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Diyabetli Gençler Yaşama Pedal
Turunun Startı Meclisken Verildi

T

B M M Başkanı
Toptan, "Toplu

mumuzda diyabetli 6
milyon insan varsa, 6
milyon da potansiyel
bulunuyorsa, Diyabet
Vakfı'na, Meclise,
hepimize düşen,
insanlarımızın dikka
tini çekmektir, dikkatli
olmalarını önermek
tir" dedi.

tansiyel bulunuyorsa, Diyabet Vakfı'na, Meclise, hepimize

Meclis Bülteni- "Yaşama Pedal" bisiklet turunun star
tım T B M M Başkanı Koksal Toptan verdi. Toptan, 10

düşen, insanlarımızın dikkatini çekmektir, dikkatli olma

Kasım'daki "Diyabetli Gençler Yaşama Pedal" bisiklet

larını önermektir" dedi. Bir sağlık kuruluşuna gidildiğinde

turunun startını vermeden önce, Türkiye Diyabet Vakfı

ilk olarak şeker ve tansiyonun kontrol edildiğine dikkat

Başkanı Temel Yılmaz ve bisiklet turuna katılanları maka

çeken Toptan, şekerin tanısının, tedavi için önemli bir

mında kabul etti.

unsur olduğunu ifade etti.

Diyabetin, Avrupa'da 20 yaş üstünde körlük nedenle

Neden Bisiklet Yolları Yok?

ri arasında birinci sırada yer aldığını belirten Yılmaz,

"Yaşama Pedal" turuna destek veren Bisiklet Sevenler

ABD'de her yıl 90 bin kişinin ayağının kesildiğini söyledi,

Derneği üyesi bir kişi de A B D ve Avrupa ülkelerinde

iyi bir eğitim ve bilgiyle, diyabetin önlenebileceğini hatır

bisiklet yolları bulunduğunu belirterek, " T O K I dahil, yeni

latan Yılmaz, "6 milyon hasta grubu var. Bu mücadeleyi

yaptığı binaların içine bisiklet yolları koymuyor. Koyarsa

toplumsal platformda ele almak lazım. Size bu nedenle

da çocuklar için bir yol koyuyor" dedi.

geldik" dedi.

Konuşmaların ardından diyabetli gençler Toptana bir
plaket ve eşofman takımı hediye ettiler. Kabulün ardından

"Dikkatini Çekmek"

Toptan, Meclisteki makam girişinde başlayan, aralarında

T B M M Başkanı Toptan, şeker hastası olan merhum işa

77 yaşında emekli albayın da bulunduğu Bisiklet Sevenler

damı Vehbi Koç'un "Dünyanın en uzun yaşayan insanları

Derneği üyeleri ile 3 diyabetli gencin İstanbul'da sona

şeker hastalarıdır. Çünkü şeker hastaları, yiyeceklerine ve

erecek bisiklet turunun startını verdi. Grup, Anıtkabir'i

hareketlerine dikkat eder" sözüne işaret

ziyaretinin ardından pedallarını Kızılca

etti. Toptan, "Toplumumuzda diyabetli

hamam güzergahını takiben 14 Kasım'da

6 milyon insan varsa, 6 milyon da po

ulaştıkları istanbul'a çevirdi.
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