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ÇORUM VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi

: 19.03.2020 tarihli ve 85460630-622.02-E.280259 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; ibadethanelerin aydınlatma giderlerine ilişkin yapılan aboneliklerde elektrik
dağıtım şirketince güvence bedeli talep edilmediği, ancak ısınma ve soğutma için yapılan
aboneliklerde güvence bedeli talep edildiği belirtilerek, söz konusu güvence bedellerinin
ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenmiştir.
Bilindiği üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6'ncı maddesinin
3'üncü fıkrasında "toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin
aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır."
hükmü yer almaktadır.
Mezkur kanuni gerekçelerle, ibadethanelerin sadece aydınlatma giderleri, bütçe
imkânları dâhilinde karşılanmaya çalışılmakta, adı geçen yerlerde başka amaçlarla kullanılan
elektrik giderleri karşılanamamaktadır.
30.05.2018 tarihli ve 30436 sayılı RG'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici
Hizmetleri Yönetmeliği'nin 30/1-b) fıkrasında; "27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler ile 12/4/2002
tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin
sözleşme yapan tüketicilerden," 30/1-c) fıkrasında; "5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden, … güvence bedeli
alınmaz", denilmiştir. Burada camiler, metinde geçen hem "Aydınlatma Yönetmeliği
kapsamanda olan yerler", hem de "ibadethane" kapsamında yer aldığından 6446 sayılı
Kanun ve mezkur Yönetmeliğe göre elektrikle ilgili hiçbir güvence bedeli alınamayacağı
değerlendirilmiştir.
Diğer yandan 30.05.2018 tarihli mezkur Yönetmeliğin 30/3 fıkrasında; "Bu maddenin
birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan tüketicilerden bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden
sonra yapacakları perakende satış sözleşmeleri kapsamında güvence bedeli alınmaz" hükmü
yer almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı da (I) sayılı cetvelde yer alan bir kamu idaresi olduğu
için 30.05.2018 tarihinden sonra yapacağı sözleşmelerde elektrikle ilgili herhangi bir güvence
bedeli ödemeyecektir.
Buna göre mezkur yönetmeliğin 30/1 ve 30/3 fıkralarında; ibadethanelere ilişkin
yapılan elektrik sözleşmelerinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın güvence bedeli
alınmayacağı, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının bir kamu kurumu olarak da 30.05.2018
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tarihinden itibaren güvence bedelinden muaf olduğu açıkça ifade edildiğinden, söz konusu
yerlerin ısınma ve soğutulması için yapılan aboneliklerde güvence bedeli
alınamayacağı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.

Mahmut TÜRK
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
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