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DİYABET HASTASI NEDEN DİYET 
YAPMALI ?

 Ağırlık kontrolü
 Kan şekeri kontrolü (hipo-hiperglisemi)
 Diyabetin kısa-uzun dönemde 

komplikasyonlarını önleme ve yönetme
 Diyet yerine tıbbi beslenme
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DİYABET HASTASI NEDEN DİYET 
YAPMALI ?

 Çocuk ve adolesanda büyüme ve 
gelişmeyi sağlamak

 Gebelik ve emzirme döneminde yeterli 
dengeli beslenmeyi sağlamak

 Kısaca yaşam kalitesini artırma, gereken 
beslenmeyi sağlama ve yaşamı uzatma
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DİYABETTE YETERLİ VE DENGELİ 
BESLENME

Vücudun gelişimi, 
onarılması, çalışması 
ve kan şekeri dengesi 
için gerekli olan tüm 
besin öğelerinden kan 
şekerini yavaş 
yükselten besinler 
tercih edilerek ihtiyacı 
kadarını almaktır.
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        BESİN ÖĞESİ NE DEMEKTİR?

   Besinleri oluşturan su, organik ve inorganik 
maddelere denir.

   BUNLAR;
 Karbonhidratlar        1 g -->4 kal
 Proteinler                  1 g -->4 kal
 Yağlar                        1 g--> 9 kal

 Vitaminler
 Minareller                  0 kal  
 Posa ve Su
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KARBONHİDRATLAR

                              KAN ŞEKERİNİ
Çok Hızlı Yükselten    Hızlı Yükselten      Yavaş yükselten
(Posa yok)    (Düşük posalı) (Yüksek Posalı)
 Çay şekeri       Beyaz ekmek  Kurubaklagil
 Bal, pekmez       Unlar(rafine)  Kepek ekmek
 Reçel, marmelat       Tuzlu bisküvi  Bulgur
 Çikolata       Patates            Sebzeler
 Şekerleme       Pirinç  Meyveler
 Meşrubat, meyva suyu  Makarna       Çavdar-yulaf ekmek

Diyette oran %50-60 olmalıdır.
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KARBONHİDRATLAR

Miktarlarına dikkat edilmeli!
Kan şekerini yükselten meyve-sebzelerden 

kaçınalım
 meyveler:
Muz, hurma, kavun, karpuz, üzüm, incir, sıkma ve hazır
meyve suları, kuru üzüm, kuru incir, papaya, yaş kayısı
 sebzeler:
Bezelye, bakla, balkabağı, şalgam, pancar vs.
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PROTEİNLER

HAYVANSAL 
PROTEİNLER
 Et 
 Balık,tavuk
 Yumurta
 Peynir
 Süt ve yoğurt
   
   Proteinler vücudun 

yapıtaşlarıdır.diyette oran 
%15-20 olmalıdır.

BİTKİSEL
PROTEİNLER
Kurubaklagiller
Sert kabuklu meyveler
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YAĞLAR
GÖRÜNÜR:
Doymuş
Doymamış 

GÖRÜNMEZ:
KOLESTEROL
DOYMUŞ YAĞ
TEKLİ DOYMAMIŞ Y.A. 

%14
OMEGA-9 Y.A.
•Zeytin yağı
•Fındık Yağı

ÇOKLU DOYMAMIŞ Y.A. 
%10

OMEGA-3 Y.A.
•Balık Yağı
•Anne sütü
OMEGA-6 Y.A.
•Ayçiçeği
•Soya
•Pamuk 
•Anne sütü

Yağlar enerji kaynağıdır. Diyette 
oran %25-30 olmalıdır
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VİTAMİNLER 

YAĞDA ERİYEN   SUDA ERİYEN 
A-D-E-K Vit.             B VE C Vit.
Depo edilir.              Depo edilmez.

B1,B6 VE B12 vitaminleri 
nöropati riskini azaltmada 
fayda sağlar.
D vit yaşlı ve güneşe 
çıkamayan hastalara ek 
verilebilir.
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MİNARELLER

 Ca,F,Fe,P,Mg,I,Zn,Cr vs…
 İskelet,diş yapısı
 Kanda oksijen taşıma
 Hücre sıvıları
 Enerji oluşumu
 Tiroid bezi çalışması
 Büyüme,bağışıklık ve 

onarım vs..
 Glisemik kontrol
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 SU

 Besinlerin, sindirimi, 
emilimi ve taşınması

 Vücut ısısının korunması
 Eklem kayganlığını 

sağlanması
 Boşaltım işlemleri
 Elektrolit alımı 
 Diyette su alımı günde 

2-3 lt  önerilir.
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POSA

 Kan şekerini yavaş 
yükseltir.

 Bağırsak çalışmasını 
düzenler kabızlığı önler

 Kan yağlarının 
kontrolünü sağlar

 Tokluk hissi sağlar
Diyette oranı 25-30g/gün 

olmalıdır.
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DİYETTEKİ POSAYI NASIL 
ARTTIRABİLİRİZ ?

 Kepekli veya esmer 
ekmekler yenilmeli,

 Pirinç yerine bulgur 
tercih edilmeli,

 Meyve suyu yerine 
meyve yenilmeli,

 Meyvelerin mümkünse 
kabukları  soyulmamalı,
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DİYETTEKİ POSAYI NASIL 
ARTTIRABİLİRİZ ?

 Öğünlerde bol salata 
yenilmeli,

 Günde iki porsiyon 
sebze yemeği  
yenilmeli,

 Haftada en az 2-3 kez 
kurubaklagil  yemeği 
tüketilmeli
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TATLANDIRICILAR

Yapay  tatlandırıcılar
 Aspartam, asesülfam-k, 

sakkarin, siklamat
 Şeker alkolleri (sorbitol, 

ksilitol, mannitol vs.)
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TATLANDIRICILAR

Diğer tatlandırıcılar
 Agave şurubu (fruktoz)
 Stevya (%1 stevya %99 hindibağ)
 sweetvia (%2 stevya %98 eritritol)
 Splenda (sükraloz)
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DİYET ÜRÜNLER

 Fruktoz, mısır şurubu, malt ürünleri vs. 
eklenen diyabetik olmayan diyet 
ürünlerin kan şekerini yükseltici etkileri 
vardır.

 Genelde diyet ürünlerin kalori oranları 
azaltılmıştır. Fazla alımlar kilo artışına 
sebep olabilir.
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DİYABETİK ÜRÜNLER

 Bazı ürünlerde şeker alkolleri (sorbitol, ksilitol, 
mannitol vs.) kullanılır ve şekere oranla emilimleri 
daha yavaştır. Diyette enerji değerleri 
4kkal/gr.Sorbitol 30 gr/gün fazla alınırsa laksatif 
etki yapar. (dislipidemi-nöropati)

 Ayrıca diyabetik ürünlerde şeker olmasa da yağ 
ve kalori içerikleri yüksek olabilir.
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DİYABET VE BESLENME

Genel olarak ;
 Tip1 DM: Bireylerin çoğu gençtir.Düşük 

kalori sınırlaması pek yapılmaz. Büyüme 
ve gelişmeye yönelik 
protein(hayvansal),yağ ve 
karbonhidrat(kompleks) oranları yüksek 
tutulur.
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DİYABET VE BESLENME

 Tip1 DM: Karbonhidrat öğünlere eşit 
dağıtılmalıdır.

  Ana öğün ve ara öğünlerin miktar ve 
zamanı enjekte edilen insülinin tipine ve 
etki süresine göre ayarlanmalıdır.
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KARBONHİDRAT SAYIMI
NEDİR?

 Ana ve ara öğünlerde 
karbonhidrat miktarı 
öğün öncesi ölçülen kan 
şekerine göre 
ayarlanabilir

 Veya insülin dozu 
yemek istediği 
besinlerdeki 
karbonhidrat miktarına 
göre ayarlanabilir.
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KARBONHİDRAT SAYIMI AVANTAJ-
DEZAVANTAJLARI ?

 Besin seçimlerinde çeşitlilik ve esneklik sağlar
 Sıklıkla şeker ölçülmelidir.
 Besin etiketi okumak ve hesaplama yapmak 

gerekir
 Doğru beslenme alışkanlıkları unutulabilir
 Ağırlık artışına sebep olabilir
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DİYABET VE BESLENME

 Tip2 DM: Bireylerin çoğu 
kiloludur.Genelde düşük kalori ile 
sınırlandırılır.Karbonhidrat(basit),yağ 
(doymuş) ve protein oranlarında 
(hayvansal) sınırlama yapılır.
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DİYABET VE BESLENME

 Tip2 DM: Değişim listeleri kullanılır. Eşit 
kalorili ve aynı besin öğesi grubundaki 
besinler arasından seçim yapılır.

   Aynı miktarda farklı karbonhidrat içeren 
besinler kan şekerini farklı etkiler ve vücudun 
buna cevabına glisemik indeks denir.

   Glisemik indeksi düşük olan besinler tercih 
edilir.
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DİYABET VE BESLENME

 Gestasyonel DM: Kilo ve 
haftasına göre kalori sınırlaması 
vardır.Karbonhidrat oranı daha 
azdır. Yağ (doymamış) ve 
protein(hayvansal) oranı daha 
yüksektir.  
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DİYABET VE BESLENME

 Gestasyonel DM: Değişim listeleri 
kullanılır.

  Vejeteryan gebelerde protein olarak
  kurubaklagiller, peynir ve süte ağırlık verilir.
  Ek vitamin, minarel desteği yapılabilir.
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      SAĞLIKLI YAŞAM 
                   VE 
      BESLENME ÖNERİLERİ
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ÖĞÜN ATLAMAYIN!..

   Hipoglisemileri ve hiperglisemileri 
önlemek için ;bir günde gereksimin olan 
besinleri üç ana (sabah,öğle,akşam) ve 
ara öğünler alarak (kuşluk,ikindi,gece 
vs.) tüketin.
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KAHVALTI YAPIN!..

   ÇÜNKÜ;

 Akşam ile sabah arası en uzun açlık 
dönemidir.

 Vücut gece boyu onarım ve yeni doku 
yapar.

 Beynin ihtiyaç duyduğu enerji tükenmiştir.
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KAHVALTI 
YAPILMADIĞINDA

 Yorgunluk, 
 Halsizlik, 
 Güçsüzlük, 
 Baş ağrısı,
 Dikkat azlığı
   meydana gelir.

KAHVALTI YAPIN!..
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KAHVALTI ÖRNEKLERİ

 1 Bardak süt
1 Yumurta
Zeytin
Meyve ve sebze
Esmer ekmek 

 1 Bardak şekersiz bitki 
çayı

Peynirli omlet
Esmer ekmek 

 1 Bardak ayran
Peynirli tost

1 Bardak süt
Haşlanmış yumurta
Çingen salatası
Esmer  ekmek

1 Bardak süt
Sade tam tahıl gevreği

1 Kase sebze çorba
Esmer ekmek
Söğüş sebze
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ÖĞÜNLERDE DOĞRU BESLENİN !

   Mutlaka her besin 
grubundan yeterli ve dengeli 
bir şekilde tüketmeye özen 
gösterin.
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ÖĞLEN-AKŞAM MENÜ ÖRNEKLERİ

 Etli sebze yemeği               
      

Salata
1 bardak yoğurt
Esmer ekmek

 1 porsiyon kurubaklagil
1 kase cacık
yeşillik
1 porsiyon bulgur pilavı

1 porsiyon beyaz et

Haşlanmış sebze salata

1 bardak yoğurt

1 kase çorba

Zeytinyağlı sebze yemeği

Peynirli salata

1 bardak ayran

Esmer ekmek
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  ARA ÖĞÜN YAPIN!..

 Meyveler (kabuklu yenebilenleri 
soymayın)

 süt, ayran, kefir, yoğurt vs..
 Kepek, çavdar veya yulaflı diyet 

bisküviler
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ARA ÖĞÜN YAPIN!..

 Ceviz, badem, fındık 
 Esmer ekmekli sandviç (peynir, domates, 

salatalık, marul vs..) 
 Sütlü diyet tatlılar
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PİŞİRME TEKNİKLERİNE DİKKAT 
EDİN!.. 

 Izgara
 Fırın 
 Haşlama
 Buhar
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FAST-FOOD TÜKETMEKTEN 
KAÇININ!..

 Yağ içeriği yüksek olduğundan kalp damar 
hastalıkları,şişmanlık başta olmak üzere birçok 
kronik hastalığa zemin hazırlar.

 Vitamin ve mineral yönünden dengesiz 
olduğundan beslenme anemileri ve büyüme 
geriliğine neden olabilir.
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FAST-FOOD TÜKETMEKTEN 
KAÇININ!..

 Kanser yapıcı madde 
içeriği yüksektir.

 Yanında aşırı kola ve 
meşrubat tüketimi, 
şişmanlık ve diş 
çürüklerine neden 
olabilir.
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KEMİK SAĞLIĞINIZ VE KAN ŞEKERİ 
DENGENİZ İÇİN KALSİYUM 
KAYNAKLARI ALIN!..

Günde en az 2-3 su bardağı süt veya
yoğurt ve 1 porsiyon peynir tüketiniz
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KALP SAĞLIĞI VE KAN YAĞLARI İÇİN 
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Haftada en az
2 kez balık tüketin
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KAN YAĞLARI İÇİN TEKLİ 
DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ

Her gün 10-12 adet
çiğ badem/fındık
Veya 4 adet ceviz 
tüketiniz
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Fe VE PROTEİNDEN ZENGİN

Haftada 3 kez 
yağsız kırmızı et 
ve yumurta tüketiniz



 
 www.erdalduman.com

POSA VE PROTEİN ZENGİN 

Haftada 
en az 2 kez 
kurubaklagil 
tüketiniz
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BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN TAM TAHIL 
ÜRÜNLERİ

Gereksinimine göre; örneğin günde 6
porsiyon (6 dilim esmer ekmek veya 3
dilim esmer ekmek,1 kepçe çorba, 5-6
yemek kaşığı bulgur pilavı gibi)
tüketilebilir.
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SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

   Vitamin ve lif açısından 
zengin bu besinler kan 
şekerini ve bağırsak 
hareketlerini düzenlemede 
yardımcıdırlar.

    Her gün  4-5 porsiyon 
meyve ve 2 porsiyon 
sebze tüketilmelidir.
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SIVI ALIMINIZA DİKKAT EDİN

 Günde en az 8-10 bardak su tüketiniz
 Çay, kahve yerine şekersiz limonata, bitki 

çayları, ayran, kefiri tercih ediniz. 
 Çay, kahve gibi içecekleri yemeklerden en az 

1 saat önce/sonra tüketiniz.
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TUZ TÜKETİMİNİZİ SINIRLAYIN

  Tuz, sodyum, salamura ve tütsülenmiş 
yiyecekler, maden suları, soda, hazır çorba 
ve bulyonlar mümkün olduğu kadar az 
miktarlarda tüketilmelidir.
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GÜNEŞTEN YETERİNCE YARARLANIN

Düzenli güneşlenerek d vitamini
almaya özen gösteriniz.25-30dk/gün
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ALKOL KULLANMAMAYA ÖZEN 
GÖSTERİN!

 Alkol kullanımı yüksek tansiyon, inme, koroner 
kalp hastalıkları, bazı kanserler, doğumsal 
defektler, karaciğer ve pankreas hastalıkları gibi 
sağlık sorununa neden olur

 Aç karnına alınan alkol hipoglisemilere sebep 
olabilir.

 Besleyici yiyeceklerin tüketimini engelleyebilir
 Vücutta yağlar gibi işlem görür
 Haftada 2 kadeh şarap veya1 kadeh rakı 
alınabilir
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DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN

 Tv ve bilgisayar kullanma sürelerini minimuma 
İndirin.

 Kendinize düzenli spor için belirli bir zaman 
ayırın.

 Gün içinde hareketliliğinizi arttırın
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KİLO TAKİBİ YAPIN

 Haftada 2 gün sabah aç karnına tartım 
yapınız.
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ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞINI 
KAZANIN 

 Kalori,şeker ve yağ değerlerine mutlaka 
bakınız

 Besinlerde ambalaj kontrolü    yapmaları ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan 
üretim/ithalat izni olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

 Üretim ve son kullanma tarihlerini   mutlaka 
kontrol ediniz. 
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ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞINI 
KAZANIN

Böyle bir paketteki enerjiyi 
harcamak için ortalama;
çocukların 6 saat,
yetişkinlerin 3 saat 
hızlı tempoda yürümesi gereklidir.
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ETİKETLERİN DİLİ HAKKINDA BİLGİ 
EDİNİN

 Diyabetik:şeker yerine tatlandırıcılı

 Şekersiz:porsiyon başına 0.5 grdan az şeker

 Düşük kalorili:porsiyon başına 40 kal az

 Light(yağ):diğerlerine göre %50 daha az yağ
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ETİKETLERİN DİLİ HAKKINDA BİLGİ 
EDİNİN

 light(kalori):1/3 daha az kalori veren

 Çok lifli:porsiyon başına 5 gr dan çok

 Az tuzlu:porsiyon başına 140 mg dan az
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ALIŞVERİŞ ÖNERİLERİNE UYUN

 Tok karnına yapınız
 Liste hazırlayınız
 Yenmeye hazır besinler almayınız
 Aynı ürünlerde kalori,yağ karşılaştırması yapınız
 Azar azar yerim dediğiniz yiyecekleri almayınız
 Listeye yetecek kadar para alınız
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