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1955 yılında kurulan Türk Diyabet Cemiyeti, diyabet hastalığı, korunma yolları ve
tedavisi hakkında halkın bilinçlenmesini sağlayan, eğitimler düzenleyen, bilimsel
araştırmaların yapılması ve politikaların oluşturulmasına destek veren Türkiye’nin ilk
ve önde gelen kurumlarından biridir. 1959 yılında Uluslararası Diyabet
Federasyonu’na (IDF) 21. üye olarak katılmış; ülkemizin diyabet alanındaki sağlık
hizmetlerini ve bilimsel çehresini, uluslararası camia da temsil eden önemli bir üye
haline gelmiştir.  1963 yılında ise; dönemin Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Kamu Yararına
Çalışan Dernek’ statüsünü kazanmıştır. 

60 yılı aşan tecrübesiyle ülkemizde birçok kurum, kuruluş ve STK’ya ilham olan Türk
Diyabet Cemiyeti; 1990 yılında, özvarlıkları ve bağışlarla, diyabetlilere daha iyi hizmet
vermek amacıyla, İstanbul’da alanında bir ilk olan ‘Harbiye Özel Diabet Hastanesi’
kurmuştur. 1999 yılında ise Türk Diabet ve Obezite Vakfı’nı (TÜDOV) kurmuştur.
Aynı amaca hizmet için kurulmuş ve olan bu iki kurum diyabetle ilgili eğitimler,
kongreler, bilimsel araştırmalar, yaz kampları ve benzeri tüm etkinliklerde birlikte
hareket etmektedirler. 

Değişen zaman ve şartlar içerisinde hizmet kalitesindeki çıtayı daha yükseğe
çıkartarak daha geniş bir kitleye hitap edebilmek amacıyla;  ‘Harbiye Özel Diabet
Hastanesi’ yerine yeni bir hastanenin yapılması zarureti doğmuştur. Bu amaçla;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Diyabet Cemiyeti’ne 2001 yılında tahsis ettiği  
1.790 m2’lik arsa üzerinde 2011 yılında başlayan yeni hastane inşaatı, Türk Diyabet
Cemiyeti ile Türk Diabet ve Obezite Vakfı’nın yıllar içinde birikmiş olan
özvarlıklarıyla ve bağışlarla Haziran 2015’te tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
Böylece İstanbul - Harbiye’de hizmet veren Diyabet Hastanesi, 2015 Haziran ayından
bu yana İstanbul Kadıköy’deki yeni yerinde Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Diyabet
Hastanesi adıyla hizmetlerine devam etmektedir.   

Türk Diyabet Cemiyeti; 2016 yılında Diyabet ve Obezite Farkındalık Eğitim Merkezi’ni
(DOFEM) hizmete açarak, özellikle hasta ve yakınlarına yönelik olarak şeker
izlenmesi, beslenme ve egzersiz, ayak sağlığı, seyahat ve özel durumlarda yapılması
gerekenler, insülinin saklama ve taşıma koşulları, ağız ve diş sağlığı, yıllık yapılması
gereken kontroller gibi konu başlıklarında ücretsiz eğitimler vermeye başlamıştır.
Ayrıca okullar, belediyeler, huzurevleri gibi çeşitli kurumlarla da ortaklaşa ‘Diyabet ve
Sağlıklı Beslenme’ seminerleri düzenleyerek halkın farkındalık düzeylerini arttırmak
için çalışmalar yapmaktadır. 

Kurumsal Profil



Bilimsellik
Önderlik ve öncülük
Şeffaflık
Güvenirlik
Paylaşımcılık
Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
İnsana değer vermek ilkeleri 

Cemiyetin en önemli faaliyetlerinden biri de 50 yılı aşkın süredir yıldır hiç ara vermeden
düzenlediği Tip 1 ve Tip 2 diyabetlileri bir araya getiren tek kamp olma özelliği taşıyan 
Yaz Eğitim Kamp’larıdır. Bu kamplar sayesinde; diyabetli çocuk ve erişkinler tatil 
ortamında bakım ve kontrol kavramlarını öğrenerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşma 
fırsatı buluyorlar. 

Ayrıca; Türk Diyabet Cemiyeti; her yıl düzenlediği Ulusal Diyabet Kongreleri ve çeşitli
konulardaki uzmanlık toplantıları sayesinde bilim insanları ve sağlık profesyonellerini bir
araya getirerek; bilgi alışverişinde bulunmalarına ve güncel gelişmeleri takip etmelerine
aracılık etmektedir. 

Türk Diyabet Cemiyeti; 

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
her yıl yenisini eklemiş öncü rolünü devam ettirebilmek için; çağa damgasını vuran
kavramları çok yakından takip edip, sahip çıkmıştır.



 

Misyonumuz

Ülke çapında diyabetin önlenmesi ve tedavi
edilmesi yönündeki halk sağlığı politikalarının oluşturulmasına 

ve bilimsel
araştırmalara destek verilmesi,  

      
Diyabet hastalığı ve korunma, sağlıklı

beslenme ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak 
ve güçlendirmek, 

     
Diyabetlilere, ailelerine, doktor, hemşire,

diyetisyen ve ilgili diğer sağlık personeline eğitim ve kursların
verilmesi.



Yönetim Kurulumuz

Prof. Dr. Hasan İlkova / Yönetim Kurulu Başkanı
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fak. Endokrinoloji, 

Metabolizma
 ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva / Yönetim Kurulu Başkan Yardıcısı
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı)

Prof. Dr. Fırat Bayraktar / Genel Sekreter
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi )

Prof. Dr. Tamer Tetiker / Muhasıp Üye
(Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi )



Yönetim Kurulumuz

Prof. Dr. Müjde Aktürk  / Yönetim Kurulu Üyesi
(Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu / Yönetim Kurulu Üyesi
(Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Yard. )

Prof. Dr. İlhan Tarkun / Yönetim Kurulu Üyesi
(John's Hopkins Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Uzmanı,)



 

2020 YILI FAALİYET
RAPORU



 

Covid - 19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında etkinliklerimiz 
ağırlıklı olarak DOFEM çatısı altında online ortamda 
gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda online diyabet hasta okulları, karbonhidrat 
eğitimleri, sosyal medya canlı yayınları ve 
'Türk Diyabet Cemiyeti Team1 Buluşmaları adı altında webinar 
toplantıları düzenlenmiştir. 

56. Ulusal Diyabet Kongresi yine online ortamda gerçekleştirilmiş 
olup, geleneksel 'Diyabet Yaz Eğitim Kampımız' pandemi kısıtları 
nedeniyle gerçekleştirilememiştir.  

Ayrıca 'Diyabet Hasta Danışma Hattı' kurularak diyabet 
hastalarına ücretsiz olarak online diyabet ve beslenme  
danışmanlığı verilmiştir. 

Ortağı olduğumuz Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi ise pandemi
döneminde de Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına, hijyen ve koruma 
standartlarına uygun olarak aralıksız hizmet sunmuştur.

2020



Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy
Hastanesi

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi; Türk Diyabet Cemiyeti ile Türk Diyabet ve
Obezite Vakfı’nın hastanesi olmanın verdiği misyon ve uzman kadrosuyla Covid – 19
pandemisinin başladığı 2020 yılında da hizmetlerine devam etmiştir. Hastanemiz,
pandemi hastanesi olarak ilan edilmemesi nedeniyle T.C Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına,
hijyen ve koruma standartlarına uygun olarak aralıksız hizmet sunmuştur. 

Covid – 19 pandemisi dönemindeki olumsuz ekonomik etkiler nedeniyle hastanemizden
herhangi bir personelin iş akdi feshedilmemiş olup halen 35 uzman hekim, 43 hemşire,
21 tekniker, 30 idari personel, 24 temizlik personeli olmak üzere 154 kişi hizmet
sunmaktadır. 

Hastanemizde 2020 yılında 22.505 hasta muayene edilmiş, 1821 hasta ameliyat edilmiş,
2210 hastaya da yatarak medikal tedavi uygulanmıştır. 

Cemiyetimizin 01.11.2019 tarih ve 11 no’lu Yönetim Kurulu kararıyla Prof. Dr. Nazif
Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi A.Ş’ye sermaye avansı ödenmesi kararına istinaden
370.000,00 TL tutarındaki sermaye avansı 29 Ocak 2021 tarihinde ödenmiş olup
hastanemiz 2020 yılı itibariyle kâra geçmiş olup 1.315.906,00 TL kâr etmiştir. 2021 yılı
mali durumu da iyi bir şekilde ilerlemektedir. 

 

 

2020



Diyabet ve Obezite Farkındalık 
Eğitim Merkezi 

 

2020



2020

 

Toplam ulaşılan kişi sayısı
12.757 

Diyabet ve Obezite Farkındalık 
Eğitim Merkezi 





Diyabet Hasta Danışma Hattı

2020

 

 

Pandemi başlangıcı itibariyle  'Diyabet Hasta Danışma Hattı' kurularak, diyabet
yönetimi konusunda zorlanan ya da soruları olan diyabet hastalarına ya da
yakınlarına ücretsiz olarak online diyabet ve beslenme
danışmanlığı verilmiş ve evde kaldıkları süre boyunca destek olunmuştur.



 

2020 Dünya Diyabet Günü 
Etkinliklerimiz

14. Kasım haftası boyunca; Milli Eğitim Bakanlığı ile kurduğumuz temas
doğrultusunda TRT EBA ekranlarında kamu spotu olarak gösterilmiştir.
14 Kasım haftası boyunca Marmaray ekranlarında  ‘Diyabet Bilinçlendirme Filmimiz’
gösterilmiştir.
İstanbul’da 25 Ankara’daki 15 lokasyonda yer alan megalightlar da bilinçlendirme
afişlerimiz 1 hafta boyunca asılmıştır. 
'Hemşire: Diyabeti Değiştirecek Güç Proje Yarışması' yapılmıştır. 
14 Kasım Dünya Diyabet Günü 'Diyabetle Yaşam' webinarı gerçekleştirilmiştir. 
2020 yılı Diyabet Günü temasının 'Diyabet ve Hemşire' olması nedeniyle bütün
diyabet eğitim hemşirelerine teşekkür plaketi gönderimi yapılarak, onure edilmek
istenmiştir. 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında online ve offline olarak bir çok 
etkinlik düzenlenmiş olup, halkımızın diyabet konusunda farkındalığının 
artırılması 
planlanmıştır. 

Bu kapsamda; 

2020



 2020 Dünya Diyabet Günü 
Etkinliklerimiz

2020



3-10 Kasım tarihlerinde online olarak düzenlenen kongremize 1.500'ün üzerinde 
sağlık profesyoneli katılmıştır. Kongre başkanlığını Genel Sekreterimiz 
Prof. Dr. Fırat Bayraktar'ın yürüttüğü kongre boyunca bilim insanları ile sağlık 
profesyonelleri bilimsel ve sosyal bir ortamın sunulduğu  web ortamında bir araya 
gelerek bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladılar. 

 

56.  Ulusal Diyabet Metabolizma
Ve Beslenme Hastalıkları Kongresi

2020



Tip1 diyabetlilerin yaşamın her alanında olduğu gibi spor konusunda da engel
tanımayacağını göstermek, diyabet ve diyabetle spor konusunda farkındalığı 
artırmak amacıyla Türk Diyabet Cemiyeti tarafından hayata geçirilen 
Team1 takımı 2020 yılında da Novo Nordisk'in koşulsuz desteğiyle çalışmalarına
 devam etti. 2020 yılında Runatolia, Uğur Mumcu Yol Koşusu ve 
Ultimade Aydos koşularına katılan takım, Covid -19 pandemi nedeniyle 
online olarak antreman yapmaya devam etmektedir. 

Team1'nın 2 yıllık hikayesini anlatan ve Cüneyt Özdemir tarafından 
hazırlanan 'Diyabetle Yaşam' belgeseli de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde 
CNN Türk ekranlarından yayınlanmıştır. 

 

TEAM 1 - Diyabetli Koşu Takımı 

2020



 DİĞER FAALİYETLER

Öğrenci Bursları
2020 eğitim yılı içinse ihtiyaç sahibi tıp fakültesi öğrencisi 
ya da Tip 1 diyabetli 21 öğrenciye aylık 350 TL burs 
ödenmesi yapılmıştır.

Diyabet Sağlıklı Yaşam Dergisi Dergisi 

Türk Diyabet Cemiyeti tarafından yayınlanan Diyabet Sağlıklı Yaşam Dergisi
pandemi döneminde de yayınlanmaya devam etmiş ve diyabet yönetimini
kolaylaştıran bilgiler ile çözüm bekleyen sorunları ele almıştır. 

2020

Tıbbi 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 Merkezi'nde 2020 yılı içinde; 
317 adet FreeStyleLibre Sensör Satışı, 40 adet FreeStyleLibre Okuyucu satışı
gerçekleşmiştir. 

Online İletişim Platformları

Ziyaretçi istatistikleri her geçen gün artan www.diabetcemiyeti.org web sitemiz, 
halkımızı bilgilendirmenin yanı sıra çok sayıda sağlık profesyoneli ve bu alanda 
eğitim gören öğrenci ve akademisyenler için önemli bir kaynaktır ve düzenli 
olarak güncellenmektedir. Cemiyetimizin toplumla ilişkide bulunmak ve topluma 
yarar sağlamak amacıyla kullandığı bir başka mecra da sosyal medya hesaplarıdır. 
Aktif bir şekilde yönetimini sağladığımız sosyal medya hesaplarımın 
takipçi sayısı da pandemi dönemi iletişimiyle birlikte büyük yükseliş 
göstermiştir. 



 

 MALİ RAPORLAR

2020



 

2020

 

Sayın Üyeler;

Cemiyetin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ilişkin 01.01.2020 -  31.12.2020
bilançosu ile Gelir-Gider Tablosu özeti aşağıya çıkartılmıştır.



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
BİLANÇO

01.01.2020 - 31.12.2020
                                                                            

 



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
GELİR - GİDER TABLOSU 

01.01.2020 - 31.12.2020
                                                                            

 



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ TAHMİNİ 2021 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,



 

 DENETLEME KURULU
RAPORU

2020



 

2020

 

Sayın Üyeler;

Kurulumuz 18.04.2021 tarihinde Diyabet Cemiyeti’nde toplanmıştır.
Kanunen tutulması gereken defterlerin eksiksiz ve noter tastikli olduğu,
belgelerde ve çalışmalarda usul, mevzuat, kanun, tüzük ve yönetim kurulu
kararlarına uygun işlem yapıldığı, bankalarda gerekli hesapların mevcut
olduğu, para çekme işlemlerinin ve harcama limitlerinin yetkili kişilerce
yapıldığı görülmüştür.
                  
Diyabet Cemiyeti’nin bilançosunun incelenmesinde özetle;



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
BİLANÇO

01.01.2020 - 31.12.2020
                                                                            

 



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
GELİR - GİDER TABLOSU 

01.01.2020 - 31.12.2020
                                                                            

 

Özetle, Genel Kurula arz edilen bu raporumuzla Sayın Yönetim Kuruluna, yardımcı
kollara ve dernek çalışmalarına, çalışanlarına başarılı hizmetleri için teşekkür ederiz.
2021 yılı döneminde de çalışmalarının aynı verimlilikle devamını dileriz.
Çalışmaların kanun, tüzük, yönetmelikler ve yönetim kurulu kararlarına uygun
olduğunu bildirir Sayın Genel Kurul üyelerine arz ederiz.

   Denetçi                                                Denetçi                                        Denetçi
Bülent Yıldırım                                   Hasan Fırat                            Dr. Hasan Onat

 
 


