetmiş oldum.  
Aynı yıl yolum İzmir’e düştü. Abime 
“ben bir dümbelek alacağım ne-
reden alayım” diye danıştım. Abim 
duyduklarına inanamaz gözlerle 
bana bakınca “ben bunu çocuklar 
için istiyorum, daha önce aldığımız 
hemen kırıldı” dedim. Abim ‘‘sen 
merak etme, ben alırım, o iş bende” 
dedi. Gerçekten birkaç gün sonra 
bana çok şahane bir dümbelek he-
diye etti. Galiba Antep işiymiş, dışı 
alüminyum, zilleri içinde gizli, taş 

gibi sağlam bir dümbelekle mace-
ralarımız işte ondan sonra başladı.

Gençlik yıllarımız da köyümüzde 
kına geceleri olduğu zamanlarda 
kızlarla kendi aramızda def çalıp 
şarkılar söylemeyi çok severdik. Ga-
liba oradan biraz el alışkanlığı oldu 
dümbelek çalmayı da çok sevdim 
ben. Dümbeleği valizime koyup 
İzmir’den Berlin’e geçtik. Berlin’deki 
ziyaretim bitti, valizleri davul gibi 
doldurduk havaalanına gittik, Mel-
bourne’a döneceğiz. Haliyle yüküm 
fazla geldi. Bir sürü çul çaputa para 
ödemek istemediğimden valizleri 
bir kenara çektik boşaltmaya başla-
dık. Bir ara kız kardeşim dümbele-
ğimi işaret edip “istersen bu kalsın” 
dedi, itiraz ettim. Bir daha tarttık 
yine fazla geldi, yine valizin içinden 
kalacakları hızla seçmeye başladım. 
Kız kardeşim dümbeleğe taktı, yine 
“istersen dümbelek kalsın” dedi 
eline aldı. Dümbeleği elinden aldım 
bacım, ‘‘bu valizdekilerin hepsi kalsa 
bile bu dümbelek Melbourne’a gi-

decek” dedim. Hiç unutmam 
kız kardeşim tesettürlü 
birisine dümbeleği yakış-
tıramadığından olsa gerek 

hayretle “amaan… hacıdan 
hocadan korkacaksın” dedi 

gülüştük. Böylece dümbelekle 
eve dönebildik.
Ah… bilemezsiniz dümbele-

ğimle ne mutlu neşeli işler başar-
dım ben. İlk zamanlar evde çocukla-
rı oyaladım, üç beş çocuk bir araya 
geldiğinde ben dümbeleği elime 
alır almaz hepsine bir neşe geli-
yordu. Ben çalmaya başladığımda 
hareket edecekler, ben durduğum 
anda heykel olacaklar. Bu oyunu 
oynamaya doyamazdık. Ardından 
çocukların okulundaki ana sınıfı 
talebelerini dümbeleğimle ziyaret 
ettim. Güzelce şalvarımı giydim, 
renkli köy işi bir tülbentle, kulağıma 
taktığım şirin bir çiçekle beni karşı-
larında görünce çocuklar çok sevin-
diler. İki sınıfı birleştirmişler. Minik-
lerin hepsi dümbeleğime dokunmak 
çalmak istiyorlardı ama disiplinde 
lazımdı. Önce ben onlara Türkçe 
bir şarkı çaldım, söyledim, dinledi-
ler. Ardından İngilizce çocukların 
sevdiği şarkılardan beraberce çaldık 
söyledik. Ne güzel dümbeleğim bü-
tün şarkılara ses verebiliyordu, bu 
da çocukları coşturmaya yetiyordu. 
En sonunda “sırayla herkes dümbe-
leğimi çalabilir” diyordum. Bütün bu 
eğlenceler bir ders vaktini doldur-
duğundan, öğretmenlerinde mutlu 
olduğunu gözlemledim. Ondan son-

ra birçok kreşlerdeki küçük çocukla-
ra da dümbeleğimle şovlar yapma 
imkânım oldu. Doğrusu bir dümbe-
leğin hatırına öğretmenlerin beni 
her zaman pür neşe hep kapılarda 
karşılayıp çok saygılı davranmaları 
dikkatimi çekti. İnsanlar bir enstrü-
man çalanlara çok ilgi duyabiliyor.

Bir kızcağız evlenecekmiş, “gel 
teyzem sana bir mutfak partisi ya-
palım “dedim, dümbeleğimle onun 
partisine eşlik ettim. Kızların neşesi 
eğlencesi beni de çok mutlu etti. 
Birisini depresyonda, çok rahatsız 
dediler. Bacıları eve topladım ona 
moral gecesi yaptık. Dümbeleğim-
le hep beraber eski şarkılardan, 
türkülerden okuduk. İsteyen oynadı 
eğlendi kadınca neşelendik. Ge-
cenin sonunda depresyonda olan 
arkadaş bundan sonra ben sana 
“Doktor Pembegül’’ diyeceğim diye 
sayıklamaya başladı, çok güldük. 

Halen tanıdık çocukların yaş günü 
partisi olduğunda dümbeleğimle 
çocukları eğlendirip oynatırken 
bende çok eğleniyorum onların 
neşesi bana da bulaşıyor. Ne diye-
cektim, hayatın bunca karmaşıklığı 
içinde debelenirken, bazen bir 
müzik aleti çalmak veya bir şarkı 
söylemek veya güzel manalı bir 
müzik dinlemek insana güzel moral 
olabiliyor, neşelenebiliyor. 

Bir şekilde morallerimizi de yük-
sek tutmanın çaresini bulmak lazım 
diye düşünüyorum, ne dersiniz?

Pembegül Abla  

BENİM BİR DÜMBELEĞİM VAR

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

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, Ramazan Bayramını kutlamak üze-
re eyaletteki Müslüman toplumunun önde gelenleri ile bir araya geldi.

Başbakan’dan Bayram daveti

DUNYA
FOTOĞRAF
HABER

VICTORIA SAHILLERINDE BINLERCE PENGUEN 

Paytak paytak adımlar
Victoria sahiline toplanan 5.000’den fazla 
penguen, 54 yıllık bir rekor kırdı.
VICTORIA’NIN Phillip Island sahili, 
bir bilim insanının “penguen partisi” 
olarak adlandırmasıyla son 54 yılın 
en fazla sayıda küçük penguene ev 
sahip oldu.

Yaklaşık 5,219 
küçük penguen, 3 
Mayıs Salı günü, 
Phillip Adası 
kıyılarına çıktı.

Kumsalda-
ki yuvalarına 
doğru paytak 
paytak adımlarla 
yürüyen Penguenler, 
1968’den bu yana kumsalda kayde-
dilen en yüksek rakama ulaştı.

REKOR KIRAN OLAY SÜRPRİZ 
OLDU

En fazla penguen geçişi genel-
likle en yoğun üreme mevsimi olan 
Kasım ve Aralık aylarında meydana 
geliyordu.

Phillip Island Doğa Parklarından 
bilim insanı Paula Wasiak, “Bir saat-
ten daha kısa bir sürede 5.000’den 
fazla penguen’in sudan çıktığını 

görünce gözleri-
mize inanamadık” 
dedi.

Her gece 
penguen partisi 
yaşıyoruz diye 
Wasiak, Geçen 
hafta, her gece 
3.000 ila 5.000 

penguen geldi ve 
önceki gece 4.500 

penguen sayıldı.
Wasiak, kıyıya yakın yerlerde bol 

miktarda gıda bulunmasının pen-
guenlerin şimdiye kadarki en büyük 
sonbahar üreme girişimine hazırlan-
malarını sağladığını söyledi.

Phillip Adası, yaklaşık 40.000 kü-
çük penguen’e yaptığı ev sahipliği ile 
bu kolonide dünyanın en büyüğü.

Phillip Adası’nda karaya ulaşan pen-
guenler. (Phillip Adası Doğa Parkı)
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aec.gov.au/translated   1300 720 149Daha fazla  
bilgi için: 

Seçim günü  
yetişemezsem ne olur?

Eğer 21 Mayıs Cumartesi günü oy kullanamazsanız, 
oyunuzu önceden kullanma hakkınız olabilir.
18 yaş ve üzeri tüm Avustralya vatandaşlarının oy kullanması yasalar açısından 
zorunludur. 

Eğer seçim günü bir oy kullanma merkezine yetişemezseniz, aşağıdaki haklarınız 
olabilir:
•  önceden bir erken oy kullanma merkezinde oy kullanabilirsiniz, veya
•  posta yoluyla oy kullanmayı talep edebilirsiniz.

Eğer seçim günü seyahat ediyorsanız, çalışıyorsanız ya da oy vermek için kayıtlı 
olduğunuz seçim bölgesi dışında olacaksanız, oyunuzu önceden kullanabilirsiniz.

 Bu seçimde bir dizi COVID-19 güvenlik önlemleri 
alınacaktır.

Erken oy kullanma seçeneklerini ve buna hakkınız olup olmadığını kontrol etmek 
için aec.gov.au/early sitesini ziyaret ediniz. 

Oyunuz Avustralya’nın şekillendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Seçim Komisyonu Başkanı tarafından onaylanmıştır; 10 Mort Street, Canberra.
Authorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra.

>> KESICI’NIN BEDENI YOLDA BULUNDU 

Mickleham cinayeti
Melbourne’da Brunswick’ten sonra bir cinayet vakası da Mickle-
ham‘da işlendi. 12 el ateş sonrası bir genç hayatını kaybetti.

Kesici, sokak ortasında öldürüldü. Polis, Öldür-
meye gelen bir grup kişi, silahlı ve hazırlıklıydı. 

(Herald Sun)

22 yaşındaki Koray Kesici’nin vurularak öl-
dürüldüğü açıklandı. Melbourne’ün kuzeyi 
Mickleham Bangalore Way adresine gece 

yarısı polis çağrıldı.
Frewen, “Bu noktada bildiğimiz şey, evinden 

çıktığı, BMW sedan araba içinde birkaç erkekle 
kısa bir tartışma yaptığı.” dedi.

Yaşanan tartışmadan kısa bir süre sonra, Kesici-
ye defalarca ateş edildi. Ağır yaralanan Kesici’nin 
olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis, kısa bir süre sonra BMW mar-
ka araç, St Georges Bulvarı yakınla-
rında yanmış halde bulundu dedi. 
gümüş renkli bir BMW’nin yandığını 
söyledi.

BEDENİ YOL ORTASINDA BULUNDU

Saat 12.05 sıralarında sokağa çağrılan 
polis ve acil servis ekipleri, Kesici’nin bede-
nini yolun ortasında buldu.

>> 11 YIL SONRA FAIZLER 
YÜKSELTILDI 

Banka 
borçlularını 
nasıl etkileyecek

MERKEZ Bankası (RBA), faiz oranlarını 11 
yıldan fazla bir süredir ilk kez artırdı. 25 

baz puanlık bir artış ile faiz yüzde 0.35’e oldu.
MERKEZ Bankası, Kasım 2010’dan bu yana ilk 

kez resmi nakit faiz oranı hedefini yükseltti.
Oran artışı, 500.000 dolarlık bir ipotek geri 

ödemesini ayda 65 dolar daha ekleyecek ve 
bir milyon dolarlık kredi için ise bu rakamı iki 
katına çıkaracak.

Commonwealth Bankası, faiz artışına ilk yanıt 
veren ilk büyük banka oldu.

Banka, 20 Mayıs’tan itibaren standart değiş-
ken ipotek oranlarını 25 baz puan yükseltirken, 
ANZ ise 13 Mayıs’tan itibaren oranları aynı 
miktarda yükseltecek.

Merkez Bankası başkanı Philip Lowe, son 
zamanlardaki çok yüksek enflasyon rakamları 
ve işçilerin daha büyük ücret artışları almaya 
başladığına dair kanıtların birleşimi ile, faiz 
oranlarını “normalleştirme” için doğru zamanın 
geldiği anlamına geldiğini anladık dedi.

Lowe toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 
“Kurul, Avustralya’daki enflasyonun zaman 
içinde hedefe dönmesini sağlamak için gerekli 
olanı yapmaya kararlıdır” dedi.

Enflasyon açıklamasının ardından Lowe, 
“önümüzdeki dönemde faiz oranlarında daha 
da fazla artış gerektirecektir.”

Daha önümüzde uzun bir yol olduğunu 
açıklayan Lowe, “Zaman içinde faiz oranlarının 
yüzde 2,5’e çıkmasını beklemek mantıksız değil. 
Oraya ne kadar çabuk varacağımız ve oraya 
varırsak, olayların nasıl geliştiğine göre belirle-
necek.” dedi.

SENEYE NE OLACAK TAHMİNİ

Büyük bankaların ekonomistler, faiz oranları-
nın nasıl yükseleceği konusunda derinden bö-
lünmüş durumdalar – Commonwealth Bank’ın 
yüzde 1,6’lık bir tahminden ANZ tarafından 
verilen yüzde 3’ten fazla tahmine kadar…

Westpac ortalarda bir yerdeydi durdu ve gele-
cek yıl için yüzde 2’lik bir nakit oranı verdi.
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REKLAMLAR VE 
ILANLARINIZ
Gazete, Sosyal medya ve 

web sitesinde yayınlanmaktadır
LÜTFEN BİZE ULAŞIN

Advertising enquiries
sydney@dunya.com.au - 0416775867 



17REKLAM 10.05.2022 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.au

Avustralya hükümeti adına önemli bir bilgilendirme TÜRKÇE

H ealthdirect, Avustralya’da-
ki kültürel ve dilsel çeşitli 
toplulukların, temel bilgi 

desteğine erişmesine yardımcı 
oluyor. Ulusal halk sağlığı bilgilen-
dirme ve danışma servisi Healthdi-
rect, COVID-19 belirtilerini yönetme 
hakkında 15 dile çevrilmiş bilgi ve 
tavsiyeler yayınladı.

Healthdirect, web sitesi, mobil 
uygulaması ve yardım hatları ile 
Avustralya hükümeti adına herkes 
için güvenilir bilgi ve tavsiyeler 
sağlamakta. Doğrulanmış tavsiye-
ler, kanıta dayalı ve güncel olarak 
sunulmakta.

COVID-19 hakkında farklı dillere 
çevirisi yapılmış bu önemli sayfalar, 
bilgilerin daha geniş bir kitleye ulaş-
masını sağlamakta ve kolayca anla-
şılabilir olmasına yardımcı olmakta.

Sağlanan bu temel bilgiler, in-
sanların virüsün yayılmasını nasıl 
önleyebileceklerini, COVID-19 

belirtilerini nasıl yönetebileceklerini 
ve ne zaman tıbbi yardım almaları 
gerekebileceğini anlamalarını sağ-
layacak.

Şu anda mevcut olan çevrilmiş 
diller arasında bulunanlar:

• Arapça
• Bengalce
• Çince
• Geleneksel Çince
• Filipince
• Yunanca
• Hintçe
• İtalyanca
• Kmerce
• Korece
• Pencapça
• Sırpça
• İspanyolca
• Türkçe
• Vietnamca

COVID-19’a pozitif test edilen 
birçok insan hafif belirtilere sahiptir. 

Özellikle, COVID-19 aşıları ile güncel 
olanlar, evde güvenle iyileşebilir.

Basit tavsiyeler birden fazla dilde 
mevcuttur; semptomların izlenmesi, 
semptomların tedavisi, ilaç tedavi-
si, başka birine bakmanın yanı sıra 
virüsten kurtulma ve normal aktivite-
lere geri dönmeler gibi.

Healthdirect Avustralya Baş Tıbbi 
Sorumlusu Dr Nirvana Luckraj şun-
ları kaydetti:

”COVID-19 toplum içinde hala 
yaygınken, temel sağlık tavsiye-
lerinin herkes tarafından erişile-
bilir olması önemlidir. Virüs evrim 
geçirmeye devam ederken, virüsün 
yayılmasını önlemeye yardımcı 
olmak için ne yapılması gerektiği 
konusunda kendi dilinizde sağlık 
bilgilerine erişim kritik önem taşı-
maktadır. Bunlar, maske takma, 
fiziksel mesafelendirme ve el yıkama 
konusunda tavsiyeleri içerir.”

Dr Nirvana Luckraj, “Bu davranış-

lar, aynı zamanda kış gribin yayıl-
masını önlemeye ve aileleri, işyerle-
rini ve toplulukları sağlıklı tutmaya 
yardımcı olacak. Tüm dillerde mesaj 
aynıdır – virüsle mücadelede önlem 
almak ve güvenli davranışları seç-
mek anahtardır.”

Çevirisi bulunan diller, 1800 020 
080 numaralı telefondan Ulusal 
Coronavirüs Yardım Hattını ara-
yarak, bir tercümanın yardımı ile 
kendi dillerinde COVID-19 belirtileri, 
aşılar, takviyeler, kısıtlamalar veya 
tecrit hakkında ücretsiz olarak bilgi 
alabilirler.

Dr Luckraj, sözlerine şunları da ek-
ledi; ”Bu pandemi içindeyken, her-
kesin düzenli aşı programlarını takip 
etmeye devam etmesini tavsiye 
ediyoruz. COVID-19 aşı programına 
ek olarak mevsimsel grip aşısı gibi, 
kendilerini aşı ile önlenebilir diğer 
hastalıklara karşı korumaya devam 
etmelerini istiyoruz,” dedi.

Healthdirect, COVID-19 hakkında temel tavsiyeler için Türkçe bir kılavuz hazırladı.
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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 

>> ‘KATLANABILIR’ YENI TV 
AVUSTRALYA PIYASASINDA 

Ancak ‘ucuz’ değil
AVUSTRALYA’DA ‘katlanabilir’ gösterişli bir TV, 
yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü.

Dünyada bir ilk olan bu televizyon LG Rollable OLED 
TV adıyla piyasada. Şirket, onu “lüks yaşama uygun bir 
sanat eseri” olarak adlandırdı ve fiyatı 130 bin dolardan 
biraz daha düşük bir değerde satışa sunuldu.

LG launches $130k rollable TV in Australia.
TV daha önce yurtdışında bazı ülkelerde satışa sunul-

du şimdi ise Avustralya’da satışta.
LG’den yapılan açıklamada, “LG R katlanabilir OLED TV, 

bir TV’nin neler yapabileceğini yeniden tasarlıyor. İnsan-
ların kullanım alanlarını biçimlerinde devrim yaratıyor” 
dedi.

LG’nin ev eğlencesi pazarlama müdürü Tony Brown, 
9News’e TV’nin “herkes için uygun olmadığını” söyledi.

“129.999 bin dolar, yani herkes için değil ama OLED 
teknolojisiyle neler yapabileceğinizi gösteren en son 
teknoloji ürünü bir gösteri” dedi.

TV, kabine girmeyi mümkün kılan “ultra ince esnek” bir 
OLED ekrana sahip.

>> MELBOURNE’ÜN KUZEYINDE 

Hızla yayılan yeni bir bakteri
Melbourne’ün kuzey semtlerinde yeni bir bakteriyel hastalık hızla yayılıyor. 
Sağlık yetkilileri, Melbourne’ün iç kuzeyinde tespit edilen ve nadir görülen 
doku yok edici bir bakteriyel hastalık hakkında yeni uyarılar yayınladı.

PASCOE Vale ve Strathmore’da ilk kez Buruli 
ülseri (Flesh-eating) vakaları tespit edildi.

Victoria bulaşıcı hastalıklar sorumlu baş sağlık 
görevli yardımcısı Deborah Friedman, bakteriyel 
ülser vakalarının 
eskiden kıyı böl-
geleriyle sınırlı 
olduğunu, ancak 
şimdi Melbour-
ne merkezine 
doğru yol aldığını 
söyledi.

Bu yıl şimdiye 
kadar otuz dokuz 
Victorialı bu has-
talıktan tedavi 
gördü.

Hastalığın 
doğal yaşamdan insanlara bulaşma şekli hala 
araştırılıyor. Bilim insanları sivrisinekler ve sıçan-
ların hastalığın bulaşmasında bir rol oynadığına 
inanıyor.

Mevzu bahis Bakteri, derinin altına girdiğinde 
cildi öldüren bir toksin salgılamakta.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI GİBİ BAŞLIYOR

Doçent Deborah Friedman, genellikle sivrisinek 

ısırığına benzeyen küçük bir nokta olarak başladı-
ğını söyledi.

Lekenin, günler ve haftalar içinde büyüdüğü-
nü ve iyileşmeyen bir yaraya dönüştüğünü ifade 

eden Friedman, “Ülser 
haftalar ve aylar içinde 
büyüyebilir ve iyileşme-
si aylar alabilir” dedi.

Tedbir olarak yapı-
labilecekler; dışarıda 
çalışırken bedenle-
rin örtülmesi, suyun 
birikebileceği alanların 
azaltılması ve dışarıda 
çalışırken oluşan yara 
ve çiziklerin üzerlerin 
kapatılması olarak 
açıklandı.

Normal şartlar altında Buruli ülseri için en 
yüksek risk alanları, Mornington Yarımadası’ndaki 
Rye, Sorrento, Blairgowrie and Tootgarook olarak 
bilinmekte. Sağlık uzmanları, paniğe gerek olmadı-
ğını söylesede, iyileşmeyen bir yumru veya lezyon 
varsa, bir doktora görünülmesini ve ülser için test 
talep etmeleri önerilmekte.

Flesh-eating: Derinin altındaki dokuyu yok eden 
ciddi bir bakteriyel enfeksiyon.

>> ‘KÜRTAJ DUASI’ ISTIFA GETIRDI 

Parlamentoda gerilimli anlar!
BERNIE Finn, Liberal Victoria’daki görevin-
den istifa etti.

Victoria Koalisyon üst meclis üyesi Bernie Finn, 
kürtajla ilgili tartışmalı sosyal medya yorumları-
nın ardından istifa etti.

Eyalet Liberal milletvekiline, sosyal medya 
paylaşımlarının ardından Muhalefet lideri Matt-
hew Guy tarafından (The Age’e göre) bir ültima-
tom verildiği bildirildi.

Finn, geçtiğimiz günlerdeki Facebook mesa-
jında kürtajın Amerika Birleşik Devletlerinde 
yasaklanması için “dua ettiğini” söyledi.

Finn, 2006’dan bu yana Victoria’nın batı metro-
pol bölgesi için üst meclisi üyesi.

Eyalet Kadın Bakanı Gabrielle Williams, Finn’in 
son yorumlarının Liberal Parti’nin değerlerini 
yansıtıp yansıtmadığına karar vermesi gerektiği-
ni söyledi. Williams, “Matthew Guy’ın biraz lider-
lik göstermesinin ve Finn’le geçen yıl söz verdiği 
gibi ilgilenmesinin zamanı geldi” dedi.

Williams, Finn’in kürtaj konusundaki son yo-
rumlarının kadınlara “korkunç” bir saygı eksikliği 
gösterdiğini ve istifanın bir kendini koruma 
hareketi olduğunu söyledi.
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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

Erken oy 
kullanma 
başladı 

AVUSTRALYA gene-
linde 500’den fazla 

mekanda erken oylama 
devam ediyor.

Avustralyalıların resmi 
olarak oy kullanmasına 
daha 12 gün olmasına 
rağmen, seçim günü san-
dık başına gidemeyenlerin 
oylarını şahsen kullanma-
larına izin veriliyor.

21 Mayıs’ta sandık 
başına gidemezseniz, bir 
ön seçim merkezine gidip 
sözünüzü söyleyebilirsiniz.

Pazartesi gününden 
itibaren ülke 
genelinde 
500’den faz-
la oy verme 
merkezi faa-
liyete geçti.

AEC komiseri Tom 
Rogers, Avustralyalıların 
seçimleri “kişiler olarak” 
görmeleri gerektiğini 
söyledi. Rogers, ”Ülke ola-
rak üç yılda bir şeffaf ve 
güvenli bir ortamda söz 
sahibi olmak için bir araya 
geliyoruz,” dedi.

İşte o adresler

>> SCOTT MORRISON VE ANTHONY ALBANESE, SIYASI HAYATLARININ BELKI DE 

Son tartışmasını yaşadı
Federal seçim: Scott Morrison ve Anthony Albanese, ikinci liderler tartışmasında Pazar 
gecesi karşı karşıya geldi. Liderler, ulusal güvenlik, yaşlı bakımı ve yaşam maliyeti gibi 
konularında tansiyonu yükselen ikili tartışmalara girdi.

Kanal Dokuz tarafından 
düzenlenen münazara, üç 
gazeteciden oluştu. Gaze-

teciler gayet rahat bir tavırla her 
iki lidere de sorularını yöneltti.

Pazar gecesi yaşanan o anlar-
dan kısa bir özet…

Soru: Avustralyalılar sevdikleri 
sporlara televizyonlarda ücretsiz 
erişmeye devam edecek mi?

Morrison: İkimiz de bu konu-
nun gözden geçirilmesine söz 
veriyoruz, bu yüzden pozisyonun 
aynı olduğunu düşünüyorum.

Albanese: Hayır, bundan biraz 
daha fazlasını vaat ediyorum. 
Evet diyorum, elbette gerekli 
olan sporlar tüm Avustralyalılar 
için erişilebilir olmalıdır.

Soru: Başbakan, Solomon 
Adalarındaki herhangi bir Çin 
askeri üssüne kırmızı bir çizgi 
çizdiniz. Bu ne anlama geliyor?

Morrison: Bu, Avustralya’nın 
ulusal çıkarlarımıza tamamen 
aykırı olacağına inandığı bir şey 
olduğu anlamına geliyor ve biz 
de bunun Solomon Adaları’nın 
ulusal çıkarlarına aykırı olaca-
ğına inanıyoruz. Ve bu görüşü 
Amerika Birleşik Devletleri ile 
benzer bir dilde paylaşıyoruz. 

Avustralya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Mercan Denizi’n-
de (Coral sea) savaşmasının 
üzerinden tam 80 yıl geçti. Ve 
şu anda Pasifik’te barış ve istik-
rarı güvence altına alabilmemiz 
için ortaklarımızla, Yeni Zelan-
da’yla ve diğer birçok Pasifik 
ülkesiyle birlikte çalışıyoruz.

Soru: Bir şekilde zorlamanız 
gerekiyor. Solomon Adaları’n-
da askeri üs kurma girişimini 
engellemeye hazır olacağınızı 
mı söylüyorsunuz?

Morrison: Bence herhangi bir 
hükümetin bu konular hakkında 
spekülasyon yapması çok akıl-
lıca olmaz. Bunun gibi ulusla-
rarası ortamlarda gerekli olan, 
çeşitli ortakların konumlarının 
ne olduğu konusunda çok net 
olmasıdır. Bu, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin pozisyonu ve 
kesinlikle bizim pozisyonumuz. 
Bunun Pasifik Adası ailesinin 
de aynı pozisyonda olduğuna 
inanıyorum. Bunun Solomon 
Adaları hükümetinin çıkarına 
olacağına inanmıyorum, kendi-

lerinin de istedikleri veya des-
tekledikleri bir sonuç olmadı-
ğını açıkça belirttiler. Böyle bir 
varlığın ulusal çıkarlarına uygun 
olmadığına inanıyorum.

Soru: Kırmızı çizginin tam 
anlamı nedir?

Morrison: Bunun anlamı, her-
kesin pozisyonların ne olduğu 
konusunda net bir anlayışı 
olması…

Soru: Kırmızı çizginin ne 
olduğu konusunda net bir 
anlayışınız var mı, çünkü öyle 
görünüyor ki vatandaşlar bunu 
bilmiyor.

Morrison: Vatandaşlarımız, 
sonucun bunu önleyeceğinden 
emin olmak için ortaklarla bir-
likte çalışacağımızı anlıyor.

İşte Albanese’nin yorumu:
“Bu büyük bir dış politika ba-

şarısızlığı oldu. Bazıları, bunun 
İkinci Dünya Savaşından bu 
yana en büyük başarısızlık oldu-
ğu yorumlarını yaptı. Hükümet, 
Pasifik’te yükseleceğini söyledi. 
Bunun yerine, Pasifik dolgusu 
oldu. Çin’i biliyoruz, bölgede 
daha agresif ve vadeli kredi 
veriyor.”

>> TONLARCA AVOKADO ÇÖPE ATILIYOR 

Çiftçilerden sert açıklama
AVUSTRALYALI Çiftçiler, gıda 
fiyatlarındaki büyük artışa 

rağmen kamyonlar dolusu avokadoyu 
neden çöpe atıyor?

Olaya şahit olan Queenslandlı yerel 
bir sakin, ‘tonlarca avokado’nun boşa 
gideceğini’ söyledi.

Herhangi bir Avustralyalı tüketi-
cinin kafasını karıştıracak ve hayal 
kırıklığına uğratacak bir senaryo ile 
karşı karşıya kalındı.

Yüksek enflasyonunun ortasında 
binlerce avokado çöpe atılıyor.

Büyük süpermarketlerde tek bir 
avokado 1,60 ila 1,80 dolar arasında 
satılıyor.

Ancak çiftçiler çöpe atılma 
önlemi savundular ve daha kötüye 
gitmesini önlemek adına yapıldığını 
açıkladırlar.

Sorun, Queensland’in kuzeyi Ather-
ton’da ikamet eden Jan De Lai’nin, 
mükemmel görünüşte olan devasa 

yeşil yığına rastlamasından sonra 
ortaya çıktı.

5 Mayıs’ta 7NEWS’e konuşan Jan, 
”İki kamyon geldi ve büyük avokado 
yığınını çöpe attı. Ayrıca, daha önce 
oraya çok şey atıldığını fark etmiştim,” 
dedi.

Avokado Avustralya’nın yönetim 
kurulunda yer alan bir Atherton 
yetiştiricisi olan Jim Kochi, ürünün 
kendisine ait olmadığını, ancak geçen 
yıl çok sayıda avokado atmak zorunda 
kaldığını kabul etti.

Kochi, geçen yılki COVID-19 karan-
tinaları sırasında restoranların kapan-
masıyla birlikte talebin düştüğünü, 
bu yıl da Queensland ve NSW seller 
nedeniyle de piyasayının “bozulduğu-
nu” söyledi.

Diğer bir neden de, çiftçilerin son 
on yılda avokado trendi artmasıyla 
daha fazla ağaç dikmesi ve şimdi bu 
ağaçların meyve vermesi gösterildi.

MALİYET FAZLA
Yüksek enflasyon 
ve düşük ücret 
artışı arasında 

zorlanan yaşam 
maliyeti baskısı 
arasında, tek 

avokadolar büyük 
süpermarketlerde 
1,60 ila 1,80 dolar 
arasında satılıyor.
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Sky Blue Travel & Tours

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

TÜRKİYE’YE GİDİŞ- DÖNÜŞ BİLETLERİ UCUZLADI
*

*

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

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

* Bilet fiyatları tarih ve havayollarına göre farklılık göstermektedir.

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

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

İrtibat: 0467 053 144

Türk Ekmeği yapabilen ve Servis bölümünde çalışacak elemanlar arıyoruz

AD
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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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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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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 IŞ 

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

1- Pide ve pizza ustası
2- Servis elemanı 

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

Yer: Granville Kebab House 
Adres: Granville NSW 2142

Irtibat: 0402 837 362
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TEMIZLIK 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
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Bu hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 
geride kalan yıllara göre heyecanı ve 
kalitesi düşüktü maalesef. 

Her iki takımında ligdeki konumu yüzün-
den olsa gerek ama Fenerbahçe’nin üst üste 
kazandıkları maçlar nedeniyle Beşiktaş’a 
göre favori konumunda iken defanstaki 
eksikleri maçı eşit koşullara getirdi.

Maçın kaderini de defanstaki eksiklerin 
kapatılamamasından doğan zafiyeti iki 
takımda yaşadı. 

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın defansındaki bir 
anlık şaşkınlığı iyi değerlendirip öne geçti 
ama ne yazık ki bu üstünlüğü fazla koru-
yamadı hemen daha ilk Beşiktaş atağında 
defans zafiyetinden penaltıya sebep oldular.

Ama, bu kez de imdada Fenerbahçe’nin şu 
anki konumunda en büyük pay sahibi olan 
kaleci Alpay mı desek yoksak Beşiktaş’ın gol 
kaçırma makinasının direği nişanlaması mı 
desek oyundaki fırsatı elinin tersi ile iten 
Beşiktaş’a imdadına bu kez de var hakemi 
yetişti. 

Bana göre iki penaltıda penaltı değil. Fut-
bolun bir ruhu vardı önceden, pozisyona en 
yakın konumda olan hakem durumu en iyi 
irdeleyen ve kara veren kişi iken, şimdi VAR 
ile o ruh alındı, yavaş- oynat- durdur- hızlan 
evet temas var penaltı, nerde kaldı kasıt 
arama pozisyonlarda, yok artık bitti… 

Orta hakem Var’a gitse bir dert gitme-
se iki dert… Yani sizin anlayacağınız ne 
futboldaki ahenk kaldı ne de ruh, masa 
başından yönetiliyor. Zaten, Türkiye’nin tarihi 
belli ülke masa başı ve gerisinden dönen 
yolsuzluklardan, mafya düzeni idarelerden 
az çekmedi.

SEYIRCIYI ANLAYAMADIK!

Birde bunların üstüne seyircinin daha 
maçın başında sahaya attıkları ve gereksiz 
ortamı germe çabasına bir anlam vermek 
mümkün değil… Tabi bunda Fenerbahçe’nin 
futbolcusu Mert Hakan’ın hiç de adına 
yakışmayan karakteri, önceden Beşiktaş 
Seyircisi tarafından iyi bilindiği için her 
fırsatta hakeme itiraz etme alışkanlığından 
vazgeçse de yine gereksiz omuz hareketi ile 
Rıdvan’ı indirmesinde hak ettiği sarı kartı 
aldı ama seyirci daha da kızdı.. Şimdi sora-
rım ne gereği var bu hareketlere hani senin 
adın Mert ya bu nasıl mertlik kardeşim 
sahanın içinde 100 yakın kamera var ner-
deyse alıp verdiğin nefesi sayacak teknoloji 
varken sahadaki oyunu oynayacağına ken-
dini dünyanın en akıllısı zannetmen niye…? 
Fenerbahçe’ye yakışmıyorsun futboldaki 
eksiklerini bu hareketlerle kapatmaya ça-
lışacağına eksiklerine çalış boş adama top 
atmayı beceremedin bazı pozisyonlarda.

Aslında, Beşiktaş atak oynuyor gözükse de 
beceriksiz forvet hattından göl bulamaya-
cakları belliydi zaten. Tek umutları penaltıy-
dı onu da VAR hediye etti.

KALITESIZ SEZON BITIYOR

Aslında, Fenerbahçe daha ilk yarıda maçı 
bitirecek pozisyonları buldu, Serdar Dursun 
ile harcadı çaprazdan girmişsin kalece köşe-
yi kapatmış, kaleye vuracağına İrfana çıkar-
san adam kaleye topla girecek. İşte büyük 
takım futbolcusu olmak oynamakla değil 
bu tür pozisyonlarda bekçilik yapıp kahra-
manlığa soyuna çağına önce maçı garan-
tiye alacak hareketi yapabilmekten geçer… 
Bunları ne antrenmanlar ile, ne taktiklerle 
öğretmezsiniz ya vardır ya yoktur yoksa da 
büyük takımlarda bir sezon oynarsın daha 
iyisi olmadığından seneye de yedek kulübe-
sinde beklerisin… 

Neyse ki az kaldı, kalitesiz  
futbol sezonu bitecek… 

Hüseyin Çağın

Derbi Haftası

>> TRABZONSPOR'UN ŞAMPIYONLUĞU 
ISTANBUL'DA KUTLANDI

ŞAMPİYON!
Trabzonspor'un 38 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de 
elde ettiği şampiyonluk, İstanbul'da kutlandı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dü-
zenlenen törene, bordo-mavili 
taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Meşale ve havai fişek gösterilerinin 
yapıldığı etkinlikte Trabzonlu 
sanatçılar sahne aldı. Bin-
lerce taraftarın cep telefonu 
ışıklarıyla müzik eşliğinde 
yaptıkları görsel şov, dikkati 
çekti.

Etkinlikte açıklamalarda 
bulunan Trabzonspor Kulü-
bü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
elde ettikleri şampiyonlukta 
taraftarın büyük paya sahip 
olduğunu belirtti.

Şampiyonluk dolayısıyla yaptık-
ları kutlama törenlerinin dünyada 
gıpta ile izlendiğine vurgu yapan 
Ağaoğlu, "Farklılığımızı ortaya koy-
duk. 'Trabzonspor küllerinden doğdu' 

dediler. Bu ateş hiç sönmemişti. Eğer 
sönseydi bugün milyonlar her yerde, 
176 bin kişi Yenikapı'da olmazdı. Bu 

şampiyonlukta en büyük pay sahibi 
sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor taraftarının 

tezahüratlarına "İşte taraf-
tar, işte şampiyon" diyerek 
karşılık veren Ahmet Ağaoğ-
lu, "Sevincimizi doya doya 
yaşayalım. Eğlenelim ama 
aşırıya kaçmayalım. Hiç 
kimseyle farklı bir davranış 

içine girmeyelim. Rakiplerin 
tacizleri asla size yanlış bir şey 

yaptırmasın. Sadece kendi mutlu-
luğumuzu yaşayalım. Herkes şunu 
söylüyor; 'En büyük biziz.' Olabilirsiniz 
ama biz farklıyız çünkü Trabzonspo-
ruz." şeklinde konuştu.

>> NBA'DE SIXERS VE MAVERICKS

Serilerinde eşitliği yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans 
yarı finallerinde Philadelphia 76ers ve Dal-
las Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı.

NBA play-off yarı finallerine 
iki karşılaşmayla devam 

edildi. Doğu Konferansı’nda 
oynanan maçta, Philadelphia 
76ers, konuk ettiği Miami Heat’i 
116-108’lik skorla geçerek seriyi 
2-2’yi getirdi.

Sixers’ta all-star oyuncular-
dan James Harden 31 sayı, 9 
asist ve 7 ribaunt, Joel Embiid 
24 sayı ve 11 ribauntla takımın 
skor yükünü çekerken, Tyrese 

Maxey 18 sayı ve 4 asist, Tobias 
Harris 13 sayıyla oynadı. Milli 
oyuncu Furkan Korkmaz ise 
karşılaşmada süre alamadı.

2-0 öne geçtiği seride üstün-
lüğünü koruyamayan Heat’te 
Jimmy Butler’ın 40 sayı ve 6 
asist, Bam Adebayo’nun 21 sayı 
ve 7 ribaunt, Victor Oladipo’nun 
15 sayı, Tyler Herro’nun 11 sayı 

ve 10 ribauntluk performansları, 
galibiyet için yetmedi. 

ALMANYA'DA Bayern 
Münih, Fransa'da Paris 

Saint-Germain (PSG), İspanya'da 
Real Madrid'in şampiyonluğu 
garantilediği liglerde, İngiltere'de 
Manchester City, İtalya'da ise Mi-
lan, puan tablosunun zirvesinde 
yer almaya devam etti.

PREMIER LİG
Liderlik koltuğunda oturan 

Manchester City, zirve takibini 
sürdüren Liverpool'un puan kaybı 
yaşaması ile zirvedeki yerini pe-
kiştirdi.

Liverpool, konuk ettiği Totten-
ham'la 1-1 berabere kalırken, 
Manchester City ise ağırladığı 
Newcastle United'ı 5-0'lık skorla 
geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıl-
ma mücadelesi veren ekiplerden 
Chelsea, konuk ettiği Wolver-
hampton Wanderers ile 2-2 bera-
bere kaldı. Son haftaların formda 
ekibi Arsenal ise ağırladığı Leeds 
United'ı 2-1 yendi.

SERİE A
Çekişmeli zirve mücadelesinin 

yaşandığı ligde Milan, Verona 
deplasmanından 3-1'lik galibiyet-
le ayrılarak liderliğini sürdürür-
ken, Inter ise konuk ettiği Empo-
li'yi 4-2 yendi.

LA LİGA
Şampiyonluğu garantileyen 

Real Madrid, deplasmanda Atleti-
co Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

Barcelona, Real Betis deplasma-
nından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 
Sevilla ise konuk olduğu Villarreal 
ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 35. haftası sonunda 
81 puanı bulunan şampiyon Real 
Madrid'i, Barcelona 12, Sevilla 16, 
Atletico Madrid 17 puan geriden 
takip etti.

BUNDESLİGA
Şampiyonluğu garantileyen ta-

kımlardan Bayern Münih, ağırladı-
ğı Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, konuk ol-
duğu Greuther Fürth'ü 3-1, Bayer 
Leverkusen ise deplasmanda 
Hoffenheim'i 4-2'lik skorla geçti.

Bundesliga'nın 33. haftasının 
ardından 76 puana sahip Bayern 
Münih'i, 66 puanlı Borussia Dort-
mund, 61 puanlı Bayer Leverku-
sen ve 57 puanlı Leipzig takip etti.

LİGUE 1
Ligin 36. haftasında, şampiyon 

PSG, konuk ettiği Troyes ile 2-2 
berabere kaldı.

Olimpik Marsilya, deplasmanda 
Lorient'i 3-0, Monaco ise konuk 
olduğu Lille'i 2-1'lik skorla mağ-
lup etti.

PSG, aldığı beraberlikle puanını 
80'e yükseltti. Olimpik Marsilya 
68, Monaco 65 puanla Paris ekibi-
nin arkasında yer aldı.

Avrupa'nın 
5 büyük liginde 
görünüm
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37. HAFTA MAÇLARI
GALATASARAY A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - V. FATİH KARAGÜMRÜK
GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - ALTAY
GZT GİRESUNSPOR - MED. BAŞAKŞEHİR FK
AYTEMİZ ALANYASPOR - GAZİANTEP F. K. A.Ş.
YUKATEL KAYSERİSPOR - Ö. K. YENİ MALATYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - F. TAV ANTALYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

kaynak: www.tff.org

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

1.TRABZONSPOR A.Ş. 36 22 12 2 66 32 34 781.TRABZONSPOR A.Ş. 36 22 12 2 66 32 34 78
2.FENERBAHÇE A.Ş. 36 20 9 7 68 38 30 69
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 35 19 7 9 60 40 20 643.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 35 19 7 9 60 40 20 64
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 36 18 7 11 52 34 18 61
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 36 17 7 12 63 58 5 585.AYTEMİZ ALANYASPOR 36 17 7 12 63 58 5 58
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 36 16 8 12 47 51 -4 56
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 36 14 13 9 53 47 6 557.BEŞİKTAŞ A.Ş. 36 14 13 9 53 47 6 55
8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 36 14 10 12 51 44 7 52
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 35 14 10 11 46 42 4 529.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 35 14 10 11 46 42 4 52
10.KASIMPAŞA A.Ş. 36 14 8 14 61 51 10 50
11.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 14 8 14 51 56 -5 5011.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 14 8 14 51 56 -5 50
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 36 12 12 12 48 48 0 48
13.GALATASARAY A.Ş. 36 13 9 14 47 50 -3 4813.GALATASARAY A.Ş. 36 13 9 14 47 50 -3 48
14.GZT GİRESUNSPOR 36 12 8 16 39 42 -3 44
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 36 11 11 14 50 59 -9 4415.YUKATEL KAYSERİSPOR 36 11 11 14 50 59 -9 44
16.GAZİANTEP FUTBOL KUL. A.Ş. 36 11 10 15 46 53 -7 43
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 36 10 6 20 43 67 -24 3617.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 36 10 6 20 43 67 -24 36
18.ALTAY 36 9 7 20 36 51 -15 34
19.GÖZTEPE A.Ş. 36 7 7 22 40 68 -28 2819.GÖZTEPE A.Ş. 36 7 7 22 40 68 -28 28
20.Ö.KABLO YENİ MALATYASPOR 36 5 5 26 27 63 -36 20

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

Nitelikli bir gaz tesisatçısı çağırın. esv.vic.gov.au adresinden daha fazlasını öğrenin
veya 136 186 numaralı telefonu arayın.

GAZLI ISITICINIZ güvenlikli mi?
GÜVENLİKLİ OLDUĞUNDAN  

EMİN OLUN.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş 
ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 
berabere tamamlandı.

>> BEŞIKTAŞ-FENERBAHÇE DERBISI 1-1 BERABERLIKLE SONUÇLANDI

GOLLER VAR
kazanan yok

S por Toto Süper Lig'in 36. 
haftasındaki derbi maçta Be-
şiktaş, sahasında Fenerbahçe 

ile 1-1 berabere kaldı.
6. dakikada Fenerbahçe öne 

geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar 
Dursun'un kontrol edemediği top 
Novak'ın önünde kaldı. Novak 
kaleciyle karşı karşıya kaldığı 

pozisyonda topu filelere gönderdi: 
0-1.

29. dakikada Beşiktaş bir 
kez daha penaltı kazandı. 31. 
dakikada topun başına geçen 
Ghezzal, Altay’ın sağından 
attığı topu ters köşeyle ağlarla 
buluşturdu: 1-1.

Maç, 1-1 berabere tamamlandı

1-11-11-11-1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: 
Çok sert bir maç oldu
VODAFONE Park'ta oynanan maçın ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında ko-
nuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail 
Kartal, çok sert bir maç olduğunu belirtti.

Derbilerin zorluğunu bildiklerini aktaran 
Kartal, "Sonuçta 2 takım da çok iyi müca-
dele etti. Çok sert bir maç oldu. Mücadele 
açısından 2 takım da elinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalıştı. Kazanmak için 
geldik. Biz ligi 2. bitirmek için uğraşıyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael: 
2. yarının ilk 20 dakikasında 
harika oynadık
BEŞIKTAŞ’IN teknik direktörü Valerien 
Ismael, “2. yarının ilk 20 dakikasında harika 
oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş’ı ge-
lecekte böyle görmek istiyorum. 2. yarının 
ilk 20 dakikasındaki görüntüyü geleceğe 
yaymak istiyorum. 2 tane de şans bulduk 
Larin ile maalesef galibiyeti getirecek 
golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik. ” diye 
konuştu.

İzmir’de tarih tekrar etti!
SPOR Toto Süper Lig’de 
Göztepe’nin ardından 

Altay’ın da küme düşmesiyle iki 
Izmir ekibi 18 yıl aradan sonra 
yine aynı sezon lige veda etti.

1984-1985 sezonunda Al-
tay’ın tekrar Süper Lig’e yük-
selmesiyle 1999-2000 sezo-
nuna kadar Süper Lig’de temsil 
edilen Izmir, 2000-2001’de 

yine temsilcisiz kaldıktan sonra 
2001-2002’de Göztepe, 2002-
2003’te de Göztepe ve Altay 
ile en üst ligde mücadelesini 
sürdürdü.

2003-2004’ten 2010-2011’e 
kadar Süper Lig’den uzak kalan 
Izmir’in hasretini Bucaspor din-
dirse de sarı-lacivertli ekip sade-
ce bir sezon kümede kalabildi.

Dünya koşamayanlar için koştu
Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağla-
mak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 
"Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağı İzmir'de start aldı.

IZMIR’DE Kültürpark’tan start alan Win-
gs for Life World Run 2022’de katılım-

cıların tüm dünyada 
aynı anda koşmaya 
başlamasından 30 da-
kika sonra, sabit hızla 
ilerleyen yakalama 
aracı sporcuları takip 
etmeye başladı.

Katılımcılar, Alsan-
cak’tan Karşıyaka 
sahiline doğru gittik-
ten sonra Sasalı Doğal 
Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti’ni geçtikten sonra 
Menemen güzergahında yarış sürecek.

Yakalama aracının, yanından geçtiği koşucu-
lar için yarış sona erecek. Yakalama aracına en 

son yakalanan birer kadın ve erkek katılımcı 
yarıştığı parkurun birincisi, dünyanın farklı 

noktalarında aynı anda 
düzenlenen yarışta 
araca en son yakala-
nan katılımcılar ise 
global şampiyon ilan 
edilecek.

Dünya çapında 
yaklaşık 165 bin kişinin 
katıldığı etkinliğin İz-
mir’deki koşusunda Red 
Bull sporcuları Ayşe 

Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı, Hazal Nehir, İsmail 
Can (isopowerr) Yerinde ve Bora Altıntaş’ın yanı 
sıra Müge Boz,  Cemre Gümeli, Müjde Uzman ve 
Ayşe Tolga gibi ünlü isimler de yer aldı.
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NDIS registered services  

range of comprehensive 
services to meet the needs 

of adults, children, and 
pediatric patients.   

ADS’ team of professionals 
specialise in providing 

personalized therapy and 
assistance.
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AUBURN VE BLACKTOWN’DAKİ İKİ MERKEZİMİZLE YANINIZDAYIZ!

www.ausdisability.com.au

Başvurularınızla ve planlarınızla ilgili yardım almak için 
LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

Psikolojik Danışmanlık
Dil Konuşma Terapisi
Sanat Terapisi
NDIS Plan Yönetimi
Destek Koordinasyonu
Respite & Day Care
Kısa süreli konaklama Desteği

Eğitim ve Hobi Kursları
Birebir ve Grup Gezileri

Tercüman & Çeviri Hizmeti
Seyahat ve Ulaşım Desteği

Ev Modifikasyonu
Bağımsız Yaşama Geçiş

Centre Aktiviteleri

Ulusal Engellilik Sigortası

65 yaş ve altı için 
geçerlidir
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