










































































‹stanbul’un kurtuluflu coflkuyla kutland›
‹stanbul'un düflman iflgalden kurtuluflunun 88. y›l dönümü törenlerle kutland›.
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, “‹flgalden geriye hiçbir
fley kalmam›flt›r. Bugün ‹stanbul, dünyan›n sembol flehirlerinden birisidir” dedi.

‹stanbul’un düflman iflgalinden kurtuluflunun
88. y›l dönümü nedeniyle ilk tören
Taksim’deki Cumhuriyet An›t›’nda yap›ld›.
Buradaki  törenin ard›ndan Vatan
Caddesi’ndeki törene geçildi. Binlerce
‹stanbullunun kat›ld›¤› tören ‹stanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl ve 1. Ordu Komutan›
Orgeneral  Yalç ›n Ataman' ›n halk ›
selamlamas›yla bafllad›.

‹stanbul'un kurtuluflunun 88. y›l dönümünü
coflkuyla kutlad›klar›n› ifade eden Baflkan
Topbafl, flunlar› söyledi: ''‹flgalle gelenler
geldikleri gibi gitmifllerdir. ‹flgalden geriye
hiçbir fley kalmam›flt›r. Bu ‹stanbul'un tarifsiz
öz güveni sayesinde olmufltur.

K›talar› birbirine ba¤layan, farkl› kültür ve
inançlar› bar›fl içinde bir arada yaflatan
insanl›¤›n ortak medeniyet miras›nda da çok
özel ve çok önemli bir yeri olan ‹stanbul,
dünyan›n sembol flehirlerinden birisidir.''
Törende daha sonra kompozisyon, resim
ve fliir yar›flmalar›nda dereceye giren
ö¤rencilere hediyeleri verildi.
Halk oyunlar› gösterileri ile devam eden
tören, resmigeçitle sona erdi.
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‹stanbul’da "BM Ofis Adas›" oluflturulacak
Birleflmifl Milletler (BM) Nüfus Fonu Bölge Direktörü Thea Fierens’i a¤›rlayan
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, BM'nin ‹stanbul'da ilk ofisinin
aç›ld›¤›n› belirterek “Baflka ofisler de aç›lacak. ‹stanbul'da BM Adas› oluflturmay›
arzu etmekteyiz.” dedi.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl, Birleflmifl Milletler (BM) Nüfus Fonu
Bölge Direktörü Thea Fierens'i Saraçhane
Belediye Saray›’ndaki makam›nda a¤›rlad›.
Görüflmenin ard›ndan bas›n mensuplar›na
aç›klama yapan Baflkan Topbafl, bir kaç ay
önce BM'in ‹stanbul'da ilk ofisinin aç›ld›¤›n›
belirtti ve Fierens ile ofis hakk›nda
görüfltüklerini söyledi.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, BM Genel
Sekreteri Ban Ki Moon ve D›fliflleri Bakan›
Ahmet Davuto¤lu'nun ‹stanbul'da BM adas›
oluflturmay› arzulad›klar›n› ifade eden
Baflkan Kadir  Topbafl,  “BM baz›
direktörlüklerini ‹stanbul'a almak istiyoruz.
Bu konuda kendileriyle de hem fikiriz. UCLG
Baflkan› olmam da BM'yi ilgilendiriyor.

‹stanbul'da BM adas› oluflturmay› arzu
etmekteyiz. Çal›flmalar› birlikte yapaca¤›z”
diye konufltu.

‹stanbul’da BM Ofisi açma f›rsat› verdi¤i için
Baflbakan Erdo¤an’a teflekkür eden BM
Nüfus Fonu Bölge Direktörü Thea Fierens,
“Say›n Baflkan Kadir Topbafl’a flehrinin bu
ofise ev sahipli¤i yapmas›nda gösterdi¤i
kolayl›klar ve destek için teflekkür ediyoruz.
‹stanbul do¤u ile bat›n›n bir araya geldi¤i
tarihi bir flehir. Bu muhteflem flehirde BM
ofislerinin bulunmas› olmazsa olmaz bir
husustu. Biz de bu konuda öncülük yapan
ilk BM Ofisi olman›n hakl› gururunu yafl›yoruz.
‹stanbul’da BM’nin daha çok uluslararas›
ofis açabilmesi için müflterek mesai ve çaba
harcayaca¤›z” dedi.



‹stanbul Libya’ya model olacak
Libya Ulusal Geçifl Konseyi Üyesi Muhtar ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›
Kadir Topbafl’› makam›nda ziyaret etti. Muhtar, “‹stanbul bizim için çok iyi bir
model olacak” dedi.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl, Libya Ulusal Geçifl Konseyi’nin (UGK)
Trablus Temsilcisi ve Türkiye iliflkilerinden
sorumlu üyesi Abdurrezzak Muhtar’›
Saraçhane’deki makam›nda kabul etti.

1 saat süren görüflmenin ard›ndan  aç›klama
yapan Baflkan Topbafl, Libya’n›n yeni
oluflumunda her türlü yard›m› yapmaya haz›r
olduklar›n› belirtti. Baflkan Topbafl flöyle
devam etti: “Say›n Baflbakan›m›z Tayyip
Erdo¤an Eylül ay›ndaki Libya ziyaretinde
Say›n Muhtar ve Baflbakan›m›z bir süre
görüflmüfller. Baflbakan›m›z da flehircilikle
ilgili olarak en iyi uygulamalar› ‹stanbul’dan
alabilirisiniz yönünde tavsiyede bulunmufl.
Bizde kendilerine elimizden geldi¤ince
yard›mc› olmaya çal›flaca¤›z.”
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Libya Ulusal Geçifl Konseyi Üyesi Muhtar’da
Baflkan Topbafl’a kendilerini kabul ettikleri
için teflekkür ederek “‹stanbul bizim için çok
iyi bir model olacak” dedi.

Aç›klamalar›n ard›ndan Baflkan Topbafl
gelen heyeti kap›ya kadar yolcu etti.
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‹stanbul-Kahire Protokolü yenilendi
‹stanbul ile Kahire aras›nda 1988’de imzalanan ilk protokol geniflletilerek
yenilendi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde düzenlenen törende konuflan
Baflkan Kadir Topbafl, Kahire ile her türlü iflbirli¤ine haz›r olduklar›n› söyledi.

Saraçhane’deki Baflkanl›k Saray› Kokteyl
Salonunda gerçeklefltirilen imza töreninde
konuflan ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, M›s›r ile Türkiye
aras›ndaki iliflkilerin eskiden beri var
oldu¤unu söyledi. M›s›r halk›n›n yeni bir
yönetim anlay›fl› infla etmek istedi¤ine vurgu
yapan Baflkan Topbafl, “Bu sürecin M›s›r
halk›na hay›rl› olmas›n›, s›k›nt›lar›n› geride
b›rakmas›n› arzu ediyoruz. Umar›z M›s›r’da
tüm dünyaya örnek olacak bir sonuca
ulafl›l›r” diye konufltu.

Kahire Valisi Abdel Kawi Khalifa de, birçok
M›s›rl›n›n soyunun Türklere dayand›¤›n› dile
getirdi.  Khalifa, “ Benim büyükbabam ve
büyükannem de Türk as›ll›. ‹stanbul ile Kahire
aras›nda köklü bir tarih var.

Bu protokol anlaflmas› ile iflbirli¤inin artmas›n›
arzuluyoruz. ‹ki flehir aras›ndaki iflbirlikleri
birçok sorunun üzerinden gelmeye yard›mc›
olacakt›r.” dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan ‹stanbul ile Kahire
aras›nda 1988’de imzalanan ilk protokol
genifl le t i lerek yeniden imzaland› .



‹stanbul medeniyetlerin bafllang›ç noktas›

‹stanbul, 5. Uluslararas› Avrasya Dünya Miras› fiehirleri Konferans›na ev sahipli¤i
yapt›. Konferansta konuflan Baflkan Kadir Topbafl, “‹stanbul'un tüm farkl›l›klar›n›,
zenginliklerini ve 3 farkl› medeniyetin izlerini gelece¤e tafl›ma sorumlulu¤umuz
var” dedi.

tüm farkl›l›klar›n›, zenginliklerini ve 3 farkl›
medeniyetin izlerini gelece¤e tafl›ma
sorumlulu¤unu tafl›yoruz.” dedi.

UCGL Eflbaflkan›, OWHC Baflkan Yard›mc›s›
ve Kazan Belediye Baflkan› Ilsur Metshin,
Napolyon'un “Dünya bir ülke olsayd›,
baflkent i  ‹stanbul olurdu” sözünü
an›msatarak, “Hepimiz bu güzel kenti
seviyoruz. Dünya kültürel miras› paylaflma
imkan› için teflekkür ediyoruz. . Herkesi ortak
mirasa sahip ç›kmaya ça¤›r›yorum.” diye
konufltu.

Konferansta Van'da meydana gelen
depremde hayat›n› kaybedenler için sayg›
duruflunda bulunuldu. Kat›l›mc›lar konferans
sonras›nda ‹stanbul'un tarihi mekanlar›n› da
yak›ndan görme f›rsat› buldular.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Türkiye
Belediyeler Birli¤i ve UCLG Baflkan› Kadir
Topbafl'›n ev sahipli¤inde bu y›l 5’incisi
düzenlenen Uluslararas› Avrasya Dünya
Miras› fiehirleri Konferans› Polat Rönesans
Otel'de yap›ld›.

Konferans›n aç›l›fl›nda konuflan Baflkan
Topbafl, ‹stanbul'un Avrasya ismini hem
cismen hem de ruhen çok iyi temsil etti¤ini
belirterek, “‹stanbul medeniyetlerin bafllang›ç
noktas›. ‹stanbul, medeniyetlerin izlerini
tafl›yan, dünyay› kendine hayran b›rakan
kentlerden bir i .  Marmaray kaz› lar ›
bafllamadan önce ‹stanbul'un tarihi 4 bin y›l
olarak biliniyordu.

Kaz›lardan sonra flehrin tarihinin 8 bin 500
y›l öncesine uzand›¤› ortaya ç›kt›. ‹stanbul'un
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Büyükflehir Küresel Tasar›m Kentleri
Zirvesi’nde ilgi oda¤› oldu

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Çin’de yap›lan Küresel Tasar›m Kentleri
Zirvesi’ne kat›ld›.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kentsel
Tasar›m Müdürlü¤ü, Çin’in Yangzhou
flehrinde ilk kez yap›lan Küresel Tasar›m
Kentleri Zirvesi’nde, ‹stanbul’un tasar›m
merkezi olma özelli¤ine vurgu yapan bir
sunum yapt›. Sunumda, ‹stanbul’un tarihi
zenginli¤inin, do¤al güzelliklerinin ve sosyo-
kültürel çeflitlili¤inin kentin de¤erine katt›¤›
etkinin önemine dikkat çekildi. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesinin kente yapt›¤›
yat›r›mlar›n, tasar›m› önemseyen, kenti ve
kentli hayat›n› tasar›m yoluyla gelifltirmeyi
amaçlayan yat›r›mlar oldu¤unun alt› çizildi.

Kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle karfl›lanan
sunumda, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin
destekledi¤i iki önemli uluslararas› tasar›m
etkinli¤i olan ‹stanbul Design Week ve
2012’de ilki yap›lmas› planlanan ‹stanbul
Tasar›m Bienali’ne de de¤inildi.

Tasar›m projelerinin birlefltirici ve kat›l›mc›
öze l l i¤ in in  ‹s tanbu l ’da  baflar ›y la
yürütüldü¤üne iflaret edilen sunumda,
toplumun her kesiminin tasar›ma olan ilgisini
çeken “‹stanbul Taksi Sistemi Tasar›m›
Yar›flmas›” örnek olarak gösteri ldi.

Ayr›ca, 2005 y›l›nda Anadolu Yakas›’ndaki
Kartal-Pendik bölgesi için yap›lan
uluslararas› kentsel tasar›m yar›flmas›yla da,
kentin bir bölümünün, kentin tamam›yla
tasar›m odakl› bir iliflki içinde olmas›n›n
sa¤land›¤› vurguland›.

Küresel Tasar›m fiehirleri Teflkilat›, 2010
Dünya Tasar›m Baflkenti olan Seul’de
‹stanbul’un da aralar›nda bulundu¤u
dünyan›n önde gelen 32 tasar›m kenti
taraf›ndan imzalanan ortak bir bildiri ile
kurulmufltu.
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Akülü tekerlekli sandalyelerine kavufltular…

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kad›n Koordinasyon Merkezi (KKM), toplumun
dezavantajl› gruplar›na yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son
olarak, KKM Fahri Baflkan› Özleyifl Topbafl’›n kat›ld›¤› bir törenle, 10 kifli akülü
tekerlekli sandalyeye kavufltu.

‹stanbul genelinde ailelere yönelik
faaliyetlerini sürdüren ve sorunlar›n çözümü
için çal›flmalar yapan Kad›n Koordinasyon
Merkezi, dezavantajl› vatandafllar›n sosyal
yaflama entegrasyonu konusunda bir
projeye daha imza att›.

KKM Fahri Baflkan› Özleyifl Topbafl’›n da
kat›ld›¤› bir törenle, merkeze kay›tl› ve sosyal
inceleme çal›flmas› tamamlanm›fl on
vatandafla “Akülü Tekerlekli Sandalye”
yard›m› yap›ld›. Duygusal anlar›n yafland›¤›
törende, hayatlar›n› hayli kolaylaflt›racak
akülü tekerlekli sandalyelere kavuflan
dezavantajl› vatandafllar mutluluklar›n› ifade
etmekte zorland›lar.

Kad›n Koordinasyon Merkezi yetkilileri,
ihtiyaç sahibi dezavantajl› vatandafllar›n,
yafll›lar›n ve kad›nlar›n sosyal yaflamda

karfl›laflt›klar› zorluklar›n fark›nda olduklar›n›
ve bu zorluklarla bafl edebilmeleri için onlara
her konuda destek olmaya devam
edeceklerini ifade ettiler.



Büyükflehir’den Dünya Kalp Günü
etkinliklerine destek

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi “Dünya Kalp Günü” etkinlikleri kapsam›nda Türk
Kalp Vakf› ile birlikte “Tek Dünya, Tek Ev, Tek Yürek” program› düzenledi.

12. Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsam›nda
düzenlenen “Tek Dünya, Tek Ev, Tek Yürek”
program›nda konuflan ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire
Baflkan› Muzaffer Saraç, ‹stanbul halk›n›n
yaflam kalitesini artt›rmak amac›yla koruyucu,
önleyici, tedavi ve rehabilite edici sa¤l›k ve
sosyal hizmetler sunduklar›n› söyledi.

Büyükflehir’den 428 bin 511 Kalp Damar
Hastal›klar› Risk Taramas›

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k ve
Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›’nca
bugüne kadar sa¤l›k alan›nda yap›lan
çal›flmalara de¤inen Muzaffer Saraç,
“‹stanbul halk›na daha sa¤l›kl› bir hayat
sürmeleri için Kad›n ve Aile Sa¤l›¤›
Merkezlerimizde 428 bin 511 Kalp Damar
Hastal›klar› Risk Taramas› hizmeti verdik.
Kalp rahats›zl›¤›na yol açan önemli

etkenlerden biri olan sigara ile mücadele
için Sigara B›rakma Merkezleri oluflturduk.
Kalp krizi, kalp yetmezli¤i, kalp ritim
problemlerine neden olan ça¤›m›z›n vebas›
sigaradan insanlar›m›z› korumak için bugüne
kadar 9 bin 103 kifliye 13 bin 464 seans
hizmet sunduk” dedi.

“Pavarotti Emrah”tan Opera Ziyafeti

E t k i n l i k l e r  k a p s a m › n d a  s a h n e
alan ‹stanbul Özürlüler Müdürlü¤ü (‹SÖM)
bünyesinde hizmet veren Sar›yer Özürlüler
Merkezi ö¤rencilerinden Emrah Erdem,
dünyaca ünlü opera eserlerini seslendirdi.

12. Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsam›nda
halk›n kalp damar hastal›klar›na karfl›
fark›ndal›¤›n› art›rmak ve bilgilenmelerini
sa¤layacak uyar›c› mesajlar içeren çeflitli
organizasyonlar yap›ld›.
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‹SMEK ile daha sa¤l›kl› nesillere…

‹SMEK, çocuk bak›m›n› meslek edinmek isteyenlere ve anne adaylar›na çocuk
geliflimi e¤itimleri vermeye devam ediyor. E¤itim programlar› ile sa¤l›kl› nesillerin
yetifltirilmesi amaçlan›yor.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslar›, çocuk bak›m›n› meslek
edinmek isteyenlere ve anne adaylar›na
yönelik “Çocuk Geliflimi E¤itimleri”ni aral›ks›z
sürdürüyor. Verilen e¤itimler sayesinde anne
adaylar›, gebelikten lohusal›¤a, do¤umdan
bebek bak›m›na kadar her konuda bilgi
sahibi olurken, evde ya da okulda çocuk
bak›m›n› meslek edinmek isteyenler, çocuk
bak›m›n en do¤ru ad›mlar›n› alan›nda uzman
kiflilerden ö¤reniyor.

Teorik e¤itimlerin yan› s›ra çocu¤un kiflisel
özelliklerinin ve yeteneklerinin ortaya
ç›kmas›na yard›mc› oyunlar, flark›lar, ö¤retici
oyuncak yap›m› gibi çeflitli faaliyetlerin de

ö¤retildi¤i e¤itimler, 3- 6 Yafl Çocuk
Etkinlikleri branfl›nda 520 saat, Evde Çocuk
Bak›m› branfl›nda 344 saat, Çocuk Bak›m
Eleman› branfl›nda ise 1064 saat sürüyor.

‹SMEK, e¤itim program› ile bebek ya da
çocu¤un yaflam ortam›n› güvenli hale
getirebilen, çocukla do¤ru i letiflim
kurabilen, çocuk geliflimi, çocuk bak›m›,
hastal›k takibi, tuvalet al›flkanl›¤›, cinsel
e¤itim, sa¤l›kl› beslenme gibi konularda
donan›ml› kifliler yetifltirmeyi amaçl›yor.

Kay›tlar›n devam etti¤i “Çocuk Geliflimi
e¤it imleri” i le i lgi l i  detayl ›  bi lgiye
www.ismek.org adresinden ulafl›labilir.
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“Çocuklar Gülsün Diye”

“Çocuklar Gülsün Diye” kampanyas›n›n tan›t›m toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›.
Törene kat›lan Milli E¤itim Bakan› Ömer Dinçer, çocuklar›n geliflimlerini destekleyen
okul öncesi e¤itimin flart oldu¤unu söyledi.

Okul öncesi e¤itime dikkat çekmek amac›yla
bafl la t › lan  kampanyan ›n  tan › t ›m › ,
Altunizade’deki Valideba¤ Adile Sultan Kasr›
Ö¤retmenevi'nde, Milli E¤itim Bakan› Ömer
Dinçer, ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl ve Sanatç› Gülben Ergen’in
kat›l›m›yla yap›ld›.

Törende konuflan Bakan Ömer Dinçer, “Okul
öncesi e¤itime yap›lan yat›r›mlar›n toplum
için en yüksek getiriye sahip yat›r›mlar
oldu¤unun fark›na varan ülkeler, okullaflma
oranlar ›n ›  yüzde 80' ler in  üzer ine
ç›karm›fllard›r” dedi.

Türkiye'deki derslik ihtiyac› göz önüne
al›nd›¤›nda belki yap›lanlar›n denizde bir
damla gibi görünebilece¤ini ifade eden
Dinçer, “Ancak, bir okul belki sizlerin
hayat›nda çok önemli bir yer tutmayabilir
ama o okulda okuyan ö¤rencilerimizin
hayat›nda çok fley de¤iflebilir. Bunun fark›na
varmak laz›m.” diye konufltu.

Sanatç› Gülben Ergen'e gösterdi¤i
duyarl›l›ktan dolay› teflekkür eden Bakan
Ömer Dinçer, “Sanatç›lar›n bu tür sosyal
sorumluluk projelerini sahiplenmesi
toplumdaki fark›ndal›¤›n artmas›n› sa¤l›yor”
dedi.
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Sultanbeyli de¤ifliyor ve gelifliyor…

‹stanbul Bülteni’nin bu ayki konu¤u gerçeklefltirdi¤i birbirinden önemli ve hayati
projelerle Sultanbeyli’nin çehresini de¤ifltiren ‹stanbul’un en genç belediye
baflkan› Hüseyin Keskin… Yapt›klar› çal›flmalar›n insan odakl› oldu¤unu ifade
eden Hüseyin Keskin, Sultanbeyli’nin k›sa zamanda Anadolu Yakas›’n›n yeni
cazibe merkezi olaca¤›n› söyledi.

Say›n Baflkan ‹stanbul’un en köklü
ilçelerinden olan Sultanbeyli’nin çehresini
de¤ifltiren projelerden bahseder misiniz?

Göreve gelmeden önce ekibimizle birlikte
belirledi¤imiz bir ilkemiz vard›; yapaca¤›m›z
tüm çal›flmalarda, insan›m›z› iflin merkezine
yerlefltirmek ve bu do¤rultuda ad›mlar›m›z›
atmak. Bu ilke do¤rultusunda hareket ettik
ve yapt›¤›m›z tüm hizmetlerde halk›m›z›n
mutlulu¤unu ve huzurunu gözettik.
Sultanbeyli’de 20 y›ll›k bir hayal gerçe¤e
dönüfltü. TEM Otoyolu Köprülü Kavflak
Projesi Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip
Erdo¤an, Ulaflt›rma Bakan›m›z Say›n Binali
Y›ld›r›m ve Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z
Say›n Kadir Topbafl’›n büyük destekleri ile
tamamland›. Proje, ilçemizi bir anda geliflim
ata¤›na soktu. Çal›flmalar devam ederken
Sultanbeyli’de befl y›ld›zl› oteller, lüks konutlar
ve fabrikalar yükselmeye bafllad›.
TEM Ba¤lant› yolunu tamamlayan Mecidiye
Köprülü Kavflak Projesi de h›zla devam
ediyor. Bu h›zla devam etti¤imiz takdirde
u m u y o r u m  k i  p ro j e  y › l b a fl › n d a
tamamlanacak. Bu projelerin flehrimize ve
ilçemize katk›s› flüphesiz trafik sorununa
çözüm üretmesi ile s›n›rl› kalm›yor. Bugün
ilçemize yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›
say›s›nda önemli art›fl gözlemliyoruz. Bu
yat›r›mlar›n, beraberinde istihdam› ve
ekonomik geliflmeyi getirece¤ini düflünürsek
yap›lan çal›flmalar›n önemi daha da art›yor.

Sultanbeyli’nin imar ve mesken konusuyla
ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun ç›kard›¤›
bir kararname var. Bu kararname
Sultanbeyli için ne anlam ifade ediyor?

Bakanlar Kurulu’nun ilçemiz ad›na ç›kard›¤›
bu karar, bizim için en hafif manas›yla bir
milat anlam›na geliyor. Karar ile birlikte,
karmafl›k mülkiyet yap›s›na sahip olan
ilçemiz, çözüm yolunda önemli bir efli¤i
geride b›rakt›. Sultanbeyli halk›, y›llarca
özlemini çekti¤i, hayalini kurdu¤u tapular›na
nihayet kavuflacak.



Sultanbeyli’de önemli kültür sanat
etkinlikleri düzenliyorsunuz. Özellikle
Aydos Buluflmalar› her kesimin takdirini
kazand›. Bu alandaki çal›flmalar›n›z›
de¤erlendirir misiniz?

Sultanbeyli de¤iflim ve dönüflüm içerisinde.
Bu de¤iflim ve dönüflüm hayat›n her alan›nda
kendini gösteriyor. Bu alanlardan biri de
kuflkusuz kültür-sanat. ‹lçemizde son iki y›lda
hizmete giren Muhsin Yaz›c›o¤lu ve
Sultanbeyli Kültür Merkezleri ile çok say›da
etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›k. “Aydos
Buluflmalar›” kapsam›nda çok say›da
sanatsal etkinli¤e imza att›k. Ayr›ca, Aydos
Kalesi’nde de ünlü tarihçilerimiz ‹lber Ortayl›,
Murat Bardakç› ve Erhan Afyoncu ile tarihi
konular hakk›nda keyifli söylefliler yapt›k.
ABD, Pakistan, Irak, M›s›r ve Bosna
Hersek’ten ‹slam üzerine çal›flmalar yapan
düflünürleri, “Do¤u-Bat› Düflünce Günleri
Sempozyumu"nda a¤›rlama imkan› bulduk.

“Dinî ve Felsefî Metinler: 21.Yüzy›lda Yeniden
O k u m a ,  A n l a m a  v e  A l g › l a m a
Sempozyumu”na ise 45 üniversite ve
kurumdan 70’in üzerinde düflünür ile 15
ülkeden 30’a yak›n bilim insan› kat›ld›.

Say›n Baflkan sa¤l›k alan›nda da önemli
çal›flmalar›n›z oldu¤unu biliyoruz. Halk
sa¤l›¤›n› korumak ad›na gerçeklefltirdi¤iniz
bu öncü çal›flmalar hakk›nda da bilgi
verebilir misiniz?

Halk sa¤l›¤› bizim olmazsa olmazlar›m›z›n
bafl›nda geliyor. Bu alanda hizmetlerimiz
katlanarak devam ediyor. Sa¤l›kl› toplumlar,
sa¤l›kl ›  bireyler üzerinden yükselir
düflüncesinden yola ç›karak öncelikle her
mahallemize bir Aile Sa¤l›¤› Merkezi açt›k.
ayda 40 bin vatandafl›m›z, düzenli olarak
bu merkezlerden sa¤l›k kontrollerini
yapt›rabiliyorlar. Ayr›ca her geçen gün
büyüyen ilçemize yak›fl›r bir devlet hastanesi
projesi var.
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Baflbakan Say›n Recep Tayyip Erdo¤an ve
Sa¤l›k Bakan› Say›n Recep Akda¤’›n
destek ler iy le  bö lgenin  en büyük
hastanelerinden biri olmas› planlanan 400
yatakl› Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nin
yap›lmas› karara ba¤land›.

Say›n Keskin, sosyal belediyecilik
alan›nda yapt›¤›n›z çal›flmalardan birkaç
örnek aktarabilir misiniz?

Yapt›¤›m›z çeflitli yard›mlarla ihtiyaç
sahiplerinin yan›nda olmaya çal›fl›yoruz.
Ancak biz sosyal sorumluluk projelerini bu
anlamda daha çok önemsiyoruz. Bu
projelerimizden biri k›sa ad› ‹GEP olan ‹ç
Göç Entegrasyon Projesi.

Say›n Baflbakan›m›z Recep Tayyip
Erdo¤an’dan ödül alan, Avrupa Birli¤i
destekli projeyle Anadolu’dan gelen ve flehre
uyumda zorluk yaflayan ai leler ve
çocuklar›n›n rehabilitasyonuna bafllad›k.
‹GEP d›fl›nda ‹stihdam Kurslar›, Eve Dönüfl
ve E¤itime Destek Kurslar› ile vatandafl›m›z›n
sorunlar›na çözümler üretmeye çal›fl›yoruz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Hali haz›rda bölgemizde konut, al›flverifl
merkezi ve otel projeleri h›zla yükseliyor.
Sonuç olarak flunu rahatl›kla ifade edebilirim;
Sultanbeyli k›sa zamanda Anadolu Yakas›’n›n
yeni cazibe merkezi olacakt›r.





“Her seferinde gözyafllar›na bo¤uluyorum”
Senegal Senato Üyesi ve Medina Gouneass Bölgesi Belediye Baflkan› Woraye
Sarr, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› ziyaret etti. Ziyaret
sonras›nda konuflan Sarr, “Say›n Baflkan bir Devlet Baflkan› gibi sorumluluk
sahibi bir insan. Ben kendileriyle her görüflmemde gözyafllar›na bo¤uluyorum”
dedi.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl, konuk Belediye Baflkan› Woraye
Sarr ve beraberindeki heyeti Florya’daki
Baflkanl›k Makam›’nda kabul etti. Ziyarette
do¤al afetler, sa¤l›k, altyap› ve e¤itim
alanlar›nda iflbirli¤i imkanlar› görüflüldü ve
fikir al›flveriflinde bulunuldu. Ziyaretin
ard›ndan aç›klama yapan Baflkan Topbafl,
“Hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak
bizler bölgedeki bu sorunlar› çözmek
istiyoruz ve bunu bir sorumluluk olarak
görüyoruz” dedi.

Büyükflehir Belediyesi ekiplerinin daha önce
bölgeye giderek incelemelerde bulundu¤unu
hat›rlatan Baflkan Topbafl, “Maalesef bölge
her ya¤›flta ciddi s›k›nt› içerisine düflmekte.
Nas›l bir çözüm bulabiliriz yönünde
çal›flmalar›m›z var. ‹SK‹ Genel Müdürümüzle
birlikte ve kendilerinin de yapm›fl olduklar›
projeleri de¤erlendirmek ad›na yeniden bir
ekip gönderece¤iz. Ekibimiz orada
incelemeler yapacak. Di¤er taraftan da
T‹KA’y› devreye sokarak destek olmak
istiyoruz.
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Hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler
bölgedeki bu sorunlar› çözmek istiyoruz ve
bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Konuk Belediye Baflkan› Woraye Sarr’da
yapt›¤› aç›klamada, tarih boyunca
medeniyetlere baflkentlik yapm›fl ‹stanbul’da
bulundu¤u için çok mutlu oldu¤unu ve bu
nedenle Allaha flükretti¤ini söyledi. ‹kinci
dönem Belediye Baflkanl›¤› görevini
yürüttü¤ünü ifade eden Sarr, “Birçok yer
gezdim birçok yer gördüm ama Türkiye’deki
gibi hiçbir zaman karfl›lanmad›m. ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› gibi hiç
kimseyle de tan›flmad›m. Ve ümidimi
tazelemek için yeniden burada bulunuyorum.

Kardeflimin kollar›na geldim. Türk dostlar›m›n
yan›na geldim.Yüre¤imin tüm derinliklerinden
gelerek söylüyorum. Say›n Baflkan bir Devlet
Baflkan› gibi sorumluluk sahibi bir insan.

Bu bir etkilenmedir. Ben kendileriyle her
görüflmemde gözyafllar›na bo¤uluyorum.
Kendilerinden en k›sa zamanda Senegal’e
gelerek bizleri ziyaret etmelerini rica
ediyorum” dedi.

‹stanbul’da kendini evinde gibi hissetti¤ini
belirten konuk Belediye Baflkan› Sarr
sözlerine flöyle devam etti: “Ben ne zaman
gözyafl› dökersem anlay›n ki Türkiye’deyim.
Normalde ben otorite sahibi idari bir
görevliyim. Kimse gözyafllar›m› görmemeli.
Ama bu Türkiye için geçerli de¤il. Sevinç
gözyafllar›m› asla saklamam. Burada çok
rahat›m. Say›n Baflkana ve ekibine bize her
türlü yard›m olanaklar› sa¤lad›klar› için
teflekkür ediyorum.”

Duygusal anlar›n yafland›¤› ziyaret Baflkan
Topbafl ve konuk Baflkan Sarr’›n birbirlerine
çeflitli hediyeler vermesi ile son buldu.
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