T

optan, "En büyük iyi
kalpli rahmetli Sakıp A ğ a .

Sakıp Ağa'nın adını taşıyan
bir ödülü veriyor Kalp Vakfı.
Hüzünleneyim mi, gururla
nayım mı, ne yapayım bilmi
yorum. Ama bu ödül, benim
bundan sonra alacağım
bütün ödüllerin üstündedir"
diye konuştu.

Bunu biliyoruz. Şu binada 3 tane
masum insan öldü. Bunu yapan

A

lar Avrupa'da elini, kolunu sallaya sallaya geziyor. '301'i

kbank'ın katkılarıyla, Sabancı ailesinin ev

kaldırın' diyenler, onlara kol kanat geriyor" dedi. T B M M

sahipliğinde düzenlenen törende konuşan

Başkanı Toptan, yine de ne olursa olsun terörle mücadele

Toptan, 'Terörle mücadelemizde yalnız kalabili

den vazgeçilmeyeceğine dikkat çekti. Türk Kalp Vakfının
çalışmalarına da değinen Toptan, kalp hastalıklarının

riz. Tek başına kaldık diye terörle mücadeleden

dünyadaki en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini,

geri dönmemiz mümkün d e ğ i l " dedi.

vakfın da bu konuda önemli bir görev yaptığını söyledi.
Aldığı "iyi Kalp Ödülü"ne işaret eden Toptan, "En büyük
iyi kalpli rahmetli Sakıp Ağa. Sakıp Ağa'nın adını taşıyan

Meclis Bülteni- "Sakıp Sabancı İyi Kalp Ödülü" T B M M
Başkanı Koksal Toptana verildi. 25 Ekim'de Sabancı
Center'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Meclis
Başkanı Toptan, "Değerli iyi kalpli dostlarım, bu ödülle

bir ödülü veriyor Kalp Vakfı. Hüzünleneyim mi, gururla
nayım mı, ne yapayım bilmiyorum. Ama bu ödül, benim
bundan sonra alacağım bütün ödüllerin üstündedir" diye
konuştu.

işim bayağı zorlaştı" dedi.
istanbul Valisi Muammer Güler, Türkan Sabancı ve Türk
Kalp Vakfı Başkanı Çetin Yıldırımakın'm, T B M M Başkanı

Türkan Sabancı
Merhum Sakıp Sabancı'nm eşi Türkan Sabancı da Saban

Koksal Toptana birlikte sundukları "iyi Kalp Ödülü" tö

cı Center'in kendisi için adeta kutsal bir mabet olduğunu

reninde bir konuşma yapan Başkan Toptan, son günlerde

ve burada konuşma yapmaktan büyük mutluluk duydu

meydana gelen terörist saldırılara değindi. Toptan, "Biz bu

ğunu söyledi. Sabancı, çünkü bu binaya daha önce hep

toprakları kurarken, korurken, doğulusu, batılısı, kuzeylisi,

eşiyle geldiğini ve eşinin konuşmalarını burada dinlediğim

güneylisi düşünmeden beraber kurduk. Biz bu devleti hep

hatırlattı. Türkan Sabancı, son günlerde yaşanan terör

beraber nasıl kurduysak öyle de savunuruz diye bütün

olaylarına dikkat çekerek, ulusça herkese baş sağlığı diledi.

dünyaya haykırıyorum, mesaj veriyorum" dedi.

Yokluğuna bir türlü alışamadığı, yokluğunu her geçen

"Yalnız Kalsak da Mücadeleye Devam"
Toptan, "Terörle mücadelemizde yalnız kalabiliriz. Tek

gün daha fazla hissettiği Sakıp Sabancı'nın iyiliksever biri
olduğunu da dile getiren Türkan Sabancı, konuşmasını,
eşinin yardımseverliğe atıfta bulunan "Olma keser gibi

başına kaldık diye terörle mücadele

rabbena hep bana, ol testere gibi bir

den geri dönmemiz mümkün değil.

sana bir bana" sözüyle bitirdi.

Bizdeki terörü cesaretlendirenler var.
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