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Özet 

Diyabet, insülin üretimi ya da kullanımında meydana gelen patolojilerden kaynaklanan 
ciddi kronik bir hastalıktır. Geçtiğimiz birkaç dekadda diyabet prevelansı artarak, 21.yüzyılın 
en büyük küresel salgınlarından biri haline gelmiştir.  Diyabet ve diyabete bağlı oluşan 
komplikasyonların yol açtığı sorunlarla yaşayan insan sayısı her geçen yıl giderek artmakta ve 
büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bu yükün maliyetinin hesaplanmasında direkt ve 
indirekt olmak üzere 2 bileşen vardır. Dünya çapında diyabetin yıllık direkt maliyeti 825 milyar 
dolardır. Diyabetli popülasyonun %75.4’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamakta ancak 
diyabete yönelik küresel sağlık harcamalarının sadece %19’u bu ülkelere harcanmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 diyabet raporuna göre, toplam küresel diyabet 
harcamalarındaki artışın devam etmesi beklenmektedir. Risk faktörleri ve sonradan ortaya 
çıkan hastalıkların erken dönemde başlayabileceği göz önüne alındığında, prematur ölümlerin 
önlenmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükün 
azaltılması için hastalık önleme ve sağlığı geliştirme çalışmalarının yapılması bir gerekliliktir. 
Anahtar Kelimeler: diyabet, maliyet, sağlık harcaması 
 

THE ECONOMIC BURDEN OF DIABETES 
Abstract 

Diabetes is a serious chronic disease caused by pathologies of production or use of 
insulin.  In the past few decades, the prevelance of diabetes has been increased and became one 
of the greatest global epidemics of the 21st century. The number of people living with the 
problems caused by diabetes and diabetes-related complications are increasing every year and 
occur a great economic burden. In calculation of the cost of this burden include two components 
named direct and indirect. The worldwide direct cost of diabetes is 825 billion dollars. Although 
75,4% of the population who have diabetes live in low and middle income countries and only 
19% of the worldwide health expenditures for these countries. According to report of the World 
Health Organization 2016 about diabetes, it is expected that the health expenditures for diabetes 
will continue by increasing. Considering the risk factors and subsequent disease may begin at 
early stage, it is essential to prevent disease and improve health promotion research for 
preventing of premature deaths, upgrading of the quality of life and reducing the economic 
burden on the health care system. 
Keywords: diabetes, cost, health expenditure 
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Giriş 
 

ulaşıcı olmayan hastalıklar içinde 
kardiyovasküler hastalıklar, 
kanserler, kronik solunum sistemi 

hastalıkları ve diyabet dünyada en çok 
öldüren 4 hastalık grubudur[1]. Dünya 
Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün tahminlerine göre 
eğer her şey olağan seyrederse bulaşıcı 
olmayan hastalıklar nedeniyle meydana 
gelen toplam yıllık ölüm sayısı 2030 yılında 
55 milyona çıkacaktır[1]. Tüm dünyada 
2008 yılında meydana gelen 57 milyon 
ölümün 36 milyonu(%63,0) bulaşıcı 
olmayan hastalıklar sebebiyle gerçekleşmiş 
ve diyabet bu sayının %3,5 dilimlik kısmını 
oluşturmuştur[1, 2].  

Diyabet, uzun zamandır dünyadaki 
sağlık sorunları içinde küçük bir yere 
sahipken, 21.yüzyılda insan sağlığını tehdit 
eden ana problemlerden biri haline 
gelmiştir[3]. Diyabet prevelansının, düşük 
insidans ve görece yüksek mortalite 
varsayımı ile 2050 yılına kadar ABD 
yetişkin popülasyonun %21’ine 
yükselmesi, öte yandan diyabet 
insidansındaki son artışlar devam ederse ve 
mortalite oranları görece düşük seyrederse 
prevelansın 2050 yılına kadar %33’e 
çıkması beklenmektedir[4]. 

Diyabet, pankreas yeterli insülin 
üretemediğinde ya da ürettiği insülini vücut 
etkili biçimde kullanamadığında ortaya 
çıkan ciddi bir kronik hastalıktır[5]. 
Diyabetin doğasında var olan hiperglisemi 
iyi yönetilmediğinde uzun dönemde sağlığı 
tehdit eden ve yaşamı tehlikeye sokan 
retinopati, nefropati, periferik ve otonom 
nöropati gibi birtakım kronik 
komplikasyonlar meydana gelir[5, 6].  

Diyabet; tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, 
spesifik nedenlere bağlı diyabet ve 
gestasyonel diyabet olarak dörde ayrılır. 
Diyabetlilerin büyük bir kısmını tip 1 ve tip 
2 diyabetliler oluşturmaktadır[6].  

Tip 1 diyabet(insülin bağımlı 
diyabet), vücutta eksik insülin üretimi ile 
karakterizedir[5]. Eskiden juvenil diyabet 
olarak da bilinen tip 1 diyabet tanısı, 
genellikle çocukluk ve genç erişkinlik 

döneminde alınır. Diyabetli hastaların 
sadece %5’i hastalığın bu formuna 
sahiptir[7]. 

Tip 2 diyabet(insülin bağımsız 
diyabet), vücudun insülini etkili 
kullanamamasından kaynaklanır[5]. Tip 2 
diyabet, diyabet formları içinde en yaygın 
olanıdır. Bu formda vücut insüline karşı 
dirençlidir, bir başka deyişle insülini 
düzgün bir şekilde kullanamamaktadır. İlk 
olarak pankreas açığı kapatmak için 
fazladan insülin üretmekte fakat zamanla 
pankreas bu duruma yetişememekte ve kan 
glukozunu normal tutmak için yeterince 
insülin salgılayamamaktadır. Tip 2 diyabet 
yaşam tarzı değişiklikleri, oral 
antidiyabetikler veya insülinle tedavi 
edilmektedir. Glukoz hücrelere girmek 
yerine kanda biriktiği takdirde iki probleme 
yol açmaktadır. Bunlardan ilki hücrelerin 
enerjiden yoksun kalması, ikincisi ise 
zamanla kanda yükselen glukozun kalbe, 
böbreklere, gözlere ve sinirlere zarar 
vermesidir[8].  

Spesifik nedenlere bağlı diyabet, β-
hücre fonksiyonunda ya da insülinin 
çalışmasındaki genetik defektler, ekzokrin 
pankreas hastalıkları, endokrinopatiler, 
çeşitli ilaçlar, bazı enfeksiyonlar, immun-
aracılı diyabetin nadir formları ve diyabetle 
ilişkili olabilen diğer bazı genetik 
sendromlara bağlı olarak 
gelişebilmektedir[9]. 

Gestasyonel diyabet, gebelikte 
ortaya çıkan ve uzun dönemde tip 2 diyabet 
riski taşıyan geçici bir durumdur[5]. 
Normal kan glukozu düzeyi ile diyabet 
(özellikle tip 2) arasında geçiş formu olan 
bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve 
bozulmuş açlık glukozu (BAG) 
durumlarında hastalık kaçınılmaz değildir 
fakat BGT ya da BAG olan kişilerde kalp 
krizi ve inme riski artmıştır[5]. 

Diyabet, hiperglisemi 
regülasyonunda kullanılan ilaçlar ile tedavi 
edilebilen ve sağlıklı beslenme, düzenli 
fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı 
değişiklikleri ile yönetilebilen bir 
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hastalıktır. Diyabet yönetiminde diğer bir 
kritik nokta ise, hipertansiyon, yüksek kan 
lipid seviyeleri ve tütün kullanımı gibi 

kardiyovasküler risk faktörlerinin 
azaltılmasıdır[10].

 
Diyabetin Epidemiyolojisi 
 

Dünyadaki 20-79 yaş arası diyabetli 
yetişkin sayısının 2010 yılında %6.4 sıklık 
ile 285 milyon kişiyi etkilemişken, bu 
sayının 2030 yılında %7.7 artarak 439 
milyon kişiye ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Diyabetli yetişkin sayısının 
2010’dan 2030’a kadar, gelişmekte olan 
ülkelerde %69, gelişmiş ülkelerde ise %20 
artması beklenmektedir[11]. Geçtiğimiz on 
yılda diyabet prevelansı, yüksek gelirli 
ülkelere göre düşük ve orta gelirli ülkelerde 
daha hızlı yükselmiştir[5].  Obezitenin 
artması ve fiziksel inaktivite bu yükselişin 
önde gelen sebeplerindendir[12].  

Diyabet, 2012 yılında 1,5 milyon 
ölüme neden olmuştur. Ayrıca diyabete 
bağlı yüksek seyreden kan glukoz düzeyleri 
kardiyovasküler ve diğer hastalıkların 
riskini artırmış ve buna ek olarak 2,2 milyon 
ölüme yol açmıştır. Toplamdaki 3,7 milyon 
ölümün %43’ü 70 yaşından önce meydana 
gelmekte, bu yüzdenin düşük ve orta gelirli 
ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha 
yüksek olduğu bildirilmektedir[5].  

Geçtiğimiz birkaç dekadda 
prevelansı giderek artan diyabet, 
21.yüzyılın en büyük küresel salgınlarından 
biri olarak görülmektedir[5, 13].  
Uluslararası Diyabet Federasyonu(IDF) 
2015 Diyabet Atlası’na göre dünyada 20-79 
yaş grubunda, diyabet 5 milyon kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. Aynı yaş 
grubunda diyabetle yaşayan 415 
milyon(%8.8) kişi mevcutken,  bu sayının 
2040 yılında 642 milyona(%10.4) 
ulaşacağı, bir başka deyişle her 11 
yetişkinden biri diyabetli iken 2040 yılında 
her 10 yetişkinden biri diyabetli olacağı 
beklenmektedir. Hastalığa yakalanma riski 
yüksek BGT’na sahip 318 milyon(%6.7) 
kişi olduğu, bu sayının 2040 yılında 481 
milyona(%7.8) çıkacağı 
öngörülmektedir[13]. Ayrıca 20-49 yaş 
grubunda gebelik hiperglisemisinin 20,9 

milyon(%16.2) canlı doğumu etkilediği, 
gestasyonel diyabet nedeniyle 7 doğumdan 
birinin zarar gördüğü tahmin 
edilmektedir[13].  

Dünyadaki diyabetli sayısının IDF 
2015 Diyabet Atlası’na göre, cinsiyete göre 
215,2 milyonunun erkek, 199,5 milyonunun 
kadın olduğu, yerleşim yerine göre ise 
269,7 milyonunun kentsel alanda, 145,1 
milyonunun kırsal alanda bulunduğu 
görülmekteydi.  Dünyada 15 yaş altı toplam 
nüfus 1,9 milyar civarındadır ve birçok 
ülkede, özellikle 15 yaşın altındaki 
çocuklarda tip 1 diyabet insidansı 
artmaktadır. Birbirinden farklı coğrafik 
değişkenlere rağmen her yıl tip 1 diyabet 
artışının %3 olduğu tahmin edilmektedir. 
Tip 1 diyabetli 0-14 yaş grubunda 542,000 
kişi vardır ve en çok bildirilen ilk 3 ülke 
ABD, Hindistan ve Brezilya’dır. Sırasıyla 
Finlandiya, İsveç ve Kuveyt’in en yüksek 
insidans hızları ile başı çektiği 
bildirilmekte, her yıl 15 yaşın altındaki 
86,000 çocukta tip 1 diyabet gelişmesi 
beklenmektedir[13]. Tüm bu veriler 
doğrultusunda diyabet, prevelansı giderek 
artan önemli bir halk sağlığı problemidir[5]. 

Türkiye, IDF 2015 Diyabet 
Atlası’na göre, Avrupa ülkeleri arasında 
%12,8 ile en yüksek prevelansa sahip ve 
diyabetli kişi sayısına bakıldığında ise 
6,3(5,7-7,5) milyon kişi ile Almanya’daki 
6,5(5,9-7,5) milyon ve Rusya’daki 
12,1(6,2-17,0) milyon diyabetli sayısından 
sonra 3’üncü sırada gelmektedir[13]. 

Türkiye Diyabet 
Epidemiyolojisi(TURDEP-1(1997-98)) 
çalışmasına göre Türkiye’deki diyabet 
sıklığı %7,2 iken[14], TURDEP-2(2010)de 
ise diyabet sıklığı %13,7 olarak 
raporlanmıştır[15]. Türkiye İstatistik 
Kurumu(TÜİK) 2012 sağlık araştırması 
verilerinde diyabet, 15 yaş ve üzerinde hem 
bireylerin kendi beyanına göre(%6,8) hem 
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de hekim tarafından tanı konulan hastalık 
gruplarına göre(%6,7) bakıldığında 5’inci 
sırada yer almaktadır[16]. Ayrıca Ulusal 
Hastalık Yükü çalışmasında diyabet, hem 

ilk 10 kronik hastalık içinde, hem de ölüme 
yol açan ilk 10 hastalık sıralamasında 
3’üncü sırada yer almaktadır[17].

Diyabetin Maliyeti 
 

Diyabet ve diyabete bağlı oluşan 
komplikasyonların yol açtığı sorunlarla 
yaşayan insan sayısı her geçen yıl giderek 
artmaktadır. Bu durum sağlık hizmetlerinin 
kullanımının artması, iş gücü kaybı ve uzun 
dönemde neden olduğu böbrek yetmezliği, 
körlük, kardiyak problemler gibi 
komplikasyonların meydana gelmesi 
nedeniyle büyük bir ekonomik yük 
oluşturmaktadır[13]. Yapılan bir çalışmada 
uzun dönemde diyabete bağlı gelişen majör 
komplikasyonların maliyet üzerine kayda 
değer etkileri olduğu bildirilmiştir[18]. 

Diyabet, insülin ve diğer önemli 
ilaçların maliyeti sebebiyle bireylere ve 
ailelerine ciddi bir finansal yük getirmekle 
birlikte ülkelere ve onların ulusal sağlık 
sistemleri üzerinde de azımsanmayacak bir 
etkiye sahiptir[13]. IDF Diyabet Atlası’nın 
2015 verilerine göre 2040 tahminlerinde 
dünya çapında diyabetli vaka sayısının 
%35, yapılan harcamanın ise %19 artması 
öngörülmektedir[13].  

Diyabet tedavisinin maliyeti toplam 
sağlık harcamalarının %12’sine karşılık 
gelmekte ve bu oranın büyük bir dilimi 
komplikasyonlarla 
ilişkilendirilmektedir[13]. Maliyet 
hesaplamasının, direkt [diyabetin takibi, 
tedavisi ve medikasyonu] ve indirekt [işe 
devamsızlık, hasta olduğu halde işinin 
başında bulunma ve hastalığın neden 
olduğu engellilik durumu] olmak üzere 2 
bileşeni vardır[19]. 

Belli bir zaman diliminde elde 
edilen ve 2016 yılında yayınlanan bir 
çalışmanın sonuçlarına göre, dünya çapında 
diyabetin yıllık direkt maliyeti 825 milyar 
dolar olarak raporlanmıştır. Yine aynı 
çalışmada direkt maliyet açısından Çin(170 
milyar dolar), ABD(105 milyar dolar), 
Hindistan(73 milyar dolar) ve 
Japonya’nın(37 milyar dolar) başta gelen 

ülkeler olduğu ve diyabetin küresel 
maliyetinin yaklaşık %60’lık kısmının 
düşük ve orta gelirli ülkelerden 
kaynaklandığı bildirilmiştir[20]. 

Amerikan Diyabet 
Derneği(ADA)’nin 2012 tahminlerine göre 
2007 yılında 174 milyar dolar olan 
diyabetin toplam maliyetinin, %41 artış 
göstererek 245 milyar dolara çıktığı tahmin 
edilmektedir[19]. Direkt maliyeti 176 
milyar dolar olup, tüm maliyetin %72’sini 
oluşturmaktadır. ABD’deki toplam sağlık 
harcamaları 1.3 trilyon dolar civarında olup, 
306 milyar doları diyabetli popülasyon için 
harcanmıştır ve maliyetin %23’üne karşılık 
gelmektedir. Diyabet için 176 milyar dolar 
ayrılmış olmasına rağmen, bu sayı 306 
milyar doların %57’sine tekabül 
etmektedir. İndirekt maliyete bakıldığında 
ise toplamda 69 milyar dolar ile tüm 
maliyetin %28’ini oluşturmaktadır[19]. 

Hastanede bakım için öngörülen 
475 milyar doların,  76 milyar doları(%16) 
diyabet için ayrılmışken, diyabetli hastalara 
124 milyar dolar(%26) harcama yapılmıştır.  
Medikasyon için projekte edilen 286 milyar 
doların da 50 milyar doları(%17) diyabete 
ayrılmışken 77 milyar doları(%27) 
diyabetli hastalar için kullanılmıştır. 
Popülasyon yaş ve cinsiyet farklılıklarına 
göre düzeltildikten sonra, diyabetli kişilerin 
ortalama sağlık harcamaları diyabetli 
olmayan birine göre 2.3 kat yüksek olduğu 
gösterilmiştir[19]. 

Bölgeler ve ülkeler arasında 
diyabete ayrılan sağlık harcamalarında 
büyük farklılıklar görülmektedir[13]. 
Diyabetli popülasyonun %75.4’ü düşük ve 
orta gelirli ülkelerde yaşamakta ancak 
diyabete yönelik küresel sağlık 
harcamalarının sadece %19’u bu ülkelere 
harcanmaktadır. Diyabetli kişi başına düşen 
ortalama gider, düşük ve orta gelirli 
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ülkelerde 401 ile 688 dolar arasında 
değişmekte iken yüksek gelirli ülkelerde 
5374 ile 9641 dolar civarında olduğu 
tahmin edilmektedir[13]. TÜİK 2014 
verilerine göre, sağlık alanı toplam 

hanehalkı tüketim harcaması dağılımında 
%2,1’lik bir dilime sahiptir[21]. Türkiye’de 
diyabet için yapılan harcamaların yıllara 
göre değişimi Tablo 1’de verilmiştir[6, 13, 
22]. 

 
Tablo 1.Türkiye’deki diyabete yapılan harcamaların yıllara göre değişimi 
 

 2008* 2012* 2013** 2015** 
Diyabetli 
hastaların 
toplam maliyeti 

Tedavi 
maliyeti 

2 Milyar TL 5,9 Milyar 
TL 

 >5 Milyar Dolar 
(20-79 yaş grubu) 

(International 
Dollars) 

İlaç maliyeti 2,5 Milyar 
TL 

4,1 Milyar 
TL 

Diyabetli kişi başına düşen 
ortalama harcama 

  866  
Dolar  
(USD) 

846  
Dolar 
(USD) 

 
Diyabetli kişi başına düşen 
diyabet-ilişkili sağlık harcaması 
ortalaması(20-79 yaş grubu) 

  500-1500  
Dolar 
 (USD) 

500-2000 
Dolar 

(International 
Dollars) 

Diyabetin toplam maliyeti 4,5 Milyar 
TL 

10 Milyar 
TL 

  

Toplam sağlık harcaması 27,65 
 Milyar TL 

44,15  
Milyar TL 

  

Tüm yapılan harcamalarda 
diyabetin payı 

%16,4 %22,6   

*Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre; **International Diabetes Federation 
 

 
Türkiye’de diyabetle ilişkili toplam 

maliyetin dağılımına bakıldığında 
harcamaların %26’sı doğrudan, %74’ü ise 
neden olduğu komplikasyonlara bağlı 
maliyeti oluşturmakta,  komplikasyonların 
içinde de en büyük payı kardiyovasküler 
hastalıklar(%28) almaktadır[6].  

DSÖ’nün 2016 diyabet raporuna göre, 
toplam küresel diyabet harcamalarındaki 
artışın devam etmesi beklenmekte ve 
gelecekte düşük ve orta gelirli ülkelerin 
yüksek gelirli ülkelere göre küresel sağlık 
harcamaları yükünün daha büyük bir 
dilimini kapsayacağı öngörülmektedir[5]. 

 
Diyabet maliyetinin azaltılması yönünden alınabilecek tedbirler 
 

Diyabetli hastalarda görülen 
kardiyovasküler olaylar, diyabetli 
olmayanlara göre daha ciddi seyrettiğinden 
daha maliyetlidir. Sonuçta kardiyovasküler 
olayların önlenmesinin, diyabetin toplam 
maliyeti üzerine büyük bir etkisinin olacağı 
düşünülebilir[23]. Yapılan bir çalışmada 
tüm yaş gruplarında hipertansiyonu olan 
kişilere yönelik taramanın, genel taramaya 
göre, hipertansiyonun erken tedavisinin 

koroner kalp problemlerini azalttığı göz 
önüne alındığında, hem genel hem de 
hedefe yönelik taramaların 55, 65 ve 75 yaş 
gruplarının, 35 ve 45 yaş grubuna göre daha 
maliyet etkin olduğu bildirilmiştir[24].  

DSÖ’nün bulaşıcı olmayan 
hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için 
çıkardığı eylem planındaki küresel 
hedefleri şu şekildedir[1]; 
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1.Kardiyovasküler hastalıklar, 
kanser, diyabet veya kronik solunum yolu 
hastalıklarına bağlı prematur ölümlerin 
%25 azaltılması 

2.Alkolün zararlı kullanımının %10 
azaltılması 

3.Yetersiz fiziksel aktivite 
prevelansının %10 azaltılması 

4.Toplumlarda ortalama tuz/sodyum 
kullanımının  %30 azaltılması 

5.15 yaş ve üzeri tütün kullanım 
prevelansının %30 azaltılması 

6.Hipertansiyon prevelansının %25 
azaltılması 

7.Diyabet ve obezite sıklığının 
artışının durdurulması 

8.Kalp krizi ve inmeleri önlemek 
için uygun şartlara sahip kişilerin en az 
%50’sine ilaç tedavisi ve 
danışmanlık(glisemik kontrol dahil) 
hizmetinin verilmesi 

9.Hem kamu, hem özel kurumlarda 
bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için 
jenerikler dahil olmak üzere olmazsa olmaz 
ilaçların ve temel teknolojinin uygun 
maliyetle %80 kullanılabilir olması 

Türkiye 2015-2020 diyabet 
programına göre 5 amaç belirlenmiştir. Bu 
amaçlar şu şekildedir[6]; 

1.Etkin Diyabet Yönetimi için 
Politika Geliştirilmesi ve Uygulanması 

2.Diyabetin Önlenmesini ve Erken 
Tanı Konmasını Sağlamak 

3.Diyabet ve Komplikasyonlarının 
Etkin Tedavisini Sağlamak 

4.Çocukluk çağında diyabet bakım 
ve tedavisinin geliştirilmesi, tip 2 diyabet ve 
obezitenin önlenmesi 

5.Diyabetin ve Diyabet Programının 
Etkin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Tüm bu bilgiler ışığında, risk 
faktörleri ve sonradan ortaya çıkan 
hastalıkların erken dönemde 
başlayabileceği göz önüne alındığında, 
prematur ölümlerin önlenmesi, yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık sistemi 
üzerindeki ekonomik yükün azaltılması için 
hastalık önleme ve sağlığı geliştirme 
çalışmalarının yapılması bir 
gerekliliktir[25]. Bu bağlamda diyabet riski 
taşıyan kişilerde BGT için taramanın 
yapılması, yaşam tarzının değiştirilmesi ya 
da farmakolojik(metformin müdahalesi) 
olarak müdahale edilmesi maliyet etkin bir 
sağlık politikası belirlemek açısından 
önemlidir[26-28].
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