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Diyabet parlamentosunda neler konuşuldu?
DÜNYA Diyabet Günü’nde birçok etkinlik yapıldı. 20 bin kişinin kan şekeri ölçüldü,
Türkiye’nin birçok yerinde binalar maviye
boyandı, ama en önemlisi tartışmasız “diyabet parlamentosu” oldu. Bu toplantıda diyabetli
hastaların yaşamını ve geleceğini ilgilendiren
çok önemli konular ele alındı.

PAHALI BİR HASTALIK
Diyabet zor bir hastalık. Diyabetli, yaşamı
boyunca her gün birçok sorunla karşı karşıya gelir ve bu sorunları kendi başına çözmek
zorunda kalır. Her gün 4-5 kez kan şekerini
ölçer; parmaklarını deler, sonuca göre insülin ya da ilaç dozlarını ayarlar, neleri yiyeceğini planlar. Hayatını buna göre düzenlemek
zorundadır.
Bu diyabetle yaşam süreci içinde diyabetlinin sürekli desteğe ihtiyacı vardır. Bu destek
için devlete, sağlık yöneticilerine, sivil toplum
kuruluşlarına, bir çok görev düşüyor.
Diyabet parlamentosu bu dinamikleri bir
araya getirip, diyabetlinin sorunlarına destek
olmaktan doğdu.

DİYABET PARLAMENTOSU
NASIL KURULDU?
Diyabet parlamentosu, diyabetli hastalarla doğrudan devleti buluşturmayı hedefleyen bir proje. Genellikle hastalar sorunları için
devletin üst düzey yetkilisi ve son karar verici
durumunda olanlara ulaşmakta güçlüklerle karşılaşır. Bu proje, devletin sağlık alanında tüm
paydaşları tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.
Diyabet parlamentosu, özellikle kronik hastalığı olan hastalıklarla mücadelede örnek bir
proje oldu. Hastaların sorunlarının hızlı çözümünde çok yararlı oldu. Bu yıl “diyabet parlamentosu”nun 8’incisi.
Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş,

Sağlık Bakanlığı Obezite ve Diyabet Daire Başkanı Dr. Nazan Yardım, İstanbul İl Halk Sağlık Kurumu Başkanı Dr. Mustafa Özdemir, Milli
Eğitimi Bakanlığı adına Murat Gülşen ve 30
civarında sivil toplum kuruluşu katıldı. İstanbul
milletvekilleri Dr. Ali Şeker ve Onursal Adıgüzel de gözlemci olarak katıldı.
200 diyabetli yaklaşık 3 saat boyunca sorunlarını anlattı. Gerek sivil toplum kuruluşları
gerekse hastalar aynı şeyi söyledi: “İyi ki buradayız ve iyi ki bu toplantı yapılmış.”
Diyabetli hastalar bakın neler konuştu...

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM
ALETLERİNDE SORUNLAR VAR
Birçok diyabetlinin ortak sorunu; kalitesiz Uzakdoğu ürünü kan şeker ölçüm aletleri.
Bugün piyasadaki aletlerin % 70’i Uzakdoğu
kaynaklı. Tamamına yakınının teknik servisi
yok, çağrı merkezleri yok, hatta adresi yok.
Kendi yapıldığı ülkelerde markaları yok. Ama
Türkiye’de sosyal güvenlik şemsiyesi altında
satılıyor, devletten büyük miktarda destek alıyor.
Bu aletlerin bir bölümünde çok ciddi yanlış
ölçümler oluyor. Bu yanlış ölçümler hastanın
kullandığı ilaçların dozlarının yanlış yapılmasına neden oluyor. Bu yüzden hayatını kaybeden, komaya giren hastalar var.
Diyabetliler merdivenaltı sanayi cihazlarının
engellenmesi ve devlet tarafından desteklenmesinin önlenmesini istiyor.

TİP 1 DİYABETLİ GENÇLERİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Tip 1 diyabetliler, vücutta insülin hormunu
olmayan, bu nedenle yaşamı boyunca insülin
kullanmak, her gün 4-5 kez insülin enjeksiyonu
olmak zorunda, sürekli kan şekerini ölçmek
zorunda. Tip 1 diyabetliler okulu birip de iş
hayatına adım atınca önüne camdan duvar-

lar çıkıyor. İşveren diyabetli
olduğunu öğrenince genellikle bir bahane göstererek
olumsuz yanıt veriyor.
Daha önceki yıllarda
yaşam boyu bakım ve
tedavi program gerektiren bu gençlerin şirketlere
engelli kadrosuyla girmesine olanak sağlanıyordu.
Daha sonra Tip 1 diyabetlilerin puanları düşürüldü ve
bu haktan mahrum kaldı.
Diyabetli gençler hastalık bir yandan ekonomik
sıkıntı bir yandan psikolojik depresyona giriyor. Tip
1 diyabetli gençler, engelli
puanlarının yeniden verilmesini ve eski puanlamaya
dönülmesini istiyor.

SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
18 yaşına kadar baba ya da annenin sosyal güvenlik şemsiyesinden yararlanarak insülin alan, kan şeker çubuğu olan gençlerin bir
bölümü aileden ayrılınca güvenlik şemsiyesinin
dışında kalıyor ve tedavi olamıyor..
İnsülin, glikoz test çubukları ve tedavi
pahalı. Bu nedenle bu gençlerin önemli bir
bölümü tedaviyi aksatıyor.
Tip 1 diyabette eğer tedavi yetersizse ciddi
organ hasarları oluyor. Bu nedenle tedavisinin
aksaması ciddi sağlık sorunlarını beraberinde
getiriyor. Bir çok Avrupa ülkesinde Tip 1 diyabetli olan tüm hastalara yaşı kaç olursa olsun
ücretsiz insülin temin ediliyor.

İNSÜLİN POMPALARI
İnsülin pompoları, sürekli vücuda insülin veren sistemler. Bu sistemler hastaya sağlık
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kurulu raporuyla veriliyor. Raporda da “Hayati
önemi haizdir” ibaresi var. Hastalar, “Böyle
yazdığıhalde devlet neden ancak bir bölümünü karşılıyor” diye soruyor.
Devlet hastalara çok daha pahalı birçok
cihazın parasını ödemesine rağmen insülin
pompalarının bir bölümünü karşılıyor. Gerisini
hastalar kredi alıp ödemeye çalışıyorlar.
Diyabetlilerin talebi devlet insülin pompa
alımı kurallarını daha sıkı yapsın, kullanılmayan pompaları tekrar geri alsın ihtiyacı olanlara versin ama diyabetliler böylesine önemli
olan cihazlara para ödemesin.

HASTA EĞİTİMLERİ
ARTIRILMALI
Diyabet yaşam boyu süren bir hastalık.
Yaşanan sorunlar için her an bir doktor ya da
hemşire bulamıyor.
Bunun çaresi, diyabetlinin bir sağlık per-

soneli gibi eğitimi. Diyabetliler, kısa bir süre
önce Türkiye Diyabet Vakfı Koordinatörlüğü’nde yürütülen ve 34 bin hastaya ulaşılan
Diyabet Akran Eğitimi (DAKE) projesinden çok
yararlandıklarını belirtti.
DAKE aslında diyabetli hastanın, hastayı
eğittiği bir proje ve ciddi bir eğitim çözümü
getiriyor.

SONUÇ
Diyabet parlamentosuna Sosyal Güvenlik
Kurumu adına katılan Dr. Gazi Alataş ve
Sağlık Bakanlığı adına katılan Dr. Nazan
Yardım 3 saat sabırla hastaları dinledi,
notlarını aldı ve hastalara geri bildirimleri için
teşekkür etti.
Sonuçlardan çok umutluyum; çünkü toplantının ertesi günü Nazan Hoca arayarak Tip
1 diyabetlinin engelli sorununu düzeltmek
için çalışmalara başladığını söyledi.

T.C. İZMİR 12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 15. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/24 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın pencere doğramalarının ahşap malzemeden yapıldığı, batı cephesinde demir korkuluklu balkonunun bulunduğu dış duvarların sıvalı ve badanalı olduğu ancak kirli vaziyette bulunduğu, iç dizayn olarak 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den ibaret ve
75,00 m2 kullanım alanlı olduğu klasik sunta yağlı boyalı dolaplı mutfağı ile duşakabinli, lavabolu, klozetli banyosunun bulunduğu iç
ve dış kapı ve pencerelerin ahşap doğramadan yapıldığı, soba ile ısıtıldığı, elektrik ve suyunun mevcut olduğu ,taşınmaz meskun bölgededir. civarında 4-5'er katlı apartman niteliğinde yapılar mevcuttur. Doğu tarafında ve takribi 80,00 m mesafede İnönü caddesi ile
150m güney doğusunda Üçyol metro istasyonu bulunmaktadır. 700m, doğu tarafında Eşrefpaşa pazaryeri bulunmaktadır. eğitim ve
öğretim tesisleri ile küçük çaptaki ticaret merkezlerine yakın sayılabilecek mesafededir. Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. ulaşım ve taşıma imkanları iyidir
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 569 Ada No, 18 Parsel No,Ana Taşınmaz nitelik 5 katlı betonarme mesken,
Blok kat giriş B.B. No. /2/(Bağımsız bölüm No.7)
Adresi
: 348 sokak no.13 K.4 D7 Karayel Apt.Konak İzmir
Yüzölçümü
: 149,00 M2
Arsa Payı
: 20/200
İmar Durumu
: İmar planında konut alanında kalmakta olup,Bitişik Nizamda 4 kattır
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde, 25/01/2010 tarih ve 542 yevmiye no lu ,Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir beyanı vardır
Şerh Hanesinde Haciz vardır
1. Satış Günü
: 07/06/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 07/07/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: İZMİR ADLİYESİ G BLOK ZEMİN KATTA BULUNAN 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka (milli bir bankanın kesin ve süresiz) teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraﬂarı alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İﬂas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve keﬁlleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/24
Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/11/2016

2013/11010 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Ankara İl, Altındağ İlçe, 820 Parsel No, AYDINCIK MAH./ YAĞCI DERESİ MEVKİİ, Satışa konu tarla vasıﬂı taşınmazda yalnızca borçlunun hissesi (11/60 hissesi karsığı olan
1.408,00m²lik kısım) satışa çıkarılmış olup; bu parsel yaklaşık % 10-20
eğimli olup, topoğrafık durumu yapılaşmaya elverişli olduğu, keşif esnasında parselin doğal görünümlü arazi ve boş olduğu belirlenmiştir. Parsel imar
görmemiş olup tarla vasfında kadastro parselidir. Taşınmaza dair geniş özellikleri belirtir bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.
Adresi
: Aydıncık Mah. Yağcı Deresi Mevkii 820 Parsel Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü
: 7.680,00 m2
Arsa Payı
: Borçlunun hissesi 11/60'dır.
İmar Durumu
: İnşaat tarzı Parsel imar görmemiş olup, tarla vasfında kadastro parselidir.
Kıymeti
: 70.400,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü
: 05/01/2017 günü 11:35 - 11:45 arası .
2. Satış Günü
: 02/02/2017 günü 11:35 - 11:45 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara Adliyesi
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde' (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraﬂarı alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi . takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İﬂas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve keﬁlleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/11010 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan ol unur.04/11/2016
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ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2014/1653 Esas KARAR NO : 2016/954
DAVALI : SIRMA DEMİRDELEN (TC:63556401684)
Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonucunda 18/05/2016 tarihinde aşağıdaki şekilde hüküm
kurulmuş ve yukarıda ismi yazılı davalıya Mahkeme kararının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
HÜKÜM :
Dava konusu Ankara/Altındağ Güneşevler Mahallesi 22043 ada 3 parsel 9 ve 12 numaralı bağımsız bölümü teşkil eden taşınmazların 16.05.2016
tarihli bilirkişi raporu ve tevzi cetveline göre umuma açık satımı suretiyle ortaklığın giderilmesine,
Satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde harcın hisseleri nispetinde hissedarlardan alınarak hazineye gelir kaydına,
Satıştan elde edilecek hasılatın 16.05.2016 tarihli bilirkişi kurulu raporunun son sayfasındaki tevzi tablosuna göre hissedarlara paylaştırılmasına,
Satışa Ankara 22 İcra Müdürlüğünün memur tayinine,
Davacılar vekille temsil edildiklerinden AAÜT gereğince belirlenen 1.500 TL vekalet ücretinin hisseleri nispetinde hissedarlardan alınarak davacılara verilmesine,
Davacı tarafından sarfedilen aşağıda dökümü yapılan toplam 1.909,57 TL yargılama giderinin hisseleri oranında hissedarlardan alınarak davacıya verilmesine,
Dair 6100 sayılı yasanın geçici 3. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen
karar usulen okunup anlatıldı. Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/11/2016
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