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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 13/03/2020 tarihli ve E.255448 sayılı yazı.
 

İlgi yazımızda; bütçe imkanlarının ekonomik kullanılması ve ibadethanelerin
aydınlatılmasında sorun yaşanmaması için alınan önlemlere ilave birtakım tedbirlerin hayata
geçirilmesi zarureti hasıl olduğundan bahisle yapılması gereken iş ve işlemler bildirilmiş,
30/04/2020 tarihine kadar işlemlerin tamamalanarak il müftülüklerince  Strateji  Geliştirme 
Başkanlığına  (Bütçe  ve  Performans  Daire  Başkanlığı) Belgenet aracılığıyla gönderilmesi,
ayrıca listelerin excel formatında  e-posta hesabına iletilmesi istenilmişti.butce@diyanet.gov.tr

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve illerden gelen talepler
doğrultusunda, yapılması istenilen iş ve işlemler için verilen süre  tarihine kadar30/06/2020
uzatılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
 
 

 

 

Ek : İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
 

Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
 

Not: Yazının il müftülüklerince ilçe müftülüklerine duyurulması gerekmektedir.
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14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncl maddesinin
3'üncü fıkrasında. " ... toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin
aydınlatma giderleri Diyanet işleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır."
düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme neticesinde. ibadethanelerin aydınlatma
giderleri için Başkanlığımız bütçesinin ilgili tertibine konulan ödenekten bütçe imkanları
dahilinde ibadethanelerin aydınlatma giderleri ödenmekte. ancak ısıtma ve soğutma ihtiyacı
için kullanılan elektriğin bütçeden karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla bütçe
imkanlarının ekonomik kullanılması ve ibadethanelerin aydınlatılmasında sorun yaşanmaması
için alınan önlemlere ilave birtakım tedbirlerin hayata geçirilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Bu nedenle; aşağıda yer alan hususların ivedi olarak yerine getirilmesi önem arz
etmektedir:
1) il/ilçe müftüsü başkanlığında müttü!ük daire personelinden (yeterli sayıda daire
personelinin olmadığı birimlerde din görevlilerinden) 2 kişi ile bölgede faaliyet yürüten elektrik
dağıtım şirketi personeli 1 kişiden müteşekkil "Sayaç Tespit ve Tefrik Komisyonu" kurulması.
2) Komisyonda görevalan üyeler tarafından mahalline bizzat gidilmek suretiyle il ve ilçedeki
ibadethanelerin elektrik sayaçlarının kontrol edilerek aydınlatma ve ısıtma/soğutma şeklinde
tefrikinin sağlanması,
3) ibadethanelerin (varsa) bünyesinde veya bütünleyici parçasında bulunan müştemilat
niteliğindeki taziye evi ve lojman ile özel/tüzel kişilerce işletilen dükkan, otopark, wc vb.
yerlerde tüketilen elektrik enerjisinin müstakil bir sayaç la ayrılması ve bu yerlerin elektrik
tüketimlerinin ibadethane aydınlatma aboneliğine dahil edilmemesi.
4) Aboneliği bulunmayan ibadethanelerin (varsa) belirlenerek aboneliklerin tesis edilmesi ve
abonelik tesis edilirken 2 ve 3'üncü maddelerde yer alan hususların gözetilmesi.
5) Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra her bir ibadethanenin aydıniatma gideri
abonelik isimlerinin. faturalara da yansıyacak şekilde " ... aydınlatma aboneliği" şeklinde
değiştirilmesi.
6) Aifabetik olarak ve cami grup sırasına göre. ibadethanelerin aydınlatmaya yönelik sayaç
seri numarası ile abonelik numaralarının ekte yer alan listeye işlenmesi.
7) ibadethaneierin ısıtma ve soğutmaya yönelik sayaç seri numarası ile abonelik
numaralarının ekte yer alan listeye işlenmesi.
8) 3'üncü maddede belirtilen müştemilat niteliğindeki yerlerin sayaç seri numarası ile abonelik
numaralarının ekte yer alan listeye işlenmesi,
9) Tüm bu süreçlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde başlatılıp tamamlandığına ilişkin; Sayaç
Tespit ve Tefrik Komisyonunca ekte yer alan tutanağın ve listenin imzalanması .
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10) Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin tamamlanarak ilçelerden gelen imza!ı listeler ile
tutanakların il müftülüklerinde icmal edilmesi ve en geç 30.04.2020 tarihine kadar il
müftülüklerince Strateji Geliştirme Başkanlığına (Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı)
Belgenet aracılığıyla gönderilmesi, ayrıca listelerin excel formatında butce@diyanet.gov.tr
e-posta hesabına iletilmesi,
11) Bundan böyle ödenek talep yazılarında, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme
görevlilerince ibadethanelere ilişkin elektrik faturaları kontrol edilerek uygunluğu tespit
edildikten sonra "Faturalarda aydınlatma dışında herhangi bir tüketim bedeli yoktur."
şeklindeki taahhüttün yer alması,

Gerekmektedir.
Bu itibarla, konuyla ilgili tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica

ederim.

R e-imzalıdır
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet işleri Başkanı

Ek:
1 - Liste (1 sayfa)

2 - Tutanak (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

81 ii Valiliğine (ii Müftülüğü)ne

Bilgi:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına

Not: Yazının ii müftülüklerince ilçe müftülüklerine duyurulması gerekmektedir.

11.03.2020 Mali Hizmetler Uzmanı
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11.03.2020 Strateji Geliştirme Başkanı
12.03.2020 Başkan Yardımcısı

Koordinasyon:
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13.03.2020 Başkan Yardımcısı
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