
AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI 

Aydınlatma Komisyonu 06.03.2014 Tarihinde saat 14:00 ‘te, Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı 

başkanlığında gündemle ilgili olan diğer komisyon üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. 

Toplantı gündemine ilişkin olarak komisyona sunulan aşağıdaki konular görüşülmüştür.  11.02.2014  

Tarihinde    yapılan  toplantı  sonucunda alınan karar gereği;   

Toplantı  gündemine ilişkin  olarak Trabzon Belediyesinin  Beşirli Eyüpoğlu  Çocuk Parkı , 

Karşıyaka trafo  yanı çocuk  parkı , 3 No.lu  Erdoğdu  Mahallesi Gül Kuru  Çocuk  Parkı   ve 

Doğa Anneler  Çocuk Parkı  , 2 No.lu  Erdoğdu Mahallesi Belde Siteleri Çocuk  Parkı , 

Kalkınma Mahallesi 113 No.lu  Sokak  Çocuk  Parkı  , Ortahisar Kanuni Parkı , Zağnos Vadisi    

2 .Etap Parklar Karşıyaka  Mahallesi Dostluk  parkı , Erdoğdu  Soğuksu  Mahallesi Uygur 

Çocuk Parkı  yönetmeliğinin 5.maddesininin  2.bendinde belirtilen  otoyollar ve özelleştirilmiş 

erişme kontrollü karayolları  hariç , kamunun genel kullanımına yönelik bulvar cadde sokak 

,alt üst geçit ,köprü meydan  kavşak yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz 

kullanımına acık  ve ticari faaliyette bulunulmayan  kamuya  ait park ,bahçe tarihi ve ören 

yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma 

kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir ifadesi 

gereğince  mevcut yerlerin bu madde kapsamında değerlendirilip  değerlendirilmeyeceğine ;  

 

 İlgili Belediye, TEDAŞ Temsilciliği, Çoruh Aksa yetkili teknik elemanlarınca yerinde yapılacak 

inceleme sonucunda bir rapor halinde sunulmasına müteakiben bir karara bağlanmasına, 

karar verilmişti. 

 

Teknik elemanlarca yerinde tespiti yapılan  ekte yer alan  11 adet yerin 9 adedinin  aydınlatma 

aboneliği olmadığı  2 adedinin  ise aboneli olduğu  ve yönetmeliğin 5.maddesinin 2.bendine 

tabi olması nedeniyle enerji giderlerinin  aydınlatma kapsamında ödenmesi gerektiği, 9 adet 

yerin  ise aboneliğinin   yapılmasına  müteakiben  enerji giderlerinin  aydınlatma kapsamında 

ödenmesine ancak  bu  abonesiz  yerlerin içerisinde  bulunan  2 No.lu  Erdoğdu  Mahallesi 

Belde Siteleri Çocuk  Parkı, Kalkınma Mahallesi 113 No.lu   Sokak Çocuk  Parkı, Ortahisar 

Mahallesi Kanuni Parkının  içerisinde yer alan aydınlatma amacı  ile kullanılan dekoratif ve 

projektörlerin  yerine ekonomik armatürler tesis edilmesine, Zağnos Vadisi 2 Etap  Parkının  

aydınlatma yönetmeliliğinin  6 .maddesinin  ikinci fıkrası gereğince ; Genel Aydınlatma  

kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park  ,bahçe  tarih ve ören  

yerleri ile yürüyüş yolu  gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak  

tesislerde , aydınlatma düzeyleri en geç saat 02:00 ‘den  sonra yüzde elii oranında düşürülür 

ifadesi gereğince gerekli düzenlemenin  yapılmasına müteakiben  enerji giderlerinin genel 

aydınlatma kapsamında değerlendirilmesine ;  

        Oy birliği ile karar verilmiştir.  
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