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GENEL GEREKÇE

Çölyak hastalığı diğer adıyla glüten enteropatisi; ince bağırsaklarda villus yapıların
bozulmasına neden olan, hasarlar oluşturan ve dolayısıyla besin öğelerinin emilimini engelleyen bir
sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasar buğday, çavdar, arpa, gibi tahıllarda bulunan glüten proteinin
tüketimi ile teb'klenmektedir. Çölyak hastalığında diyare, steatore, ağırlık kaybı, abdominal
distansiyon, flatulans (şişkinlik), abdominal ağrı gibi gastrointestinal semptomlar ve anormal
karaciğer fonksiyon testi, demir eksikliği anemisi, kemik ve deri hastalıkları gibi gastrointestinal
olmayan semptomlar görülebilir. Çölyak hastalığının tedavisi glutensiz diyettir. Buğday, arpa, çavdar
ve bu tahılların tüm türevlerinin öğün planından çıkarılması ile glutensiz diyet uygulanır. (Esra
Tunçer, Nurcan Yabancı Ayhan, Çölyak Hastalığında Mikro Besin Öğesi Eksiklikleri ve Beslenme
Önerileri, 2021)

Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahılları ve bunlardan
üretilen besinlerde bulunan glütenden uzak sıkı bir diyettir. Çölyak hastalığı (ÇH) yaşam boyu süren
tek gıda alerjisidir. Çölyak hastalığı tanı öncesi yüksek morbidite ve mortaliteye neden olurken, tanı
konulduktan sonra hastalık olmaktan çıkarak bir yaşam biçimi haline gelmektedir. Ülkemizde Çölyak
hastalığı prevelansı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile
ülkemizdeki tanı konmuş Çölyak hasta sayısı 68.123'dür. (Çölyak ve Görülme
Sıklığı, Hsgm.saglik.gov.tr). Ancak ülkemizde yaklaşık olarak 750.000 Çölyak Hastası olduğu tahmin
edilmektedir. (Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve Bu Hastalığa
Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesine İlişkin Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Nisan 2018)

Çölyak hastalığı, aile bütçesini sarsan bir hastalıktır. Muadil gramajda normal ürünler ile
glutensiz ürünleri karşılaştırdığımızda; normal un 12,50 TL/lkg, makarna 4,20 TL/500gr, bisküvi
2,80 TL/77gr, ekmek 3,40 TL/250gr iken, glutensiz un 37,80 TL/lkg, makarna 23,90 TL/400gr,
bisküvi 10,28 TL/85gr, ekmek 16,75 TL/285gr 'dir. (migros.com.tr)

Glutensiz ürünlerin fiyatları ülkemizdeki asgari ücret ve emekli maaşları düşünüldüğü zaman
oldukça yüksektir. Hatta bazı evlerde birden fazla çölyak hastası olabilmektedir. Hastalığın genetik
geçişli olması bu durum üzerinde etkilidir. (Derya Kaya, Çölyak Hastaları Ve Yaşadıkları Sorunlar
Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, 2020) Glutensiz ürünlerin pahalılığı hastalar, aileleri ve hasta
yakınları üzerinde büyük bir baskı yaratmaktadır. Maddi sıkıntısı olan binlerce ailede yaşayan
çölyaklıların glutensiz ürünlerden yeteri kadar ya da istedikleri gibi tüketemedikleri belirtilmektedir.
(Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının Ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara
Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu, Nisan 2018)

Sosyal devlet, devletin, toplumun sosyal refahını maksimize etmek amacıyla müdahalelerde
bulunmasını öngören bir devlet modeli olarak tanımlanmaktadır. Sosyal devletin başlıca
amaçlarından biride "belirli ihtiyaçların karşılanmasında minimum standartların sağlanması"dır.
(Serdar Yay, Tarihsel Süreçte Türkiye'de Sosyal Devlet, 2014) Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir
devlettir. (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m.2) Bu grup hastalara yapılacak bir yardım hiç şüphesiz
sosyal devlet olmanın da bir gereğidir.

İş bu kanun teklifi ile Çölyak hastalarının kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel
formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünleri (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret
vb.); temini amacıyla her ay 500 TL tutarında destek verilmesi amaçlanmaktadır.



SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 21- Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman
hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman
hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak aylık 500 TL tutar ödenir. Kurum tarafından ödenen bu
tutar her yıl başında yıllık TÜFE oranında artırılır. Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti
yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile
ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


