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en� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) 
�le mücadelede k�ş�sel h�jyen 
kurallarına uyulması, dengel� 
beslen�lmes� ve tedb�rl� olun-

ması oldukça öneml�. Ancak v�rüs hak-
kında doğru b�l�nen yanlışlar var. Onlar-
dan bazıları...

YANLIŞ: Her Cov�d-19 enfekte olgu, ağır 
ve ölümcül seyreder.

DOĞRU: Hastalığın seyr�nde yüzde 10-15 
oranında ağır solunum yetmezl�ğ�, böb-
rek yetmezl�ğ� ve çoklu organ yetmezl�ğ� 
görüleb�l�r. Hastalık, yüzde 2-5 oranında 

YYY ölümle sonuçlanırken, yüzde 80 oranın-
da hastalık haf�f seyreder.

YANLIŞ: Hastalıktan korunmak �ç�n mas-
ke takmanız yeterl�.

DOĞRU: Maske, k�ş�y� v�rüsü kapmaktan 
yeter�nce korumaz. Sadece k�ş� hasta �se 
v�rüsün başkalarına bulaştırılmasına en-
gel olab�l�r. Hele k� sağlıklı k�ş�ler�n top-
lumda, gündel�k hayatta maske takması-
na gerek yoktur. Korunmada en öneml� 
yöntem el tem�zl�ğ�. Eller mümkün oldu-
ğunca tem�z tutulmalı ve göz, burun ve 
ağza götürülmemel�.

GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM

Koronav�rüs hakkında doğru Koronav�rüs hakkında doğru Koronav�rüs hakkında doğru 
b�l�nen yanlışlarb�l�nen yanlışlarb�l�nen yanlışlar

Yen� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) �le mücadelede k�ş�sel h�jyen 
kurallarına uyulması, dengel� beslen�lmes� ve tedb�rl� olunması 
oldukça öneml�. Ancak v�rüs hakkında doğru b�l�nen yanlışlar 
var. Onlardan bazıları...
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YANLIŞ: El dezenfektanları tüm sorunu 
çözer.

DOĞRU: P�yasada değ�ş�k �s�mler �le 
pazarlanan sözde ant�sept�k, dezenfek-
tan ve m�krop öldürücüler�n çoğu eller� 
�y� b�r `su-sabun tem�zl�ğ�nden` daha 
çok koruyamayacaktır. Eller�n, sık sık 
bol sabunlu su �le d�kkatle, �y�ce ovula-
rak yıkanması koruyuculuk �ç�n yeterl� 
olacaktır. Su ve sabuna ulaşılamayacak 
durumlarda 70 derece ve üzer�nde b�r 
kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı 
da kullanılab�l�r..

YANLIŞ: Burnu tuzlu suyla yıkamak, 
tuzlu suyla gargara yapmak ya da s�rke 
v�rüsün bulaşıcılığını engeller.

DOĞRU: Bu yanlış b�r b�lg�d�r. Bu ko-
nuda h�çb�r b�l�msel ver� yoktur. Hatta 
tuzlu suyun tuz oranı yüksek olursa üst 
solunum yolu hücreler�ne hasar vereb�-
l�r. Solunum s�stem�n� v�ral enfeks�yon-
lardan ya da dış etkenlerden korumada 
b�r kalkan özell�ğ� gösteren, bakter� ve 
v�rüsler�n solunum hücreler�ne tutunma-

sını engelleyen mukus tabakası da hasar 
göreb�lecekt�r.

YANLIŞ: Sarımsak, soğan yemek korona-
v�rüs enfeks�yonunu önler.

DOĞRU: Sarımsak ve soğan �çerd�kler� 
al�s�n ve kuvarset�n sayes�nde ant�m�k-
rob�yal özell�kler� olan sağlıklı gıdalar-
dır ama koronav�rüsten koruma g�b� b�r 
faydaları b�l�msel olarak ortaya konma-
mıştır.

YANLIŞ: Kelle paça çorbası bağışıklık 
s�stem� �ç�n şarttır.

DOĞRU: Bağışıklık s�stem�n� özel olarak 
güçlend�rd�ğ� göster�lm�ş herhang� b�r 
gıda yoktur. Öneml� olan sağlıklı ve den-
gel� beslenme alışkanlığıdır. V�rüslerden 
korunmada bağışıklık s�stem�n�n öneml� 
olduğu doğrudur. Bugüne kadar yapılan 
b�l�msel çalışmalarla bağışıklık s�stem�n� 
güçlend�rd�ğ� kanıtlanmış 3 uygulama 
vardır. Bunlar, dengel� beslenme, yeterl� 
b�r uyku ve düzenl� f�z�k egzers�z şekl�n-
ded�r.
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YANLIŞ: Alkolsüz kolonya, el dezenfekta-
nı olarak kullanılab�l�r.

DOĞRU: B�r sıvının dezenfektan özell�-
ğe sah�p olması �ç�n m�n�mum yüzde 70 
alkol oranına sah�p olması gerek�r. Uy-
gun el ant�sept�ğ� bulunamayan yerlerde 
yüzde 80-90 arasında alkol �çeren her 
türlü kolonya da el h�jyen�nde v�rüsten 
korunmada kullanılab�l�r.

YANLIŞ: Havaların ısınması �le v�rüs orta-
dan kaybolacak.

DOĞRU: Sıcak havanın v�rüsü doğrudan 
öldürmes� g�b� b�r durum söz konusu de-
ğ�l. Ancak havaların ısınması �le �nsanlar 
kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre 
vak�t geç�rm�yor, evler, �ş yerler� daha �y� 
havalandırılıyor ve böylel�kle solunum 
yoluyla bulaşan v�rüsler�n bulaşma olası-
lığı azalıyor. İk�nc� olarak da artan sıcak-
lık neden�yle v�rüs dış ortamda daha kısa 
süre canlı kalab�l�yor.

YANLIŞ: Çok turşu yemek bağışıklık 
s�stem�n� güçlend�r�p hastalıktan koruya-
caktır.

DOĞRU: Ev yapımı turşuların, �çerd�kler� 
prob�yot�kler sayes�nde bağışıklık s�ste-
m�ne b�r m�ktar destek vereceğ� doğru-
dur. Ancak aşırı m�ktarda turşu tüket�m� 
aşırı m�ktarda tuz tüket�m�ne de neden 
olarak vücudun sıvı elektrol�t dengele-
r�nde değ�ş�kl�klere ve h�pertans�yona 
sebep olab�l�r.

YANLIŞ: Enfekte yüzeyler� sadece su �le 
ya da ıslak mend�l �le s�lmek yeterl�d�r.

DOĞRU: Yüzeyler bell� oranlarda sulan-
dırılmış (1:100; 1 b�r�m çamaşır suyu, 99 
b�r�m su) çamaşır suyu ya da deterjan-
la tem�zlenmel�d�r. Bas�t deterjanlar da 
koronav�rüsü önlemede çamaşır suyu 
kadar etk�l�d�r.

YANLIŞ: Sıcak �çecekler �çmek v�rüsü 
öldürecekt�r.

DOĞRU: Aşırı sıcak �çecekler ağız-bo-
ğaz bölges�n� yakıp kavurarak `koruyucu 
ep�tel tabakayı` ve `önley�c� bağışıklık 
salgılarını` tahr�p ett�ğ�nden, faydadan 
çok zarar vereb�l�r.
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İst�klal Marşı okuma yarışması duygu İst�klal Marşı okuma yarışması duygu İst�klal Marşı okuma yarışması duygu 
dolu anlara sahne oldudolu anlara sahne oldudolu anlara sahne oldu

İst�klal Marşı’nın kabulünün 99. yılı münasebet�yle Gaz�osman-
paşa’da “İst�klal Marşı Okuma Yarışması” düzenlend�. Duygu dolu 
anlara sahne olan programda m�ll� marşımızı okuyan m�n�kler�n 
heyecanı ve coşkusu yüzler�ne yansıdı.

az�osmanpaşa Beled�yes�’n�n 
düzenled�ğ� yarışmada �lçe-
dek� okullarda okuyan 35 
ortaokul öğrenc�s� b�rb�r�n-

den güzel yorumlarıyla İst�klal Marşı’nı 
okudu. 

Gaz�osmanpaşa Kültür ve Sanat Mer-
kez�nde gerçekleşt�r�len programa Gaz�-
osmanpaşa Beled�ye Başkan Yardımcısı 
Zeker�ya Eroğlu, Gaz�osmanpaşa İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yusuf Uzantı, mahal-
le muhtarları, s�v�l toplum kuruluşu baş-
kanları, �lçe protokolü, m�n�kler ve a�lele-
r� katıldı. Program önces�, Mehmet Ak�f 
Ersoy’un ş��rler�n�n ç�zg�lerle anlatıldığı 
“Mehmet Ak�f’�n Ç�zg�s�” �s�ml� kar�katür 
serg�s�n�n açılışı gerçekleşt�r�ld�.

İst�klal Marşı’nın duygusunun ve an-

GGGGGGGGG lamının daha �y� anlaşılması �ç�n yapı-
lan yarışmada öğrenc�ler�n m�ll� marşı 
coşkuyla okuması salondak�lerden al-
kış aldı. Programda Beren Kaya �s�ml� 
öğrenc� de İst�klal Marşı’nı �şaret d�l�yle 
okudu. 

Yarışmanın b�r�nc�s� Özel Şefkat Gaz�-
osmanpaşa Eğ�t�m Kurumları’nda oku-
yan El�f Ş�fa Aksoy olurken, �k�nc� Gaz�-
kent Ortaokulu’ndan Han�fe Gözde Polat, 
üçüncü �se Barbaros Hayrett�n Paşa 
Ortaokulu’ndan Özge Kaptan oldu. 

Gösterd�kler� başarı sebeb�yle b�r�nc� 
El�f Ş�fa Aksoy’a b�s�klet, �k�nc� Han�fe 
Gözde Polat’a tablet, üçüncü Özge Kap-
tan’a kulaklık hed�ye ed�ld�. Programa 
katılan tüm öğrenc�lere de saat hed�ye 
ed�ld�.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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Zabıta ek�pler�nden marketlere fah�ş Zabıta ek�pler�nden marketlere fah�ş Zabıta ek�pler�nden marketlere fah�ş 
f�yat denet�m�f�yat denet�m�f�yat denet�m�

Koronav�rüs neden�yle taleb�n 
arttığı h�jyen ve gıda ürünler�n-
de yapılan haksız f�yat artışının 
önüne geçmek �ç�n Gaz�osman-
paşa Beled�yes�, �lçedek� �şlet-
melere denet�mlerde bulundu.

oronav�rüs neden�yle taleb�n 
arttığı h�jyen ve gıda ürün-
ler�nde yapılan haksız f�yat 
artışının önüne geçmek �ç�n 

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, �lçedek� �ş-
letmelere denet�mlerde bulundu. Gaz�os-
manpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tah-
s�n Usta da ek�plerle beraber denet�me 
katılarak esnafl ara uyarılarda bulundu.

Koronav�rüs salgınının Türk�ye’de gö-
rülmes�n�n ardından özell�kle h�jyen ve 
gıda ürünler�nde yüksek f�yat artışının 
önüne geçmek amacıyla Gaz�osmanpa-
şa Beled�yes� Zabıta Müdürlüğü ek�pler� 
�lçe genel�ndek� marketlerde denet�mler 
gerçekleşt�rd�.

 Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı 
Hasan Tahs�n Usta da denet�mlere ka-
tılarak ek�plerle b�rl�kte f�yat et�ketler�n� 
�nceled�, �şletme sah�pler�ne fah�ş f�yat 
artışı yapmamaları konusunda uyarılarda 
bulundu. 

Özell�kle kolonya, sabun g�b� h�jyen 
ürünler�yle uzun ömürlü gıdaların bulun-
duğu rafl arı gezen ek�pler, f�ş ve fatura 
kontroller� de yaptı. F�yat et�ketler�nde 
�hlal tesp�t ed�len �şletmelere zabıta ek�p-
ler� tarafından ceza� �şlem uygulandı.

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı 

KKK Hasan Tahs�n Usta, ‘’Marketlerde,satış 
noktalarında f�yatların farklılığına d�kkat 
çekmek �st�yoruz. Bundan 1 hafta önce, 
10 gün, 1 ay öncek� f�yatlarla bugünkü f�-
yatların arasında fark var mı yok mu onu 
kontrol ed�yoruz. 

İk�nc� olarak son günlerde �ht�yaç duyu-
lan gıda ya da h�jyen maddeler�n�n stok-
laması var mı d�ye bakıyoruz. Kolonya 
g�b� h�jyen�k ürünlerde �nceleme yapıyor-
lar arkadaşlarımız. Onlar bu �şler� ya-
parken b�z hem buradak� satış noktasını 
hem de arkadaşları denetleyel�m ded�k. 

Doğal olarak bu kontrolü sağlamak 
durumundayız. Vatandaşlarımıza da so-
ruyoruz f�yat farkı olup olmadığını ya da 
bulunmayan ürün olup olmadığını. 

Vatandaşlara telefon numarası da bı-
rakıyoruz; gerek bakanlık gerek beled�-
yem�z�n, kaymakamlığımızın bu konuda 
gerekl� b�r�mler�n b�lg�lend�r�lmes�n� 
sağlıyoruz. 

Öneml� olan fırsatçılığın önüne geçmek 
ve farkındalık oluşturmak’’ ded�.
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Daha tem�z, daha yeş�l b�r Daha tem�z, daha yeş�l b�r Daha tem�z, daha yeş�l b�r 
BayrampaşaBayrampaşaBayrampaşa

Daha tem�z, daha yeş�l ve daha yaşanab�l�r b�r Bayrampaşa �ç�n 
tüm ek�pler� �le b�rl�kte sahaya �nen Bayrampaşa Beled�yes�, Şe-
h�t Kam�l Balkan Caddes�’nde detaylı tem�zl�k, bakım-onarım ve 
ağaçlandırma çalışması yaptı.

ayrampaşa �ç�n tüm ek�pler� 
�le b�rl�kte sahaya �nen Bay-
rampaşa Beled�yes�, Şeh�t 
Kam�l Balkan Caddes�’nde 

detaylı tem�zl�k, bakım-onarım ve ağaç-
landırma çalışması yaptı. 

Caddeye onlarca yen� ağaç d�ken ek�p-
ler, yaklaşık 150 ağacın da bakımını 
gerçekleşt�rd�. Ek�pler�n çalışmalarını ye-
r�nde denetleyen ve aynı zamanda ağaç 
d�ken Başkan At�la Aydıner, “Vatandaşla-
rımızın ortak yaşam alanlarını daha tem�z 
ve konforlu b�r duruma get�rmek �ç�n �lçe 
genel�nde çalışmalarımız aralıksız devam 
edecek.” ded�.

Bayrampaşa Beled�yes� Park ve Bah-
çeler, Fen İşler�, Zabıta ve Tem�zl�k İşler� 
müdürlükler�ne bağlı ek�pler, Yıldırım 
Mahalles� Şeh�t Kam�l Balkan Caddes�’n-

BBBBBB de ortak çalışma yaptı. Daha tem�z, daha 
yeş�l ve daha yaşanab�l�r b�r Bayrampaşa 
�ç�n yapılan çalışma kapsamında, cad-
dede tem�zl�k, bakım-onarım ve ağaç-
landırma olmak üzere 3 h�zmet b�rden 
gerçekleşt�r�ld�. Tem�zl�k ek�b� caddey� 
süpürüp tazy�kl� su �le yıkadı, Park ve 
Bahçeler ek�b� kuruyan ağaçların yer�ne 
onlarca yen� ağaç d�kt� ve yaklaşık 150 
ağaca bakım yaptı, Fen İşler� ek�b�  asfl at 
ve kaldırımın çöken ve kırılan noktalarını 
tam�r ederken Zabıta ek�b� de çalışmalar 
sırasında güvenl�ğ� sağladı. 

Öte yandan,  Bayrampaşa Beled�yes� 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kend� 
�mkanlarıyla yet�şt�rd�ğ� ç�çekler de esnaf 
ve vatandaşlara dağıtıldı.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA





yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 111111

Gaz�osmanpaşa’da çevrec� elç�ler� Gaz�osmanpaşa’da çevrec� elç�ler� Gaz�osmanpaşa’da çevrec� elç�ler� 
yet�şmeye devam ed�yoryet�şmeye devam ed�yoryet�şmeye devam ed�yor

Çevreye ve doğaya sah�p çıkan nes�ller yet�şt�ren Gaz�osman-
paşa Beled�yes�, okullarda eğ�t�m verd�ğ� çevre elç�s� öğrenc�-
lerle b�rl�kte ger� dönüşüm programı düzenled�. M�n�kler sahne 
etk�nl�kler�yle ger� dönüşümün önem�ne d�kkat çekt�.

az�osmanpaşa Sakarya İlko-
kulu Konferans Salonu’nda 
gerçekleşt�r�len programa 
Gaz�osmanpaşa Kaymakamı 

Numan Hat�poğlu ve Gaz�osmanpaşa 
Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta �le 
öğrenc�ler katıldı. 

Çevre elç�s� programının tanıtıldığı 
etk�nl�kte Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n 
okullarda verd�ğ� eğ�t�mlerle çevre elç�s� 
olan 300 öğrenc�ye hoş geld�n den�ld�. 
Çevre etk�nl�kler� hakkında b�lg�lend�rme 
�le başlayan program, öğrenc�ler�n ş��r ve 
t�yatro performanslarıyla devam ett�

 Ger� dönüşümün önem�ne d�kkat çek-
mey� amaçlayan göster�ler, �zleyenler� 
hayran bıraktı. Programda Gaz�osman-
paşa Beled�yes�’n�n düzenled�ğ� çevre 
elç�s� sınavında başarılı olan öğrenc�lere 

GGGGGGGGG de çek�l�şle b�s�klet ve çevre temalı k�tap-
lar hed�ye ed�ld�.

Çevre b�l�nc�n�n önem�ne vurgu yapan 
Başkan Usta, “Hep�m�z çevrey� sah�p-
lenmek, korumak ve geleceğe emanet 
etmek durumundayız.

 S�z, çevren�n hassas�yetler�n� b�len, 
çevrey� en �y� şek�lde sah�plen�p en �y� 
şek�lde koruyan ve güzel kalmasının sa-
vunan çevre elç�ler� olarak b�zler� de bu 
konuda uyarıp duyarlılığımızı artıran b�r 
sorumluluk ortaya koyacaksınız. 

S�zlere çevrey� emanet ederken gö-
zümüz arkada kalmıyor. Burada 300 
öğrenc�m�z�n almış olduğu çevre elç�s� 
sorumluluğunu a�len�zle, çevren�zle, 
akrabalarınızla, d�ğer okullarla ve tüm 
�nsanlarla paylaşmanız lazım” ded�.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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OKULLARDA ‘CORONA’ OKULLARDA ‘CORONA’ OKULLARDA ‘CORONA’ 
DEZENFEKSİYONUDEZENFEKSİYONUDEZENFEKSİYONU

Bayrampaşa Beled�yes�, dün-
ya genel�nde hızla yayılmaya 
devam eden yen� t�p Corona 
v�rüse (Kov�d-19) karşı �lçede-
k� okulların tamamını ve kültür 
merkezler�n� H�drojen Peroks�t 
maddes� �le dezenfekte ett�.

ayrampaşa Beled�yes�, dünya 
genel�nde hızla yayılmaya de-
vam eden yen� t�p Corona v�-
rüse (Kov�d-19) karşı �lçedek� 

okulların tamamını ve kültür merkezler�n� 
H�drojen Peroks�t maddes� �le dezenfekte 
ett�.

Ç�n’�n Wuhan kent�nde 12 Aralık 
2019’da ortaya çıkan yen� t�p Corona 
v�rüsü (Kov�d-19) dünya genel�nde hızla 
yayılmaya devam ed�yor. V�rüsün ortaya 
çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakan-
lığı �le koord�nel� olarak, önlem almayı 
sürdüren Bayrampaşa Beled�yes�, yen� 

BBBBBB

t�p Corona v�rüse karşı �lçedek� okulları 
ve kültür merkezler�n� H�drojen Peroks�t 
maddes� �le dezenfekte ett�. Bayrampaşa 
Beled�yes� Veter�ner İşler� Müdürlüğü’ne 
bağlı ek�pler, �lçedek� 48 okulda toplam 
b�n 437 dersl�ğ� ve okulların d�ğer bö-
lümler�n� yen� t�p Corona v�rüse karşı 
korunaklı hale get�rmek �ç�n hummalı b�r 
çalışma yürütüyor. Bakter� ve v�rüs g�b� 
m�kroorgan�zmalara karşı etk�l� olan de-
zenfektanın �nsan sağlığına olumsuz b�r 
etk�s� bulunmuyor.

Öte yandan, �lçedek� cam�ler, d�ğer 
kamu b�naları ve spor tes�sler� de Coro-
na v�rüse karşı dezenfekte programına 
dah�l ed�ld�.

Kov�d-19 olarak da b�l�nen v�rüs salgı-
nı neden�yle dünya genel�nde 114 b�n�n 
üzer�nde �nsan enfekte oldu. 4 b�n�n 
üzer�nde �nsan salgın neden�yle hayatını 
kaybett�.
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TÜBİTAK’TAN 4 ÖDÜL BİRDENTÜBİTAK’TAN 4 ÖDÜL BİRDENTÜBİTAK’TAN 4 ÖDÜL BİRDEN
TÜBİTAK 51. Orta Öğret�mler Arası Proje Yarışması’na toplam 

7 proje �le katılan Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merkez� 4 ödül 
b�rden almayı başardı.

ÜBİTAK 51. Orta Öğret�mler 
Arası Proje Yarışması’na top-
lam 7 proje �le katılan Bayram-
paşa Beled�yes� B�l�m Merkez� 

4 ödül b�rden almayı başardı.

TÜBİTAK 51. Orta Öğret�mler Arası 
Proje Yarışması’nın bölge f�nal� İstanbul 
Tekn�k Ün�vers�tes� Süleyman Dem�rel 
Kültür Merkez�’nde yapıldı. Yarışmaya 
toplam 7 proje �le katılan Bayrampaşa 
Beled�yes� B�l�m Merkez� öğrenc�ler� b�-
yoloj� ve matemat�k dalında �k�nc�, k�mya 

TTT dalında �se üçüncü oldu. Öğrenc�lerden 
Yağız Efe Acı matemat�k, İsma�l Efe Sat-
kın ve İlhan Efe Yıldız b�yoloj� dalında 
�k�nc�l�k, Hat�ce Aman ve Hasan Karakuş 
k�mya, İpek Kayrancıoğlu ve Betül San-
caklı �se b�yoloj� dalında üçüncülük ödü-
lünün sah�b� oldular.

Başarılı öğrenc�ler�n, yarışmanın Türk�-
ye f�nal�nde Bayrampaşa’yı tems�l edece-
ğ� öğren�ld�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA’DAN İDLİB’E BAYRAMPAŞA’DAN İDLİB’E BAYRAMPAŞA’DAN İDLİB’E 
8 TIR YARDIM8 TIR YARDIM8 TIR YARDIM

Bayrampaşa Beled�yes�, İnsan� Yardım Vakfı (İHH) ve Mega Cen-
ter İstanbul Gıda S�tes� �şb�rl�ğ� �le İdl�b ve kırsalında bulunan s�-
v�llere 8 TIR �nsan� yardım malzemes� gönder�ld�.

ayrampaşa Beled�yes�, Mega 
Center İstanbul Gıda S�tes� 
ve İnsan� Yardım Vakfı (İHH) 
�şb�rl�ğ� �le son zamanlarda 

saldırıların hedef� hal�ne gelen İdl�b’e 8 
TIR �nsan� yardım malzemes� gönder�ld�. 
Gıda maddes� yüklü TIR’lar Bayrampaşa 
Kocatepe Mahalles�’ndek� Mega Cen-
ter’den dualarla İdl�b’e uğurlandı. Kon-
voyda bulunan �nsan� yardım malzemele-
r� bölgedek� s�v�llere dağıtılacak.

Uğurlama programına Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner’�n yanı 
sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel, Mega Center yönet�m�, İHH yetk�l�-
ler�, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı Yar-
dımcıları Naser Ş�mşek �le Yalçın Sıraka-
ya ve hayırsever vatandaşlar katıldı.

BBBBBB “MAZLUMLARIN ACISINA DUYARSIZ 
KALAMAYIZ”

TIR’ları uğurlama tören�nde konuşan 
Başkan At�la Aydıner, “Mazlumların ya-
nında olmak ve onların duasını almak 
mecbur�yet�ndey�z.  O nedenle İdl�b’de-
k� kardeşler�m�z�n de acısına duyarsız 
kalamayız. Sur�ye’de yaşanan �nsanlık 
dramına tüm dünya gözler�n� yumsa da 
merhamet ab�des� Türk�ye Cumhur�ye-
t�, mazlumların ve masumların yanında 
yer almaya devam edecekt�r. İdl�b’dek� 
kardeşler�m�z �ç�n gıda malzemes� yüklü 
8 TIR’ı Bayrampaşa’dan dualarla uğurlu-
yoruz. Yardım konvoyuna katkı sağlayan 
herkese teşekkür ed�yorum, Allah onlar-
dan razı olsun.” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA




