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1955 yılında kurulan Türk D�yabet Cem�yet�, d�yabet hastalığı, korunma yolları ve tedav�s�
hakkında halkın b�l�nçlenmes�n� sağlayan, eğ�t�mler düzenleyen, b�l�msel araştırmaların
yapılması ve pol�t�kaların oluşturulmasına destek veren Türk�ye’n�n �lk ve önde gelen
kurumlarından b�r�d�r. 1959 yılında Uluslararası D�yabet Federasyonu’na (IDF) 21. üye olarak
katılmış; ülkem�z�n d�yabet alanındak� sağlık h�zmetler�n� ve b�l�msel çehres�n�, uluslararası
cam�a da tems�l eden öneml� b�r üye hal�ne gelm�şt�r.  1963 yılında �se; dönem�n Bakanlar
Kurulu kararı �le ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsünü kazanmıştır. 

60 yılı aşan tecrübes�yle ülkem�zde b�rçok kurum, kuruluş ve STK’ya �lham olan Türk D�yabet
Cem�yet�; 1990 yılında, özvarlıkları ve bağışlarla, d�yabetl�lere daha �y� h�zmet vermek
amacıyla, İstanbul’da alanında b�r �lk olan ‘Harb�ye Özel D�abet Hastanes�’n� kurmuştur. 1999
yılında �se Türk D�abet ve Obez�te Vakfı’nı (TÜDOV) kurmuştur. Aynı amaca h�zmet �ç�n
kurulmuş olan bu �k� kurum d�yabetle �lg�l� eğ�t�mler, kongreler, b�l�msel araştırmalar, yaz
kampları ve benzer� tüm etk�nl�klerde b�rl�kte hareket etmekted�rler. 

Değ�şen zaman ve şartlar �çer�s�nde h�zmet kal�tes�ndek� çıtayı daha yükseğe çıkartarak
daha gen�ş b�r k�tleye h�tap edeb�lmek amacıyla;  ‘Harb�ye Özel D�abet Hastanes�’ yer�ne yen�
b�r hastanen�n yapılması zaruret� doğmuştur. Bu amaçla; İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n
Türk D�yabet Cem�yet�’ne 2001 yılında tahs�s ett�ğ�  1.790 m2’l�k arsa üzer�nde 2011 yılında
başlayan yen� hastane �nşaatı, Türk D�yabet Cem�yet� �le Türk D�abet ve Obez�te Vakfı’nın
yıllar �ç�nde b�r�km�ş olan özvarlıklarıyla ve bağışlarla Haz�ran 2015’te tamamlanmış ve
h�zmete açılmıştır. Böylece İstanbul - Harb�ye’de h�zmet veren D�yabet Hastanes�, 2015
Haz�ran ayından bu yana İstanbul Kadıköy’dek� yen� yer�nde Prof. Dr. Naz�f Bağrıaçık Kadıköy
D�yabet Hastanes� adıyla h�zmetler�ne devam etmekted�r.   

Türk D�yabet Cem�yet�; 2016 yılında D�yabet ve Obez�te Farkındalık Eğ�t�m Merkez�’n�
(DOFEM) h�zmete açarak, özell�kle hasta ve yakınlarına yönel�k olarak şeker �zlenmes�,
beslenme ve egzers�z, ayak sağlığı, seyahat ve özel durumlarda yapılması gerekenler,
�nsül�n�n saklama ve taşıma koşulları, ağız ve d�ş sağlığı, yıllık yapılması gereken kontroller
g�b� konu başlıklarında ücrets�z eğ�t�mler vermeye başlamıştır. Ayrıca okullar, beled�yeler,
huzurevler� g�b� çeş�tl� kurumlarla da ortaklaşa ‘D�yabet ve Sağlıklı Beslenme’ sem�nerler�
düzenleyerek halkın farkındalık düzeyler�n� arttırmak �ç�n çalışmalar yapmaktadır. 

Kurumsal Prof�l



B�l�msell�k
Önderl�k ve öncülük
Şeffaflık
Güven�rl�k
Paylaşımcılık
Kurumlar arası �let�ş�m ve �ş b�rl�ğ�
Kaynaklarda ver�ml�l�k ve etk�l�l�k
İnsana değer vermek �lkeler� 

Cem�yet�n en öneml� faal�yetler�nden b�r� de 50 yılı aşkın süred�r yıldır h�ç ara vermeden
düzenled�ğ� T�p 1 ve T�p 2 d�yabetl�ler� b�r araya get�ren tek kamp olma özell�ğ� taşıyan 
Yaz Eğ�t�m Kamp’larıdır. Bu kamplar sayes�nde; d�yabetl� çocuk ve er�şk�nler �le a�leler� tat�l 
ortamında bakım ve kontrol kavramlarını öğrenerek, b�lg� ve deney�mler�n� paylaşma 
fırsatı bulmaktadır. 

Ayrıca; Türk D�yabet Cem�yet�; her yıl düzenled�ğ� Ulusal D�yabet Kongreler� ve çeş�tl�
konulardak� uzmanlık toplantıları sayes�nde b�l�m �nsanları ve sağlık profesyoneller�n� b�r araya
get�rerek; b�lg� alışver�ş�nde bulunmalarına ve güncel gel�şmeler� tak�p etmeler�ne aracılık
etmekted�r. 

Türk D�yabet Cem�yet�; 

doğrultusunda d�yabet hastalarına, sağlık çalışanlarına ve halka 
yönel�k eğ�tsel, sosyal ve b�l�msel çalışmalarının yanı sıra bakım ve tedav� h�zmetler�n� de ulusal
ve uluslararası alanda sürdürmekted�r.

Türk D�yabet Cem�yet� uzun yıllardır toplum yararına sürdürmekte olduğu çalışmalarına her yıl
yen�s�n� eklem�ş öncü rolünü devam ett�reb�lmek �ç�n; çağa damgasını vuran kavramları çok
yakından tak�p ed�p, sah�p çıkmıştır.



Ülke çapında d�yabet�n önlenmes�, yönet�lmes� ve tedav� ed�lmes� yönündek� halk sağlığı
pol�t�kalarının oluşturulmasına ve b�l�msel araştırmalara destek ver�lmes�, 
 
D�yabet hastalığı ve korunma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık
yaratmak ve güçlend�rmek, 
 
D�yabetl�lere, a�leler�ne, doktor, hemş�re, d�yet�syen ve �lg�l� d�ğer sağlık personel�ne eğ�t�m ve
kursların ver�lmes�.

M�syonumuz



Yönet�m Kurulumuz

Prof. Dr. Hasan İlkova / Yönet�m Kurulu Başkanı
(İstanbul Ün�vers�tes� Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fak. Endokr�noloj�, 

Metabol�zma
 ve D�yabet B�l�m Dalı Öğret�m Üyes�)

Prof. Dr. Zeynep Oşar S�va / Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı
(Endokr�noloj� ve Metabol�zma Hastalıkları Uzmanı)

Prof. Dr. Fırat Bayraktar / Genel Sekreter
(Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Tıp Fak. Endokr�noloj� ve Metabol�zma 

Hastalıkları B�l�m Dalı Öğret�m Üyes� )

Prof. Dr. Tamer Tet�ker / Muhasıp Üye
(Çukurova Ün�vers�tes� Tıp Fak. Endokr�noloj� ve Metabol�zma Hastalıkları 

B�l�m Dalı Öğret�m Üyes� )



Yönet�m Kurulumuz

Prof. Dr. Müjde Aktürk  / Yönet�m Kurulu Üyes�
(Gaz� Ün�vers�tes� Tıp Fak. Endokr�noloj� ve Metabol�zma Hastalıkları

B�l�m Dalı Öğret�m Üyes�)

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu / Yönet�m Kurulu Üyes�
(Fenerbahçe Ün�vers�tes� Rektör Yard. )

Prof. Dr. Taner Damcı  / Yönet�m Kurulu Üyes�
(İstanbul Ün�vers�tes� Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fak. 

Endokr�noloj�, Metabol�zma
 ve D�yabet B�l�m Dalı Öğret�m Üyes�)



 



 

 
BİLİMSEL VE SOSYAL 

ÇALIŞMALAR



 



 

Cov�d - 19 pandem�s� ve kısıtlamalar neden�yle 2021 yılında etk�nl�kler�m�z 
ağırlıklı olarak onl�ne ortamda gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ancak yılın son aylarına
doğru pandem� koşullarına uyarak kısıtlı da olsa yüz yüze çalışmalara başlanmıştır. 

Bu kapsamda; yıl �çer�s�nde  onl�ne d�yabet hasta okulları, karbonh�drat sayımı
eğ�t�mler�, sosyal medya kampanyaları  ve çeş�tl� konularda web�nar 
toplantıları düzenlenm�şt�r. 

57. Ulusal D�yabet Kongres� Bodrum'da h�br�t olarak gerçekleşt�r�lm�ş 
olup, geleneksel 'D�yabet Yaz Eğ�t�m Kampımız' pandem� neden�yle 
gerçekleşt�r�lemem�şt�r.  

'D�yabet Hasta Danışma Hattı'mız 2021 yılında da akt�f olarak kullanılmaya  
devam ed�lm�ş olup; d�yabet hastalarına ücrets�z olarak uzaktan d�yabet 
ve beslenme danışmanlığı ver�lm�şt�r. 

İşt�rak�m�z olan; Prof. Dr. Naz�f Bağrıaçık Kadıköy Hastanes� de Sağlık 
Bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak kes�nt�s�z h�zmet sunmuştur.
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Prof. Dr. Naz�f Bağrıaçık Kadıköy Hastanes�
Prof. Dr. Naz�f Bağrıaçık Kadıköy Hastanes�; Türk D�yabet Cem�yet� �le Türk D�yabet ve Obez�te
Vakfı’nın hastanes� olmanın verd�ğ� m�syon ve uzman kadrosuyla Cov�d – 19 pandem�s�n�n sürdüğü
2021 yılında da h�zmetler�ne devam etm�şt�r. Hastanem�z, pandem� hastanes� olarak �lan ed�lmemes�
neden�yle T.C Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına, h�jyen ve koruma standartlarına uygun olarak aralıksız
h�zmet sunmuştur. 

Hastanem�zde  halen 35 uzman hek�m, 43 hemş�re, 21 tekn�ker, 30 �dar� personel, 24 tem�zl�k
personel� olmak üzere 154 k�ş� h�zmet sunmaktadır. 

Hastanem�zde 2021 yılında 30.572 hasta muayene ed�lm�ş, 2.556 hasta amel�yat ed�lm�ş, 2.333
hastaya da yatarak med�kal tedav� uygulanmıştır.  Ayrıca 1.107 hastaya da ücrets�z olarak sağlık
h�zmet� sunulmuştur. 

Hastanem�z 2021 yılı net karı 1.382.590,92 TL olup  2022 yılı mal� durumu da �y� b�r şek�lde
�lerlemekted�r. 
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D�yabet Yönet�m�nde Doğru B�l�nen Yanlışlar
Akut ve Kron�k Kompl�kasyonlar
İnsül�n Uygulama Tekn�kler�
D�yabet Tedav�s�nde Karbonh�drat Sayımının Önem� 
B�r�nc� Basamak Karbonh�drat Sayımı 
İk�nc� Basamak Karbonh�drat Sayımı 
Vakalarla Karbonh�drat Sayımı g�b� konu başlıkları üzer�nde duruldu.

Sarıyer Beled�yes�
Sancaktepe Beled�yes� 
Kadıköy Beled�yes� �le ortaklaşa sem�nerler ver�ld�. 

D�yabet ve Obez�te Farkındalık Eğ�t�m
Merkez�
Türk D�yabet Cem�yet� çatısı altında 2016 yılında kurulan  D�yabet ve Obez�te Farkındalık Eğ�t�m
Merkez� (DOFEM) 2021 yılında da d�yabetl� b�reyler ve yakınlarına yönel�k olarak ücrets�z eğ�t�m ve
destek faal�yetler�n� sürdürmüştür.  Merkezde görev yapan uzmanlar; kan şeker� �zlem�, beslenme,
egzers�z, ayak sağlığı, seyahat ve özel durumlarda yapılması gerekenler, �nsül�n�n saklama ve taşıma
koşulları, ağız ve d�ş sağlığı, yıllık yapılması gereken kontroller g�b� konuların yanı sıra sürekl� glukoz
ölçüm s�stemler� (SGM) uygulama ve eğ�t�m� konusunda da hastalara destek olmuştur. 

Ocak 2021 – Aralık 2021 tar�hler� arasında merkezde toplamda 1.318  k�ş�ye ücrets�z olarak b�reysel
beslenme eğ�t�m� ver�l�p, d�yabet danışmanlığı yapılmıştır. 

Ayrıca yıl boyunca y�ne ücrets�z olarak, hasta, hasta yakını ve d�yet�syenlere yönel�k her ay  'Onl�ne
D�yabet ve Karbonh�drat Sayımı' toplantıları düzenlend�. 3 gün süren ve zoom üzer�nden
gerçekleşt�r�len toplantı ser�s�nde;

'Onl�ne D�yabet ve Karbonh�drat Sayımı' toplantılarında, NB Kadıköy Hastanes�'nden Doç. Dr. S�nan
Kırım, Uzm. Dr. Ferhat Çet�n, Uzm. Dr. Enver Göncüoğlu ve Uzm. Dyt. Merve Güldalı'nın yanı sıra Koç
Ün�vers�tes� Hastanes� ve Gaz� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Çocuk Endokr�noloj� ek�pler�nden destek
alındı. 

Yıl boyunca düzenlenen 8 toplantı �le ülke �ç�nden ve ülke dışından yaklaşık 2.400 k�ş�ye er�ş�ld�. 

Ayrıca 2021 yılının son aylarında pandem� kuralları da gözet�lerek; kamu ve özel kurumlarda ‘D�yabet
Farkındalık ve Sağlıklı Beslenme’ eğ�t�mler�ne de başlandı. Bu çerçeve de; 

Sem�nerler sonrasında talep ed�len lokasyonlarda gerçekleşt�r�len kan şeker�
taramasında, kan şeker�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�len 48  k�ş� sağlık kuruluşlarına yönlend�r�ld�.
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D�yabet Hasta Danışma Hattı

2021

 

 

Pandem� başlangıcı �t�bar�yle DOFEM çatısı altında devreye g�ren 'D�yabet Hasta Danışma
Hattı' 2021 yılında akt�f olarak h�zmet vermeye devam etm�şt�r. Danışma hattı aracılığıyla
d�yabet yönet�m� konusunda zorlanan ya da soruları olan d�yabet hastalarına ya da
yakınlarına ücrets�z olarak d�yabet ve beslenme danışmanlığı ver�lm�ş, b�reysel özell�kler�,
sağlık koşulları ve günlük yaşamlarına uygun şek�lde b�reysel programlar oluşturulmuştur. 

D�yabetl� K�ml�k Kartı  
D�yabetl�ler �ç�n ac�l durumlarda erken müdahale ed�lmes�n� sağlayacak ‘D�yabet K�ml�k Kartı'
DOFEM'den ücrets�z olarak tem�n ed�lmekted�r.  Hasta hakkında b�lg�ler�n ve ac�l durumda
aranacak numaraların yer aldığı k�ml�k kartından 2021 yılında 547 d�yabetl� b�rey ücrets�z
olarak yararlanmıştır. 



Yüz yüze toplantıların yapılamadığı pandem� dönem�nde de onl�ne b�l�msel akt�v�teler ve onl�ne
kongreler �le b�lg�ye ulaşma ve b�lg�y� paylaşma çabalarımızı ara vermeden sürdürmeye çalıştık.
Bu koşullar altında 56. Ulusal D�yabet Metabol�zma ve Beslenme Hastalıkları Kongres� onl�ne
olarak gerçekleşt�kten sonra 57. Ulusal D�yabet Metabol�zma ve Beslenme Hastalıkları
Kongres�'de  01 - 04 Haz�ran tar�hler� arasında  h�br�d (yüz yüze ve onl�ne) olarak gerçekleşt�r�ld�. 

D�yabet alanındak� gel�şmeler ve yen�l�kler konferans, panel, tartışma, uzmanına danış şekl�nde
zeng�n oturumlarla ve sağlık çalışanlarının araştırmalarını sunab�lme �mkanı sağlayan sözlü ve
poster sunum oturumlarıyla katılımcılara aktarıldı. 

Ayrıca kongre bünyes�nde düzenlenen D�yabet D�yet�syenl�ğ� Sempozyumu ve D�yabet
Hemş�rel�ğ� Sempozyumu'yla d�yabet hemş�reler� ve d�yabet d�yet�syenler� de b�l�msel ve sosyal
b�r ortamda b�r araya gelerek b�lg� alışver�ş�nde bulundu. 

Yaklaşık  675 k�ş�n�n yüz yüze, 848 k�ş�n�n de onl�ne olarak  tak�p ett�ğ� kongre  de kurduğumuz
standımız aracılığıyla katılımcılara cem�yet�m�z�n çalışmaları hakkında b�lg� ver�rken,
cem�yet�m�z koord�natörlüğünde yürütüleb�lecek  yen� projeler hakkında görüşmeler sağladık. 

58. Ulusal D�yabet Metabol�zma ve Beslenme Hastalıkları Kongres� 11 - 14 Mayıs tar�hler� arasında
Cem�yet�m�z koord�natörlüğünde Antalya'da gerçekleşt�r�lecekt�r. Kongre Başkanlığı, Yönet�m
Kurulu Üyem�z Prof. Dr. Tamer Tet�ker tarafından yürütülmekted�r. 

 

57. Ulusal D�yabet Metabol�zma
Ve Beslenme Hastalıkları Kongres�

2021

Bilimsel Toplantılar



Cem�yet�m�z, d�yabetle �lg�l� b�l�msel dayanaklı b�lg� sağlama m�syonunu çerçeves�nde 2021 yılında
da sağlık profesyoneller�ne yönel�k çeş�tl� b�l�msel toplantılar düzenlem�şt�r. Bu amaçla; d�yabet
tedav�s�nde 
yarar sağlayan teknoloj�k gel�şmeler�n ele alındığı  ‘D�yabet Tedav�s�nde Teknoloj�k Yen�l�kler
Sempozyumu' 4- 5 Aralık 2021 tar�hler� arasında 9 Eylül  Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�,  D�yabet
Hemş�rel�ğ� Derneğ� ve D�yabet D�yet�syenl�ğ� Derneğ� �şb�rl�ğ�yle İzm�r'de gerçekleşt�. 

9 Eylül Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun
B�l�msel Kurul Başkanlığı, Genel Sekreter�m�z Prof. Dr. Fırat Bayraktar, organ�zasyon sekretaryası 
 DOFEM Eğ�t�m Koord�natörü Uzm. Hemş. Beh�ce Kahraman  tarafından yürütüldü.
Sempozyumda; d�yabet tedav� yönet�m�nde teknoloj�, k�me ne zaman hang� teknoloj�y�
kullanmalıyız, teknoloj� ve beslenme, d�yabet ve teknoloj� kullanımında egzers�z seç�m� g�b� konu
başlıklarında uzmanlar b�lg� alış ver�ş�nde bulundu. Pandem� koşulları gözet�lerek gerçekleşt�r�len
sempozyuma uzman doktor, d�yet�syen ve d�yabet hemş�res�nden oluşan 70 k�ş�l�k b�r sağlık
çalışanı katıldı. 

 

D�yabet Tedav�s�nde Teknoloj�k 
Yen�l�kler Sempozyumu

2021

Bilimsel Toplantılar



Sağlık profesyoneller�ne b�l�msel dayanaklı b�lg� sağlama m�syonuyla gerçekleşt�rd�ğ�m�z b�r
d�ğer etk�nl�ğ�m�zde D�yabet�k Ayak ve Yara Bakım Sempozyumu oldu.  13 Kasım 2021
tar�h�nde cem�yet�m�z konferans salonunda düzenlenen toplantıda;  kron�k yaralar, yaraların
önlenmes� konusunda yapılab�lecekler, yara tedav�ler� ve yara bakımında yen� teknoloj�ler�n
kullanımı konu başlıkları ele alındı. Hek�m ve hemş�relerden oluşan yaklaşık 40 k�ş�n�n
katıldığı sempozyumda katılımcılar, yara bakımı ve �zlem� hakkında �nterakt�f vaka
tartışmaları da gerçekleşt�rd�. 

 

D�yabet�k Ayak ve Yara Bakım 
Sempozyumu

2021

Bilimsel Toplantılar



 

Türk D�yabet Cem�yet� Web�nar Ser�s�

2021

Online Toplantılar

3 Şubat 2021 tar�h�nde Prof. Dr. Zeynep Oşar S�va'nın moderatörlüğünü üstlend�ğ� Prof. Dr. Rıza
Madazlı ve Prof. Dr. Emre Akkuş'un konuşmacı olduğu 'D�yabet ve C�nsel Yaşam'

24 Mart 2021 tar�h�nde Prof. Dr.  Taner Damcı'nın moderatörlüğünü üstlend�ğ� Prof. Dr. Mansur
Beyazyürek ve Doç. Dr. Itır Erhart'ın konuşmacı olduğu 'Pandem� de İy� Olmak, İy� Kalmak' 

23 Eylül 2021 tar�h�nde Uzm. Hemş. Beh�ce Kahraman tarafından 'D�yabet Yönet�m�nde 3'ü B�r
Arada: Hız, Konfor, Güven'  başlıklı toplantılar düzenlend�. 

Eğ�t�mde yen� teknoloj� ve trendler�n yanı sıra COVID-19 pandem� sürec� �le b�rl�kte farklı arayışlar
�ç�ne g�r�lm�şt�r. Günümüzde web�narlar mekândan bağımsız pek çok k�ş�ye ulaşab�lmek amacıyla
kullanılan etk�l� d�j�tal platformlardan b�r� hal�ne gelm�şt�r. Cem�yet�m�z,  d�yabetle �lg�l� b�l�msel
dayanaklı b�lg� sağlama ve farkındalık oluşturma m�syonunu, �ç�nde bulunduğumuz dönem�n
gerekl�l�kler�ne uygun hale get�rerek d�j�tal dünyaya taşımıştır.  2021 yılı boyunca hasta ve hasta
yakınlarının yanı sıra sağlık profesyoneller�ne yönel�k olarak düzenled�ğ�m�z web�narlarımız
sayes�nde ülken�n b�r çok yer�nden katılımcılar b�l�msel dayanaklı doğru b�lg�ye ulaşma �mkanı
bulmuştur. 

Bu doğrultuda;

Ayrıca, web�nar kayıtları Türk D�yabet Cem�yet� Youtube kanalına yüklenm�ş; d�yabet ve d�yabet
tak�b�  konusunda b�r �zleme l�stes� oluşturulmuştur. 



 

Dünya D�yabet Günü 

2021

Dünya Diyabet Günü 

Türk D�yabet Cem�yet� olarak her yıl olduğu g�b� bu yıl da 14 Kasım Dünya D�yabet Günü ves�les�yle 
Kasım ayı boyunca d�yabet hastalığına d�kkat çekmek ve d�yabet hakkında farkındalığı artırmak 
amacıyla çeş�tl� etk�nl�kler  düzenled�k. Düzenlenen etk�nl�klerde,  bu yıl �nsül�n�n keşf�n�n 
100. yılı olması neden�yle 'İnsül�nle Keş�ften Tedav�ye 100. Yıl' temasını kullanarak, d�yabet
tedav�s�nde �nsül�n�n keşf�n�n önem� üzer�nde duruldu. 

Öncel�kle İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� �le yaptığımız �şb�rl�ğ� sonucunda 30 sn.l�k b�l�nçlend�rme
f�lm�m�z 8 – 21 Kasım tar�hler� arasında 5450 metro, 1850 metrobüs, 300 vapur ekranında yer alan
Modyo TV’de yayınlandı. 

Yerel beled�yelerle b�rl�kte Kasım ayı boyunca pandem� koşullarına uyarak; kan şeker� taraması, T�p 2 
d�yabet r�sk test�, vücut k�tle anal�z�nden oluşan saha etk�nl�kler� düzenlend�.  Bu etk�nl�klerde;
yaklaşık 1.200 k�ş�n�n kan şeker� ve vücut k�tle anal�z� yapılırken, çeş�tl� merkezlerde yaklaşık 4.000
k�ş�ye de T�p 2 d�yabet r�sk test� uygulaması yapıldı. 

 



 
Dünya Diyabet Günü 

2021

Dünya Diyabet Günü 

Y�ne Dünya D�yabet Günü etk�nl�kler� kapsamında, �nsül�n�n keşf�n�n 100. yılı anısına D�yabetl�
Çocuklar Vakfı �şb�rl�ğ�yle T�p 1 d�yabetl� çocukların ve gençler�n düşünceler�n� anlamak �ç�n  Yol
Arkadaşım İnsül�n Res�m Yarışması’ düzenlend�. Yarışmayla; d�yabetl� çocukların ve gençler�n hem
�nsül�n keşf� ve kullanımı �le daha sonrak� 100 yıllık serüven� üzer�ne, hem de �nsül�n kend�
vücutlarındak� ve yaşamlarındak� etk�s� üzer�ne düşünmeler�, hayal kurmaları ve bunu res�m d�l� �le
anlatmaları amaçlandı. 

Yarışmanın seç�c� kurulu ressam Prof. Dr. Devr�m Erb�l, yönetmen Al� Özgentürk, koleks�yoner 
Prof. Dr. Kenan Eratalay, şa�r Necm� Zeka, D�yabetl� Çocuklar Vakfı Başkanı  Prof. Dr. Şükrü Hatun,
Cem�yet�m�z Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Zeynep Oşar S�va ve Yönet�m Kurulu
Üyem�z Prof. Dr. Müjde Aktürk'den oluştu. Toplamda 10 resm�n katıldığı yarışmanın sonuçları 14
Kasım Dünya D�yabet Günü'nde açıklandı. Seç�c� kurul tüm eserler�n�n b�r�nc� olmasına karar verd�
ve tüm çocuklara b�r�nc�l�k hed�yes� olarak açıklanan Samsung Tablet hed�ye ed�ld�. 

Ayrıca gelen res�mlerden 2022 Yılı Masa Takv�m� oluşturularak �ç ve dış paydaşlarımıza gönder�m�
sağlandı.  

 



 

Dünya D�yabet Günü 

2021

Dünya Diyabet Günü 

Ayrıca, M�sl�.com Sultanlar L�g�’nde yer 
alan ve Türk�ye Voleybol Kadın M�ll� 
Takım Kaptanı Eda Erdem’�n de 
oynadığı Fenerbahçe Kadın Voleybol 
Takımı 20 Kasım’da d�yabet 
farkındalığını artırmak amacıyla sahaya 
‘Doğru Beslen, Hareket et, D�yabetten 
Korun’ yazılı pankartla çıktı. 

 
Etk�nl�kler�m�z kapsamında Acun Medya �le 
kurduğumuz temas sonrasında gerçekleşen 
�şb�rl�ğ�yle  17 Kasım’da Türk�ye’n�n en çok �zlenen 
telev�zyon programı MasterChef Türk�ye’de 
d�yabetl�lere uygun tar�fler yarıştı. 

B�reysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 
d�yet�syenler�m�z tarafından hazırlanan 
d�yabetl�lere uygun yemekler yaptı.

Ayrıca açılış konuşmasında programın jür�s� Somer 
S�vr�oğlu uzmanlarımız tarafımızdan hazırlanan 
‘D�yabet Farkındalığı’ mesajını okudu. 

Bu mesaj,  aynı zamanda  1 m�lyon tak�pç�l� 
@masterchefturk�ye �nstagram hesabından ve de 
1.2 m�lyon tak�pç�l� Somer S�vr�oğlu �nstagram 
hesabından paylaşıldı.



 

Dünya D�yabet Günü 

2021

Dünya Diyabet Günü 

'İnsül�nle Keş�ften Tedav�ye 100. Yıl' temasını çerçeves�nde çeş�tl� halk merkezler�nde ve okullarda da
 'D�yabet Farkındalık ve Beslenme' eğ�t�mler� gerçekleşt�rd�k. Ayrıca Türk�ye genel�nde b�r çok okul ve 
d�yabet pol�kl�n�ğ�ne de poster/broşür/r�sk test� g�b� eğ�t�m malzemeler� göndererek kend� 
etk�nl�kler�n� düzenlemeler�ne öncülük ett�k. 

2021 yılında gerçekleşt�r�len d�yabet günü etk�nl�kler�ne Roche D�agnost�cs, Novo Nord�sk, Medsalus 
Sağlık H�zmetler�, L�lly İlaç, AstraZeneca ve Sanof� f�rmaları  destek verm�şt�r. 

 



 

www.d�yabetcem�yet�.org web s�tes� 

2021

Online Platformlar

www.d�yabetcem�yet�.org web s�tem�z� 2021 yılında
yen�leyerek daha d�nam�k b�r �nternet s�tes� hal�ne
get�rd�k. S�ten�n menü yapısı tümüyle değ�şt�r�lerek
modern b�r arayüz tasarımına geç�ld�. Hızlı er�ş�m
bölümler� ve arama motoru ana sayfada toplanarak
z�yaretç�n�n s�te �çer�s�nde kısa sürede her �sted�ğ�
noktaya ulaşması sağlandı. Web s�tes�n�n s�ber güvenl�k
tedb�rler� artırıldı, yazılım, kullanıcı güncellemeler�
yapıldı. Ayrıca respons�ve tasarımla s�te bütün mob�l
c�hazlara uyumlu hale get�r�ld�. S�te de yer alan �çer�kler
uzmanlar tarafından yen�den düzenlenerek çok daha
zeng�n b�r b�lg� havuzu oluşturdu. S�te halkın
b�lg�lend�rmen�n yanı sıra çok sayıda sağlık profesyonel�
ve bu alanda eğ�t�m gören öğrenc�ler �le akadem�syenler
�ç�n de öneml� b�r kaynak hal�ne gelm�şt�r. 
 

Sosyal Medya Platformları
Cem�yet�m�z�n toplumla �l�şk�de bulunmak ve topluma yarar sağlamak amacıyla
facebook, �nstagram ve tw�tter g�b� sosyal medya platformlarını da akt�f b�r şek�lde
kullanmaktadır.  2021 yılında sosyal medya çalışmaları �le organ�k olarak (medya satın
alımı yapmaksızın) 25 b�ne yakın k�ş�ye er�ş�lm�şt�r. Her geçen gün büyümeye devam
eden sosyal medya hesaplarımızın tak�pç� k�tles�n� büyük oranda 35-44 yaş arası kadınlar
oluşturmaktadır. Y�ne tak�pç�ler�m�z�n büyük çoğunluğu  İstanbul, İzm�r, Ankara, Bursa
ve Antalya  olmak üzere  5 büyük şeh�rden oluşmaktadır.  Yurtdışı tak�pç� sayısında �se
Azerbaycan %2’l�k oranla başı çekmekted�r.  2021 yılında yaptığımız sosyal medya
�let�ş�m�nde, eğ�t�m faal�yetler� �le �lg�l� duyurular ve doğrudan kullanıcı faydası �çer�kler
yüksek er�ş�m alırken, b�lg� �çer�kler�m�z  daha yüksek etk�leş�m aldı. 

Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan Haz�ran ayında düzenled�ğ�m�z #10B�nAdım
D�yabete Karşı Harekete Geç kampanyasıyla Kasım ayında düzenled�ğ�m�z  
 #İnsül�nleKeş�ftenTedav�ye100Yıl sosyal medya kampanyalarını da yüksek etk�leş�m
elde ett�. 

http://www.diyabetcemiyeti.org/


 

Türk D�yabet Cem�yet� İkt�sad� İşletmes� 
Tıbbı C�haz Satış Merkez� 

2021

Diğer Faaliyetler

Türk D�yabet Cem�yet� bünyes�nde d�yabetl� b�reyler�n, d�yabet  tedav�s� ve kontrolünde yarar 
sağlayan teknoloj�k gel�şmelere daha kolay ulaşab�lmeler� amacıyla kurulan Türk D�yabet Cem�yet� 
İkt�sad� İşletmes� Tıbbı C�haz Satış Merkez�'nde 2021 yılı �ç�nde; 770 adet FreeStyleL�bre Sensör Satışı, 
40 adet FreeStyleL�bre Okuyucu satışı gerçekleşt�. Ayrıca 377  kullanıcıya uygulamalı sensör 
eğ�t�m� ver�ld�. Ölçüm ver�ler�n�n sağlık profesyoneller� ve hasta yakınlarıyla paylaşımı konusunda
 da hastalara destek sağlandı.

 

Türk D�yabet Cem�yet� Eğ�t�me Destek Bursu
Cem�yet�m�z; eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sağlamak, gençler�m�z� topluma yararlı hale get�rerek, özgüven�
yüksek b�reyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla madd� �mkanları sınırlı gençlere verd�ğ� Türk
D�yabet Cem�yet� Eğ�t�me Destek Bursu 2021 yılında da devam ett�. Bu doğrultuda  �lg�l� eğ�t�m
dönem�nde devlet ve vakıf ün�vers�teler�nde (%100 burslu) okuyan tıp fakültes� öğrenc�s� ya da T�p 1
d�yabetl�  21   öğrenc�ye  9 ay boyunca 350 TL burs ödenmes� yapıldı. 

Her yıl öğret�m kurumlarından alınan b�lg�lere göre, başarılı olduğu bel�rlenen öğrenc�ler�n bursu,
�lg�l�, öğren�m kurumundan mezun olana kadar devam ett�r�lmekted�r.

D�yabet Sağlıklı Yaşam Derg�s� 
'D�abet’ adıyla �lk olarak 1961 yılında yayınlanan yayın organımız ‘D�yabet-Sağlıklı Yaşam Derg�s�’
Cov�d -  19 pandem�s�n�n  get�rd�ğ� bütün ekonom�k zorluklara karşın 2021 yılında da yayınlanmaya
devam ett�. Üç ayda b�r yayınlanan derg� çocuk, genç, yet�şk�n tüm d�yabetl�ler�n, d�yabetl�
yakınlarının ve d�yabet dostlarının kend�ler�n� bulacağı ve d�yabet� hastalık değ�l b�r yaşam b�ç�m�
olarak gören b�r yaklaşımla hazırlanıyor. 10.000 adet basılan derg�n�n 3.000 adet� İstanbul Halk
Sağlığı Koord�nasyon b�r�m� tarafından İstanbul'dak� a�le hek�ml�kler�ne dağıtılırken ger� kalan 7.000
adet� abone, karar ver�c�, sektör tems�lc�ler� �le Türk�ye'n�n her noktasındak� d�yabet pol�kl�n�kler�ne
gönder�l�yor.  Ayrıca derg� web s�tem�z üzer�nden de onl�ne olarak yayınlanarak çok daha fazla
okuyucuya ulaşmaktadır. 

TEAM 1 - D�yabetl� Koşu Takımı

Türk D�yabet Cem�yet�’n�n T�p1 D�yabetl� koşuculardan oluşan takımı Team1 pandem�n�n devam
ett�ğ� 2021 yılında da etk�nl�kler�ne devam ett�. Team1 pandem� önces� yüz yüze gerçekleşt�rd�ğ�
antremanlarını pandem� sırasında onl�ne platforma taşıdı. Haftada �k� gün düzenlenene onl�ne
antrenmanlarla koşucular, hareket etmen�n sağladığı faydalardan yararlanırken takım olmanın
mutluluğunu da yaşamaya devam ett�ler. Stresler�n� daha �y� kontrol altına aldılar. Onl�ne
antrenmanlar b�r süre sonra herkes�n er�ş�m�ne açıldı. Cov�d – 19 aşısının yaygınlaşmasıyla b�rl�kte
takım Eylül �t�bar�yle pandem� kurallarına uyarak yüz yüze antrenmanlara ve b�reysel olarak
yarışmalara da katılmaya başladı. 
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 MALİ RAPORLAR
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Sayın Üyeler;

Cem�yet�n sosyal ve kültürel faal�yetler�ne �l�şk�n 01.01.2021 -  31.12.2021 b�lançosu 
�le Gel�r-G�der Tablosu özet� aşağıya çıkartılmıştır.



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
BİLANÇO

01.01.2021 - 31.12.2021
                                                                            

 



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
GELİR - GİDER TABLOSU 

01.01.2021 - 31.12.2021
                                                                            

 



 

TÜRK DİYABET CEMİYETİ TAHMİNİ 2022 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

2021



 



 

2021

 

Sayın Üyeler;

Kurulumuz 23.02.2022 tar�h�nde D�yabet Cem�yet�’nde toplanmıştır. Kanunen tutulması 
gereken defterler�n eks�ks�z ve noter tasd�kl� olduğu, belgelerde ve çalışmalarda usul, 
mevzuat, kanun, tüzük ve yönet�m kurulu kararlarına uygun �şlem yapıldığı, bankalarda 
gerekl� hesapların mevcut olduğu, para çekme �şlemler�n�n ve harcama l�m�tler�n�n 
yetk�l� k�ş�lerce yapıldığı görülmüştür.
                  
D�yabet Cem�yet�’n�n b�lançosunun �ncelenmes�nde özetle;



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
BİLANÇO

01.01.2021 - 31.12.2021
                                                                            

 



 TÜRK DİYABET CEMİYETİ&İKTİSADİ İŞLETME
GELİR - GİDER TABLOSU 

01.01.2021 - 31.12.2021
                                                                            

 

Özetle, Genel Kurula arz ed�len bu raporumuzla Sayın Yönet�m Kuruluna, yardımcı kollara ve
dernek çalışmalarına, çalışanlarına başarılı h�zmetler� �ç�n teşekkür eder�z. 2022 yılı
dönem�nde de çalışmalarının aynı ver�ml�l�kle devamını d�ler�z.

Çalışmaların kanun, tüzük, yönetmel�kler ve yönet�m kurulu kararlarına uygun olduğunu
b�ld�r�r Sayın Genel Kurul üyeler�ne arz eder�z.

   Denetç�                                                Denetç�                                        Denetç� 
Bülent Yıldırım                                   Hasan Fırat                            Dr. Hasan Onat
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