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Diyabet (Diabetes Mellitus); pankreasın, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini yeterli 
üretemediği ya da ürettiği insülini vücudun etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan süregen 
(kronik) bir hastalıktır.1 
 
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre tüm dünyada 382 milyon diyabet hastası 
mevcuttur. 2013 yılı bitiminde 5.1 milyon kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybetmiştir. En az 25 yıllık süre 
içinde, diyabeti önlemek için herhangi bir müdahale yapılmadığında, yaşayan 592 milyon diyabet hastası 
olacağı hesaplanmaktadır. 2  Diyabete bağlı ölümlerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde 
gerçekleşmektedir.1 Ülkemizde de diyabet sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Uluslararası Diyabet 
Federasyonu’nun 2013 verilerine göre 20-79 yaş arası diyabet sıklığı %14,58 olarak belirtilmiştir. 
Ülkemizde 7 milyon kişi diyabet hastasıdır.3 İkincisi yayımlanan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-II) 
çalışmasında ise 20 yaş üzerinde tip 2 diyabet sıklığı %13,7 olarak tespit edilmiştir.4 Diyabet tipleri aşağıda 
belirtilmiştir: 1,4 

 Tip 1 diyabet (insüline bağımlı diyabet) 
 Tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet) 
 Gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti) 
 Spesifik nedenlere bağlı diyabet 

 
Diyabet hastalarının çoğunu tip 1 ve tip 2 diyabet oluşturmaktadır. Diyabet bazen hiçbir belirti vermezken, 
bazen de değişik şekilde belirtilere neden olmaktadır. Sık idrara çıkma, aşırı susama, yorgunluk, kilo kaybı, 
bulanık görme, tekrarlayan enfeksiyonlar, yaralarda geç iyileşme gibi belirtiler diyabet hastalığında sıklıkla 
görülmektedir.5 Tip 1 diyabet daha hızlı ilerleyerek, tip 2 diyabete göre daha önce belirtilere neden 
olurken, tip 2 diyabet daha geç bulgu verebilir. 4 
 
Hiperglisemi (yüksek kan şekeri), diyabet hastalığının kontrolsüz olduğu durumlarda birçok ciddi hasara 
yol açar. Zaman içinde özellikle, kalp, kan damarları, sinir sistemi, böbrek, göz, gibi vücudun bazı organ ve 
sistemlerini kötü etkiler. 1  

 

Diyabet, kalp hastalığı ve inme riskini artırmaktadır. Diyabeti olan hastaların % 50’si kalp hastalığı ve inme 
nedeniyle ölmektedir. 1 Azalmış kan akımı ile birlikte, ayaklarda sinir hasarı, ayak ülserleri, enfeksiyon 
nedeniyle amputasyon ile bitecek sonuca yol açabilmektedir.1 Diyabetin göz hasarı (retinopati) retinada 
küçük kan damarlarına uzun vadeli birikmiş hasar sonucunda oluşmaktadır. Tüm körlüklerin yüzde biri 
diyabete bağlı gelişmekte, gelişmiş ülkelerde görme kaybı ve körlüğün en sık nedenleri arasında yer 
almaktadır. 1,4 Diyabet böbrek yetmezliğinin de önde gelen nedenleri arasındadır.1  
 
 

                                                           
1 [Internet] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/. Erişim:06.11.2014. 
2 [Internet] http://www.idf.org/sites/default/files/EN_6E_Atlas_Exec_Sum_1.pdf. Erişim: 11.11.2014. 
3 [Internet] http://www.idf.org/sites/default/files/DA6_Regional_factsheets_0.pdf Erişim: 11.11.2014. 
4 [Internet] http://diyabet.gov.tr/content/files/guncel/turkiye_diyabet_programi.pdf  Erişim: 06.11.2014. 
5 [Internet] http://www.idf.org/signs-and-symptoms-diabetes Erişim: 11.11.2014. 
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Basit yaşam tarzı önlemleri diyabetten koruyucu ya da tip 2 diyabet başlangıcını geciktirmede etkilidir.1 
Diyabetten korunmak ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için; 1,4,6 

 

 Sağlıklı vücut ağırlığına ulaşmak ve bu kiloyu korumak gerekmektedir. 
 Diyabetin önlenmesinde temel olarak yapılması gerekenlerden biri bedensel etkinliktir. Düzenli 

bedensel etkinlik; kilo kaybı sağlamak, kan basıncını düşürmek, insülin duyarlılığını artırmak, vücut 
kompozisyonunu geliştirmek ve psikolojik iyilik haline katkısı açısından önemlidir.6 Bedensel 
etkinlik düzeyi hastaya göre değişse de haftada en az 3 kez 20-30 dakika kadar yapılmalıdır. Orta 
düzeyde aktivite 30 dakika olarak düzenli olarak, toplamda 150 dakika bedensel etkinlik 
yapılmalıdır. 

 Her gün 3-5 öğün şeklinde sağlıklı besinler, özellikle sebze ve meyve tüketilmesine dikkat 
edilmelidir. 

 Sigara içmemek gerekmektedir. 
 Şeker hastalığının erken tespiti kan tahlilleriyle yapılabilir. 
 Diyabet tedavisinde amaç kan şeker düzeyini normal sınırlara indirmek ve hastalığın bilinen diğer 

zararlı etkilerini en alt düzeye çekmektir. Bununla birlikte tedavi ile diyabet hastalığının diğer organ 
ve sistemlere olan olumsuz etkileri de kontrol edilmelidir. Tanı anından itibaren hastaya diyabet 
hakkında eğitim verilmelidir.4  

 Tip 1 diyabeti olan kişilerin tedavisinde insülin kullanılırken, tip 2 diyabeti olan kişiler genellikle 
ağızdan kullanılan ilaçlarla tedavi edilir. Ancak bazı durumlarda insülin de kullanılabilir. 

 
Bununla birlikte; 
 

 Kan basıncı kontrolü 
 Ayak bakımı 
 Körlüğe neden olabilen retinopati tarama ve tedavisi 
 Kan kolesterol seviyesi kontrolü 
 Diyabetle ilgili böbrek hastalığının erken belirtileri için tarama düzenli olarak yapılmalıdır. 

 
Diyabetin dünya çapındaki artan sıklığına dikkat çekmek ve hastalığı önlemek için Dünya Diyabet Günü, 
farkındalık sağlamaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
1991 yılında başlatılan gün, 1922 yılında diyabetli hastaların tedavisinde hayat kurtarıcı etkisi olan 
insülinin keşfinde etkili olan Frederick Banting doğum günü münasebetiyle 14 Kasımda kutlanmaktadır.7,8 
 
2014 yılında Dünya Diyabet Günü tip 2 diyabeti ya da diyabet ciddi komplikasyonları önlemek için sağlıklı 
yemenin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Diyabet ile yaşayan insanlar için bireylere kilo kontrolü 
açısından yardımcı olabilir sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamanın önemini vurgulanmaktadır.9  
 

 

                                                           
6 [Internet] http://www.idf.org/prevention. Erişim 11.11.2014. 
7 [Internet] http://www.who.int/diabetes/en/. Erişim 11.11.2014. 
8 [Internet] http://www.who.int/nmh/events/2014/world-diabetes-day/en/. Erişim 11.11.2014. 
9 [Internet] http://www.idf.org/wdd-index. Erişim 11.11.2014. 
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