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1955 yılında kurulan Türk Diyabet Cemiyeti (TDC), diyabet hastalığı,
korunma yolları ve tedavisi hakkında halkın bilinçlenmesini sağlayan,
eğitimler düzenleyen, bilimsel araştırmaların yapılması ve politikaların
oluşturulmasına destek veren, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten
Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biridir. 

Başta Türkiye’de olmak üzere; diyabetin önlenmesi, diyabetli kişilerin yaşam
kalitesinin geliştirilmesi için halk sağlığı politikalarının oluşturulması ve
bilimsel araştırmaların desteklenmesi misyonuyla faaliyetlerini planlamakta
ve sürdürmektedir.
 
• Bilimsellik
• Önderlik ve öncülük
• Şeffaflık
• Güvenirlik
• Paylaşımcılık
• Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
• Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
• İnsana değer vermek ilkeleri doğrultusunda diyabet hastalarına, sağlık
çalışanlarına ve halka yönelik eğitsel, sosyal ve bilimsel çalışmalarının yanı
sıra bakım ve tedavi hizmetlerini de ulusal ve uluslararası alanda
sürdürmektedir.
 
Türk Diyabet Cemiyeti uzun yıllardır toplum yararına sürdürmekte olduğu
çalışmalarına 2019 yılında da devam etmiş, öncü rolünü devam ettirebilmek
için; çağa damgasını vuran kavramları çok yakından takip edip, sahip
çıkmıştır.

           
 2019



PROF. DR. NAZİF BAĞRIAÇIK KADIKÖY HASTANESİ

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi; Türk Diyabet Cemiyeti ile Türk Diyabet
ve Obezite Vakfı’nın hastanesi olmanın verdiği misyon ile kar amacı gütmeyen, insanı
ön planda tutan, deneyimli uzman kadrosuyla 2015 yılı Haziran ayından beri hizmet
sunmaktadır. Hastanemiz, özellikle insan hayatında çok önemli sonuçlar doğuran
kronik hastalıkların başında gelen diyabet ve obezitenin tanı ve tedavisinde
uzmanlaşmış kadrosuyla bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla da çalışmalarını
sürdürmektedir. 
SGK ve Özel Sağlık Sigortaları ile anlaşmalı olan hastanemizde, dahili ve cerrahi
branşlarda hizmetler verilmekte olup, Tip2 diyabetin ve obezitenin cerrahi çözümleri
de dahil olmak üzere mikrocerrahi uygulamalarla çok sayıda ameliyat
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra; Radyoloji Birimi,
Beslenme ve Diyetetik Birimi, Podoloji Birimi, Kronik Yara Tedavisi ve Varis Kliniği,
Diyabet Eğitim Hizmeti ve Diyabet Teknolojileri Noktası, Evde Bakım Birimi ve
Endoskopi Ünitesi ile hizmet ağını daha da genişletmiştir.
Hastanemizde; 33 uzman hekim, 44 hemşire, 13 idari personel, 21 tekniker, 17 hasta
hizmetleri, 23 temizlik personeli olmak üzere 151 kişi hizmet vermektedir. 
2019 yılında; hastanemizde 25372 muayene yapılmış olup bunların 10098 tanesi
hastanemize ilk kez gelmiştir. Yine 2019 yılında 3890 hasta ameliyat edilmiş olup,
10818 hastaya da yatarak medikal tedavi uygulanmıştır. Ayrıca 157 hasta da
hastanemizin hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanmıştır.
Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi A.Ş Yönetim Kurulu’nda Türk Diyabet
Cemiyeti Yönetim Kurulu’nu Prof. Dr. Hasan İlkova temsil etmektedir.
Hastanemizin; 21.000.000,00 TL olan sermayesi Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy
Hastanesi A.Ş’nin 31.10.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy birliğiyle
alınan karar üzerine 8.000.000,00 TL daha artırılarak 29.000.000,00 TL olmuştur.
Artırılan sermaye tutarına göre Cemiyetimiz sermaye taahhüdü olan 4.000.000,00
TL’nin 3.392.500,00 TL’si Kasım 2018 tarihine kadar ödenmiştir. Kalan 607.500,00 TL
sermaye taahhüdünün 475.000,00 TL’si 22 Şubat 2019 tarihinde, 132.500,00 TL’si ise
17.07.2019 tarihinde Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi A.Ş’ye ödenerek
sermaye taahhüdü tamamlanmıştır. 
Ayrıca 01.11.2019 tarih ve 11 no’lu Yönetim Kurulu kararıyla Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık
Kadıköy Hastanesi A.Ş’ye 570.000,00 TL sermaye avansı ödenmesi kararı alınmış, bu
tutarın 200.000,00 TL’si 06.11.2019’da ödenmiştir. 



TÜRK DİYABET CEMİYETİ ÖZEL MERSİN HASTANESİ 

Türk Diyabet Cemiyeti Özel Mersin Akdeniz Hastanesi’nin ruhsat güvenliği için 19.10.2018
tarihinde Sağlık Bakanlığı’na verdiğimiz dilekçe sonucunda, özel hastane ruhsatımız 18.10.2020
tarihine kadar askıya alınmıştı. 

31 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 8. Maddesiyle söz konusu Yönetmeliğin 69.
Maddesinin birinci fıkrasına ‘Ruhsatı askıda olan özel hastanelerin ruhsatları askı süresince bir
kez devredilebilir’ fıkrası eklendi. Bu gelişme sonucunda da Yönetim Kurulumuzun yapmış
olduğunu girişler sonucunda İzmir’de faaliyet gösteren Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti.  (Egepol Hastanesi) Türk Diyabet Cemiyeti Özel Mersin Akdeniz Hastanesi’nin ruhsatını
satın almak için bir talepte bulundu.

İlgili hastane ruhsatımız 3 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nda alınan karar uyarınca 3.135.593 TLdeğerle Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Tic.
Ltd.’ye satış yoluyla devredildi. Hastane binası ise satış ya da kiralama yoluyla değerlendirilmek
üzere beklemektedir. Mersin Belediyesi ile birlikte Yaşlı Evi, Talebe Yurdu gibi amaçlar için
kullanılmak üzere görüşmeler sürdürülmektedir.



DİYABET SAĞLIKLI YAŞAM DERGİSİ

Türk Diyabet Cemiyeti tarafından 1961 yılından bu yana 3 ayda bir yayınlanan
‘Diyabet / Sağlıklı Yaşam Dergisi; 2019’un son sayısı itibariyle yenilenen
tasarımıyla okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Dergi de diyabet ve diyabet
yönetimini kolaylaştıran bilgiler ve çözüm bekleyen sorunlar ele alınırken, sanattan
hobilere kadar hayata dair diğer konulara da değiniliyor. 
Abonelik sistemiyle satışı gerçekleştirilen ‘Diyabet Dergisi' daha fazla kişiye
ulaşmak amacıyla NB Kadıköy Hastanesi ve Türkiye’nin birçok noktasındaki
diyabet polikliniklerinde de ücretsiz dağıtılmaktadır. Ayrıca dergimiz, Sağlık
Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz anlaşma
çerçevesinde İstanbul’daki yaklaşık 4000 civarındaki aile hekimliklerinde ücretsiz
dağıtılmaktadır.
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TÜRK DİYABET CEMİYETİ ONLİNE İLETİŞİM PLATFORMLARI
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www.diabetcemiyeti.org web sitemiz içerik ve görsel açıdan düzenli olarak
güncellenmektedir. Ziyaretçi istatistikleri her geçen gün artan web sitemiz,
halkımızı bilgilendirmenin yanı sıra çok sayıda sağlık profesyoneli ve bu alanda
eğitim gören öğrenci ve akademisyenler için de önemli bir kaynak haline gelmiştir.
Cemiyetimizin toplumla ilişkide bulunmak ve topluma yarar sağlamak amacıyla
kullandığı bir başka mecra da sosyal medya hesaplarıdır. Aktif bir şekilde
yönetimini sağladığımız facebook, instagram ve twitter hesaplarımızın takipçi
sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %80 artmıştır ve artmaya devam etmektedir. 



55. ULUSAL DİYABET KONGRESİ
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İlk olarak 1961 yılında “Diabet Günleri” ile başlayan daha sonraki yıllarda Ulusal Diyabet Kongresi
ismini alan kongremiz, bilim insanları ile sağlık profesyonellerini bilimsel ve sosyal bir ortamda bir
araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır.

55. Ulusal Diyabet, Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi’de 24 – 28 Nisan 2019 tarihleri
arasında Concorde Hotel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. Kongre Başkanlığını, Türk
Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, Kongre Başkan Yardımcılığını ise Türk
Diyabet Cemiyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar yürüttü. Yaklaşık 1500 katılımcının takip
ettiği kongre, güncel bilgi ve deneyimler; değerli ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla
tartışılarak paylaşıldı. 



DİYABET TEDAVİSİNDE TEKNOLOJİK YENİLİKLER SEMPOZYUMU 
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Cemiyetimiz, diyabet tedavisinde yarar sağlayan teknolojik gelişmeler konusunda
sağlık çalışanlarına yönelik olarak 21 – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Diyabet Hemşireliği Derneği ve Diyabet Diyetisyenliği
Derneği işbirliğiyle  ‘Diyabet Tedavisinde Teknolojik Yenilikler Sempozyumu’nu
düzenledi. Bilimsel Kurul başkanlığını Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Tamer
Tetiker’in yürüttüğü sempozyumda  karbonhidrat sayımı, insülin pompa tedavisi ve
sürekli glikoz ölçüm sistemleri detaylarıyla ele alındı. 



54. DİYABET YAZ EĞİTİM KAMPI

Tip 1 ve Tip 2 diyabetlilerin birlikte katıldığı ilk ve tek kamp olan Diyabet Yaz
Eğitim Kampı’mızın 54’cüsünü, 14 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Çanakkale –
Eceabat’taki Kum Hotel ’de gerçekleştirdik.

Kampımıza; 13 ile 86 yaş aralığında;  25 Tip 1 diyabetli, 25 Tip 2
diyabetli, 15 refakatçi olmak üzere toplamda 65 kişi katıldı. Maddi durumu
yetersiz 15 çocuk ve genç Tip 1 diyabetlinin kamp kayıtları ücretsiz yapıldı.
Katılımcılar, dinlendikleri bir tatil ortamında bakım ve kontrol kavramlarını
öğrenerek, tedaviye uyumlarını artırdılar, verilen eğitimlerle bilgilerini
zenginleştirmenin yanı sıra planlanan sosyal aktivitelerle de hoşça vakit
geçirdiler. Katılımcıların kamp boyunca tıbbi takip ve tedavileri ile öğün
planlamaları doktor, hemşire ve diyetisyenlerden oluşan 9 kişilik bir tıbbi ekip
tarafından yapıldı.
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14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Türk Diyabet Cemiyeti olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Kasım
Dünya Diyabet Günü vesilesiyle Kasım ayı boyunca diyabet hastalığına dikkat
çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla ‘Diyabeti Tanı,
Aileni Koru’ teması çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik.
Öncelikle 11 – 17 Kasım haftası boyunca diyabet risk faktörlerine ve
belirtilerine yönelik hazırladığımız 25 sn’lik bilgilendirme filmimiz ve bu
konularda mesajlarımızı içerek afişlerimiz, İstanbul’daki toplu taşıma
araçlarının içindeki ekranlarda, billboardlarda, yollardaki afiş panoları gibi
birçok alan kullanılarak halka ulaştırıldı. Türkiye Futbol Ligi’nin önemli
takımlarından Kasımpaşa Spor 8 Kasım’da, Sivasspor 9 Kasım’da, Beşiktaş ise 16
Aralık’ta oynadıkları maçlarına ‘Diyabeti Tanı, Aileni Koru – 14 Kasım Dünya
Diyabet Günü’ yazılı pankartımızla çıktı.
14 Kasım günü İstanbul’un en kalabalık lokasyonları olan Kadıköy’de
Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Üsküdar’da ise Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü
işbirliğiyle diyabet farkındalık noktaları kurarak, uzmanlarımız işbirliğiyle
bilgilendirme çalışması ve Tip2 Diyabet Risk Testi uygulaması yaptık. Ayrıca
Üsküdar’da ücretsiz kan şekeri taraması, Kadıköy’de ise ücretsiz vücut analizi,
diyabetik retinopati simülasyonu deneyimi yapıldı. Ayrıca Kadıköy’de zumba ve
tango dansları ve kendi enerjinle içecek yapabileceğin smothie bisikletiyle,
diyabetin önlenmesinde ve diyabet yönetiminde hareket etmenin önemini
vurguladık.
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14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

15 Kasım 2019 Cuma günü ise Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’un
en büyük ve turistik yeri olan Beyoğlu’nda ‘Diyabet Farkındalık Yürüyüşünü
gerçekleştirdik. Bando ve dansçıların da eşlik ettiği yürüyüş sırasında halka
diyabet risk faktörlerini ve diyabet belirtilerini içeren bilinçlendirme
broşürlerinin dağıtımı yapıldı. Ayrıca Galata Meydanı, İstiklal Caddesi ve
Tünel Meydanı’na kurulan seksek uygulamasıyla diyabeti önleme ve diyabet
kontrolünde hareketin önemi vurgulandı. 
Ayrıca Türkiye’nin en önemli tarihi mekânlarından biri olan Galata
Kulesi 14 – 15 Kasım tarihleri arasında farkındalık yaratmak için mavi ışıkla
aydınlatıldı.
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14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Kasım ayı boyunca yerel yönetimler, işyerleri ve okullarla ‘Diyabet
farkındalığı ve sağlıklı beslenme’ konularına yönelik olarak bir dizi
bilinçlendirme toplantıları düzenledik. Sadece bu toplantılarla 1180 kişiye
diyabet farkındalığı ve sağlıklı beslenme eğitimi verdik.
Diğer yandan tamamı Tip 1 diyabetlilerden oluşan koşu takımımız
Team1; diyabet farkındalığını arttırmak ve diyabetlilerinde herkes gibi spor
yapabileceğini göstermek amacıyla 3 Kasım’da 41. İstanbul Maratonu’nda koştu.
Bu maraton öncesi yarışçılar, destekçileri birlikte mavi halka oluşturarak
dikkat çekti.
1 – 25 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 13.250 kişiye Tip2 Diyabet Risk
Testi uygulaması gerçekleştirdik. Ayrıca yaptığımız çalışmalar 296 farklı yerel
medya organında (TV, internet, gazete) haber oldu.
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TEAM 1 – DİYABETLİ KOŞU TAKIMI
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Türk Diyabet Cemiyeti (TDC) tarafından
oluşturulan ve Novo Nordisk
Türkiye’nin koşulsuz sponsorluğuyla
hayata geçen TEAM1 Koşu Takımı, 2019
yılında da başarılara koştu. Team1
kurulduğu Ocak 2018’den bu yana katıldığı
20’den fazla koşu yarışıyla, diyabetli
bireylerin insülin tedavisiyle
hayatlarında hiçbir aktiviteden geri
kalmalarına gerek kalmadığını, herkes gibi
sporcu olabileceklerini gösterdi. Diyabet
kampları, kongreler ve çeşitli
toplantılarda yaptıkları sunumlarla
diyabetli bireyleri güçlendirerek, onlara
ilhan kaynağı oldu. 
Proje, Outdoor Fitness Türkiye “En İyi
Sosyal Sorumluluk Projesi”, Sağlık
Gönüllüleri Türkiye Derneği “Sağlıkta
Sosyal Sorumluluk Jüri Özel Ödülü”
ve Eczacı Dergisi 9. Altın Havan
Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk Ödülü
olmak üzere üç önemli ödül kazandı. 2019
yılında da IPRA’da sosyal sorumluluk ve
European Excellence Awards’da da ülke
projeleri alanlarında finalist oldu. Bu
yıl ikinci yaşını kutlana TEAM1 Koşu
Takımı’nın danışmanlığını kendisi de ultra
maraton koşucusu olan, Türk Diyabet
Cemiyeti üyesi Prof. Dr. Taner Damcı,
kaptanlığını ise Tip1 diyabetli ultra
maraton koşucusu Gürkan Açıkgöz yapıyor.

Ayrıca proje kapsamında takım kaptanı Gürkan Açıkgöz, tek Tip1 diyabetli
sporcu olarak katıldığı Fransız Canal Aventure’un düzenlediği Roadsign
Continental Challenge “5 Kıtada 5 Ultra Maraton”serisini  2019 yılında da en yüksek
puanı alarak 1. olarak tamamladı. Açıkgöz 2018 yılında da aynı seriyi birinci sırada
tamamlamıştı. Proje, 2019 yılında 66 basılı, 87 dijital haber, 3  televizyon yayını ile
basında oldukça geniş bir şekilde yer aldı.



DİĞER FAALİYETLER
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Türk Diyabet Cemiyeti İktisadi İşletmesi Tıbbı Cihaz Satış Merkezi 

Türk Diyabet Cemiyeti bünyesinde diyabetli bireylerin,
diyabet tedavisi ve kontrolünde yarar sağlayan teknolojik gelişmelere daha
kolay ulaşabilmeleri amacıyla kurulan Türk Diyabet Cemiyeti İktisadi İşletmesi
Tıbbı Cihaz Satış Merkezimiz Aralık 2019 itibariyle faaliyetlerine başladı.

Acıbadem’de bulunan Cemiyet Merkezimizde hizmet vermeyen başlayan birimde;
CGM cihazları ve sensörleri herhangi bir ön rezervasyona gerek olmadan, aracısız
olarak satın alınabildiği gibi; satın alınan ürünler için ücretsiz eğitim ve uygulama
desteği de verilmektedir.

Öğrenim Bursları

Türk Diyabet Cemiyeti tarafından 2018 - 2019 eğitim yılı içerisinde ihtiyaç sahibi
tıp fakültesi öğrencisi ya da Tip 1 diyabetli 17 öğrenciye aylık 300 TL burs
ödemesi yapılmıştır. 

2019 –2020 eğitim yılı içinse ihtiyaç sahibi tıp fakültesi öğrencisi ya da Tip 1
diyabetli 21 öğrenciye aylık 350 TL burs ödenmeye başlanmıştır.



DİYABET VE OBEZİTE FARKINDALIK MERKEZİ
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Türk Diyabet Cemiyeti çatısı altında dört yıl önce kurulan Diyabet ve Obezite
Farkındalık Eğitim Merkezi (DOFEM)  özellikle diyabetli bireyler ve yakınlarına
yönelik olarak kan şekeri izlemi, beslenme, egzersiz, ayak sağlığı, seyahat ve özel
durumlarda yapılması gerekenler, insülinin saklama ve taşıma koşulları, ağız ve
diş sağlığı, yıllık yapılması gereken kontroller, SGM uygulama ve eğitimi gibi konu
başlıklarında ücretsiz eğitimler vermektedir.  Ocak 2019 – Aralık 2019
tarihleri arasında yapılan çeşitli eğitim, etkinlik ve sempozyumlarla 2745 kişiye
ulaşılarak diyabet konusunda bilgi verilmiştir.

DOFEM’i ziyaret eden, gerek
yüz yüze gerekse küçük gruplar
halinde eğitim verilen, telefon
veya diğer
iletişim kanalları ile sorularına
yanıt bulan diyabetli danışan
sayısı ise 320
civarındadır, yaklaşık 99 kişiye de
ücretsiz diyabetli kimlik kartı
hazırlanmıştır.
Ayrıca 2019 yılında DOFEM
bünyesinde
ücretsiz hasta okulları
düzenlenmeye devam edilmiştir.
Tip 1 ve Tip 2
diyabetliler için ayrı eğitim
modüllerine sahip okul, iki hafta
boyunca
haftanın iki günü yaklaşık 2 saat
sürmektedir. Katılım; tamamen
ücretsiz olup,
başvurular doğrultusunda randevu
sistemi ile oluşturuluyor ve
gruplar en fazla
8 kişilik oluyor. 2 haftanın
sonunda, eğitim programını
başarıyla
tamamlayanlara Diyabet Okulu
Diploması verilmektedir.



OKULLARDA YAPILAN EĞİTİMLER
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2019 yılı boyunca ‘Diyabeti Tanı, Aileni Koru’ mottosuyla geniş bir öğrenci ve öğretmen
kitlesine ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’
eğitimi verildi. Eğitim verilen okullar şu şekildedir;
·      
Erenköy Şehit Orhun Göytan İlköğretim Okulu, 
·Darüşşafaka Eğitim Kurumu, 
·Çemberlitaş Anadolu Lisesi, 
·Eğitim Birimleri Anadolu Lisesi ,
·Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi, 
·Kandilli Kız Lisesi,
·4. Murat İlköğretim Okulu,



KURUMLARDA YAPILAN EĞİTİMLER
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Maret Üretim fabrikası ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ve
kan şekeri taraması
Kondaş Kondansatör A.Ş. Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi
ve kan şekeri taraması
·Uskon Uzay Sistem Kontrüksiyonları Sanayii fabrikası Diyabet Farkındalık
ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ve kan şekeri taraması
Türkan Saylan Lions Kulübü etkinliği Polanezköy fabrikası Diyabet
Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ve kan şekeri taraması
Sosyal Yaşam Evi 'Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ve kan
şekeri taraması
·Reşitpaşa 6 Nokta Körler Derneği fabrikası ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı
Beslenme’ eğitimi ve kan şekeri taraması
·Kaynarca Belediyesi Adapazarı fabrikası ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı
Beslenme’ eğitimi ve kan şekeri taraması
Türk Eğitim Vakfı  ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ve kan
şekeri taraması
Merdivenköy Gönüllü Evi ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi
ve kan şekeri taraması
Yıldız Cila Fabrikası ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ve kan
şekeri taraması
Erdoğmuş Parfüm Sanayii Kemerburgaz ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı
Beslenme’ eğitimi ve kan şekeri taraması
·Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi  ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı
Beslenme’ eğitimi ve kan şekeri taraması

2019 yılı boyunca ‘Diyabeti Tanı Aileni Koru’ mottosuyla kamu ve özel
kurumlarla da işbirliği yaparak geniş bir kitleye ‘Diyabet Farkındalık ve Sağlıklı
Beslenme’ eğitimi verildi. Ayrıca talep gelen kapalı toplantılarda kan şekeri
ölçümü yapılarak, kan şekeri yüksek gelen yaklaşık 67 kişi sağlık kuruluşlarına
yönlendirilmiştir.

·      
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MALİ TABLOLAR

Sayın Üyeler;

Cemiyetin ve İktisadi İşletmenin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ilişkin
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi Bilançosu ile Gelir-Gider Tablosu özeti aşağıya
çıkartılmıştır.



 
TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME

 BİLANÇO
  01.01.2019 – 31.12.2019

  ( TL )
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TÜRK DİYABET CEMİYETİ TAHMİNİ 2020 BÜTÇESİ

Tahmini Bütçeye Not:
1- Yıllık üye aidatı geçen yıl olduğu gibi 50,00 TL olarak alınmasına,
2- Fasıllar arasında aktarma yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesine,
3- Personel ücretlerinin günün şartlarına göre belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna 
    yetki verilmesine,
4- Çalışan kadronun ihtiyaca göre düzenlenmesi,sözleşme ile durumlarının saptanması 
    konusunda, yönetim kuruluna yetki verilmesine,
5- Gerekli görülen konularda TÜDOV ile birlikte çalışma yapması ve TÜDOV'a bağış ve  
    yardım yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine,
6- Cemiyetimizin bağış,vasiyet ve satın alma yoluyla taşınmaz mal edinmesini,bunların   
    satılması ve kiralanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,



İbrahimağa Mah. Sokullu Sok. No:3 Kadıköy - İstanbul
Tel   : 0 216 302 53 16
Faks : 0 216 325 53 16

info@diabetcemiyeti.org


