
SOKAK LAMBALARINA ENERJİ TEMİNİ, TAHSİLATI VE İDARESİ HAKKINDA 
YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

GENEL GEREKÇE 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sokak aydınlatması için gerekli elektrik 
akımı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından sağlanmasına karşın. Kurum bu hizmeti 
karşılığında elde etmesi gereken ücreti elde etmekte zorluklarla karşılaşmakta ve bu yöndeki 

Kurum alacakları, zamanında tahsil edilememektedir. 
Yasa Gücünde Kararname ile, ülke genelinde tüm sokaklar için gerekli elektrik akımı 

sağlanması hizmetleri ile sokak aydınlatması için gerekli aydınlatma armatürlerinin 
sağlanması, bakımı ve devamlılığının sağlanması hizmetlerinin tek elden, doğrudan doğruya 
işletmeler tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli değişiklik ve düzenlemelerin 
yapılması amaçlanmıştır. 

Kararnameye göre, Kurum ve/veya işletmeler, bu hizmetler karşılığında, ülke genelinde 
aktif sayaç kullanıcısı tüketicilerden, tüketilen toplam elektrik ücretinin, tüketici sayısına 
bölünmesiyle belirlenecek tutarda aydınlatma ücretini doğrudan doğruya kendisi 
faturalandıracak ve tahsilatını sağlayacaktır. Böylelikle de, hizmette verimlilik, etkinlik ve 
devamlılık sağlanabilecektir. Bu amaçlarla, "Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve 
İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname" hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Yasa Gücünde Kararname'nin ismini düzenlemektedir. 

Madde 2. Yasa Gücünde Kararname'nin amaç ve kapsamını belirtmektedir. 

Madde 3. Bu madde ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde elektrik dağıtımında yetkili 
işletmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm sokakların 
aydınlatılması için gerekli elektrik enerjisini ve armatürleri sağlamak, bakım ve 
yenileme hizmetlerini yürütmekle yükümlü kılınmıştır. (2) 'nci fıkrada, elektrik 
dağıtımında yetkili işletmeler, sokak aydınlatması için ülke genelinde yaptığı 
hizmet karşılığında, alacağı ücretin hangi esas ve ölçüt çerçevesinde 
belirleneceği düzenlenmiş (3) 'üncü fıkrada ise arızalarla ilgili kuralları 
düzenlemektedir. 

Madde 4. Bu madde ile Belediyeler Yasasında düzenlenen, belediyelerin, sokakların 
aydınlatılması için gerekli elektrik enerjisi ve armatürleri sağlamak, bakım ve 
yenileme hizmetler sunma yetkilerini kaldırmak ancak sokak aydınlatılması ile 
ilgili projelerin tesisi ve alt yapı hizmetlerini yürütmesi hususunda 
yetkilendirilmelerini düzenlemektedir. 

Madde 5. Yukarıdaki maddelerle uyum ve buna göre ücretlendirme olması için, ilgili 
maddedeki başlık ve cetvellerin değiştirilmesini düzenlemektedir 

Geçici 
Madde 1. 

3 'nci maddede düzenlenen 17'inci maddenin (3) 'üncü fıkrasının bir kuralı için 
yürürlük tarihini düzenlemektedir. 



Geçici Bu Yasa Gücünde Kararnamenin daha iyi uygulanabilmesi için Belediyeler 
Madde 2 Birliği ile işbirliğini düzenlemektedir. 

Madde 6. Yasa Gücünde Kararname'yi yürütme yetkisini düzenlemektedir. 

Madde 7. Yasa Gücünde Kararname'nin yürürlüğünü düzenlemektedir 



SOKAK LAMBALARINA ENERJİ TEMİNİ, TAHSİLATI VE İDARESİ 
HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasanın 112'nci maddesine 
dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar. 

Kısa İsim 1. Bu Yasa Gücünde Kararname, Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı 
ve İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir. 

Amaç ve Kapsam 

Fasıl 170 
21/1990 
66/1993 

2. Bu Yasa Gücünde Kararnamenin amacı, sokak aydınlatmaları ile ilgili 
Elektrik Yasasının ve Belediyeler Yasasının ilgili maddelerindeki 
sorumluluğun elektrik dağıtımından sorumlu işletmelere verilmesini amaçlar 
ve bununla ilgili kuralları kapsar. 

51/1995 
33/2001 
2/2003 
9/2006 

40/2007 
14/2008 
2/2009 

91/2009 
3/2013 

Elektrik Yasasının 
17'inci 
Maddesinde 
Düzenlenen Sokak 
Lambalarına Enerji 
Temini 
Fasıl 170 

21/1990 
66/1993 

3. Bu Yasa Gücünde Kararname ile, Elektrik Yasasının 17'inci maddesinde 
düzenlenen sokak lambalarına enerji temini maddesi aşağıdaki şekilde 
uygulanır: 

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde elektrik dağıtımında 
yetkili işletmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları 
içindeki tüm sokakların aydınlatılması için elektrik enerjisi 
sağlamak ve sokak aydınlatılmasında kullanılan armatürlerin 
sağlanması, bakımı, onarımı, yenilenmesi hizmetlerini yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

(2) Elektrik dağıtımında yetkili işletmeler, sokak aydınlatma 
hizmetleri karşılığında, ülkedeki aktif sayaç kullanan her 
elektrik akımı tüketicisinden, bir ay içerisinde ülke genelinde 
sokak aydınlatması için tüketilen toplam aylık elektrik 
tüketim bedeli, Elektrik Yasasına bağlı tüzük kurallarınca 
belirlenmiş hesaplama yöntemi ile hesaplanarak, aktif tüketici 
sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecek tutarda sokak 
aydınlatma ücreti alır ve bunu bir ay sonraki tüketici 
faturalarına yansıtmak suretiyle tüketicilerden tahsil eder. 

Ancak Savunma tarifesi, Pik yük dışı (OFF PEAK) tarifesi, 
site ve apartmanlardaki ortak kullanımlar, tüm resmi kamu 
yolları aydınlatmaları ve su motorlarına ait sayaçlarda bu 
kapsam dışındadır 

(3) Sokak aydınlatmasının idamesi rutin olarak elektrik 
dağıtımında yetkili işletmeler tarafından yapılır. Arıza 



durumunda, müstehlikin talebi ile en geç 5 (beş) işi günü 
içerisinde elektrik dağıtımında yetkili işletmeler tarafından 
arıza giderilir Arıza giderilmezse, elektrik dağıtımında yetkili 
işletmeler tarafından o sokakta bulunan ilgili müstehliklerden, 
sokak aydınlatılmasına ilişkin bu maddenin 2 ' inci fıkrasında 
belirtilen sokak aydınlatmalarına ait müstehlik başına düşen 
aylık sokak aydınlatma ücreti, arıza giderilinceye kadar 
alınmaz ve faturaya yansıtılmaz. 

Belediyeler 4. 
Yasasının 17'nci 
Maddesinde 
Düzenlenen Sokak 
Lambalarına Enerji 
Temini 
51/1995 

33/2001 
2/2003 
9/2006 

40/2007 
14/2008 
2/2009 

91/2009 
3/2013 

Belediyeler 5. 
Yasasının 
85'inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
51/1995 

33/2001 
2/2003 
9/2006 

40/2007 
14/2008 

2/2009 
91/2009 

3/2013 

Geçici Madde 1 

Arıza Nedeniyle 
Faturaya 
Yansıtılmayan 
Aydınlatma 
Ücretinin 
Uygulamasına 
İlişkin Kural 

Bu Yasa Gücünde Kararname ile, Belediyeler Yasasının 17'inci 
maddesinde düzenlenen sokak lambalarına enerji temini ile ilgili 
17'inci maddesi, 9 'uncu fıkrasından sonra aşağıdaki 10'uncu fıkra 
eklenmek suretiyle uygulanır: 

"(10). Bu maddenin (3) 'üncü ve (4) 'üncü fıkrasında sayılan yerlerin 
aydınlatılması için elektrik akımı ve aydınlatma armatürleri sağlama 
ve bunların bakını, onarım ve yenilenmesi hizmetleri dışındaki, 
aydınlatılması ile ilgili projelerin tesisi ve alt yapı hizmetlerini 
yapma." 

(1) Belediyeler Yasasının, "Temizlik ve Aydınlatma ve Sağlık 
Resmi Dördüncü Cetvel" yan başlıklı 85'inci maddesinin yan 
başlığı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni yan başlık konmak 
suretiyle uygulanır. 
"Temizlik ve Sağlık resmi Dördüncü Cetvel" 

(2) Belediyeler Yasasının 85'inci maddesinin (2) ' inci fıkrası 
kaldırılmak ve (3) 'üncü ve (4) 'üncü fıkralar yeniden 
numaralandırılmak suretiyle uygulanır. 

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin 3 'üncü maddesinin (3) 'üncü 
fıkrasındaki arıza nedeniyle aydınlatma ücretinin faturaya 
yansıtılmayacağı uygulaması, 28 Haziran 2013 tarihten itibaren 3 ay 
sonra uygulanmaya başlanır. 



Geçici Madde 2. 

Belediyeler Birliği 
İle İşbirliği 

Yürütme Yetkisi 6 

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 
elektrik dağıtımında yetkili işletmeler ile Belediyeler Birliği 
tarafından bir İzleme Komitesi oluşturulur ve bir yıl süre ile sokak 
aydınlatmasının idamesi ve arızaların giderilmesine ilişkin çalışmalar 
gözden geçirilip değerlendirilir. 

Bu Yasa Gücünde Kararnameyi, enerji işleri ile görevli Bakanlık 
yürütür. 

Yürürlüğe Giriş 7. Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten 
başlayarak yürürlüğe girer. 


