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BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA 
UCUZ SEBZE SATIŞI BAŞLADIUCUZ SEBZE SATIŞI BAŞLADIUCUZ SEBZE SATIŞI BAŞLADI

Enfl asyonla topyekûn müca-
dele kapsamında üreticiden 
tüketiciye uygun fiyata sebze 
satışının yapıldığı tanzim satış 
noktaları Bayrampaşa’da açıl-
dı. 

Yıldırım Mahallesi’ndeki satış nokta-
sının açılışını yapan Başkan Atila 

Aydıner, “Vatandaşlarımızın uygun fiyat-
larla sebze ve meyve alacağı tanzim satış 
noktalarımız ilçemiz ve halkımız için ha-
yırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki ar-
tışın önüne geçmek için hayata geçirdiği 
tanzim satışı projesi kapsamında İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa 
Belediyesi işbirliği ile uygun fiyata sebze 
ve meyve satışını Yıldırım Mahallesi muh-
tarlık binası yanı ile Bayrampaşa Merkez 
Camii önünde başlattı. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Ba-
raçlı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner de Yıldırım Mahallesi'ndeki 
tanzim satış alanına gelerek vatandaşla-
ra satış yaptılar. Vatandaşlar, ıspanağın 4, 
salatalığın 4, domatesin 3, patlıcanın 4,5, 
biberin 6, patates ve soğanın 2 liradan sa-
tıldığı tanzim satış noktasına yoğun ilgi 
gösterdi.

Tanzim satış alanında açıklamalarda 
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Enfl as-
yonla mücadele kapsamında İBB olarak 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tanzim 
satış uygulamasının Yıldırım Mahallesi’n-
deki açılışında hep birlikteyiz. Burada en 
önemli olan unsur, vatandaşlarımıza sağ-
lıklı ürünleri market kalitesinde sunabil-
mek bizlerde ekip arkadaşlarımızla bu ça-

lışmayı tamamlamış olduk. İstanbul’da 50 
noktada bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
Sabahleyin saat 10.00’da açılacak, akşam 
19.00’da kapanacak, İstanbullu vatandaş-
larımıza büyük kolaylık sağlayacak. 7 çe-
şit ürünle bu çalışmamızı başlatacağız. 3 
kiloluk bir sınırlamayla bu çalışmayı yü-
rüteceğiz. 

Sebze ve meyvelerin yüksek fiyatlarla 
halka sunulmasına karşın tanzim nokta-
larının kurulmasının vatandaşın cebini 
düşünen önemli bir çalışma olduğunu ifa-
de eden Başkan Atila Aydıner de, “Bunlar 
maalesef birileri tarafından yüksek fiyatlı 
halkımıza satılıyordu. Şimdi buna bir son 
vermek için İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemiz’in öncülüğünde oldukça uygun fi-
yatlara sebzeleri vatandaşlarımıza sürekli 
vereceğiz inşallah. Bayrampaşa’mıza İs-
tanbul’umuza hayırlar getirsin, Yıldırım 
Mahallesi’nden başlayacağız. Halkımız 
oluk oluk gelmeye başladı, duyarlılıkları-
na teşekkür ediyoruz. İstanbul’da 50 yer-
de açılacak. İnşallah sürekli taze kaliteli 
ve aynı zamanda ucuz meyve ve sebze-
lerimizi halkımıza sunmaya devam edece-
ğiz. Bayrampaşa’mızdan başladığımız bu 
önemli tanzim satış yerlerimiz her yerde 
açılacak” dedi.





Selahattin BölükbaşıSelahattin BölükbaşıSelahattin Bölükbaşı

EDİTÖR’DEN

Ak Parti’yi icraatları ve pro-
jeleri ile deviremeyen iç ve 
dış mihrakların kurdukları 
‘oyun’ bir kez daha bozuldu.
Seçmenine verecek bir taahhüdü 

olmayan, sadece koltuk sevdası için 
bırakın kurdukları ittifakı kendi yol 
arkadaşları tarafından dahi sürekli 
eleştirilenler, Ak Parti’yi ancak bazı 
oyunlar oynayarak devirebilecekle-
rini zannediyorlar. Ak Parti’de de za-
man zaman görevden alınmalar, ya 
da istifalar oldu. Ancak hepsinde de 
kol kırıldı, yen içinde kaldı. Başba-
kan, büyükşehir belediye başkanları 
dahi görevlerinden alındı; yerlerine 
yine davanın içinden uygun isimler 
atandı. Ne görevinden alınan bir söz 
etti ne de görevi devralan.

CHP’de işler farklı dönüyor. Hedef 
sadece koltuk olunca, partide ideo-
loji, dava diye bir şey olmayınca ge-
riye sadece ulaşılmak istenen ma-
kamlar kalıyor. Hele birisi koltuğu 
kaptığında onu her ne olursa olsun 
asla bırakmak istemiyor. ‘Bırak’ de-
nince ya da onun yerine başka biri 
aday gösterilince o kişiden partiyi 
kötüleyen açıklamalar peş peşe ge-
liyor.

Genel seçimlerde başkan ada-
yı belirlerken kendisine rakip olan 
Muharrem İnce’yi bu göreve getirip 
onu alacağı düşük oy ve kaybedece-
ği seçim sonrası alaşağı edeceğini 
düşünen Kılıçdaroğlu, İnce CHP oy-
larının üzerinde bir oy alarak seçimi 

‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        ‘Oyun’ bir kez daha        
bozuldubozuldubozuldu

kaybetmesi sonucu yanılgıya uğradı 
ve karşısında dim dik duran, delege-
lerin desteği ile neredeyse kendisini 
devirecek daha güçlü bir Muharrem 
İnce oluştu. 

Kendisinin cesaret edip giremedi-
ği başkanlık yarışında yaptığı hatayı 
bu kez tekrarlamayan Kılıçdaroğlu, 
İstanbul Büyükşehir adaylığı için ol-
dukça zayıf bir ismi seçti. Belediye 
başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde 
dahi hiçbir icraatı olmayan birisi-
ni tercih ederek Muharrem İnce’de 
yaptığı hatayı tekrarlamadı. 

Ama düşünemediği bir farklı nokta 
var ki o da İmamoğlu’nun İstanbul’da 
kuvvetle muhtemel alacağı düşük bir 
oy sonucu Kılıçdaroğlu’nun CHP’de-
ki muhalifl ere dayanacak gücü kal-
mayacaktır.

Kafasındaki hedef seçim kazan-
mak değl, kendi koltuğunu korumak 
olunca; ne seçim kazanabilir ne de 
artık Atatürk’ün kurduğu partide 
onun koltuğunu işgal edebilir.                    

Allah’a emanet olun.
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Söz Terazidere Mahalle SakinlerindeSöz Terazidere Mahalle SakinlerindeSöz Terazidere Mahalle Sakinlerinde

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan 
Atila Aydıner, yardımcıları ve İlçe teşkilatı ile birlikte Terazide-
re Mahallesi'nde düzenlenen Halk Meclisi'nde "Söz sizde Progra-
mı"na katıldı.

Başkan ve Başkan Adayı Aydıner yo-
ğun bir katılım sağlayan Terazidere 

Mahallesi sakinlerine şimdiye de yaptıkla-
rı projeleri ve gelecek dönem için hazırla-
dıkları plan ve pojelerden bahsetti. Halkın 
sorularına da cevap veren Başkan Aydı-
ner programa katılım sağlayan herkese 
teşekkür etti.

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı yaptığı konuşmada oyları ile her za-
man Ak Parti'nin yanında olan Terazidere 
Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. Yerel 
seçimlerde desteklerinin devamını istedi. 
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BAYRAMPAŞA'DA CUMHUR İTTİFAKI BAYRAMPAŞA'DA CUMHUR İTTİFAKI BAYRAMPAŞA'DA CUMHUR İTTİFAKI 
BİR OLDU BİRLİK OLDUBİR OLDU BİRLİK OLDUBİR OLDU BİRLİK OLDU

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Ada-
yı Atila Aydıner, Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve 
teşkilat ile birlikte MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba ve 
yönetimini ziyaret etti.

Bayrampaşa'daki Cumhur İttifakı ger-
çekleştirdiği bu buluşmada konu 31 

Mart seçim süreciydi. Başkan Aydıner 
toplantı sonrası sosyal medyada bu ziya-
ret ile ilgili bir paylaşımda bulundu: 

"Cumhur İttifakında ortağımız Milliyetçi 

Hareket Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanı-
mız Yaşar Kaba ve yönetimini, @akbay-
rampasa İlçe Başkanımız @SacliErsin 
ve teşkilatımız ile ziyaret ettik.  31 Mart 
Seçim sürecindeki çalışmalarımızı değer-
lendirdik."
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TARİH

Sultan 2. Abdülhamid vefatının 101. Sultan 2. Abdülhamid vefatının 101. Sultan 2. Abdülhamid vefatının 101. 
yılında yad ediliyoryılında yad ediliyoryılında yad ediliyor

Osmanlı İmparatorluğunun önemli padişahlarından Sultan 2. 
Abdülhamid, vefatının 101. yılında yad ediliyor. 

Kaynaklardan derlediğimiz bilgilere 
göre babası Sultan Abdülmecid, an-

nesi ise Tirimüjgan Kadınefendi olan Ab-
dülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde dünya-
ya geldi.

Görevlendirilen özel hocalardan Farsça, 
Arapça, Fransızca, musiki ve diğer alan-
larda eğitim alan Abdülhamid, kendisini 
himayesine alan amcası Sultan Abdülaziz 
tarafından Mısır ve Avrupa seyahatlerine 
götürüldü.

Meşruti bir yönetim kurmak isteyen dev-
let adamı ve idarecilerin Sultan Abdülaziz 
ile 5. Murad'ı tahttan indirmelerinin ardın-
dan 2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876'da 
tahta çıktı. Kısa süre sonra 23 Aralık 
1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası 
olan Kanuni Esasi ilan edildi.

Sultan Abdülhamid, tahta çıktığında dı-
şarıda da birçok sorunla karşı karşıya 
kaldı. Londra Konferansı'nda, Ruslar'ın 
teklifl erini kapsayan Londra Protokolü 
Sultan Abdülhamid'in isteğiyle mecliste 
görüşülüp reddedilince Rusya, 24 Nisan 
1877'de (93 Harbi) Osmanlı Devleti'ne res-
men savaş ilan etti.

Plevne'de Gazi Osman Paşa, doğuda 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın başarıları 
savaşın genel gidişini durduramadı, Türk 
orduları cephelerden çekilmeye başladı. 
Onların ardından on binlerce Müslüman-
Türk muhacir de İstanbul'a ve Anadolu'ya 
göç etti. Meclisle anlaşmazlığa düşen 
Sultan Abdülhamid, anayasanın kendisi-
ne tanıdığı yetkiye dayanarak, 13 Şubat 
1878'de Meclisi Mebusan'ı süresiz olarak 

tatil etti, fakat meşrutiyet ve anayasadan 
vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulun-
madı.

3 Mart 1878'de Rusya ile Ayastefanos 
Antlaşması imzalandı.

4 Haziran 1878'de hükümetin imzaladığı 
Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngilte-
re'ye bırakan antlaşmayı II. Abdülhamid, 
direnmesine rağmen onaylamak zorunda 
kaldı.

13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin 
Antlaşması ile pek çok toprak kaybedil-
diği gibi, Rusya'ya karşı da ağır bir harp 
tazminatı ödenmesi kabul edildi. Yaşadığı 
olaylar üzerine bazı devlet adamlarının da 
destek ve teşvikiyle devlet idaresini Yıldız 
Sarayı'nda topladı. 1. ve 2. Çırağan va-
kaları sonrası kuvvetli bir hafiye teşkilatı 
kurdu.

Dış politikada karşılaştığı güçlükler, bil-
hassa yabancı devletlerin içeride birtakım 
olaylar çıkarmaları, padişahı sıkı bir rejim 
uygulamaya sevk etti. Çünkü iç politika-
daki çalkantıları kontrol etmeden, dağıl-
makta olan bir imparatorluktaki çeşitli 
menfaat gruplarını ve siyasi faaliyetlerini 
kontrol altına almadan devleti yönetmek 
mümkün değildi.

Tahta çıktığı gün etrafını saran kimse-
lerin entrikalarla örülü ağlarına kendisini 
hapsetmek istediklerini anlayan Abdülha-
mid, buna karşı önlemlerini aldı. Bunun 
sonucu olarak da Avrupa'da yapılan aley-
hte yayın faaliyetlerine yönelik sıkı bir 
sansür uyguladı.
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Devletin toparlanabilmesi için zama-
na ihtiyaç olduğuna inanan Abdülhamid, 
ağır bir yük oluşturan savaşlardan kaçın-
ma yoluna gitti.

Sultan 2. Abdülhamid, saltanatı süre-
since daima idareli davrandı. Kendi kese-
sinden fedakarlıklarda bulundu. Sarayın 
masraflarını azami derecede kıstı. Saray 
hayatından uzak sade bir hayat yaşadı.

Abdülhamid, ekonomik alanda kendisin-
den önceki padişahlardan devraldığı dış 
borçları temizlemeye öncelik verdi. Avru-
palı alacaklıların temsilcileriyle 20 Aralık 
1881'de bir anlaşma imzalandı. Muhar-
rem Kararnamesi adı verilen bu anlaşma 
ile alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini 
toplamak üzere Düyunu Umumiye'yi kur-
ma imtiyazı tanındı. Böylece borçlar bü-
yük ölçüde hafifletildi.

İslam dünyası ile bağlarını güçlendirme-
ye çalışan ve bunu temel bir siyaset haline 
getiren Sultan Abdülhamid, Almanya'dan 
aldığı mali destek ile 1888'de Haydarpaşa-
İzmit demir yolu hattını Ankara'ya kadar 
uzattı. 1902'de Ankara'yı Bağdat'a bağla-

yacak hattın yapımını da Almanlar'a verdi.

Abdülhamid'in en başarılı yönü dış po-
litikasıydı. Dünyadaki politik gelişmeleri 
yakından takip etmek üzere sarayda bir 
çeşit bilgi merkezi kurdu. Türkiye ile ilgili 
bütün dünyada çıkan yazılar ve dış tem-
silciliklerden padişaha gelen raporlar bu-
rada toplanıp değerlendirildi.

Dış politikada temel amaç, imparator-
luğun barış içinde yaşamasını temin et-
mekti. Abdülhamid, Avrupa devletlerinin 
Türkiye üzerinde birbiriyle çelişen çıkar 
ve ihtiraslarından faydalandı. Bu yüzden 
dış politikası milletlerarası ilişkilerde yeni 
şartlar oluştukça değişti. Hiçbir devletle 
devamlı anlaşmaya girmedi. Büyük dev-
letleri mümkün olduğu kadar birbirlerin-
den ayırabilmek için çeşitli diplomatik fa-
aliyetlere girişti.

Sultan Abdülhamid, İngiliz ajanlarının 
Arap milliyetçiliğini yaymak, halifeliğin 
Araplar'ın hakkı olduğu iddiasıyla Mısır 
hidivini halife yapmak konusundaki gay-
retlerine Panislamizm politikası ile karşı 
koymaya çalıştı.
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OCAKLI'DAN ALBAYRAK'A DESTEKOCAKLI'DAN ALBAYRAK'A DESTEKOCAKLI'DAN ALBAYRAK'A DESTEK
Balkanlı Genç İşadamları Plat-

formu Başkanı Mehmet Ocak-
lı, CHP Bayrampaşa Belediye 
Başkan Adayı Remzi Albayrak'a 
"Hayırlı olsun" dileğinde bulun-
du.

Balkanlı Genç İşadamları Platformu 
Başkanı Mehmet Ocaklı, CHP Bay-

rampaşa Belediye Başkan Adayı Rem-
zi Albayrak'a "Hayırlı olsun" dileğinde 
bulundu. Boşnak asıllı işadamı Mehmet 
Ocaklı sosyal medyadan şu açıklamayı 
yaptı:

"Değerli Başkan, başarınızdan dolayı 
sizi tebrik ediyor; yolunuz açık, Rabbim 
yar ve yardımcınız olsun. Ayrıca camiamı-
zın da gözü aydın olsun."



BAYRAMPAŞA
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Bayrampaşalı Mete Gazoz Bayrampaşalı Mete Gazoz Bayrampaşalı Mete Gazoz 
'efsane' olma yolunda'efsane' olma yolunda'efsane' olma yolunda

Erkekler klasik yayda 2018'de katıldığı şampiyonalarda 6 altın, 
4 gümüş ve 2 bronz madalya alan Mete Gazoz, Dünya Okçuluk 
Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında "yılın spor-
cusu" ve "yılın en iyi çıkış yapan sporcusu" ödüllerini kazandı.

Türk okçuluğunun altın yılını yaşadığı 
2018'de katıldığı şampiyonalarda 6 

altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alan 
19 yaşındaki Mete Gazoz, Dünya Okçuluk 
Federasyonunca "yılın sporcusu" ve "yı-
lın en iyi çıkış yapan sporcusu" ödüllerini 
kazanarak, tarihi başarıya imza attı. 

Okçulukta son yıllarda yetişen en büyük 
yeteneklerin başında gelen milli spor-
cu Mete Gazoz, kariyerinin altın yılı olan 
2018'de madalyaya doymadı.

Katıldığı şampiyonalarda 6 altın, 4 gü-
müş ve 2 bronz madalya alan, kırdığı 
dünya ve Avrupa rekorlarıyla da sıkça 
gündeme geldi. Mete, 2018 yılı başında 
32. sırada yer aldığı dünya sıralamasın-
da başarılarının ardından 5. sıraya kadar 
yükseldi.

Başarıları, tüm dünyaca izlenen Mete 
Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonunun 
2018 yılının sporcusu oylamasında "yı-
lın sporcusu" ve "yılın en iyi çıkış yapan 
sporcusu" ödüllerini kazanarak, Türki-

ye'de bu ödülü alan ilk klasik yay erkek 
sporcusu olmayı başardı.

"2018 harika bir sene oldu"

Milli sporcu Mete Gazoz, Antalya'da 100. 
Yıl Tesisleri'nde devam milli takım kam-
pında, AA muhabirine 2018 yılını ve ka-
zandığı ödülleri değerlendirdi.

Mete Gazoz, 2018'in hem kendisi hem de 
milli takım için çok iyi geçtiğini ifade ede-
rek, kariyerinin en iyi ve en çok madalyalı 
yılı olduğunu anlattı.

Milli sporcu, 6 altın madalya kazandığı-
nı, Yasemin Ecem Anagöz ile beraber mix 
takımda dünya ve Avrupa rekoru kırdığını 
dile getirerek, "Benim için 2018 harika bir 
sene oldu." dedi.

Mete, 2017 yılı sonunda 2018'de ne ka-
dar madalya alabileceği yönünde tahmin-
lerde bulunduğunu, neredeyse tahmin-
lerinin tuttuğunu, ancak arada sürpriz 
madalyalar da kazandığını belirtti.

Dünya Okçuluk Federasyonunun verdi-
ği ödüllerin geçmişte kendisi için ulaşıla-
mayacak ödüller olarak görüldüğünü dile 
getiren Mete, şunları söyledi:

"Bu ödülleri alanlar için 'Adam dünya-
nın en iyisi seçilmiş, ödüller falan almış' 
diye düşünüyordum. Çok büyük bir şey 
gibi gelirdi. Ama dünya standartlarında 
derece aldıkça, kürsüye çıktıkça artık o 
kadar gözümde büyümemeye başladı. İs-
mim oylamada geçtiğinde 'Herhalde bunu 
da alacağız' dedim."
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G.OSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa BelediyesiGaziosmanpaşa BelediyesiGaziosmanpaşa Belediyesi
Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      Millet Bahçesi, vatandaşlarımıza                      
ücretsiz hizmet vermeye başladıücretsiz hizmet vermeye başladıücretsiz hizmet vermeye başladı

Geleneksel hale gelen ve vatandaş-
ların yoğun katılım sağladığı halk 

meclislerinin bu seferki durağı Barbaros 
Hayrettin Paşa ve Mevlana mahalleleri 
oldu. Millet Bahçesi konusunda yeni bir 
müjde veren Başkan Usta, yeni projeler 
hakkında da bilgi verdi.

Vatandaşların stresten uzak, yeşil ve 
doğayla iç içe alanlarda vakit geçirmesi 
için Gaziosmanpaşa Belediyesi Mesire 
Alanı’nı ilçeye kazandırdıklarını dile geti-
ren Usta,  içerisini Millet Bahçesi olarak 
düzenleyerek ismini de o şekilde değiştir-
diklerini belirtti. Ayrıca Millet Bahçesi’nin 
artık ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet 
verdiği müjdesini de verdi.

Gaziosmanpaşa’nın 24 okula ihtiyacı ol-
duğunu ve 2019 yılı içinde Mevlana Ma-
hallesi’ne 2 yeni okul kazandıracaklarını 
belirten Başkan Usta, “Bu yıl ilçemize 9 
yeni okul kazandıracağız ve bu 9 okulun 
içinde Mevlana Mahallesi’ne ilkokul ve or-
taokul olmak üzere 2 yeni okulu kazandı-
racağız” dedi.

Ayrıca Fetih Parkı Zeminaltı Otopark 
Projesi’nin yapımına da başlayacaklarını 
belirten Usta, “Altında otopark, üstün-
de daimi pazar ve 24 saat hizmet vere-
cek millet kıraathanesinin olacağı Fetih 
Parkı Zeminaltı Otopark projemizin inşa-
atına yakın zamanda başlayacağız. Bu 
proje Türkiye’nin en büyük metrosu olan 
ve Mevlana Mahallesi’nin bir başında bir 
de sonunda olacak Mecidiyeköy-Gazios-
manpaşa-Mahmutbey metro hattına da 
entegreli olacak” dedi.

Başkan Usta, Kuzey Marmara Otoyolu 
projesinin bir bağlantı kolunun da Gazi-
osmanpaşa’da hayata geçeceğini ve ula-
şımın kolaylaşacağını belirtti. Bu bağlantı 
yolu ile Mevlana Mahallesi’nin Akşemset-
tin Bulvarı üzerinde  bulunan tünel ve 
köprülerle Kuzey Marmara otoyoluna ora-
dan da Başakşehir, devamında Kınalı kav-
şağı ile Tem otoyoluna bağlanarak Edirne 
ve Trakya istikametine kesintisiz ulaşım 
sağlanacak. 
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Makedonya'nın güneyinde Yunanis-
tan ile sınır kapısı "Bogorodica"da, 

ülkenin yeni anayasal ismi olan "Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti" ibaresinin bu-
lunduğu tabela konularak Prespa Anlaş-
ması'nın öngördüğü isim değişikliği res-
men uygulanmaya başlandı.

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" iba-
resinin yer aldığı tabela, Makedonca ve 
İngilizce olmak üzere iki dilde, Kuzey Ma-
kedonya ve Yunanistan sınırına konuldu.

Üsküp yönetimi, ayrıca, internet sitesin-
deki ismini "Kuzey Makedonya" olarak 
değiştirdi. Prespa Anlaşması'nın dün yü-
rürlüğe girmesiyle birlikte ülke yetkilileri, 
anlaşmanın öngördüğü yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi için çalışmalara başla-

Makedonya - Yunanistan sınırına    Makedonya - Yunanistan sınırına    Makedonya - Yunanistan sınırına    
'Kuzey Makedonya' tabelası konuldu'Kuzey Makedonya' tabelası konuldu'Kuzey Makedonya' tabelası konuldu

dı. Bu doğrultuda Kuzey Makedonya hü-
kümeti tarafından yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi için bakanlıklar arası çalışma 
grubu kuruldu.

Prespa Anlaşması ile Kuzey Makedon-
ya'nın NATO'ya üyelik protokolünü 8 Şu-
bat'ta meclisinde onaylayan Yunanistan, 
dün bu konuya dair sözlü notayı Üsküp'e 
göndermişti.

Öte yandan, Kuzey Makedonya hükü-
metince dün yapılan açıklamada, ülkenin 
yeni isminin de dahil olduğu anayasal 
değişikliklerin Resmi Gazete'de yayım-
lanmasıyla sınırlardaki tabelaların üç gün 
içerisinde, ülke genelindeki uluslararası 
yollardaki trafik levhalarının iki ay içeri-
sinde, araç plakalarının dört ay içerisinde, 
yeni pasaportların bu yılın sonuna kadar, 
yeni banknotların da 2020 yılı başında ha-
zırlanacağını duyurmuştu.

Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu 
aşan Kuzey Makedonya, NATO'ya katılım 
protokolünü 6 Şubat'ta imzalamıştı. İki 
gün sonra Yunanistan, komşusu Kuzey 
Makedonya'nın NATO üyeliğine ilişkin 
protokolü onaylamıştı.

Makedonya'nın güneyinde Yu-
nanistan ile sınır kapısı "Bogo-
rodica"da, ülkenin yeni anaya-
sal ismi olan "Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti" ibaresinin bulun-
duğu tabela konularak Prespa 
Anlaşması'nın öngördüğü isim 
değişikliği resmen uygulanma-
ya başlandı.
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Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      Eyüpsultan'da vefatının 101. yılı      
anısına ll.Abdülhamid panelianısına ll.Abdülhamid panelianısına ll.Abdülhamid paneli

Eyüpsultan’da Sultan ll.Abdülhamid, vefatının 101. yılında, “Akıl, 
Bilim ve Adalet Sultan ll.Abdülhamid” paneliyle anıldı.

Moderatörlüğünü Süleyman Faruk 
Göncüoğlu’nun yaptığı panele ko-

nuşmacı olarak Dr. Raşit Gündoğdu, Prof. 
Dr. Hamza Gündoğdu ve Doç. Dr. Teyfur 
Erdoğdu katıldı.

Panelin ardından katılımcılar çok özel 
fotoğrafl arın yer aldığı “Cülus Yolunda 
Başlayan En Uzun 33 Yıl” adlı fotoğraf 
sergisini gezdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği pa-
nelde II.Abdülhamid Han'ın millete hizmet 
yolunda geçirdiği tam 33 yıl konuşuldu.

Panelde açılış konuşmasını yapan mo-
deratör Süleyman Faruk Göncüoğlu, dö-
neminde pek anlaşılamamış bir yönetici 

olan II.Abdülhamid Han'ın bugün de anla-
şılması gereken noktada biraz hamasete 
kurban gittiğini söyledi.

"Tarihçinin görevi tarihin namusunu te-
mizlemek değildir. Dönemi ve şartları içe-
risinde her şey değerlendirilmek zorun-
dadır" diyen Göncüoğlu şöyle devam etti:

"Şunu da unutmayalım Sultan II.Abdül-
hamid bir insan ve Sultan Abdülhamid 
şehzadeliği döneminde bir gencin yapma-
sı gereken her şeyi yapmıştır. Teknesiyle 
açılan, ata binmeyi çok seven, sanata me-
raklı olan, Türk mimarisinin nefes alması 
için hayaller kuran, alaturka müzik dinle-
yen, tiyatroyla ilgilenen bir şehzade."
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13 Kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 34 
yaralı Üsküp'teki hstahanelere kaldırıldı. 
Vefat eden  hemşehrilerimize Allah'ta 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
 
      “Bashkëndijejmë dhimbje me famil-
jarët e viktimave...!  Me të vërtetë një lajm 
tragjik, një humbje e madhe andaj lusim 
Zotin që viktimat t’i ketë mëshiruar, fa-
miljarëve të tyre t’u jap durim.E ndërsa të 
lënduarve u dëshirojmë shërim sa më të 
shpejtë.”    

Kaynak: Fatih Bayraktar

Kalkandelen'de meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatı-
nı kaybederken, 4'ü ağır 34 yaralı mevcut. 

Kalkandelen'de 
trafik kazası faciaya dönüştü
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BAYRAMPAŞA
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Başkan Aydıner ziyaretle ilgili açıklama-
da bulundu: “Ülkü Ocakları Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Şahin Serbest ve yönetimini 

Ülkü Ocaklarından Ülkü Ocaklarından Ülkü Ocaklarından 
Başkan Aydıner’e ziyaretBaşkan Aydıner’e ziyaretBaşkan Aydıner’e ziyaret

Ülkü Ocakları Bayrampaşa İlçe Başkanı Şahin Serbest ve yö-
netim kurulu üyeleri Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Ak Parti 
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner’i makamında 
ziyaret etti.

Belediyemizde ağırladık. Kıymetli ziyaret-
leri için teşekkür ederim.






