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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarmın Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişildik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ektedir.
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GENEL GEREKÇE

Son bir yıl içinde elektriğe yapılan fahiş zamlar toplumun bütün kesimlerini etkilediği gibi
solunum cihazına bağlı hastaların elektrik faturalanna da yansımıştır. Kronik solunum
yetmezliği olan hastalann oksijen tedavisi nedeniyle kullandıkları konsantratörlerin aylık
elektrik sarfiyatının 144-230 kilowatt arasında değişmektedir. Hastalar için hayati öneme sahip
olan bu cihazlar nedeniyle artan faturaları ödemekte zorluk çekiyorlar. Bu cihazlann günlük
en az 16 saat kullamiması gerekiyor. Bu da en az elektrik sarfiyatı olan beş farklı cihazın saatlik
elektrik sarfiyatının 300-480 watt arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu cihazlardan kaynaklı
hanelerin elektrik sarfiyatı 150 kilowatt'm üzerine çıkmaktadır. Bu da hastaların % 127 fiyat
artışından etkilenmesi ve yaşamlanmn risk altında olduklan anlamına gelmektedir.
Elektriğe yapılan %127 zam yapılırken Sağlık Bakanlığı tarafından solunum cihazına bağlı
hastalara 200 TL fatura desteği sağlanmaktadır. Fakat daha önce 200 TL olan bir elektrik

faturası bugün kriz ve zamlarla beraber en az 1000 TL olarak yansımaktadır. Sağlık
Bakanlığıma 2021 faaliyet raporuna göre geçen yıl ülkede 144 haneye kronik hastalığı nedeni
ile cihaza bağımlı kronik hastalara yönelik elektrik tüketim desteği sağlandığı belirtilmiştir. Bu
144 haneye toplamda 170 bin 837 TLTik elektrik tüketim desteği sağlandı. Bu da sadece
belirtilen miktarlar ve şartlar doğrultusunda faturalannm sadece 200 TL'lik kısmı ödendi.

Türk Toraks Derneğinin verilerine göre Türkiye de 4 milyona yaklaşık hastamn yaklaşık % 15'i
cihaz kullanmaktadır. Bu da yaklaşık 600 bin kişiye denk gelmektedir. Yani 2021 yılında 600
bin kişiden sadece 144 kişiye o da şartlara bağlı ve belli bir oranda elektrik desteği sağlanmıştır.
Yaşamları solunum cihazlarına bağlı olan hastalar için şartlı ve limit belirlenerek elektrik

faturalanmn desteklenmesi hukuka, vicdana ve sosyal devlet anlayışına aykındır.

Her fırsatta iktidarın yaptığı sosyal devlet anlayışı vurgusu yapılırken buna karşılık solunum

cihazlarına bağlı olan hastalara dahi belli oranlarda elektrik faturalarının desteklenmesi aslında

bir insan hakları ihlalidir. Oysaki; Sosyal devlet anlayışında bütün yurttaşlar için eğitim, sağılık,

iskân ve konut hizmetleri, toplum kalkınması, sosyal güvenlik, emeğin korunması ve boş

zamanlann değerlendirilmesi gibi sosyal fayda sağlayan hizmetleri ücretsiz sağlamakla

yükümlüdür.

Fakat bugün elektrik faturalarını Ödeyemedikleri için yaşamlan risk altında olan hastalara dair

bile belli bir oranda destek sağlanmakta bu destekte belli şartlara bağlanarak mevcut hastaların

sadece bir kısmını kapsamaktadır.



Bu kapsamda ülkenin içinde bulunduğu kriz ve elektrik faturalarına yansıyan fahiş fiyatlar göz
önüne alınarak solunum cihazlarına bağlı yaşayan hastaların elektrik faturalannm şartsız
koşulsuz tamamımn ücretsiz olarak karşılanması gerekmektedir.



MADDE GEREKÇELERİ
MADDE-1 Son yıllarda elektrik enerjisine yapılan zamlanndan kaynaklı yaşanılan

solunum cihazına bağlı kronik hastaların faturalannı ödemekte zorluk çektikleri ve bu durumun
yaşamlarım olumsuz yönde etkilediklerinden kaynaklı, daha önce Aile ve Sosyal politikalar
tarafından belirli bir kısmı ödenen elektrik faturalannm Eneıji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı
tarafından tamamının ücretsiz olarak ödenmesi solunum cihazlanna bağlı kronik hastaların
yaşamlarım bir nebze olsa rahatlatacaktır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.



KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET
TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlanmn Ürettikleri
Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci
maddesine dokuzuncu fıkrasmdan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kronik ve genetik hastalıklanndan kaynaklı olarak evde solunum cihazına bağlı
yaşamak zorunda olan vatandaşlann aylık elektrik tüketimlerinin tamamı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılamr."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


