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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, genel aydınlatma yükümlülüğüne �l�şk�n görev ve sorumlulukların
bel�rlenmes�d�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; genel aydınlatma tüket�mler�n�n ölçülmes�ne �l�şk�n tekn�k esaslar �le
ödemeye, kes�nt� yapılmasına, uygulamaya, denet�me ve aydınlatma kom�syonunun oluşturulması ve çalışmasına
�l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun geç�c� 6 ncı
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Alt geç�t: Karayolunun d�ğer b�r karayolu veya dem�ryolunu alttan geçmes�n� sağlayan yapıyı,

b) Aydınlatma kom�syonu: İlg�l� �l�n val�s� veya val�s� tarafından görevlend�r�len val� yardımcısının
başkanlığında TEDAŞ, dağıtım ş�rket�,  �lg�l� beled�ye ve/veya �l özel �dares� tems�lc�ler�nden oluşan heyet�,

c) Aydınlatma tes�s�: Aydınlatmaya a�t ölçüm ve kumanda devres�nden �t�baren (sayaç dah�l) d�rek, armatür ve
d�ğer ek�pmanları �ht�va eden tes�s�,

ç) Bağlantı noktası: Beled�ye, �l özel �dares� veya �lg�l� kamu kuruluşunun genel aydınlatmaya �l�şk�n bağlantı
anlaşmaları uyarınca dağıtım s�stem�ne bağlandıkları saha veya �rt�bat noktasını,

d) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,

e) Bulvar: Yerleş�m yer� �ç�ndek� gen�ş, traf�kte g�d�ş gel�ş yönler� ayrılmış caddey�,

f) Cadde: Yerleş�m yer� �ç�ndek� gen�ş ve uzunca sokağı,

g) Çıkmaz sokak: G�r�ş� ve çıkışı aynı olan sokağı,

ğ) EPDK: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunu,

h) EYT: Genel aydınlatma aboneler�ne a�t SEYT değerler� üzer�nden her fatura �ç�n ayrı ayrı hesaplanan,
fatura dönem�nde mümkün olab�lecek en yüksek tüket�m değer�n�,

ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleşt�r�lm�ş er�şme kontrollü karayolları har�ç, kamunun genel
kullanımına yönel�k bulvar, cadde, sokak, alt-üst geç�t, köprü, meydan ve yaya geç�d� g�b� yerler �le halkın ücrets�z
kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören yerler�n�n aydınlatılması �le traf�k s�nyal�zasyonunu,

�) İlbank: İller Bankası Anon�m Ş�rket�n�,

j) Karayolu: Traf�k �ç�n, kamunun yararlanmasına açık olan araz� şer�d�, köprüler ve alanları,

k) Kavşak: İk� veya daha fazla karayolunun kes�şmes� veya b�rleşmes� �le oluşan ortak alanı,



l)  Köprü: Akarsu, yol, dem�ryolu ve benzer� engeller� geçmek �ç�n yapılan, yayaların ve/veya araçların
üzer�nden geçt�ğ� sanat yapılarını,

m) Meydan: Yerleş�m yerler�nde caddeler�n veya büyük yolların, bulvarların b�rleşt�ğ� gen�ş alanları,

n) OSOS: Otomat�k Sayaç Okuma S�stemler�n�,

o) Otoyol (Er�şme kontrollü karayolu): Özell�kle trans�t traf�ğe tahs�s ed�len, bel�rl� yerler ve şartlar dışında
g�r�ş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların g�remed�ğ�, ancak, �z�n ver�len motorlu araçların
yararlandığı ve traf�ğ�n özel kontrole tab� tutulduğu karayolunu,

ö) Park ve bahçe: Yerleş�m alanı �çer�s�nde akt�f yeş�l alan olarak ayrılan bölgelerde kamu tarafından doğal
yaşamı korumak �ç�n veya �nsanların gezmes�, eğlenmes� veya d�nlenmes� amacıyla kullanılmak üzere, yeş�l alan,
yürüyüş yolu g�b� ayrılmış ve t�car� faal�yette bulunulmayan alanları,

p) SEYT: Genel aydınlatma aboneler�n�n her b�r�s� �ç�n ayrı ayrı hesaplanan 1 saatte mümkün olab�lecek en
yüksek elektr�k tüket�m değer�n�,

r) Sokak: B�r veya �k� tarafına b�naların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmes� �ç�n ayrılan, başı ve
sonu bel�rl� b�r yolu,

s) Tar�h� ve ören yerler�: Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununda tanımı yapılan, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı, tar�h önces�nden günümüze kadar gelen tar�hsel, arkeoloj�k, sanatsal ve benzer�,
kısmen �nşa ed�lm�ş t�car� faal�yette bulunulmayan alanları,

ş) TDS: Fatura dönem�ndek� genel aydınlatma tes�s�n�n toplam devrede bulunma saat�,

t) Traf�k s�nyal�zasyonu: Traf�ğ�n güvenle akışını ve yönet�m�n� sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla
kullanımlarını düzenlemek amacıyla tes�s ed�len lambalı, ışıklı veya sesl�, sab�t ya da hareketl� s�stemler�,

u)  Üst geç�t: Karayolunun, d�ğer b�r karayolu veya dem�ryolunu üstten geçmes�n� sağlayan yapıyı,

ü) Yaya geç�d�: Taşıt yolunda,  yayaların güvenl� geçeb�lmeler�n� sağlamak üzere, traf�k �şaretler�yle
bel�rlenm�ş alanı,

v) Yerleş�m yer�: İl, �lçe, kasaba, köy, mezra veya bunların bağlısı g�b�, sürekl� veya geç�c� olarak �kamet
ed�len, kamunun genel kullanımına açık yol, su, elektr�k, ulaşım, çöp toplama, kanal�zasyon, aydınlatma g�b�
h�zmetlerden �st�fade ed�len yerler �le bu yerler�n etrafında bel�rl� mesafelerdek� bölgey�,

y) Yürüyüş yolu: Park ve bahçeler tanımının dışında kalan, halkın genel kullanımına yönel�k veya halkın
yürümes� �ç�n tahs�s ed�len yolları,

�fade eder.

(2) Bu Yönetmel�kte geçen d�ğer �fade ve kısaltmalar, 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanunu ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan �k�nc�l mevzuattak� anlam ve kapsama sah�pt�r.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Aydınlatma Yükümlülüğü, Genel Aydınlatma Tasarımı,

Standartlar ve Bağlantı Yükümlülüğü

Genel aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Dağıtım ş�rket�; dağıtım bölges�ndek� yerleş�m yerler�nde bulunan otoyollar ve özelleşt�r�lm�ş
er�şme kontrollü karayolları har�ç, kamunun genel kullanımına yönel�k bulvar, cadde, sokak, alt-üst geç�t, köprü,
meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geç�d� aydınlatmasından ve bunlara a�t gerekl� aydınlatma ve ölçüm
s�stemler�n�n tes�s ed�lmes� ve �şlet�lmes�nden sorumludur. Bu sorumluluk, �mar planlarında bulvar, cadde veya
çıkmaz sokaklar dah�l, sokak olarak bel�rlenen meskun yerler�n tamamını kapsar.

(2) Otoyollar ve özelleşt�r�lm�ş er�şme kontrollü karayolları har�ç, kamunun genel kullanımına yönel�k bulvar,
cadde, sokak, alt-üst geç�t, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geç�d� g�b� yerler �le halkın ücrets�z
kullanımına açık ve t�car� faal�yette bulunulmayan kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören yerler� g�b� halka açık
yerler�n aydınlatmaları �le traf�k s�nyal�zasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlend�r�l�r ve enerj� g�derler� genel



aydınlatma kapsamında öden�r. T�car�, reklam, �lan ve benzer� amaçlı panoların aydınlatmaları �le dekorat�f
aydınlatmalar �ç�n harcanan enerj� genel aydınlatma kapsamında değerlend�r�lmez.

(3) Toplu Konut İdares�n�n, küçük sanay� s�teler�n�n, dağıtım l�sansı bulunmayan OSB’ler�n anahtar tesl�m�
yaptırdığı genel aydınlatma tes�sler� �le Karayollarının ve Beled�yeler�n anahtar tesl�m� yaptırdığı alt-üst geç�t ve
köprülü kavşak �şler�ne �l�şk�n aydınlatma tes�sler� bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra mülk�yet� TEDAŞ’a a�t olmak
üzere �lg�l� dağıtım ş�rket�ne protokol �le �z bedel üzer�nden devred�l�r.

(4) Halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe,  yürüyüş yolu, tar�hî ve ören yerler�n�n
aydınlatılması �le alt geç�t ve traf�k s�nyal�zasyonu �ç�n gerekl� s�stemler�n tes�s� ve �şlet�lmes� �lg�l� kamu kurum ve
kuruluşlarına a�tt�r. İlg�l� kurum ve kuruluşlar tes�s ed�p bakım-onarımını yaptıkları bu tür tes�sler�n �şletme
yükümlülüğünü dağıtım ş�rket�ne devredeb�l�rler.

(5) Dağıtım l�sansı sah�b� Organ�ze Sanay� Bölgeler� (OSB) �çer�s�ndek� genel aydınlatma yükümlülüğü OSB
tüzel k�ş�l�ğ�ne a�tt�r. Dağıtım l�sansı bulunmayan OSB’ler�n sınırları �çer�s�ndek� genel aydınlatma yükümlülüğü
dağıtım ş�rket�ne a�tt�r.

(6) Güvenl�k amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına a�t yatırım, �şletme ve tüket�m g�derler�, İç�şler�
Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.

(7) Toplumun �badet�ne açılmış ve ücrets�z g�r�len �badethanelere �l�şk�n aydınlatma tes�sler�n�n yapımı,
�şletmes� ve g�derler� D�yanet İşler� Başkanlığı tarafından gerçekleşt�r�l�r.

(8) Dağıtım ş�rketler�, sorumluluğu kapsamındak� genel aydınlatma ve ölçme s�stemler�n�n bel�rlenm�ş
standartlara uygunluğunu kontrol eder.  Gerekl� ölçme s�stemler�n�n tes�s ed�lmes�nden ve doğru ölçüm yapmasından
dağıtım ş�rket� sorumludur.

(9) Genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe,
tar�hî ve ören yerler�n�n aydınlatılması �le traf�k s�nyal�zasyonu har�ç, genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan
aydınlatma yatırımları, EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma kom�syonunun vereceğ�
karar çerçeves�nde dağıtım ş�rket�nce yapılır.

Genel aydınlatma tasarımı

MADDE 6 – (1) Kamunun genel kullanımına yönel�k bulvar, cadde, sokak, alt-üst geç�t, köprü, meydan,
kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geç�d� g�b� yerler�n aydınlatılması, aydınlatma sınıflarının seç�m�, yol aydınlatması
özell�kler� ve hesapları �le ölçme �şlemler� �lg�l� mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılır.

(2) Genel aydınlatma kapsamındak� halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören
yerler� �le yürüyüş yolu g�b� yerlerdek� mevcut aydınlatma tes�sler� ve yen� yapılacak tes�slerde, aydınlatma düzeyler�
en geç saat 02:00’den sonra yüzde ell� oranında düşürülür.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak aydınlatmalarda ışık k�rl�l�ğ�ne yol açılmaması ve azam� enerj� tasarrufu
sağlanması �ç�n bu tes�sler�n �şlet�lmes�nden sorumlu �lg�l� kuruluşlar tarafından gerekl� önlemler alınır. Bu kapsamda;

a) Aydınlatılacak yere ve amaca en uygun çözümün elde ed�leb�leceğ� aydınlatma ölçütler� bel�rlen�r. D�rek
d�k�lmes� uygun olmayan genel aydınlatma kapsamındak� bölgelerde, dağıtım ş�rket� veya �lg�s�ne göre beled�ye veya
�l özel �dares�n�n tekl�f� ve aydınlatma kom�syonunun uygun bulması koşuluyla aydınlatma t�p� bel�rlen�r.

b) Sadece aydınlatılacak alana ışık gönderen armatür t�p ve sayıları saptanır. Armatürler�n aydınlatma
sev�yeler� standartlara uygun olarak bel�rlen�r.

c) Aydınlık ş�ddet� algılayıcılı ve/veya zaman kontrollü tes�sat �le aydınlatmanın gerek duyulan zamanlarda ve
gerekt�ğ� ölçüde yapılması sağlanır. Halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören yerler�
�le yürüyüş yolu g�b� yerlerde yen� yapılan genel aydınlatma tes�sler�nde aydınlatma düzey�n�n düşürülmes�n� tem�n
�ç�n uzaktan kontrol ve otomasyona uygun “d�m” özell�ğ�ne sah�p kısılab�l�r armatürler terc�h ed�l�r.

ç) Yen� tes�sler �le armatür değ�ş�kl�ğ�ne �ht�yaç duyulan mevcut tes�slerde armatürler; mekan�k, elektr�k ve
opt�k olarak yüksek performansa sah�p, k�rlenmeye karşı korunaklı, koruma sınıfları uzun süre bozulmayacak ve
armatür �ç�ndek� ısının dışarıya aktarılmasına �mkan sağlayacak yapısal özell�kte seç�l�r.

d) Yen� tes�sler �le balast değ�ş�kl�ğ�ne �ht�yaç duyulan mevcut tes�slerde şebeken�n akım, ger�l�m ve
frekansına uygun özell�kte ve kayıpları düşük değerde balastlar kullanılır.



e) Besleme kablosu term�naller� ve ekler�ne gerekl� özen göster�l�r. Aydınlatma panoları, kontrol ve kumanda
amaçlarına uygun olarak tes�s ed�l�r.

(4) Dağıtım ş�rketler�, genel aydınlatma tes�sler�n�n kurulacağı yerler�n tar�h� ve kültürel özell�kler�yle uyumu
�ç�n �lg�l� kurumlarla gerekl� koord�nasyonu sağlar.

(5) Kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören yerler�n�n aydınlatılması �le traf�k s�nyal�zasyonu har�ç, genel
aydınlatmaya �l�şk�n proje onay ve kabul �şlemler�, Bakanlık veya Bakanlığın yetk� verd�ğ� kurum ve kuruluşlarca
yapılır.

Standart ve dokümanlar

MADDE 7 – (1) Genel aydınlatma tes�sler�n�n tasarımı ve projelend�r�lmes�, yapım ve montajı, test ve
kontrolü, kabulü, �şletmeye alınması ve �şlet�lmes�, bakım ve onarımı, tes�slerde asgar� emn�yet�n sağlanması �le �lg�l�
olarak;

a) Türk Standartları ya da TSE tarafından kabul gören DIN ve benzer� m�ll� standartlar, EN ve benzer� bölgesel
standartlar, IEC �le ISO ve benzer� uluslararası standartlar,

b) IEEE ve benzer� uluslararası kabul gören uygulama kodları ve tekn�k dokümanlar

esas alınır.

(2) Standartlarda değ�ş�kl�k olması hal�nde, değ�ş�kl�k get�ren standart, uygulanan standardın �ptal ed�lmes�
veya yürürlükten kaldırılması hal�nde �se yen� standart geçerl� olur. Projelerde, tekn�k hesap ve raporlarda, testlerde
esas alınan standart ve dokümanların referans numaraları ve adları, belge ve tutanaklarda yer alır.

(3) Genel aydınlatma tes�sler�nde, h�çb�r şek�lde standart dışı malzeme ve ek�pman kullanılamaz. Türk
Standardı bulunmayan konularda, ülkem�z�n şartları ve �lg�l� uluslararası veya d�ğer ülkeler�n standartları esas alınarak
TSE tarafından kabul ed�len tekn�k özell�klere uygunluğunu bel�rten Kr�tere Uygunluk Belges� (TSEK Markası) ya da
ürün belges� veya t�p onay sert�f�kasına sah�p olma şartı aranır.

(4) Genel aydınlatma tes�sler�n�n projelend�rme, �malat ve montajına �l�şk�n hazırlanan tekn�k şartnameler,
standartlara aykırı hüküm �çeremez.

Bağlantı yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yen� yerler�n aydınlatılması �ç�n sorumlu k�ş�lerce, 6 ncı madde
hükümler� d�kkate alınarak hazırlanan ve onaylanan projelere göre müstak�l bağlantı noktası tes�s ed�l�r ve �lg�s�ne
göre beled�ye, �l özel �dares� veya �lg�l� kamu kuruluşu �le dağıtım ş�rket� arasında bağlantı anlaşması yapılır.
Tarafların bağlantı anlaşmasını �mzalamaktan �mt�na etmes� durumunda konu aydınlatma kom�syonu tarafından
çözülür.

(2) Dağıtım ş�rket� �le �lg�s�ne göre beled�ye, �l özel �dares� veya �lg�l� kamu kuruluşunun bağlantı anlaşması
yapmaması durumunda yen� �nşa ed�len aydınlatma tes�s�n�n kabulü yapılmaz ve enerj� ver�lmez.

(3) Genel aydınlatma tes�s�n�n bağlantı noktasından, genel aydınlatma amacı dışında enerj� ver�lemez. Ancak,
tekn�k nedenlerle müstak�l bağlantı noktası tes�s ed�lemeyen ve genel aydınlatma hat veya tes�sler�nden beslenen ışıklı
reklam veya �lan panosu ve benzerler�ne a�t aydınlatma g�derler� genel aydınlatmaya �l�şk�n tahakkuk hesaplarına dâh�l
ed�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aydınlatma Kom�syonu

Kom�syonun oluşumu

MADDE 9 – (1) Her b�r �l bazında oluşturulacak aydınlatma kom�syonunun başkanı, �lg�l� �l�n val�s� veya
val�s� tarafından görevlend�r�lecek val� yardımcısıdır. Aydınlatma kom�syonu; val� veya val� yardımcısının
başkanlığında büyükşeh�r beled�yes�nden 2 üye, toplantı gündem�ne �l�şk�n olarak �lg�l� beled�yelerden b�rer üye �le
dağıtım ş�rket�nden 1 üye ve TEDAŞ tems�lc�s�n�n �şt�rak�yle oluşur. Büyükşeh�r beled�yes�n�n bulunmadığı �llerde �se
val� veya val� yardımcısının başkanlığında, toplantı gündem�ne �l�şk�n olarak �lg�l� beled�yelerden b�rer üye, �l özel
�dares�nden 1 üye �le dağıtım ş�rket�nden 1 üye ve TEDAŞ tems�lc�s�n�n �şt�rak�yle oluşur.

Kom�syonun çalışması



MADDE 10 – (1) Aydınlatma kom�syonu; kom�syonun toplanması, gündem�n oluşturulması, kom�syonun
çalışması ve karar alınmasına �l�şk�n usul ve esasları yazılı olarak bel�rler. Kom�syon ayda en az b�r kez olmak üzere
gereken zamanlarda toplanır.

(2) Kom�syon başkanı, genel aydınlatma konularına �l�şk�n olarak kend�s�ne ulaşan talepler� �nceler, uygun
bulması hal�nde gündem� bel�rleyerek kom�syon üyeler�n� en geç 10  gün �ç�nde toplantıya davet eder. Üyeler,
gündeme �lave etmek �sted�kler� konuları toplantı tar�h�nden en geç 2 �ş günü önces�nde başkana �let�rler.

(3) Kararlar, oy çokluğu �le alınır, eş�tl�k durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara �l�şk�n
toplantı tutanağı 2 nüsha hazırlanır; b�r nüshası kom�syon başkanınca saklanır, d�ğer nüsha gereğ� �ç�n �lg�l� taraflara
başkan tarafından �mzalanan yazı ek�nde gönder�l�r.

Kom�syon kararlarının tak�b�

MADDE 11 – (1) Aydınlatma kom�syonu tarafından alınan yatırım kararlarının, yatırım planının car�
uygulama dönem�nde gerçekleşt�r�lmes� mümkün değ�lse, EPDK tarafından aydınlatma yatırımlarına �l�şk�n olarak �l
bazında onaylanan yatırım harcama tutarları d�kkate alınarak, dağıtım ş�rket� tarafından tak�p eden uygulama
dönem�nde yer alması sağlanır.

(2) Aydınlatma kom�syonunun aldığı kararlar; tak�p eden toplantılarda �lg�l� üyeler tarafından, yapılan
�şlemlere �l�şk�n sunulan b�lg�, belge ve görüşler çerçeves�nde değerlend�r�lerek �zlen�r.

(3) Aydınlatma kom�syonu kararları dağıtım ş�rketler�nce �nternet s�tes�nde duyurulur.

Kom�syonun hak ve yükümlülükler�

MADDE 12 – (1) Genel aydınlatma kapsamında aydınlatma kom�syonu;

a) Genel aydınlatma kapsamındak� halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören
yerler� �le yürüyüş yolu g�b� yerlerdek� mevcut aydınlatma tes�sler� ve yen� yapılacak tes�slerde, aydınlatma
düzeyler�n�n en geç saat 02:00’den sonra yüzde ell� oranında düşürülmes� konusunda tereddüt hasıl olduğunda karar
alab�l�r.

b) Genel aydınlatma tes�sler�n�n kurulacağı yerler�n tar�h� ve kültürel özell�kler�yle uyumu konusunda karar
alab�l�r.

c) Kamu güvenl�ğ� çerçeves�nde dağıtım ş�rket�nden elektr�k kes�nt�s� yapılmasını �steyeb�l�r.

ç) Genel aydınlatmaya �l�şk�n vatandaşlar �le anket çalışması yapab�l�r.

d) Dağıtım ş�rket�nce genel aydınlatmaya �l�şk�n yapılacak aydınlatma yatırımları konusunda karar almaya
yetk�l�d�r.

e) D�rek d�k�lmes� uygun olmayan bulvar, cadde, sokak, kavşak, alt-üst geç�t, köprü, meydan ve yaya geç�d�
g�b� yerlerde aydınlatma t�p� bel�rlemeye yetk�l�d�r.

f) Mevcut aydınlatma tes�s ve tes�satlarından hang�ler�n�n genel aydınlatma kapsamına g�rd�ğ� ya da tüket�m
g�derler�n�n hang� kurum veya kuruluş tarafından karşılanması gerekt�ğ� konularında tereddüt hasıl olduğunda karar
vermeye yetk�l�d�r.

(2) Aydınlatma kom�syonu, bu Yönetmel�k kapsamında bel�rlenen �şlemler�n sorunsuz ve eks�ks�z yürütülmes�
�le �lg�l� olarak Bakanlığa karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Denet�m, Aydınlatma Ölçümler�,

Ödemeler ve Dağıtım Ş�rketler�n�n Sorumlulukları

İnceleme ve denet�m

MADDE 13 – (1) TEDAŞ tarafından; “Bakanlıkça onaylanan �nceleme ve denet�m programları çerçeves�nde,
dağıtım ş�rketler� tarafından gönder�len faturalardak� tüket�m m�ktarı ve bedeller�n�n gerçek durumu göster�p
göstermed�ğ�ne, aydınlatılan bölgen�n 6446 sayılı Kanunda bel�rt�len genel aydınlatma bölgeler�ne dah�l olup
olmadığına �l�şk�n dağıtım ş�rketler� nezd�nde gerekl� �nceleme ve denet�mler yapılır.



(2) İnceleme ve denet�mler, 13/4/2013 tar�hl� ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan elektr�k dağıtım
ş�rketler�n�n faal�yetler�n�n �ncelenmes�ne ve denet�m�ne da�r yönetmel�k ve tebl�ğ �le genel aydınlatmaya �l�şk�n
Bakanlık tarafından çıkarılacak tebl�ğde bel�rlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleşt�r�l�r.

Aydınlatma ölçümler�

MADDE 14 – (1) Genel aydınlatma tüket�mler�, �lg�l� mevzuat uyarınca tes�s ed�len sayaçlar ve uygun şek�lde
tes�s ed�lm�ş ölçüm s�stemler� kurulmak suret�yle ölçülür. Sayaç ver�ler�n�n otomat�k olarak uzaktan okunab�lmes� ve
merkez� b�r s�steme aktarılmasını sağlayacak gerekl� altyapı tes�s ed�l�r.

(2) İnceleme ve denet�mler sırasında b�r dağıtım bölges�ndek� OSOS kapsamında olmayan sayaçların en az  %
20’s� kapsanacak şek�lde �nceleme ve denet�m heyet�nce örnekleme usulüyle seç�len sayaçların kaydett�ğ� tüket�m
m�ktarları ölçülerek kayıt altına alınır.

(3) Bel�rl� süre ölçülüp tutanak altına alınan tüket�m m�ktarları baz alınarak �lg�l� abone �ç�n 1 saatl�k en
yüksek tüket�m değer� (SEYT) bulunur. Fatura dönem�ndek� genel aydınlatmanın �lg�l� aya a�t toplam devrede
bulunma saat� (TDS), 14/4/2009 tar�hl� ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmel�ğ� uyarınca EPDK tarafından onaylanan “Aydınlatma Prof�ller�”nde bel�rt�len günlük çalışma saatler�
kullanılarak hesaplanır. Yaya ve araçların geç�ş� �ç�n 24 saat kullanılan alt geç�tlerde TDS günlük 24 saat olarak alınır.
Bulunan TDS �le %4 tolerans �lave ed�len SEYT değerler� kullanılarak �lg�l� abonelere �l�şk�n fatura dönemler�ndek� 
“toplam mümkün olab�lecek en yüksek tüket�m m�ktarları (EYT)” hesaplanır.

(4) İlg�l� abonelere a�t hesaplanan EYT, �nceleme ve denet�me konu yıla a�t talep ed�len toplam tüket�m m�ktarı
�le karşılaştırılır. Talep ed�len toplam tüket�m m�ktarının EYT’den yüksek olması durumunda, EYT’y� aşan kısmı
“Bakanlıkça ger� tahs�l ed�lecek bedeller” l�stes�ne eklen�r. EYT’den düşük olması durumunda �se fatura değer� esas
alınır.

Ödeme b�ld�r�m� ve ölçüme �l�şk�n hatalar

MADDE 15 – (1) Hatalı sayaç okunması, yanlış tar�fe veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüket�m
m�ktarı ve/veya bedel�n�n hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme b�ld�r�m� düzenlenmes� g�b� ödeme b�ld�r�m�ne
�l�şk�n hatalar, doğruluğunu �spatlayıcı belgelerle b�rl�kte TEDAŞ’a gönder�l�r. Doğru tutarları yansıtacak şek�lde
yen�den düzenlenen faturalar b�r sonrak� ödeme dönem�nde d�kkate alınır.

(2) Sayacın, herhang� b�r nedenle tüket�m kaydetmed�ğ�n�n veya hatalı tüket�m kaydett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde;
varsa aynı döneme a�t sağlıklı olarak ölçülmüş geçm�ş dönem tüket�mler� d�kkate alınarak, yoksa, sayaç çalışır duruma
get�r�ld�kten sonrak� �lk �k� tüket�m dönem�ne a�t tüket�mler�n�n ortalaması alınarak geçm�ş dönem tüket�mler�
hesaplanır ve tahakkuk ett�r�l�r.

(3) Sayacın tüket�m kaydetmed�ğ�n�n veya hatalı tüket�m kaydett�ğ�n�n tesp�t�ne �l�şk�n olarak, sayacın geçm�ş
dönem tüket�mler�n�n sağlıklı olarak ölçülmüş olduğunu gösteren bulgu veya belge tar�h� esas alınır. Bulgu/belge
bulunmaması hal�nde düzelt�lm�ş tahakkuka esas tar�h olarak, bu Yönetmel�k kapsamında yapılan b�r öncek� �nceleme
ve denet�m tar�h� d�kkate alınır, henüz �nceleme ve denet�m yapılmamış �se 1/1/2012 tar�h� esas alınır, daha önces�
d�kkate alınmaz.

(4) Bu madde kapsamında tesp�t ed�len eks�k veya fazla tahakkuklara �l�şk�n tahs�latlar 19 uncu maddede
bel�rt�len usullere göre gerçekleşt�r�l�r.

D�ğer aydınlatma tüket�mler�

MADDE 16 – (1) Tekn�k nedenlerle müstak�l bağlantı noktası tes�s ed�lemeyen ve genel aydınlatma hat veya
tes�sler�nden beslenen ancak genel aydınlatma kapsamında bulunmayan ışıklı reklam veya �lan panosu, dekorat�f
aydınlatma ve benzer� yerler�n tüket�m m�ktarları EK-1’e uygun olarak tesp�t ed�l�r ve genel aydınlatma tahakkuk
hesaplarına dâh�l ed�lmez. Bu tür tes�sler�n bağlantı yerler�, gücü, başlangıç ve b�t�ş tar�hler� dağıtım ş�rketler�ne
b�ld�r�l�r.

Ödeme b�lg�s�

MADDE 17 – (1) Genel aydınlatma kapsamında tanımlanan yerlere �l�şk�n aydınlatma bedeller�n�n �ller
bazında beled�ye ve �l özel �dare b�lg�ler�n� �çerecek şek�lde her fatura tahakkuk dönem� �ç�n dağıtım ş�rketler�ne
ödenmes� �le,

(2) Bu amaçla beled�yeler�n genel bütçe verg� gel�rler� payından yapılacak kes�nt� ve �l özel �dareler� payından
yapılacak kes�nt�ye �l�şk�n �şlemler



Bakanlık tarafından hazırlanacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.

Yapılacak ödemeler

MADDE 18 – (1) Genel aydınlatma kapsamında tanımlanan yerlere �l�şk�n tüket�m g�derler�n�n ödemes�, 6446
sayılı Kanunun geç�c� 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre yapılır. Bakanlık tarafından ödenmes� gereken tutar her
yıl Bütçe Kanununa bu amaç �ç�n konulan ödenekten karşılanır.

(2) TEDAŞ, dağıtım ş�rketler� tarafından genel aydınlatma kapsamında kend�s�ne gönder�len fatura
�cmaller�n�n aylık bazda kontroller�n� yaparak Bakanlığa b�ld�r�r. Bakanlık; genel aydınlatma g�derler� �ç�n büyükşeh�r
beled�yeler�, d�ğer beled�yeler �le �l özel �dareler�n�n genel bütçe verg� gel�rler�nden aldıkları paylardan yapılacak
kes�nt�ler�, Bakanlığa h�zmet veren Merkez Saymanlığına yatırılmak üzere �lg�s�ne göre Mal�ye Bakanlığına veya İller
Bankası Genel Müdürlüğüne b�ld�r�r.

(3) Genel aydınlatma kapsamında yapılacak ödemelere �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından tebl�ğ �le
düzenlen�r. Bakanlık; gerekl� durumlarda genelgeler yayımlayarak, tebl�ğ�n uygulanmasında ortaya çıkab�lecek
tereddütler� g�der�r ya da uygulamanın gerekt�rd�ğ� �lave usul ve esaslar bel�rleyeb�l�r.

Fazla ödeme tutarları

MADDE 19 – (1) TEDAŞ, bel�rl� dönemler �t�barıyla dağıtım ş�rketler� tarafından gönder�len faturalardak�
tüket�m m�ktarı ve bedeller�n�n gerçek durumu göster�p göstermed�ğ�ne �l�şk�n olarak dağıtım ş�rketler� nezd�nde
gerekl� denet�mler� yapar.

(2) Yapılan denet�mler sonucunda dağıtım ş�rket�ne fazla ödeme yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde,  TEDAŞ
hatalı fatura, düzelt�lm�ş fatura ve hata gerekçes�n� Bakanlığa b�ld�r�r.

(3) TEDAŞ tarafından b�ld�r�len fazla yapılan ödeme tutarı, ödemen�n yapıldığı tar�h �le ger� alındığı tar�h
arasında geçen süreye 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc�
maddes�ne göre bel�rlenen gec�kme zammı oranı d�kkate alınarak hesaplanan fa�z �le b�rl�kte �lg�l� dağıtım ş�rket�n�n
car� dönem alacaklarından mahsup ed�l�r.

Uzaktan okuma

MADDE 20 – (1) Genel aydınlatma tes�sler�ne �l�şk�n olarak otomat�k sayaç okuma s�stem� (OSOS), dağıtım
ş�rketler�nce ya da �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarınca tes�s ed�l�r ve �şlet�l�r. Kullanılacak sayaçlar, yük prof�l� alma
özell�ğ�ne sah�p ve OSOS uyumlu olmalıdır. Bu �şlemler, EPDK tarafından yürürlüğe konulan Otomat�k Sayaç Okuma
S�stemler�n�n Kapsamına ve Sayaç Değerler�n�n Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar uyarınca dağıtım ş�rketler�nce
gerçekleşt�r�l�r.

(2) Uzaktan okuma kapsamında tes�s ed�lecek sayaçlara uzaktan er�ş�m �ç�n TEDAŞ’a yetk� ver�l�r.

Dağıtım ş�rketler�n�n sorumluluğu

MADDE 21 – (1) Dağıtım ş�rketler�; tüm genel aydınlatma aboneler�n�n �şletme kodu, abone numarası, abone
adı, abone adres�, sayaç numarası, hesaplanmış SEYT değerler�n� ve sayaca �l�şk�n ölçü devres�n�n çarpan b�lg�s�n� ve
aboneye �l�şk�n �lg�l� beled�ye veya �l özel �dares� �le bağlantı anlaşması yapılıp yapılmadığı hususlarını �çeren ve şek�l
şartları tebl�ğde bel�rt�len güç b�lg�ler� tablosunu TEDAŞ’a �let�rler. TEDAŞ, gönder�len b�lg�ler�n gerçek durumu
göster�p göstermed�ğ�ne �l�şk�n olarak dağıtım ş�rketler� nezd�nde gerekl� denet�mler� yapar.

(2) Dağıtım ş�rket� tarafından düzenlenen güç b�lg�ler� tablosu; �lg�l� beled�yeler, �l özel �dares� ve dağıtım
ş�rket� yetk�l�ler� tarafından onaylanır. Genel aydınlatma g�derler�ne �l�şk�n olarak dağıtım ş�rketler� tarafından
düzenlenecek aylık faturaların TEDAŞ tarafından kontrolünde onaylı güç b�lg�ler� tablosu esas alınır.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenen belgeler�n veya ver�len b�lg�ler�n yanlış, eks�k veya yanıltıcı olarak
ver�ld�ğ�n�n ve buna �st�naden genel aydınlatma bedel� ödemes�n�n yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, ödenen tutar,
dağıtım ş�rketler�nden, Bakanlıkça yapılan ödeme tar�h�nden ger� ödeme tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen gec�kme zammı oranı
d�kkate alınarak hesaplanan fa�z uygulanarak tahs�l ve/veya mahsup ed�lerek ger� alınır ve �lg�l� mevzuat çerçeves�nde
gerekl� �şlemler tes�s ed�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler



Kes�nt� yapılab�lecek haller

MADDE 22 – (1) Aşağıdak� haller dışında kamunun genel kullanımına yönel�k bulvar, cadde, sokak, alt-üst
geç�t, köprü, meydan ve yaya geç�d� g�b� yerler�n aydınlatılması kes�nt�s�z sürdürülür:

a)                Arıza, yen�leme ve gen�şletme durumları,

b) Elektr�k P�yasası L�sans Yönetmel�ğ�nde tanımlanan mücb�r sebep haller�,

c) Kamu güvenl�ğ� çerçeves�nde mahall�n en büyük mülk� am�r�n�n ve/veya aydınlatma kom�syonunun �steğ�,

ç) Türk�ye Elektr�k İlet�m A.Ş. tarafından �lg�l� mevzuat çerçeves�nde �stenecek talep kontrolü,

d) Can ve mal güvenl�ğ�n� �lg�lend�ren durumlar.

(2)  İlg�l� beled�ye veya �l özel �dares�n�n bağlantı anlaşması �mzalamaması, dev�r ve benzer� yükümlülükler�n�
yer�ne get�rmemes� hal�nde, aydınlatma kom�syonu kararı veya Bakanlık görüşü kapsamında dağıtım ş�rket� tarafından
elektr�k enerj�s� kes�leb�l�r.

İhbar ve ş�kayet mekan�zması tes�s� ve �şlet�lmes�

MADDE 23 – (1) TEDAŞ, kurumsal �nternet s�tes�nde genel aydınlatma uygulamasına �l�şk�n olarak vatandaş
�hbar, ş�kayet ve öner�ler�n�n �let�lmes�ne olanak sağlayan b�r düzenleme yapar. Söz konusu �nternet s�tes�ne ulaşan
�hbar, ş�kayet ve öner�ler öncel�kle dağıtım ş�rketler�nce sonuçlandırılır. Sonuçlandırılamayan başvuruların gerekçeler�
�le b�rl�kte eş zamanlı olarak EPDK ve Bakanlığa �let�lmes�n� sağlayacak b�r b�l�ş�m altyapısı tes�s eder.

(2) TEDAŞ söz konusu �hbar, ş�kayet ve öner�ler� yapacağı �nceleme ve denet�mlerde göz önünde bulundurur.

(3) Dağıtım ş�rketler� kurumsal �nternet s�teler�nde genel aydınlatmaya �l�şk�n �hbar, ş�kayet ve öner�ler�n
kend�ler�ne �let�leceğ� özel b�r modüle yer ver�r. TEDAŞ’a söz konusu modüle er�ş�m yetk�s� ver�l�r.

(4) Dağıtım ş�rketler�, kend�ler�ne ulaşan �hbar, ş�kayet ve öner�lere yönel�k olarak gerçekleşt�rd�ğ� �şlemler�
her üç ayda b�r TEDAŞ, EPDK ve Bakanlığa raporlar.

Uyuşmazlıklar

MADDE 24 – (1) Genel aydınlatma kapsamındak� tes�sler�n projelend�r�lmes�, onaylanması, geç�c� kabulü,
aydınlatma bedeller�n�n faturalandırılması, faturaların ödenmes�ne esas kontrol �le onayı ve benzer� hususlara �l�şk�n
uyuşmazlıklar,  aydınlatma kom�syonunca çözüme kavuşturulur. Çözüme ulaşılamayan durumlarda, n�ha� kararı
Bakanlık ver�r.

Aydınlatma tes�sler�n�n devr�

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce beled�yeler, �l özel �dareler�, Karayolları, 
küçük sanay� s�teler�, konut kooperat�fler�, s�te yönet�mler�, dağıtım l�sansı olmayan OSB’ler ve Toplu Konut İdares�
tarafından genel aydınlatma kapsamında tes�s ed�lerek �şletmeye alınmış olan aydınlatma tes�sler�; proje, onay ve
kabul şartı aranmaksızın mevcut durumun tesp�t� yapılarak taraflar arasında �mzalanacak b�r protokolle, mülk�yet�
TEDAŞ’a a�t olmak üzere, 31/12/2013 tar�h�ne kadar �lg�l� dağıtım ş�rket�ne �z bedelle devred�l�r.

(2) Halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe, yürüyüş yolu, tar�hî ve ören yerler�n�n
aydınlatılması �le traf�k s�nyal�zasyonu bu kapsamın dışındadır.

Bağlantı anlaşması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bağlantı anlaşması bulunmayan mevcut aydınlatma tes�sler�ne �l�şk�n bağlantı
anlaşması, �lg�s�ne göre beled�ye veya �l özel �dares� �le dağıtım ş�rket� arasında 31/12/2013 tar�h�ne kadar yapılır. Bu
süre �çer�s�nde bağlantı anlaşması yapılmayan tes�slere enerj� ver�lmez.

Aydınlatma tes�sler� envanter�

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Dağıtım ş�rketler�, mevcut aydınlatma tes�sler�n�n s�stemden çekeceğ� saatl�k en
yüksek tüket�m b�lg�ler�n�, sayaç b�lg�ler�n�, d�rek sayılarını, armatür güç ve sayılarını ve benzer� d�ğer b�lg�ler� �çeren
envanter� 31/12/2013 tar�h�ne kadar hazırlayarak TEDAŞ’a gönder�r.

Aydınlatma düzey�n�n düşürülmes�



GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Genel aydınlatma kapsamında halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park,
bahçe, tar�hî ve ören yerler� �le yürüyüş yolu g�b� yerlerdek� mevcut aydınlatma tes�sler�nde aydınlatma düzeyler�n�n
en geç saat 02:00’den sonra yüzde ell� oranında düşürülmes�n� sağlamak üzere gerekl� yatırımlar 31/12/2015 tar�h�ne
kadar tamamlanır.

Ödemeler�n tak�b�, tahs�l� ve ödenek aktarımı

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 6446 sayılı Kanunun geç�c� 6 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrası uyarınca, 4628 sayılı
Kanunun mülga geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında Haz�ne Müsteşarlığı bütçes�nden yapılan ödemelere �l�şk�n
denet�m, tak�p ve tahs�lat �şlemler� aynı madden�n dördüncü fıkrası kapsamında yapılır.

(2) 4628 sayılı Kanunun mülga geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında 1/1/2012 �le 30/6/2013 tar�hler� arasında
tahakkuk etm�ş, ancak ödemes� gerçekleşmem�ş fatura bedeller� Bakanlık tarafından öden�r.

(3) Haz�ne Müsteşarlığına genel aydınlatma ödemeler� kapsamında tahs�s ed�lm�ş bulunan ödenekten kalan
kısım Bakanlık bütçes�ne aktarılır.

Özelleşt�r�len dağıtım ş�rketler�

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleşt�r�len ve devr� 2013 yılı �çer�s�nde
gerçekleşt�r�len dağıtım ş�rketler� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc�, 2 nc� ve 3 üncü maddeler�nde bel�rt�len
yükümlülükler 30/6/2014 tar�h�ne kadar yer�ne get�r�l�r.

(2) 2013 yılı �çer�s�nde devr� gerçekleşt�r�len dağıtım ş�rketler� tarafından 6446 sayılı Kanunun geç�c� 6 ncı
maddes�n�n 4 üncü fıkrası kapsamında gönder�len faturalardak� tüket�m m�ktarları ve bedeller�n�n gerçek durumu
göster�p göstermed�ğ�ne �l�şk�n dağıtım ş�rketler� nezd�nde TEDAŞ tarafından �nceleme ve tesp�tler yapılarak, aylık
faturaların kontrolüne baz teşk�l edecek güç b�lg�ler� tablosu, 31/12/2013 tar�h�ne kadar oluşturulur.

(3) Sayacın, herhang� b�r nedenle tüket�m kaydetmed�ğ�n�n veya hatalı tüket�m kaydett�ğ�n�n anlaşılması
hal�nde, tahakkukun düzelt�lmes�ne esas süren�n ve m�ktarın tesp�t�nde bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında
oluşturulan güç b�lg�ler� tablosu d�kkate alınır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k 1/7/2013 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

EK–1

IŞIKLI REKLAM VEYA İLAN PANOSU

VE BENZERİ YERLER İLE DEKORATİF AMAÇLI

AYDINLATMA TÜKETİM MİKTARLARININ TESPİTİ USULÜ

 

1. Dağıtım ş�rket� tarafından tes�s ed�len kamunun genel kullanımına yönel�k meydan, bulvar, cadde ve sokak
aydınlatmasına �l�şk�n hat veya tes�slerden beslenen ışıklı reklam veya �lan panosu ve benzer� s�stemler �le dekorat�f
amaçlı aydınlatma s�stemler�, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde dağıtım ş�rket�n�n bel�rled�ğ� standartlara göre projelend�r�l�r
ve bu s�stemler� kurmak �steyen gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından tes�s ed�l�r.

2. Bu kapsamda bu tür s�stemler� kuran gerçek veya tüzel k�ş�lerce bağlantı hattı ve bağlantı varlıkları
mülk�yet� ed�n�lemez.

3. Dağıtım ş�rket�, bu s�stemler�n tes�s ed�lmes�ne yönel�k mal�yetler� üstlenemez.

4. Bu tür s�stemler�n elektr�k enerj�s� tüket�mler�n�n müstak�l sayaçlarla yapılması esastır. Ancak, sayaç tes�s
ed�lmes�n�n mümkün olmaması durumunda, bu s�stemler�n elektr�k enerj�s� tüket�mler� aşağıda bel�rt�len yöntemle
hesaplanarak tesp�t ed�l�r:



a) S�stem�n onaylı projeler�ndek� kurulu güçler� sahada tes�s ed�len aydınlatma tes�s� armatür sayıları ve kurulu
gücü tesp�t ed�l�r, amaca h�zmet etmeyen aydınlatma armatürler� toplam kurulu gücü tesp�tten düşülerek elde ed�len
kurulu güç Pt esas alınır.

b) S�stem�n günlük çalışma süres� 11,5 saat olarak kabul ed�l�r.

c) Her b�r fatura tahakkuk dönem�nde, her b�r s�stem�n tükett�ğ� elektr�k enerj�s� m�ktarı aşağıdak� formüle
göre bel�rlen�r;

M = Pt * 11,5 * GS

Bu formülde geçen;

M     kWh c�ns�nden tüket�m m�ktarını,

Pt     kW c�ns�nden s�stem�n onaylı projes�ndek� ve/veya tesp�t ed�len kurulu gücünü,

GS   İlg�l� fatura tahakkuk dönem�ndek� gün sayısını,

�fade eder.

5. Tesp�t ed�len m�ktarlar konsol�de ed�lerek bu ek kapsamdak� s�stemler�n toplam tüket�m m�ktarı bel�rlen�r.

6. 24 saat esasına göre çalışan ışıklı reklam veya �lan panosu ve benzer� s�stemler �ç�n müstak�l bağlantı
noktası ve ölçüm s�stem� tes�s ed�lmes� zorunludur. Olağanüstü hallere münhasır olmak üzere, bu madde kapsamındak�
s�stemler �ç�n ölçüm s�stem� tes�s ed�lememes� hal�nde, tüket�len elektr�k enerj�s� m�ktarı, yukarıdak� formülde günlük
çalışma süres� 24 saat alınarak hesaplanır.

 
 



28 Ocak 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 28896

YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tar�hl� ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma
Yönetmel�ğ�n�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, geç�c� 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında ve geç�c� 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2013” �bares� “30/6/2014”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Bu Yönetmel�k hükümler� 1/1/2014 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe
g�rer.

MADDE 3 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı

27/7/2013 28720

 



30 Ek�m 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29517

YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tar�hl� ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma
Yönetmel�ğ�n�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “30/6/2014” �bares�, “30/6/2016” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 3 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.  

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı

27/7/2013 28720
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n

Tar�h� Sayısı
28/1/2014 28896

 



7 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29705

YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/2013 tar�hl� ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma

Yönetmel�ğ�n�n geç�c� 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Genel aydınlatma kapsamında halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t

park, bahçe, tar�hî ve ören yerler� �le yürüyüş yolu g�b� yerlerdek� mevcut aydınlatma tes�sler�nde enerj� ver�ml�l�ğ�
d�kkate alınarak, tüket�m m�ktarlarının azaltılmasına veya aydınlatma düzeyler�n�n en geç saat 02:00’den sonra yüzde
ell� oranında düşürülmes�ne yönel�k yatırımlar 31/12/2017 tar�h�ne kadar tamamlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmel�k 1/1/2016 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe
g�rer.

MADDE 3 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.
 

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı

22/7/2013 28720
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n

Tar�h� Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517

 

 
 



20 N�san 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30397

YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tar�hl� ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h), (p) ve (ş) bentler� yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ı)
bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� (z), (aa) ve (bb) bentler� eklenm�şt�r.

“ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleşt�r�lm�ş er�şme kontrollü karayolları har�ç, kamunun genel
kullanımına yönel�k bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geç�t, yaya alt-üst geç�d�, köprü,
meydan ve yaya geç�d� g�b� yerler ve mevcut genel aydınlatma tes�s� güzergâhında yer alan yerler�n kullanılmasına
h�zmet eden ve bunların devamı n�tel�ğ�ndek� yerler �le halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe,
tar�hî ve ören yerler�n�n aydınlatılması �le traf�k s�nyal�zasyonunu,”

“z) Süs aydınlatma: Genel aydınlatma hat veya tes�sler�nden beslenen ancak genel aydınlatma kapsamında
bulunmayan ve genel aydınlatma amacından çok süs amaçlı yapılan ışıklı reklam, logo veya �lan panosu g�b� her türlü
aydınlatmalar,

aa) Yaya alt geç�d�: Yayaların karayolu veya dem�ryolunu alttan geçmes�n� sağlayan yapıyı,
bb) Yaya üst geç�d�: Yayaların karayolu veya dem�ryolunu üstten geçmes�n� sağlayan yapıyı”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�ş, aynı maddeye aşağıdak� onuncu fıkra eklenm�şt�r.
“(1) Dağıtım ş�rket�; dağıtım bölges�ndek� yerleş�m yerler�nde bulunan, otoyollar ve özelleşt�r�lm�ş er�şme

kontrollü karayolları har�ç, kamunun genel kullanımına yönel�k bulvar, cadde, sokak, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş
yolu ve yaya geç�d� aydınlatmasından ve bunlara a�t gerekl� aydınlatma ve ölçüm s�stemler�n�n tes�s ed�lmes� ve
�şlet�lmes�nden sorumludur. Bu sorumluluk, �mar planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dâh�l, sokak olarak
bel�rlenen meskûn yerler�n tamamını kapsar.

(2) Otoyollar ve özelleşt�r�lm�ş er�şme kontrollü karayolları har�ç, kamunun genel kullanımına yönel�k bulvar,
cadde, sokak, çıkmaz sokak, alt-üst geç�t, yaya alt-üst geç�d�, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geç�d� g�b�
yerler �le halkın ücrets�z kullanımına açık ve t�car� faal�yette bulunulmayan kamuya a�t park, bahçe, tar�hî ve ören
yerler� g�b� halka açık yerler�n aydınlatmaları �le traf�k s�nyal�zasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlend�r�l�r ve
enerj� g�derler� genel aydınlatma kapsamında öden�r. T�car�, reklam, �lan ve benzer� amaçlı panoların aydınlatmaları
�le süs aydınlatmalar �ç�n harcanan enerj� genel aydınlatma kapsamında değerlend�r�lmez.”

“(4) Halkın ücrets�z kullanımına açık ve kamuya a�t park, bahçe, yürüyüş yolu, tar�hî ve ören yerler�n�n
aydınlatılması �le alt-üst geç�t, yaya alt-üst geç�d� ve traf�k s�nyal�zasyonu �ç�n gerekl� s�stemler�n tes�s� ve �şlet�lmes�
�lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına a�tt�r. İlg�l� kurum ve kuruluşlar tes�s ed�p bakım-onarımını yaptıkları bu tür
tes�sler�n �şletme yükümlülüğünü dağıtım ş�rket�ne devredeb�l�rler.”

“(10) Mevcut genel aydınlatma tes�s� güzergâhında yer alan kamunun genel kullanımına yönel�k yerler�n
kullanılmasına h�zmet eden ve bunların devamı n�tel�ğ�ndek� yerler genel aydınlatma kapsamında değerlend�r�l�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası ve beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Bu madde kapsamında yapılacak aydınlatmalarda ışık k�rl�l�ğ�ne yol açılmaması ve azam� enerj� tasarrufu
sağlanması �ç�n bu tes�sler�n �şlet�lmes�nden sorumlu �lg�l� kuruluşlar tarafından gerekl� önlemler alınır.”

“(5) Genel aydınlatmaya �l�şk�n proje onay ve kabul �şlemler�, Bakanlık veya Bakanlığın yetk� verd�ğ� kurum
ve kuruluşlarca yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
aynı madden�n dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Genel aydınlatma tes�sler�n�n tasarımı ve projelend�r�lmes�, yapım ve montajı, test ve kontrolü, kabulü,
�şletmeye alınması ve �şlet�lmes�, bakım ve onarımı, tes�slerde asgar� emn�yet�n sağlanması ve kullanılacak
malzemeler �le �lg�l� olarak TEDAŞ şartname, t�p proje, usul ve esas ve bunun g�b� düzenlemeler�ne uyulması
gerekl�d�r. TEDAŞ’ın düzenlemes�n�n bulunmaması durumunda;

a) Türk Standartları ya da TSE tarafından kabul gören DIN ve benzer� m�ll� standartlar, EN ve benzer� bölgesel
standartlar, IEC �le ISO ve benzer� uluslararası standartlar,

b) IEEE ve benzer� uluslararası kabul gören uygulama kodları ve tekn�k dokümanlar esas alınır.”
“(3) Genel aydınlatma tes�sler�nde h�çb�r şek�lde, standart dışı malzeme ve ek�pman kullanılamaz. Türk

Standardı ve TEDAŞ düzenlemes� bulunmayan konularda, ülkem�z�n şartları ve �lg�l� uluslararası veya d�ğer ülkeler�n
standartları esas alınarak TSE tarafından kabul ed�len tekn�k özell�klere uygunluğunu bel�rten Kr�tere Uygunluk
Belges� (TSEK Markası) ya da ürün belges�ne sah�p olma şartı aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“e) D�rek d�k�lmes� uygun olmayan bulvar, cadde, yürüyüş yolu, sokak, çıkmaz sokak, kavşak, alt-üst geç�t,
köprü, meydan ve yaya geç�d� g�b� yerlerde aydınlatma şekl�n� bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 13 – (1) TEDAŞ tarafından; “dağıtım ş�rketler�nce gönder�len faturalardak� tüket�m m�ktarı ve

bedeller�n�n gerçek durumu göster�p göstermed�ğ�ne, aydınlatılan bölgen�n 6446 sayılı Kanunda bel�rt�len genel



aydınlatma bölgeler�ne dâh�l olup olmadığına �l�şk�n dağıtım ş�rketler� nezd�nde gerekl� �nceleme ve denet�mler
yapılır.

(2) İnceleme ve denet�mler, 2/12/2017 tar�hl� ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k Dağıtım
Ş�rketler� Denet�m Yönetmel�ğ�, bu Yönetmel�k �le 2/8/2013 tar�hl� ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Genel Aydınlatma Tebl�ğ� kapsamında gerçekleşt�r�l�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) İnceleme ve denet�mler sırasında b�r dağıtım bölges�ndek� genel aydınlatma kapsamındak� tüm sayaçlar
denetleneb�l�r.

(3) B�r günlük yanma per�yodunda ölçülüp tutanak altına alınan tüket�m m�ktarları, dağıtım ş�rket�n�n değ�ş�k
�ller�nden alınan yük prof�l� b�lg�ler� �le hesaplanan çalışma saat�ne bölünerek �lg�l� abone �ç�n güç değer� bulunur.
Fatura dönem�ndek� genel aydınlatmanın �lg�l� aya a�t toplam devrede bulunma saat�, EPDK veya EPİAŞ tarafından
onaylanan “Aydınlatma Prof�ller�”nde bel�rt�len günlük çalışma saatler� kullanılarak hesaplanır. Yaya ve araçların
geç�ş� �ç�n 24 saat kullanılan alt geç�tlerde devrede kalma süres� günlük 24 saat olarak alınır. Bulunan günlük çalışma
süres� �le %4 tolerans �lave ed�len güç değerler� kullanılarak �lg�l� abonelere �l�şk�n fatura dönemler�ndek� “toplam
mümkün olab�lecek en yüksek tüket�m m�ktarları” hesaplanır.

(4) OSOS tes�s ed�lm�ş s�stemlerde, OSOS’tan alınan tüket�mlerden hesaplanan güç b�lg�s� kullanılır. Geçm�şe
yönel�k yapılacak �nceleme ve denet�mlerde de OSOS ver�ler� kullanılır. Ş�rket�n yük prof�l� ver�ler�nden geçm�ş
dönem f��l� çalışma saatler� tesp�t ed�lem�yor �se ş�rket�n EPDK veya EPİAŞ tarafından onaylanan ‘Aydınlatma
Prof�ller�nde’ günlük çalışma saatler� d�kkate alınarak tüket�m hesaplanır. OSOS tes�s ed�lm�ş s�stemlerde ölçümüne
�l�şk�n tereddüt duyulan sayaçlarla �lg�l� olarak TEDAŞ tarafından; anlık ve/veya çevr�m�ç� �zleneb�len sayaçlarda
OSOS ver�s�,  anlık ve/veya çevr�m�ç� �zlenemeyen sayaçlarda �se üçüncü fıkrada bel�rt�len metoda göre hesaplanan
güç b�lg�s� kullanılır.

(5) İlg�l� abonelere a�t hesaplanan en yüksek tüket�m m�ktarları, �nceleme ve denet�me konu yıla a�t talep
ed�len toplam tüket�m m�ktarı �le karşılaştırılır. Talep ed�len toplam tüket�m m�ktarının en yüksek tüket�m
m�ktarlarından yüksek olması durumunda, en yüksek tüket�m m�ktarlarını aşan kısmı “Bakanlıkça ger� tahs�l ed�lecek
bedeller” l�stes�ne eklen�r. En yüksek tüket�m m�ktarlarından düşük olması durumunda �se fatura değer� esas alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “tahakkuk ett�r�l�r.” �bares�nden sonra
gelmek üzere “Bu tahakkuklar ger�ye dönük olarak 12 (on �k�) ayı geçemez. Son 12 (on �k�) ay �çer�s�nde yapılmış
olan tesp�tler d�kkate alınır.” �bares� eklenm�ş, aynı madden�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasındak� “dekorat�f aydınlatma” �bares�, “süs
aydınlatması” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�ne aşağıdak� dördüncü fıkra eklenm�şt�r.
“(4) Genel aydınlatma sayaçlarına �l�şk�n olarak TEDAŞ tarafından anlık ve/veya çevr�m�ç� �zlenemeyen

sayaçların tüket�m g�derler�n�n ödemes� yapılmaz.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 20 – (1) Genel aydınlatma tes�sler�ne �l�şk�n olarak otomat�k sayaç okuma s�stem� (OSOS), dağıtım

ş�rketler�nce tes�s ed�l�r ve �şlet�l�r. Kullanılacak sayaçlar, yük prof�l� alma özell�ğ�ne sah�p ve OSOS uyumlu akt�f-
reakt�f (komb�) olmalıdır. Bu �şlemler �le genel aydınlatma sayaçlarının tamamının uzaktan okuma kapsamına
alınması, dağıtım ş�rketler�nce gerçekleşt�r�l�r.

(2) OSOS kapsamında tes�s ed�lecek sayaçlara TEDAŞ’a uzaktan er�ş�m yetk�s� ver�l�r. Bu kapsamda dağıtım
ş�rketler�, sayaç üzer�nden alınan ver�ler�n (yük prof�l�, tüket�m değerler�, kes�nt� b�lg�ler�, sayaç b�lg�ler� ve benzer�)
anlık ve/veya çevr�m�ç� olarak �zlenmes�nden sorumludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasındak� “SEYT” �bares� çıkarılmış, “abone
adres�, sayaç numarası, hesaplanmış”  �bares�nden sonra gelmek üzere “güç” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “bulvar, cadde, sokak” �bares�nden
sonra gelmek üzere “çıkmaz sokak, yürüyüş yolu” �bares� �le “alt-üst geç�t” �bares�nden sonra gelmek üzere “yaya alt-
üst geç�d�,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasındak� “öncel�kle” �bares� çıkarılmış,
“ulaşan �hbar, ş�kâyet ve öner�ler”  �bares�nden sonra gelmek üzere “bu Yönetmel�kte bel�rlenen süreler d�kkate
alınarak” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 24 – (1) Genel aydınlatma kapsamındak� tes�slere �l�şk�n uyuşmazlıklar,  aydınlatma kom�syonunca

çözüme kavuşturulur. Çözüme ulaşılamayan durumlarda, n�ha� kararı Bakanlık ver�r.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� “Çalışmayan Armatürler”  başlıklı 25 �nc� madde eklenm�şt�r.
“Çalışmayan Armatürler
MADDE 25 – (1) TEDAŞ, ş�rketler bünyes�nde yanmayan armatürler�n kontrolü amaçlı denet�mler yapar.

Denet�mlerde tesp�t ed�len yanmayan, yer�nde olmayan armatür ve/veya önceden mevcut olan d�reklere �l�şk�n
eks�kl�kler, TEDAŞ tarafından bel�rlenerek söz konusu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n �lg�l� dağıtım ş�rket�ne b�ld�r�l�r.

(2) Yanmayan, yer�nde olmayan armatür ve/veya önceden mevcut olan d�reklere �l�şk�n eks�kl�kler; TEDAŞ
tarafından veya fotoğraflı olan �hbar ve ş�kâyetler yoluyla tesp�t ed�l�r. Tesp�t ed�len bu eks�kl�kler �lg�l� ş�rketlere
elektron�k, ma�l, yazı ve bunun g�b� yollarla b�ld�r�l�r.

(3) İmar alanı �ç�nde; yeraltı kablo tam�ratı, d�rek montajı, komple pano değ�ş�m� gerekt�ren arızalar 72 saat
�ç�nde, d�ğer tüm arızalar 24 saat �çer�s�nde g�der�lmel�d�r. Bu süreler �mar alanı dışı �ç�n �k� katı olarak uygulanır.



(4) Tesp�t ed�len eks�kl�kler�n, süres� �çer�s�nde g�der�lmed�ğ� TEDAŞ tarafından veya fotoğraflı olarak tesp�t
ed�l�r. Yapılan bu tesp�tler, TEDAŞ tarafından Bakanlığa rapor ed�l�r.

(5) Gerek görülmes� hal�nde bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar TEDAŞ tarafından bel�rlen�r.
(6) Üçüncü fıkra kapsamında bel�rt�len süreler �çer�s�nde �lg�l� dağıtım ş�rketler� tarafından eks�kl�kler�n

g�der�lememes� durumunda 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası hükümler� uygulanır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1)  Beled�yeler, �l özel �dareler�, Karayolları, küçük sanay� s�teler�, konut kooperat�fler�, s�te yönet�mler�,

dağıtım l�sansı olmayan OSB’ler ve Toplu Konut İdares� tarafından genel aydınlatma kapsamında tes�s ed�len ve
�şletmeye alınan aydınlatma tes�sler�; proje, onay ve kabul şartı aranmaksızın mevcut durumun tesp�t� yapılarak
taraflar arasında �mzalanacak b�r protokolle, mülk�yet� TEDAŞ’a a�t olmak üzere, 31/12/2018 tar�h�ne kadar �lg�l�
dağıtım ş�rket�ne �z bedelle devred�l�r. Başvurulması hal�nde dağıtım ş�rket� tarafından başvuru tar�h�nden �t�baren 30
uncu gün �t�bar�yle dev�r alınmış sayılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“OSOS kapsamına alınacak sayaçlar
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) TEDAŞ tarafından �let�ş�m altyapısı bakımından yapılacak değerlend�rmeler

sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tesp�t ed�len sayaçlar har�c�nde, genel aydınlatma sayaçlarının
tamamının OSOS kapsamına alınması �şlem� 31/12/2018 tar�h�ne kadar tamamlanır. OSOS kapsamına uygun olduğu
halde bu kapsama alınmayan sayaçların tüket�m değerler�ne �l�şk�n olarak b�r ödeme yapılmaz ve söz konusu
sayaçların tüket�m değerler�n�n TEDAŞ tarafından gerçek zamanlı �zlenmes�ne �l�şk�n altyapı �lg�l� dağıtım ş�rketler�
tarafından oluşturulur. Bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası 1/1/2019 tar�h� �t�bar�yle uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek� Ek-1’dek� “dekorat�f” �bareler� çıkarılmış “süs” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 20 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 21 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.
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