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DÜNYA DİYABET GÜNÜ 
14 KASIM (2022) 

Diyabet, insan vücudunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu 
üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda 
gelişen ve ömür boyu süren (kronik) bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi, yediği besinlerden kana 
geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir (hiperglisemi).1 

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2021 verilerine göre 20-79 yaş grubundaki yaklaşık 
537 milyon yetişkin diyabetle yaşamaktadır. Diyabet hastalığı gelişmiş insan sayısının 2030 
yılına kadar 643 milyona, 2045 yılına kadar ise 783 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
2021 yılında diyabet nedeniyle, 6,7 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Günümüzde giderek 
yaygınlaşan diyabet hastalığı nedeni ile her beş saniyede bir kişi ölmektedir. Altı canlı 
doğumdan birinde de gebelik sürecinde diyabet gelişmektedir. Ayrıca dünyada diyabete 
yakalanmış 1,2 milyondan fazla çocuk vardır. Bozulmuş glikoz toleransı da 541 milyon 
yetişkinde görülmektedir.2 

Ülkemizde de diyabet sık görülen bir hastalıktır. Uluslararası Diyabet Federasyonunun güncel 
verilerine göre Türkiye’de her yüz kişiden 16’sı diyabet hastalığına yakalanmış durumdadır ve 
9.020.900 yetişkin diyabet vakası vardır.3 

Diyabetin Tip 1 (insüline bağımlı), Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) ve gestasyonel (gebelik 
diyabeti) olmak üzere üç ana tipi bulunmaktadır.4 

Diyabetli kişilerin yaklaşık %5-10'u Tip  1 diyabete sahiptir. Tip 1 diyabet genellikle 
çocuklarda, gençlerde ve genç erişkinlerde görülür. Tip 1 diyabeti olan hastaların hayatta 
kalmak için her gün insülin almaları gerekmektedir.4 

Tip 2 diyabette ise vücut insülini iyi kullanamaz ve kan şekerini normal seviyelerde 
tutamaz. Diyabetli kişilerin yaklaşık %90-95'i Tip 2 diyabete sahiptir. Tip 2 diyabet uzun yıllar 
içinde gelişir ve genellikle yetişkinlerde teşhis edilir (Ancak çocuklarda, gençlerde ve genç 
erişkinlerde teşhis edilme sıklığı giderek artmaktadır).4  

Gestasyonel diyabet, hiç diyabeti olmayan gebe kadınlarda gelişmektedir. Gestasyonel 
diyabeti olanlar kadınların bebekleri sağlık sorunları açısından daha yüksek risk 
altındadır. Gestasyonel diyabet genellikle bebek doğduktan sonra düzelir. Ancak annede 
daha sonraki yaşamda Tip 2 diyabet riski artmaktadır. Bebeğin çocukken veya gençken obez 
olması daha sonraki yaşamında Tip 2 diyabet geliştirme riskini artırmktadır.4 

 

                                                             
1 [Internet] https://www.turkdiab.org/diyabet-hakkinda-hersey.asp?lang=TR&id=46 Erişim: 29.10.2022   
2 [Internet] https://diabetesatlas.org/ Erişim: 29.10.2022   
3 [Internet] https://idf.org/our-network/regions-members/europe/members/163-turkey.html Erişim: 
29.10.2022   
4 [Internet] https://www.cdc.gov/diabetes/basics/diabetes.html Erişim: 29.10.2022   
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Diyabetin bazı belirtileri vardır, bunlar: artmış susuzluk ve sık idrara çıkma, artmış açlık, 
tükenmişlik, bulanık görme, ayaklarda veya ellerde uyuşma veya karıncalanma, geç iyileşen 
yaralar, açıklanamayan kilo kaybı.5 

Tip 1 diyabet belirtileri genelde birkaç hafta içinde hızla başlayabilir. Tip 2 diyabet 
semptomları ise genellikle yavaş gelişir ve o kadar hafif olabilir ki hasta tarafından fark 
edilmeyebilir. Tip 2 diyabetli birçok insanda ise hiçbir semptom görülmeyebilir. Öyle ki bazı 
insanlar, bulanık görme veya kalp rahatsızlığı gibi diyabetle ilgili sağlık sorunları yaşayana 
kadar hastalığa sahip olduklarını anlamazlar.5 

Zamanla diyabet; kalbe, kan damarlarına, gözlere, böbreklere ve sinirlere zarar verir. Bu 
nedenle diyabetli yetişkinlerde kalp krizi ve felç riski iki-üç kat daha fazladır. Diyabette 
azalmış kan akışıyla birleştiğinde ayaklarda nöropati (sinir hasarı), ayak ülseri, enfeksiyon ve 
nihai olarak uzuv kaybı riski artmaktadır. Diyabetik retinopati ise körlüğün önemli bir 
nedenidir ve retinadaki küçük kan damarlarında uzun süreli birikmiş hasarın bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bir milyona yakın insan diyabet nedeniyle kördür. Diyabet, böbrek 
yetmezliğinin de önde gelen nedenleri arasındadır. Diyabetli kişilerin COVID-19 dahil olmak 
üzere çeşitli bulaşıcı hastalıklar açısından kötü sonuçlara sahip olma olasılığı daha yüksektir.6 

Diyabette tam bir iyileşme yoktur. Hastalar eğer hekim, diyetisyen, hemşire, diyabet 
eğitimcisinden oluşan diyabet ekibinden iyi bir destek alır ve verilen tedaviye ve önerilere 
uyum sağlarlarsa diyabeti olmayanlar gibi aktif ve sağlıklı bir hayat sürdürebilirler.7 

Diyabet tedavisinde amaç kan şekeri ayarını sağlamak diğer bir ifade ile kan şekeri 
yükselmelerini ve kan şekeri düşmelerini önlemektir. Bu ayarın sağlanması komplikasyonların 
gelişimini önlemek veya gelişmiş komplikasyonların seyrini yavaşlatmak için son derece 
önemlidir.  

İyi bir diyabet kontrolü, kan şekeri seviyesini mümkün olduğunca normale en yakın tutmak 
anlamına gelir. Bu durum, aşağıdakilerin yapılmasıyla sağlanabilir:7 

Sağlıklı beslenme: Her insanın enerji, karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin, mineral 
gereksinimi vardır. Diyabetli kişilerle diğer kişilerin besinlere olan gereksinimi aynıdır. Bir 
kişide diyabetin olması bu gereksinimlerden birini veya birkaçını azaltması veya arttırması 
anlamına gelmez. Ancak, özellikle karbonhidrat içeren besinlerin vücudun ihtiyacından fazla 
tüketilmesi kan şekeri seviyelerini yükseltir. Bu nedenle kan şekeri kontrolünün 
sağlanmasında diyabetli bireye özgü beslenme tedavisinin verilmesi önemlidir.  
 
Fizik egzersiz: Egzersiz, vücudun glikozu etkili bir şekilde kullanmasını ve kan şekeri 
kontrolünü sağlar. Ayrıca, obez olan Tip 2 diyabetli kişilerin kilo kaybetmesine yardımcı olur. 

                                                             
5 [Internet] https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/symptoms-causes#symptoms 
Erişim: 29.10.2022   
6 [Internet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes Erişim: 29.10.2022   
7 [Internet] https://www.turkdiab.org/diyabet-hakkinda-hersey.asp?lang=TR&id=50 Erişim: 29.10.2022   
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İlaç/ İnsülin: İnsülin, besinlerle kana geçen şekerin vücut tarafından kullanılmasını sağlayan 
ve böylece kan şekeri yükselmelerini önleyen bir hormondur ve yaşam için elzemdir. Tip 1 
diyabetli kişilerin yaşamak için insüline gereksinimi vardır. İnsülin bağımlılık, alışkanlık yapan 
bir madde değildir. Vücut insulin yapmıyor ise dışardan enjeksiyon yolu ile vücuttaki eksikliği 
yerine koymak gerekir. Tip 2 diyabetli kişilerin kan şekerinin ayarını sağlamak için ağızdan 
alınan ilaçlara veya insüline gereksinimleri olabilir.  
 
Beslenme, fizik egzersiz ilaç ya da insülin kullanma arasında bir denge kurulması 
gerekmektedir. Bu dengenin sağlanması için diyabetli birey mutlaka diyabet ve tedavisi 
konusunda eğitim almalıdır.7 

Dünya Diyabet Günü (WDD), diyabetin oluşturduğu artan sağlık tehdidine ilişkin artan 
endişelere yanıt olarak 1991 yılında IDF ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
oluşturulmuştur. Dünya Diyabet Günü, 2006 yılında Birleşmiş Milletlerin 61/225 sayılı 
kararının kabulü ile resmi bir Birleşmiş Milletler Günü olmuştur. Her yıl 1922'de Charles Best 
ile insülini keşfeden Sir Frederick Banting' in doğum günü olan 14 Kasım'da kutlanmaktadır.8 

Dünya Diyabet Günü'nün 2022 teması ‘Yarını korumak için eğitim’ dir. Bu yılki kampanya, 
sağlık profesyonelleri ve diyabetle yaşayan insanlar için kaliteli diyabet eğitimine daha iyi 
erişim ihtiyacına odaklanmaktadır. Diyabetli insanlar, durumlarını anlamak ve sağlıklı kalmak 
ve komplikasyonlardan kaçınmak için gerekli olan günlük öz bakımı gerçekleştirmek için 
sürekli eğitime erişime ihtiyaç duyarlar. Diyabeti Anlama platformu, diyabetli kişilerin ve 
bakıcılarının durumlarını anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için ücretsiz 
çevrimiçi ve etkileşimli kurslar sağlamaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet 
Okulu, sağlık profesyonellerinin diyabet yönetimi ve tedavisinin çeşitli yönleriyle güncel 
kalmasına yardımcı olmak için bir dizi ücretsiz ve çevrimiçi kurs sunmaktadır.9 

 9     9 

                                                             
8 [Internet] http://worlddiabetesday.org/about/ Erişim: 29.10.2022   
9 [Internet] https://worlddiabetesday.org/wddbrk/wp-content/uploads/2019/09/2022-Toolkit_EN_final.pdf 
Erişim: 29.10.2022   

 


