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…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : …. tarihli ve …. sayılı yazınız. 

 

 İlgi yazınız ile TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Genel Aydınlatma kapsamında 

değerlendirilen alanlardaki arıza ve eksikliklerin giderilmesine yönelik “Aydınlatma Mobil 

Takip” uygulamasını geliştirdiğini ve ilgili personelinizin etkin şekilde kullanması gerektiğini 

belirttiği, bu kapsamda sorumluluğu İdarenizde olan yaklaşık 380 adet park ve yeşil alanda 

bulunan aydınlatma lambalarının da bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile 

buralarda meydana gelecek arızaların giderilmesi sorumluluğunun hangi mercide (belediye 

veya dağıtım şirketi) olduğu hususunda tereddüde düşüldüğünden Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir.  

  Bilindiği üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesi “ı) Genel 

aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel 

kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi 

yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin 

aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,” hükmünü, 

 9 uncu maddesi “(11) Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesinde, genel aydınlatmadan ve 

bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur.” 

hükmünü, 

 16 ncı maddesi “(8) (Ek:28/11/2017-7061/112 md.) Elektrik dağıtım şirketlerinin 

denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde 

olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süre verilir. 

Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ile belirlenen her bir direk 

veya armatür için Bakanlığın Kurula bildirmesini müteakip Kurul tarafından beş yüz Türk 

lirası idari para cezası verilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin verilecek 

süreler ve eksikliklerin tespit esasları yönetmelikle belirlenir. Bu Kanuna göre verilen idari 

para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.” hükmünü, 

 Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi “ı) (Değişik:RG-20/4/2018-

30397) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, 

kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst 

geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel 

aydınlatma tesisi güzergâhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların 

devamı niteliğindeki yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, 

tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,“ hükmünü, 

 5 inci maddesi “(1) (Değişik:RG-20/4/2018-30397) Dağıtım şirketi; dağıtım 

bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan, otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü 

karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, köprü, meydan, 

kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve 

ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar 

planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dâhil, sokak olarak belirlenen meskûn 

yerlerin tamamını kapsar. 
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(2) (Değişik:RG-20/4/2018-30397) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü 

karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, 

alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi 

yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, 

bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu 

genel aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma 

kapsamında ödenir. Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı panoların aydınlatmaları ile süs 

aydınlatmalar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmez. 

… 

(4) (Değişik:RG-20/4/2018-30397) Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait 

park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt-üst geçit, yaya alt-

üst geçidi ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına aittir. İlgili kurum ve kuruluşlar tesis edip bakım-onarımını yaptıkları 

bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebilirler.” hükmünü, 

25 inci maddesi “(1) TEDAŞ, şirketler bünyesinde yanmayan armatürlerin kontrolü 

amaçlı denetimler yapar. Denetimlerde tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür 

ve/veya önceden mevcut olan direklere ilişkin eksiklikler, TEDAŞ tarafından belirlenerek söz 

konusu eksikliklerin giderilmesi için ilgili dağıtım şirketine bildirilir. 

(2) Yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya önceden mevcut olan direklere 

ilişkin eksiklikler; TEDAŞ tarafından veya fotoğraflı olan ihbar ve şikâyetler yoluyla tespit 

edilir. Tespit edilen bu eksiklikler ilgili şirketlere elektronik, mail, yazı ve bunun gibi yollarla 

bildirilir.” hükmünü amirdir.  

 Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri kapsamında, İdareniz sorumluluğundaki ticari 

faaliyette bulunulmayan ve halkın ücretsiz kullanımına açık yerlerin aydınlatılmasının genel 

aydınlatma kapsamında olduğu, bu gibi yerlerin enerji giderlerinin genel aydınlatma 

kapsamında ödeneceği ve dahi buraların işletme yükümlüğünün dağıtım şirketlerine 

devredilebileceği; ancak buraların tesis edilmesi ve bakım-onarımının yapılması 

sorumluluğunun İdareniz uhdesinde bulunduğu değerlendirilmektedir.  

 Bilgilerinize rica ederim. 

 

 

 

 

 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 

 

 

 


